
 

Bestemmingsplan Veerpromenade-Markt 
Gemeente Papendracht 

Bijlagenboek 

 

 

IMRO-identificatienummer:   NL.IMRO.0590.Veerpromenade-3001 

Datum:     november 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlagen bij de toelichting 
 

Bijlage 1.   Kaders voor herontwikkeling Gemeente Papendrecht 

Bijlage 2.   Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek Transect 

Bijlage 3.   Stikstofdepositie berekening Tritium Advies 

Bijlage 4.   Verkennend en nader bodemonderzoek Tritium Advies 

Bijlage 5.   Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Tritium Advies 

Bijlage 6.   Quickscan windklimaat Actiflow 

Bijlage 7.  Bezonningstudie Arons en Gelauff architecten 

Bijlage 8.   Verkennend vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten Saricon 

Bijlage 9.   Vormvrije m.e.r.-beoordeling plan ROS 

Bijlage 10.   Parkeerdrukonderzoek Papendrecht 202 DTV 

 

 

 



Stedenbouwkundig kader nieuwbouw Veerpromenade 

 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorliggende schetsontwerpen en een besluit te 

nemen over de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Veerpromenade. 

Het betreft de volgende stedenbouwkundige uitgangspunten: 

 

1. Bouwhoogte aan het marktplein is maximaal 9 bouwlagen  
2. De rooilijn op maaiveld ligt op 17,5 meter afstand t.o.v. bestaande 

appartementenbebouwing 
3. Een deel van de opbouw van de plint mag niet worden bebouwd waardoor de minimale 

afstand t.o.v. de bestaande bebouwing voor het merendeel op minimaal 25 meter bedraagt 
4. De hoogte van plint van het gebouw is maximaal 7 meter hoog 
5. De bebouwing op de plint met woningbouw bedraagt maximaal 3.750 m2 bvo  
6. Eigen gebouwde parkeervoorziening  
7. Omliggende openbaar gebied is integraal onderdeel van de ontwerpopgave 
8. Het gebouw is architectonisch onderscheidend en duurzaam 
9. Opnemen van een horecabestemming op de begane grond, kop marktplein 

 

Op de bijgevoegde kavelkaarten zijn de maximale rooilijnen en bouwmassa aangeduid. 
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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Transect in mei 2022 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Veerpromenade in Papendrecht (gemeente 

Papendrecht). De aanleiding voor het onderzoek vormt de wijziging van het bestemmingsplan om de 

realisatie van een woongebouw met horeca mogelijk te maken.  

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. De verwachting is middels het inventariserend veldonderzoek getoetst en bijgesteld.  

• Op basis van het bureauonderzoek is een middelhoge verwachting opgesteld voor de periode 

IJzertijd-Vroege Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de mogelijke aanwezigheid van 

afzettingen van de Papendrecht en Noord stroomruggen. Gezien de afstand van het plangebied tot 

deze stroomruggen zijn er naar verwachting geen oevers aanwezig, maar de aanwezigheid van 

crevasses kan niet geheel worden uitgesloten. Behalve op oevers van stroomruggen kan bewoning 

in deze periode plaats hebben gevonden op veraarde (ontwaterde) veenlagen. Bij zeeinbraken 

ontstonden kreken in het veengebied die zorgde voor een afwatering van het veen en dus mogelijk 

voor bewoningsmogelijkheden. Ook op de oevers van deze kreken heeft mogelijk bewoning plaats 

kunnen vinden (indien aanwezig). Het plangebied ligt tevens in de historische kern van 

Papendrecht. Op basis van historisch-topografische kaarten is het terrein in ieder geval vanaf 17de 

eeuw bebouwd en bewoond geweest. Zodoende heeft het plangebied een hoge verwachting voor 

de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Deze kunnen vanaf het maaiveld aanwezig zijn, 

mogelijk onder een recente ophoging.  

• Aan de hand van het veldonderzoek is vastgesteld dat in de ondergrond van het plangebied 

bestaat uit veen vanaf circa 280-310 cm -Mv (3,5 á 3,7 m -NAP) tot aan de maximaal bereikte 

boordiepte (500 cm -Mv). De top van het veen is niet veraard. Gezien het ontbreken van veraarde 

veenlagen en/of oever- en crevasseafzettingen van de Papendrecht en Noord stroomrug kan de 

verwachting voor de periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen naar beneden worden bijgesteld. 

Het veen wordt afgedekt met humeuze, zandige klei en zand. Deze laag bevat houtskoolspikkels- 

en brokjes, resten rood en geel baksteen, mortel en twee fragmenten aardewerk uit de Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Het wordt geïnterpreteerd als ophooglaag die te relateren is aan de 

ligging in de historische kern van Papendrecht. De top ligt op circa 80 – 150 cm -Mv (1,7 á 2,6 m -

NAP). Vanaf deze diepte worden resten uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd verwacht. Deze 

ophooglaag is als intact te beschouwen (alleen in boring 2 en 4 is sprake van enige omwerking in de 

bovenste 50 cm) en wordt afgedekt met modern ophoogzand en klinkerverharding.  

 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen een bestemmingsplanwijziging te laten plaatsvinden, die de 

bouw van een woongebouw met horeca mogelijk moet maken.  In het plangebied is sprake van een 

hoge verwachting vanaf een diepte van 80 cm -Mv. Geadviseerd wordt om de hoge verwachting op te 

nemen in het bestemmingsplan. Hierbij adviseren wij een dieptegrens van 50 cm -Mv aan te houden. 

Op deze manier blijft een buffer van 30 cm tot het archeologisch relevante niveau gewaarborgd. Op 

basis van de huidige plannen zal de dieptegrens overschreden worden. Wij adviseren hierom om een 

karterend en waarderend archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Dit kan het beste worden 

uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Voor het uitvoeren van een gravend 

onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat door de gemeente is goedgekeurd.   



Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal de 

bevoegde overheid (de gemeente Papendrecht) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied 
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1. Aanleiding 

In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Transect1 in mei 2022 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Veerpromenade in Papendrecht (gemeente 

Papendrecht). De aanleiding voor het onderzoek vormt de wijziging van het bestemmingsplan om de 

realisatie van een woongebouw met horeca mogelijk te maken.  

In het plangebied geldt in het vigerende bestemmingsplan ‘Reparatie Beheersverordening 

Papendrecht’ uit 2021 een Waarde – Archeologie, met een zeer hoge archeologische verwachting 

volgens de bijbehorende archeologische beleidskaart. Een archeologisch onderzoek is verplicht bij 

bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 30 m2 en dieper dan 30 cm -Mv. Dit betekent dat 

gezien de omvang van het te wijzigen gebied (1450 m2) een archeologische onderbouwing 

noodzakelijk is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.1 en het Plan van Aanpak (Melman, 2022). 

 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.1, en is gecertificeerd door 
middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 

archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 

binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 

centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) is opgenomen. Aanvullende 

(cultuur)historische informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om 

inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart 

en beschikbaar geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd.  

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie 

antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

• Sinds wanneer maakt het plangebied deel uit van de historische dorpskern van Papendrecht? 

• Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe diep 

liggen deze? 

• In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend 

substraat)? 

• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 

de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). Het inventariserend veldonderzoek 

is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 

4.1). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Papendrecht 

Plaats Papendrecht 

Toponiem Veerpromenade 

Kaartblad 38C 

Centrumcoördinaat 106.471 / 426.643 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 

plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 

gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 

(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit 

geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied. 

Het plangebied omvat een deel van een dorpsplein met fietsenstallen op de Veerpromenade in 

Papendrecht (gemeente Papendrecht). De ligging ervan is weergegeven in figuur 1. Het plangebied 

wordt in het westen begrensd door de Markt, in het zuiden door De Passage, in het oosten door de 

Veerpromenade en in het noorden door de contouren van de planvorming. Kadastraal gezien omvat 

het plangebied delen van de percelen PPD00 sectie A nummer 6775 en 6776. Ten tijde van het 

onderzoek is het plangebied geheel verhard met tegels en klinkers. Het plangebied heeft een 

oppervlakte van circa 1450 m2.  
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Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven; bron: 
www.pdok.nl). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Wijziging bestemmingsplan 

Planvorming Nieuwbouw woninggebouw met horeca in de 
plint 

Bodemverstorende werkzaamheden Graaf- en heiwerkzaamheden 

 

In het plangebied bestaat het voornemen om een nieuw woongebouw te realiseren met 

horecagelegenheid in de plint. Om dit mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Er zijn 

nog geen concrete bouwplannen of inrichtingsplannen beschikbaar. Wel is bekend dat onder een deel 

van het gebouw een ondergrondse parkeergarage wordt aangelegd.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Bestemmingsplan 

Onderzoeksgrens 30 m2 en dieper dan 30 cm –Mv 

 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Sinds juli 2016 (Erfgoedwet) is het 

behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang 

met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die naar 

verwachting in 2023 in werking zal treden. 

Het archeologiebeleid van de gemeente Papendrecht inzake het plangebied staat verwoord in het 

bestemmingsplan “Reparatie Beheersverordening Papendrecht” uit 2021. Hierin heeft het plangebied 

een Waarde – Archeologie. Deze waarde is gebaseerd op de beleids- en verwachtingskaart van de 

gemeente Papendrecht, waarop staat vastgelegd welke verwachting een bepaald gebied heeft. Het 

plangebied bevindt zich volgens de kaart in een zone met een zeer hoge archeologische verwachting. 

Hiervoor geldt dat bij bodemingrepen die groter zijn dan 30 m2 en die dieper reiken dan 30 cm -Mv 

een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Dit betekent dat gezien de omvang van het te wijzigen 

gebied (1450 m2) een archeologische onderbouwing noodzakelijk is.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Zuidwestelijk zeekleigebied 

Geomorfologie Bebouwde kom 

Maaiveld 0,6 - 1,0 m -NAP 

Bodem Bebouwde kom 

Grondwater Onbekend 

 

  

Papendrecht – met inbegrip van het plangebied – maakt deel uit van het zuidwestelijk zeekleigebied 

(Berendsen, 2005). Het ontstaan van dit landschap voert terug tot het einde van de laatste IJstijd, het 

Weichselien. Destijds stroomden de Rijn en de Maas in een brede vlakte van vlechtende rivieren 

samen bij Rotterdam. De rivieren hebben daarbij grofzandig sediment en grind afgezet, dat geologisch 

gezien tot de Formatie van Kreftenheye wordt gerekend (De Mulder e.a., 2003).  

 

Ten tijde van het Bølling- en Allerød-interstadiaal (tussen 13.000 en 11.000 jaar geleden) 

concentreerde de afvoer van de Rijn en Maas zich in enkele meanderende hoofdgeulen. Hierdoor trad 

een sterke differentiatie van sediment op, waarbij onderscheid kon worden gemaakt tussen 

beddingafzettingen (zand), oeverafzettingen (zandige klei) en komafzettingen 

(overstromingsafzettingen, bestaande uit zware klei). De oever- en komafzettingen uit die periode zijn 

in de ondergrond terug te vinden als een pakket, relatief stugge donkergrijze tot blauwgrijze klei, dat 

bovenop de rivierafzettingen uit het Weichselien ligt. Geologisch wordt dit pakket het Laagpakket van 

Wijchen genoemd (de Mulder e.a., 2003). 

 

Vanaf 11.000 jaar geleden verslechterde het klimaat tijdelijk weer, waardoor piekafvoeren in de 

rivieren weer toenamen en de vegetatie geleidelijk verdween. Door het verdwijnen van de vegetatie 

werd weer veel grofzandig materiaal door de Rijn en Maas aangevoerd en ontstond er wederom een 

brede vlechtende riviervlakte. Vanuit de droogvallende rivierbeddingen traden verstuivingen van zand 

op, waarbij een groot deel van het zand langs de randen van het oude rivierdal werd afgezet 

(Laagpakket van Delwijnen, de Mulder e.a., 2003). Daar ontstonden rivierduinen, die soms opstoven 

tot hoogtes van 10 tot 15 m (Berendsen, 2005). Op basis van de geologische kaart is in het plangebied 

geen rivierduin aanwezig, maar wordt er wel een op 200 m ten noorden van het plangebied verwacht. 

 

Aan het begin van het huidige geologische tijdvak, het Holoceen (10.000 jaar geleden tot heden), trad 

een sterke verbetering van het klimaat op. Hierdoor stegen de gemiddelde jaartemperaturen, 

waardoor op grote schaal de gletsjers begonnen te smelten. De vrijgekomen hoeveelheid smeltwater 

zorgde vervolgens wereldwijd voor een sterke zeespiegelstijging. Met de stijging van de zeespiegel 

steeg in Nederland ook het grondwater, dat als het ware door de zee landinwaarts werd “opgestuwd”. 

Hierdoor verdronk het oude rivierdal van de Rijn en Maas en ontstonden zoetwatermeren en 

moerassen, waarin op grote schaal veenvorming optrad (Basisveen Laagpakket; De Mulder e.a., 2003). 

De Rijn en Maas begonnen wederom te meanderen en vulden vanaf het westen het oude, Pleistocene 

rivierdal op met sediment. De zich insnijdende meanderende rivieren gingen onder invloed van een 

voortdurend stijgende zeespiegel in het Holoceen over in accumulerende meanderende rivieren, die 

meermalen hun loop verlegden en daardoor verschillende stroomgordels ontwikkelden. Hierdoor 

vond in het grootste deel van het rivierengebied afzetting plaats van zand (beddingafzettingen), 

zandige klei (oeverafzettingen) en zware klei (komafzettingen), die werden afgewisseld door veen. 

Daarbij werden de oudere afzettingen door jongere begraven. Op de plekken waar nagenoeg geen 

sprake was van rivieractiviteit vond onafgebroken veengroei plaats, waar uiteindelijk een enkele 
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meters dik veenpakket kon ontstaan. Deze veengroei ging door tot in de Late Middeleeuwen, toen 

men het gebied in cultuur ging brengen middels ontginningen. Als gevolg hiervan stopte de 

veenvorming en raakte het ontwaterd door de vele greppels die indertijd zijn aangelegd. Het maaiveld 

daalde als gevolg van zetting, waardoor het vatbaar werd voor overstromingen, zowel vanuit de 

rivieren als vanuit de zee. Dit leidde tot de aanleg van dijken en (ring)polders om de toenemende 

invloed van het water in de gebieden te beperken. Dit is echter niet overal succesvol gebleken: dijken 

braken soms herhaaldelijk door. De grootste overstroming in de omgeving van het gebied is zonder 

meer de Sint-Elisabethsvloed geweest, in 1421. Toen zijn met name dikke pakketten klei en zand tot 

afzetting gekomen en zijn grote stukken land en veen weggeslagen en is het grootste deel van de 

oorspronkelijke Groote- of Zuidhollandse Waard verdronken. Daarbij zijn ook vele nederzettingen 

verdwenen. In die tijd is eveneens het eiland van Dordrecht ontstaan. De Papendrechtse polder, 

waarin het plangebied gelegen is, bleef bij deze overstroming gespaard.  

 

Geologie en lithologie 

Op de geologische kaart is het plangebied gelegen in een gebied waar profieltype rF2k wordt 

verwacht. Dit is een profieltype waarbij Afzettingen van Tiel (komafzettingen) op een afwisseling van 

Hollandveen met Afzettingen van Gorkum (kom- en oeverafzettingen) worden verwacht.  

 

Volgens een geologische boring, gezet op 30 m ten zuidwesten van het plangebied, bestaat de 

ondergrond tot een diepte van 12,5 m -Mv (10,2 m -NAP) uit klei. Dit betreffen vermoedelijk 

afzettingen van de Formatie van Echteld. Hieronder is grof zand aanwezig tot onderin de boring (18,0 

m -Mv; 14,7 m -NAP) dat waarschijnlijk afzettingen van de Formatie van Kreftenheije betreffen (bron: 

www.dinoloket.nl; boring B38C0188; 106.370, 426.570 (RD)). Volgens een geologische boring circa 170 

m ten noorden van het plangebied is tot 6,5 m -Mv (7,8 m -NAP) Hollandveen aanwezig, met 

daaronder klei (Formatie van Echteld) en zand (Formatie van Kreftenheye) vanaf 11,8 m -Mv (13,1 m -

NAP; boring B28C0221, 106.600/426820 (RD); www.dinoloket.nl). 

 

Geomorfologie 

Volgens de geomorfologische kaart van het rivierengebied van Cohen e.a. (2012) heeft het plangebied 

onder invloed gestaan van twee stroomruggen:  

• 160 m ten westen van het plangebied is de Papendrecht stroomrug aanwezig. Deze stroomrug is 

actief geweest vanaf circa 300 v.Chr. en is inactief geraakt gedurende de Romeinse tijd (Cohen 

e.a. 2012). Beddingafzettingen van deze stroomrug worden verwacht op een diepte van 3,9 – 6,0 

m -NAP. 

• 100 meter ten zuiden van het plangebied stroomt de nog steeds watervoerende Noord 

stroomrug. Deze rivier is actief geworden vanaf circa 500 na Chr. Deze stroomrug betreft een 

getijdegeul die het Merwede-Oude Maas systeem met het Slikkerveer-Nieuw Maas systeem 

verbindt. Na het actief worden van deze stroomrug is onder meer de Papendrecht stroomrug 

afgesneden waarna deze is verland (Cohen e.a., 2012).  

Op de geomorfologische kaart van Nederland is het plangebied aangeduid als bebouwde kom. Hierom 

is geen natuurlijke landschapsvorm gekarteerd. 200 m ten westen van het plangebied is een getij-

inversierug gekarteerd (kaartcode 3B71), dit betreft de Papendrecht stroomrug. Op het Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN) is deze stroomrug nog zichtbaar door zijn relatief hogere ligging. Ook 

valt het gebied ten zuiden van het plangebied op met een relatief hoge ligging (0,7 m +NAP). Dit 

gebied ligt oorspronkelijk buitendijks en is vermoedelijk opgehoogd. Het maaiveld in het plangebied 

ligt tussen de 0,7 en 1,0 m -NAP. Het maaiveld loopt geleidelijk af richting het noorden.  

 



 

9 

 

Bodem en grondwater 

Op de bodemkaart ligt het plangebied eveneens binnen de bebouwde kom. Er is hierom geen 

natuurlijke bodem gekarteerd. Vanwege de ligging van het plangebied in de historische kern en 

bebouwde kom van Papendrecht, is de verwachting dat er antropogene ophogingslagen aanwezig zijn 

en dat een eventuele natuurlijke bodem is aangetast.  

De grondwatertrap is een maat voor de vochttoestand in de bodem. Informatie hieromtrent is vanuit 

archeologische optiek met name relevant met betrekking tot het bepalen van een verwachte mate van 

conservering van eventuele archeologische resten in het plangebied. In het plangebied is geen 

grondwatertrap gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde kom. De meest nabijgelegen 

grondwatermonitoringsput ligt op 650 m ten oosten van het plangebied. Hier fluctueert het 

grondwater tussen de 15 en 115 cm -Mv, wat wijst op wisselende grondwaterstanden (bron: 

www.dinoloket.nl; buis B38C0954-001; 107.160, 426,670 (RD)).  
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke kaart Zeer hoog 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 

 

Archeologische verwachting 

Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status. Ook 

staat het niet opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op de gemeentelijke 

verwachtingskaart is aan het terrein een zeer hoge archeologische verwachting toegekend vanwege 

de ligging in de historische kern van Papendrecht.   

 

Bekende waarden 

Het plangebied valt binnen de onderzoekscontour van een relatief groot onderzoek omvattende het 

hele centrum van Papendrecht (onderzoeksmelding 2078147100). De rapportage hiervan is niet 

openbaar raadpleegbaar. In de omgeving van het plangebied zijn ook gegevens bekend. Losse 

bureauonderzoeken worden hieronder niet behandeld aangezien deze geen feitelijke informatie geven 

over de archeologische verwachting ter plaatse (onderzoeksmeldingen 2397733100, 2459682100 en 

2036804100).  

 

• 130 m ten westen van het plangebied, aan de Schoolstraat, is een archeologisch vooronderzoek 

uitgevoerd. Op basis van de boringen bestaat de ondergrond uit komafzettingen en veenlagen. In 

het noordwestelijke deel zijn ook geulafzettingen van de Papendrecht stroomrug aangetroffen. 

De top van de ondergrond bestond uit recent ophoogzand. Er ontbreken archeologische lagen en 

indicatoren en hierom is het gebied vrijgegeven (De Voogd, 2004; onderzoeksmelding 

2053263100).  

• 200 m ten westen van het plangebied, aan de Westeind 86-88, is een bureau- en booronderzoek 

uitgevoerd. De natuurlijke ondergrond bestond uit komafzettingen en veenlagen. Hierop 

bevonden zich ophooglagen. Enkele boringen zijn gestaakt in ondoordringbaar puin in de 

ophooglagen. De ouderdom van dit puin kon niet worden vastgesteld en hangt mogelijk samen 

historische bebouwing dat hier op basis van topografische kaarten uit de Nieuwe tijd heeft 

gestaan. Geadviseerd is om de archeologische lagen te ontzien tijdens de bouw of een 

vervolgonderzoek uit te voeren (Ras, 2005; onderzoeksmelding 2065210100).  

• 124 m ten noordwesten van het plangebied, aan de PC Hooftlaan, heeft recent een 

vooronderzoek plaatsgevonden. De rapportage hiervan is (nog) niet openbaar raadpleegbaar, 

maar de eerste bevindingen zijn wel gemeld. In het gebied zijn oever- op komafzettingen van de 

Papendrecht stroomrug aangetroffen. De oeverafzettingen zijn echter recent verstoord geraakt 

en hierom is sprake van een lage archeologische verwachting (onderzoeksmelding 5115825100). 

• 150 m ten oosten van het plangebied, bij de Kraaihoek, is een bureau- en booronderzoek 

uitgevoerd. De ondergrond bestaat met name uit komafzettingen. Er zijn echter ook 

crevasseafzettingen aangetroffen binnen de komafzettingen die vermoedelijk vanuit de 

Papendrecht stroomrug afkomstig zijn. Er ontbreken echter bodemniveaus in de 

crevasseafzettingen en hierom is een lage verwachting toegekend aan het gebied (Kruithof e.a., 

2021; onderzoeksmelding 4986842100).  
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• Ten zuiden van het plangebied, langs de Westeind – Oude Veer - Bosch is een zestal 

vondstmeldingen geregistreerd.  

• 80 m ten zuiden van het plangebied is bij graafwerkzaamheden in het dijktalud een aantal 

vondsten uit de Nieuwe tijd aangetroffen. Het betreft aardewerk, munten, een gesp, mes, 

vingerhoed, kam en metalen gewicht. Ook is een munt uit de Romeinse tijd aangetroffen 

(vondstmelding 3260852100). 

• 90 m ten zuiden van het plangebied is bij het uitgraven van een bouwput een ophooglaag 

uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd aangetroffen op dijkophogingslagen. Er zijn o.a. 

aardewerk, sintels, spijkers, dierlijk bot, munten, vingerhoeden, loodjes, zegenstenen en 

scheepsplanken aangetroffen in de lagen. Ook is een fundering, bakstenen vloertje en 

bakstenen waterput waargenomen (vondstmelding 3260828100). 

• 90 m ten zuiden van het plangebied is bij bouwwerkzaamheden een middeleeuwse terplaag 

aangetroffen. Uit deze laag is een verscheidenheid aan vondsten verzameld, waaronder 

aardewerk, messen, scharen, sintels, gespen, hoefijzers, knopen, vingerhoeden, munten en 

dierlijk bot. Ook zijn resten van bebouwing aangetroffen, waaronder baksteen, dakpannen, 

plavuizen en eiken balkfragmenten. De eiken balkfragmenten zijn door middel van C-14 

gedateerd in circa 1450 na Chr. (vondstmelding 3260811100).  

• 70 m ten zuiden van het plangebied is de melding van een archeologische begeleiding van 

de aanleg van een winkelcentrum geregistreerd. Hierbij is tot een diepte van 5,5 m -NAP 

gegraven. Hierbij is een demping van de voormalige vaarsloot langs de Veerweg 

aangetroffen. In de dempingslagen zijn veel vondsten aangetroffen, waaronder aardewerk, 

metaal, leer, hout, glas, dierlijk bot en bouwmateriaal. De vondsten dateren tussen circa 

1400 tot 1970. Ook zijn resten van aanlegsteigers, waterputten, beerputten en 

huisfundering langs de vaarsloot aangetroffen. Ook zijn er munten en een beeldje uit de 

Romeinse tijd aangetroffen. Deze vondsten zijn aangetroffen in een middeleeuwse 

ophogingslaag en zaten dus vermoedelijk in de hiervoor gebruikte grond (vondstmeldingen 

3260771100, 3271503100 en 3260844100). 

 

Op basis van bovenstaande onderzoeken kan worden vastgesteld dat het plangebied vermoedelijk in 

een komgebied gelegen heeft. Oever- en of geulafzettingen van de Papendrecht stroomrug zijn meer 

ten westen van het plangebied aangetroffen. Wel is er de mogelijkheid dat er crevasseafzettingen 

van deze stroomrug aanwezig zijn, zoals ten westen van het plangebied is aangetoond. Ten westen 

van het plangebied, langs de oorspronkelijke dijk zijn relatief veel archeologische waarden 

aangetroffen uit de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd. Deze kenmerken zich voornamelijk 

door de aanwezigheid van een ophogingslaag met hierin veel vondsten en resten van bebouwing. 

Het plangebied bevindt zich ook in de historische kern van Papendrecht en er worden hierom ook in 

het plangebied dergelijke resten verwacht.  
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Ja 

Historisch gebruik Huizen, tuin, schuur en erf 

Huidig gebruik Plein 

Bodemverstoringen Bouw- en sloopwerkzaamheden, kabels en leidingen 

 

 

Historische achtergronden 

Het plangebied bevindt zich in de historische kern van Papendrecht. Deze kern strekt zich uit langs de 

oorspronkelijke rivierdijk die langs de Beneden-Merwede en Noord is aangelegd. Deze dijk is 

vermoedelijk rond 1300 na Chr. aangelegd (bron: Kaart leven met water RCE). De eerste vermelding 

van Papendrecht komt uit 1105 (bon: www.geschiedenisvanzuidholland.nl). Vanaf de 13e eeuw werd 

het veengebied rondom Papendrecht ontgonnen en drooggelegd. Ook werden er dijken aangelegd 

tegen overstromingen. Desondanks werd Papendrecht in latere eeuwen nog vaak getroffen door 

overstromingen. De huidige straten Westeind en Oude Veer vormden de rivierdijk, waar de 

Veerpromenade of Veerweg van en naar Alblasserwaard haaks op lag. Papendrecht lag aan een 

belangrijke handelsroute via Oud Alblas naar onder andere Utrecht, Gouda en via Dordrecht naar het 

zuiden. Hiertoe was er een veer over de Beneden-Merwede. Het veer was er al in de 11e eeuw, 

aangezien het toen in bezit was van het kapittel van Sint Marie te Utrecht (bron: www.blokland-

visser.dordtenazoeker.nl). Het plangebied ligt aan de Veerpromenade, haaks op de oorspronkelijke 

rivierdijk, en dus aan de handelsroute. 

 

Op een topografische kaart van Cornelis Cornelisz Schilder uit 1537 is te zien dat het veer al aanwezig 

was en dat een paar huizen langs de rivierdijk stonden (figuur 2). De kern van Papendrecht lag echter 

verder naar het oosten, ter plaatse van de Grote Kerk. Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 

1545 is te zien dat inmiddels meer bebouwing aanwezig was langs de rivierdijk en dat er een weg 

richting het noorden was, ter plaatse van de huidige Veerpromenade (figuur 3). Het is niet zeker of het 

plangebied in deze periode al bebouwd was. Op basis van de kaart van Pieter Sluyter uit 1560 lijkt dit 

vanaf deze periode wel het geval te zijn (figuur 4). Vanaf 1593 breidt de bebouwing zich uit richting 

het noorden en valt het plangebied zeker binnen de bebouwing (figuur 5-6). Op kaarten uit 1673 en 

1716 is de Veerdam buitendijks aangelegd en is geen bebouwing meer te zien langs de wegen (figuur 

7-8). Wellicht is de bebouwing niet ingetekend. Alleen enkele molens zijn afgebeeld. Op het Kadastrale 

Minuutplan uit 1811-1832 zijn in het plangebied drie woningen en een bijgebouw ingetekend (figuur 

9). De woningen bevinden zich in oosten van het plangebied, direct langs de Veerpromenade. De rest 

van het plangebied is in gebruik als tuin en/of erf volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels. 

Tussen 1880 en 1930 is in het midden van het plangebied een woning ingetekend met hieromheen 

een tuin (figuur 10-12). De westelijke strook is in gebruik als bouwland. In 1955 en 1980 zijn twee 

woningen en diverse bijgebouwen ingetekend in het plangebied (figuur 13-14). In 1997 is het hele 

plangebied bebouwd met één gebouw (figuur 15). Deze is reeds gesloopt ten tijde van het onderzoek.   

 

Militair erfgoed 

Volgens de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) ligt het plangebied binnen operatieterrein 

‘Hollands Diep’. Dit is een slagveld uit de Tweede Wereldoorlog waar in 1940 Duitse parachutisten zijn 

geland. Ze zijn aan weerszijden van het Hollands Diep geland. Het plangebied bevindt zich hier relatief 

ver vanaf, aan de rand van het slagveld volgens de IKME. In theorie zouden er resten van 

munitieartikelen, resten van stellingen, versperringen, loopgraven en inslagen van granaten en 

mortieren worden verwacht (bron: www.ikme.nl). Er zijn geen directe aanwijzingen om dergelijke 
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resten te verwachten (bron: www.tracesofwar.nl; www.vergeltungswaffen.nl; www.bunkerinfo.nl; 

Militaire Landschapskaart RCE).  

 

Bodemverstoringen 

Ten tijde van het onderzoek is het plangebied onbebouwd en in gebruik als plein (figuur 16). Het is 

geheel verhard met tegels en klinkers. Het plangebied is in 1997 geheel bebouwd geweest. Dit gebouw 

is tussen 2012 en 2013 gesloopt (bron: www.topotijdreis.nl). Er zijn geen bouwtekeningen (meer) 

beschikbaar van dit gebouw in de archieven. Het is hierom onbekend in hoeverre er sprake is van een 

bodemverstoring door de bouw- en sloopwerkzaamheden ervan. In het plangebied zijn diverse kabels- 

en leidingen aanwezig volgens de KLIC (figuur 17). Ter plaatse van deze kabels- en leidingen kan een 

plaatselijke verstoring worden verwacht. In het Bodemloket is het plangebied aangeduid als ‘gegevens 

aanwezig, status onbekend’. Er is mogelijk sprake van een vervuiling vanwege het voormalige gebruik 

van het terrein als smederij, blikslagerij, koperslagerij, sanitair installatiebedrijf, timmerwerkplaats en 

brandstoffendetailhandel. De ligging van deze vervuilende bedrijven is te verklaren vanwege de locatie 

aan de aanrijweg naar het veer vanuit Alblasserwaard. Ook zou er een ondergrondse petroleum of 

kerosinetank aanwezig zijn of aanwezig zijn geweest (bron: www.bodemloket.nl).  

  

   

Figuur 2: Uitsnede van de kaart van Cornelis Cornelisz Schilder uit 1537. 
Bron: www.dordrechtplattegronden.nl.  
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Figuur 4: Uitsnede van de kaart van de verdronken Zuid-Hollandse waard 
van Pieter Sluyter uit 1560. Bron: www.archieven.nl 

Figuur 3: Uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer uit 1545. Bron: 
www.dordrechtplattegronden.nl.  
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Figuur 5: Uitsnede van de kaart van F. Schmidt naar Symon en Cornelis 
Janszoon uit 1593. Bron: www.dordrechtplattegronden.nl. 

Figuur 6: Uitsnede van de kaart uit 1620, maker onbekend. Bron: 
www.dordrechtplattegronden.nl. 
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Figuur 7: Uitsnede van de kaart van Van Nispen uit 1673. Bron: 
www.dordrechtplattegronden.nl. 

Figuur 8: Uitsnede van de kaart van A. de Vries uit 1716. Bron: 
www.dordrechtplattegronden.nl. 
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Figuur 9: Het plangebied op het Kadastrale Minuutplan uit 1811 – 1832. 
Bron: Beeldbank RCE; www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl. 

 

Figuur 10: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1880. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl 
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Figuur 11: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl 

Figuur 12: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1930. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl 
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Figuur 13: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl 

 

Figuur 14: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1980. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl 
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Figuur 15: Detailuitsnede van een topografische kaart uit 1997. Het 
plangebied is met rode lijnen weergegeven. Bron: www.topotijdreis.nl 

Figuur 16: Recente luchtfoto van het plangebied. Bron: PDOK; 
www.pdok.nl. 
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Figuur 17: Kabels en leidingen in het plangebied. Bron: KLIC; 
www.kadaster.nl. 



 

22 

 

9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Middelhoog 

 Hoog 

Periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen 

 Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd 

Complextypen Nederzettingen, sporen van landgebruik, 
grafvelden 

Stratigrafische positie In bodemhorizonten in de kom- en/of 
crevasseafzettingen, in veraard veen.  

 In/op antropogene ophooglagen.  

 

 

Aanwezigheid en dichtheid  

Op basis van het bureauonderzoek is in het plangebied sprake van een middelhoge archeologische 

verwachting voor resten uit de periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen. Het plangebied bevindt zich 

op enige afstand van de Papendrecht stroomrug, die in deze periode actief is geweest. Op de oevers 

van deze stroomrug kunnen bewoningsresten uit deze periodes worden aangetroffen. Het plangebied 

bevindt zich vermoedelijk te ver van de stroomrug af en hierom worden er niet direct (bewoonbare) 

oeverafzettingen van deze stroomrug verwacht. Ten oosten van het plangebied zijn 

crevasseafzettingen vanuit deze stroomrug aangetroffen en deze zouden ook in het plangebied 

aanwezig kunnen zijn. Indien er sprake is van (tijdelijk) drooggelegen zones in het komlandschap is 

sprake van een middelhoge archeologische verwachting voor de periode IJzertijd – Vroege 

Middeleeuwen.  

 

Het plangebied bevindt zich in de historische kern van Papendrecht. De eerste vermelding van 

Papendrecht stamt uit de 12e eeuw na Chr. Vlak hierna is de dijk aangelegd langs de Beneden-

Merwede en Noord, waarlangs bewoning heeft plaatsgevonden vanaf de Late Middeleeuwen op basis 

van topografisch kaartmateriaal en archeologische waarnemingen. Het plangebied ligt langs de 

huidige Veerpromenade, dat haaks op de dijk ligt. In het plangebied is ook bebouwing aanwezig op 

topografische kaarten vanaf 1560 en het Kadastrale Minuutplan uit 1811-1832. De archeologische 

verwachting voor de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd is hierom hoog.   

 

Stratigrafische positie 

In het plangebied worden met name veenlagen en komafzettingen verwacht. Ook zouden er 

crevasseafzettingen vanuit de Papendrecht stroomrug aanwezig kunnen zijn. Indien in deze 

afzettingen een bodemniveau is gevormd, kan sprake zijn van een archeologisch relevant niveau. In 

het veen kenmerken deze zich door een zwarte, veraarde veenlaag. In kleiafzettingen kan een laklaag 

of vegetatiehorizont aanwezig zijn. De diepte van deze afzettingen is onbekend. 

 

Voor de periode Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd worden met name antropogene ophooglagen 

verwacht, zoals ook zijn aangetroffen bij archeologische waarnemingen ten zuiden van het plangebied. 

Deze lagen kunnen al vanaf maaiveld of onder een recente ophoging van onbekende diepte worden 

verwacht.  

 

Complextypen 

Archeologische resten uit de IJzertijd en tot de Vroege Middeleeuwen worden verwacht in de vorm 

van huisplaatsen, met de vondst van aardewerk, metaal en stenen objecten, bewerkt vuursteen, 
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zoölogische botmateriaal (wel of niet bewerkt) en grondsporen zoals paalgaten (als onderdeel van 

huisplattegronden of spiekers), afvalkuilen en greppels. Daarbij kunnen ook sporen van landbouw 

aanwezig zijn in de vorm van ploegsporen. Voor de Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen worden 

ook waterputten en verbrand huttenleem verwacht. 

 

Voor wat betreft de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd worden nederzettingsterreinen die 

samenhangen met de historische kern van Papendrecht verwacht. Ook kunnen sporen van landgebruik 

worden verwacht. Nederzettingsterreinen kenmerken zich door de aanwezigheid van een ophooglaag 

of cultuurlaag. De ophooglaag kan van aanzienlijke dikte zijn en is mede afhankelijk van de 

langdurigheid en/of intensiteit van eventuele bewoning op die plek. In de ophooglaag kan 

archeologisch vondstmateriaal aangetroffen worden, dat een indicatie geeft van de ouderdom van een 

laag. Er worden daarnaast voornamelijk resten van bebouwing verwacht, die zich kunnen kenmerken 

door de aanwezigheid van funderings- en muurresten. Buiten de bebouwing worden erf-gerelateerde 

zaken verwacht, zoals afvalkuilen, beerputten, waterputten en resten van erfafscheidingen. 
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Gespecificeerde archeologische verwachting 

 Archeologische verwachting   Reden 

1 Datering Laag Paleolithicum - Bronstijd Vanwege de ligging in een nat kom- en veengebied 

  Middelhoog IJzertijd – Vroege Middeleeuwen Vanwege de ligging nabij de Papendrecht stroomrug en de mogelijke 

aanwezigheid van een crevasse in de ondergrond. 

  Hoog Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd Vanwege de ligging in de historische kern van Papendrecht en de 

aanwezigheid van bebouwing op topografisch kaartmateriaal uit de 16de 

– 20ste eeuw.  

2 Complextype Kampementen, nederzettingscomplexen, huisplaatsen, sporen van landgebruik, infrastructuur, grafvelden 

3 Omvang Vermoedelijk 50-2000 m2 (omvang kampement-huisplaats, algemeen) 

4 Diepteligging Vanaf maaiveld of onder een recente ophoging.  

5 Gaafheid en conservering Er kunnen verstoringen worden verwacht vanwege bouw- en sloopwerkzaamheden in het verleden. 

6 Locatie In het hele plangebied. 

7 Uiterlijke kenmerken 

(artefacten en type 

indicatoren) 

Terplagen en/of antropogene ophooglagen 

8  Mogelijke verstoringen Zie 5.  
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd (conform het Plan van Aanpak; Melman, 2022). De boringen zijn daarbij 

gebruikt om de bodemopbouw en de mate van intactheid ervan te bepalen. In totaal zijn in het 

plangebied vijf boringen gezet (boringen 1-5).  

De boringen hebben een diepte van maximaal 500 cm –Mv en zijn handmatig gezet met behulp van 

een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De 

boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Enkele foto’s van de boringen zijn terug te vinden in 

bijlage 9, de beschrijvingen in bijlage 10. Na beschrijving zijn de monsters handmatig doorzocht op de 

aanwezigheid van archeologische indicatoren. De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld, 

waarbij rekening is gehouden met de aanwezige kabels en leidingen in het plangebied. De ligging van 

de boringen is opgenomen in de boorpuntenkaart (bijlage 8). De locatie van de boringen is met een 

meetlint bepaald aan de hand van de bestaande topografie in het plangebied. De hoogteligging van de 

boringen is bepaald middels het AHN (bijlage 5).  

Veldwaarnemingen 

Ten tijde van het veldonderzoek is het plangebied geheel in gebruik als plein. Het is verhard met 

klinkers en stoeptegels. Er staan twee elektriciteitskasten en een opstelplaats voor winkelkarretjes. 

Het maaiveld is relatief vlak, maar helt lichtjes af in westelijke en noordelijke richting. Foto’s van het 

plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 12: Foto’s van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. De linkerfoto is genomen vanaf 
boring 3 in noordelijke richting. De rechterfoto is genomen vanaf de parkeerplaats aan de 
Schooldwarsstraat ten zuiden van het plangebied in noordelijke richting (12-05-2022). 
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Lithologie en bodemopbouw 

Onder in de boringen, vanaf circa 280-310 cm -Mv (3,5 á 3,7 m -NAP) tot aan de maximaal bereikte 

boordiepte (500 cm -Mv) is donkerbruin, mineraalarm veen aanwezig (Hollandveen). Af en toe zijn 

resten hout aanwezig. De top van het veen (ca. 40 cm) is sterk kleiig en niet veraard. In boring 2 is de 

veenlaag zwart van kleur. Vermoedelijk betreft het een eerste fase van een ophoging.  

Boven het veen is sprake van een donkergrijze tot zwarte, humeuze laag. Deze bestaat hoofdzakelijk 

uit matig tot sterk zandige klei of zand met kleibrokken. Deze laag is doorgaans (matig) stevig en bevat 

spikkels en brokjes houtskool en fragmenten rood en geel baksteenpuin. In boring 1 zijn tevens 

mortelresten aanwezig. In boring 4 is een fragment roodbakkend, geglazuurd (Fries) aardewerk 

aangetroffen op 150-200 cm -Mv, in boring 5 is op dezelfde diepte een fragment witbakkend 

geglazuurd aardewerk gevonden (zie de vondstenlijst in tabel 2 en foto’s in figuur 13). Het geheel 

wordt geïnterpreteerd als ophoogpakket. De top ligt op een diepte tussen 80 – 150 cm -Mv (1,7 á 2,6 

m -NAP). Boringen 1, 3 en 4 zijn in dit ophoogpakket gestaakt in puin op een diepte van respectievelijk 

250, 160 en 270 cm -Mv. Vermoedelijk betreffen het fragmenten puin die vanaf de ophooglaag in het 

boorgat zijn gevallen. Op basis van de twee boringen die tot in het ondergelegen veen zijn doorgezet 

heeft de ophoging een dikte tussen 140 en 200 cm.  

De top van de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit matig grof, geel tot grijs zand 

(ophoogzand) en oppervlakteverharding (klinkers). De dikte hiervan beslaat in totaal circa 80 – 150 cm. 

In boring 2 is sprake van modern materiaal (piepschuim) in een kleilaag met zandbrokken tot circa 140 

cm -Mv. Dit betreft een verstoringslaag.  

Archeologische indicatoren 

Bij het doorzoeken van de opgeboorde grondmonsters is in twee boringen een fragment aardewerk 

gevonden, allebei afkomstig uit de ophooglaag op een diepte tussen 150 – 200 cm -Mv (tabel 2 en 

figuur 13). In boring 4 is een randfragment roodbakkend, geglazuurd Fries aardewerk aangetroffen, 

dat dateert in de Nieuwe Tijd (circa 1700-1900 na Chr.). In boring 5 is een wandfragment witbakkend 

aardewerk gevonden (Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd, tot circa de 17e eeuw).  

 
 Tabel 2. Vondstenlijst.  

 
 

 
  

Projectnaam Papendrecht, Veerpromenade

Projectcode 22020006

Beschrijver: L. Jansen of Lorkeers

Boring Diepte Materiaal Afwerking Aantal Afmeting Datering

4 150-200 Roodbakkend aardewerk Geglazuurd 1 1x1 NT

5 150-200 Witbakkend aardewerk Geglazuurd 1 2x1 LME-NT
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Archeologische interpretatie 

Aan de hand van het veldonderzoek is vastgesteld dat in de ondergrond sprake is van veen, vanaf circa 

280-310 cm -Mv (3,5 á 3,7 m -NAP). Het veen is alleen in boring 2 en 5 bereikt, maar gezien de geringe 

omvang van het plangebied wordt aangenomen dat deze opbouw representatief is voor de rest van 

het plangebied. Voor wat betreft de IJzertijd – Vroege Middeleeuwen kan de verwachting naar 

beneden worden bijgesteld. Er is geen sprake van oeverafzettingen of veraard veen. De top van het 

veen (circa 40 cm) in boring 2 is sterk kleiig en zwart van kleur. Vermoedelijk betreft het een eerste 

fase van ophoging. Het veen wordt afgedekt met humeuze klei en zand. Hierin komen spikkels en 

brokjes houtskool, rood en geel baksteen, mortelresten en twee fragmenten aardewerk voor. Het 

wordt geïnterpreteerd als ophooglaag. Deze is te relateren aan de ligging in de historische kern van 

Papendrecht. Het plangebied is namelijk vanaf in ieder geval de 16e eeuw bebouwd geweest en 

mogelijk al eerder. Het aardewerk wat in deze ophoging is aangetroffen dateert uit de Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. De hoge verwachting voor deze periode kan op basis van het 

veldonderzoek worden gehandhaafd. Het relevante niveau voor deze periode (de ophooglaag) is 

aanwezig vanaf 80 – 150 cm -Mv (1,7 á 2,6 m -NAP).  

 

Figuur 13: Foto’s van aardewerk uit boring 4 (links) en boring 5 (rechts).  
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

Het plangebied heeft oorspronkelijk in een veenmoeras gelegen. De Papendrecht en Noord 

stroomrug hebben in dit veengebied gestroomd, maar het plangebied is te ver hiervan 

verwijderd. Binnen 500 cm -Mv zijn namelijk geen afzettingen van deze stroomrug 

aangetroffen. Vermoedelijk vanaf de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd is het plangebied door 

de mens in gebruik genomen. Sindsdien ligt het in de bewoningskern van Papendrecht. Dit blijkt 

met name door de aanwezigheid van een ophooglaag met daarin materiaal uit de Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Deze laag wordt afgedekt met modern ophoogzand, al dan niet 

met een verstoringslaag eronder.  

 

2. Sinds wanneer maakt het plangebied deel uit van de historische dorpskern van Papendrecht? 

Op basis van historische kaarten maakt het plangebied vanaf tenminste 1560 deel uit van de 

historische kern van Papendrecht. De huidige Veerpromenade is vanaf 1545 afgebeeld. 

 

3. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe 

diep liggen deze? 

In het gehele plangebied zijn ophooglagen aangetroffen die te relateren zijn aan de ligging in de 

historische kern van Papendrecht. Deze zijn aanwezig vanaf circa 80 – 150 cm -Mv (1,7 á 2,6 m -

NAP). 

 

4. In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend 

substraat)? 

Mogelijk is de top van deze ophooglaag iets verstoord geraakt, getuige het rommelige uiterlijk 

en het voorkomen van modern materiaal (piepschuim) direct boven de ophooglaag in boring 2; 

tot 140 cm -Mv. Daaronder is de ophooglaag als intact te beschouwen. Ook in boring 4 is de top 

wat rommelig en vermoedelijk verstoord (tot 150 cm -Mv). In de overige boringen ligt modern 

ophoogzand scherp op deze ophooglaag. In deze boringen is de laag intact. 

5. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 

Aan de hand van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied sprake van een lage 

archeologische verwachting voor de periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen. Deze 

verwachting is gebaseerd op het ontbreken van oeverafzettingen van de Papendrecht en Noord 

stroomrug. De verwachting op het aantreffen van resten uit de periode Late Middeleeuwen – 

Nieuwe Tijd is hoog. Er is namelijk een ophooglaag aangetroffen die naar verwachting in deze 

periode dateert. Ook is sprake van bebouwing op historische kaarten vanaf de 17e eeuw. De 

archeologische resten uit deze periode worden verwacht vanaf circa 80 cm -Mv. Plaatselijk ligt 

het niveau mogelijk iets dieper door verstoringen, zoals in boring 4 en 5 is waargenomen (circa 

140 – 150 cm -Mv).  
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 

• Op basis van het bureauonderzoek is een middelhoge verwachting opgesteld voor de periode 

IJzertijd-Vroege Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de mogelijke aanwezigheid van 

afzettingen van de Papendrecht en Noord stroomrug. Gezien de afstand van het plangebied tot 

deze stroomruggen zijn er naar verwachting geen oevers aanwezig, maar de aanwezigheid van 

crevasses kan niet geheel worden uitgesloten. Behalve op oevers van stroomruggen kan bewoning 

in deze periode plaats hebben gevonden op veraarde (ontwaterde) veenlagen. Bij zeeinbraken 

ontstonden kreken in het veengebied die zorgde voor een afwatering van het veen en dus mogelijk 

bewoningsmogelijkheden. Ook op de oevers van deze kreken heeft mogelijk bewoning plaats 

kunnen vinden (indien aanwezig). Het plangebied ligt tevens in de historische kern van 

Papendrecht. Op basis van historisch-topografische kaarten is het terrein in ieder geval vanaf 16de 

eeuw bebouwd en bewoond geweest. Zodoende heeft het plangebied een hoge verwachting voor 

de periode Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Deze kunnen vanaf het maaiveld aanwezig zijn, 

mogelijk onder een recente ophoging.  

• Aan de hand van het veldonderzoek is vastgesteld dat in de ondergrond van het plangebied 

bestaat uit veen vanaf circa 280-310 cm -Mv (3,5 á 3,7 m -NAP) tot aan de maximaal bereikte 

boordiepte (500 cm -Mv). De top van het veen is niet veraard. Gezien het ontbreken van veraarde 

veenlagen en/of oever- en crevasseafzettingen van de Papendrecht en Noord stroomrug kan de 

verwachting voor de periode IJzertijd – Vroege Middeleeuwen naar beneden worden bijgesteld. 

Het veen wordt afgedekt met humeuze, zandige klei en zand. Deze laag bevat houtskoolspikkels- 

en brokjes, resten rood en geel baksteen, mortel en twee fragmenten aardewerk uit de Late 

Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. Het wordt geïnterpreteerd als ophooglaag die te relateren is aan de 

ligging in de historische kern van Papendrecht. De top ligt op circa 80 – 150 cm -Mv (1,7 á 2,6 m -

NAP). Vanaf deze diepte worden resten uit de Late Middeleeuwen – Nieuwe Tijd verwacht. Deze 

ophooglaag is als intact te beschouwen (alleen in boring 2 en 4 is sprake van enige omwerking in de 

bovenste 50 cm) en wordt afgedekt met modern ophoogzand en klinkerverharding.  

 

Advies 

In het plangebied bestaat het voornemen een bestemmingsplanwijziging te laten plaatsvinden, die de 

bouw van een woongebouw met horeca mogelijk moet maken.  In het plangebied is sprake van een 

hoge verwachting vanaf een diepte van 80 cm -Mv. Geadviseerd wordt om de hoge verwachting op te 

nemen in het bestemmingsplan. Hierbij adviseren wij een dieptegrens van 50 cm -Mv aan te houden. 

Op deze manier blijft een buffer van 30 cm tot het archeologisch relevante niveau gewaarborgd. Op 

basis van de huidige plannen zal de dieptegrens overschreden worden. Wij adviseren hierom om een 

karterend en waarderend archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Dit kan het beste worden 

uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Voor het uitvoeren van een gravend 

onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat door de gemeente is goedgekeurd.   

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal de 

bevoegde overheid (de gemeente Papendrecht) een besluit nemen over de daadwerkelijke omgang 

met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.
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Figuur 17: Kabels en leidingen in het plangebied. Bron: KLIC; www.kadaster.nl. 21 

Gespecificeerde archeologische verwachting 24 

Figuur 12: Foto’s van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. De linkerfoto is genomen vanaf 

boring 3 in noordelijke richting. De rechterfoto is genomen vanaf de parkeerplaats aan de 

Schooldwarsstraat ten zuiden van het plangebied in noordelijke richting (12-05-2022). 25 

Tabel 2. Vondstenlijst. 26 

Figuur 13: Foto’s van aardewerk uit boring 4 (links) en boring 5 (rechts). 27 

Boring 1: 0 – 250 cm -Mv. 40 

Boring 2. Boven: 0 – 400 cm -Mv, onder: 400-500 cm -Mv 40 

Boring 4: 0-200 cm -Mv. 41 

Boring 5: 0 - 200 cm -Mv. 41 
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Bijlage 1: Archeologische beleidskaart van de gemeente Papendrecht 
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Bijlage 2: Stroomruggen  
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Bijlage 3: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 4: Geologie 
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Bijlage 5: Actueel Hoogtebestand Nederland 
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Bijlage 6: Bodem 
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Bijlage 7: Archeologie 
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Bijlage 8: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 9: Foto’s van de boringen 

Hieronder volgen enkele opnames van de boringen. De boorkernen zijn 50 cm van links naar rechts uitgelegd. Het diepste punt van de 

boorkern wijst naar boven. Het diepste punt van de guts ligt aan de rechterzijde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 1: 0 – 250 cm -Mv. 

Boring 2. Boven: 0 – 400 cm -Mv, onder: 400-500 cm -Mv 
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Boring 4: 0-200 cm -Mv. 

Boring 5: 0 - 200 cm -Mv.  
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Bijlage 10: Boorbeschrijvingen 



1

boring: 220106-1
beschrijver: LJOL, datum: 12-5-2022, X: 106.493, Y: 426.652, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -0,90, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Papendrecht, plaatsnaam: Papendrecht, opdrachtgever: Gemeente Papendrecht, uitvoerder: Transect, 
opmerking: Gestaakt in ingevallen puin

0 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Klinker

10 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, stevig
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: Rood baksteen en mortelresten

140 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, stevig
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: Brokjes rood en geel baksteen

225 cm -Mv / 3,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, kleibrokken, matig fijn
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

230 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, stevig, schelpengruis, kalkrijk

 Einde boring op 250 cm -Mv / 3,40 m -NAP



2

boring: 220106-2
beschrijver: LJOL, datum: 12-5-2022, X: 106.474, Y: 426.667, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,07, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Papendrecht, plaatsnaam: Papendrecht, opdrachtgever: Gemeente Papendrecht, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Klinker

10 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, stevig, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, kleibrokken, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Met stukjes piepschuim

140 cm -Mv / 2,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, stevig, kalkloos
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: Brokjes rood en geel baksteen

190 cm -Mv / 2,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof, schelpengruis, kalkarm
Archeologie: enkele spikkel houtskool, interpretatie: ophogingspakket

240 cm -Mv / 3,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veen (niet gedifferentieerd), normaal (alleen zand en veen)
Archeologie: interpretatie: ophogingspakket

280 cm -Mv / 3,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruingrijs, veen (niet gedifferentieerd), normaal (alleen zand en veen), spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

320 cm -Mv / 4,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), normaal (alleen zand en veen), spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

380 cm -Mv / 4,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), normaal (alleen zand en veen), weinig hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

440 cm -Mv / 5,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd), normaal (alleen zand en veen), spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

 Einde boring op 500 cm -Mv / 6,07 m -NAP
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boring: 220106-3
beschrijver: LJOL, datum: 12-5-2022, X: 106.473, Y: 426.645, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -0,91, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Papendrecht, plaatsnaam: Papendrecht, opdrachtgever: Gemeente Papendrecht, uitvoerder: Transect, 
opmerking: Gestaakt in puin

0 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Klinker

10 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

120 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, grijsbruin, zandbrokken, stevig
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Brokjes rood en geel baksteen. Gestaakt in puin

 Einde boring op 160 cm -Mv / 2,51 m -NAP

boring: 220106-4
beschrijver: LJOL, datum: 12-5-2022, X: 106.455, Y: 426.634, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -1,08, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Papendrecht, plaatsnaam: Papendrecht, opdrachtgever: Gemeente Papendrecht, uitvoerder: Transect, 
opmerking: Gestaakt in puin (mogelijk ingevallen)

0 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: Klinker

10 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

100 cm -Mv / 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, zandbrokken, stevig, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig stevig, schelpengruis, kalkloos
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment aardewerk, fragmenten bouwpuin, interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: Brokjes rood en geel baksteen, rood geglazuurd aardewerk

200 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig, spoor hout
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: Brokjes rood en geel baksteen. Gestaakt in puin, mogelijk ingevallen.

 Einde boring op 270 cm -Mv / 3,78 m -NAP
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boring: 220106-5
beschrijver: LJOL, datum: 12-5-2022, X: 106.475, Y: 426.622, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 38C, hoogte: -0,59, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Papendrecht, plaatsnaam: Papendrecht, opdrachtgever: Gemeente Papendrecht, uitvoerder: Transect

0 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Klinker

10 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

85 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig stevig
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: Brokjes rood en geel baksteen

150 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald), interpretatie: ophogingspakket
Opmerking: Brokjes rood en geel baksteen, witbakkend aardewerk

210 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig stevig
Archeologie: spikkels houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Brokjes geel baksteen

260 cm -Mv / 3,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, bruingrijs, matig stevig
Archeologie: spikkels houtskool, interpretatie: ophogingspakket

280 cm -Mv / 3,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig stevig, weinig plantenresten
Opmerking: Iets venige laag

310 cm -Mv / 3,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), compact (alleen zand en veen), spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

340 cm -Mv / 3,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), normaal (alleen zand en veen), spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

380 cm -Mv / 4,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, veel hout
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: Stuk hout

400 cm -Mv / 4,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), normaal (alleen zand en veen), spoor hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket

 Einde boring op 500 cm -Mv / 5,59 m -NAP
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Gemeente Papendrecht 

T.a.v. de heer K. De Ruijter 

Postbus 11 

3350 AA  PAPENDRECHT 

 

p/a Plan ROS (dhr. L. Corsten) 

 

 

 

Per e-mail : l.corsten@planros.nl 

   

Vestiging, datum : Nuenen, 14 april 2022  

Ons Kenmerk : 2110/179/FB-02A 

Uw Kenmerk : - 

Behandeld door : Frans van den Borne 

Telefoonnummer : 06 20 67 29 68 

Gecontroleerd door : Joost Welmers 

Betreft : Berekening stikstofdepositie ontwikkeling Markt – Veerpromenade te 

Papendrecht 

    

 

 
1. Aanleiding 

In het kader van de beoogde ontwikkeling aan de Markt-Veerpromenade te Papendrecht hebben 

wij in uw opdracht een berekening stikstofdepositie uitgevoerd. Dit om zekerheid te verkrijgen ten 

aanzien van eventuele stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van de gebruiksfase 

van de beoogde planontwikkeling.  

 

In onderhavige briefrapportage komen de volgende aspecten aan de orde: 

1. aanleiding; 

2. wettelijk kader; 

3. planvoornemen; 

4. opzet onderzoek; 

5. uitgangspunten; 

6. modellering; 

7. resultaten; 

8. conclusie. 

 

 

2. Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het wettelijke kader met betrekking tot de bescherming van 

de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Een onderdeel daarvan zijn de Natura 

2000-gebieden, waarvan er in Nederland ruim 160 zijn. Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden 

met een Europese beschermingsstatus en zijn aangewezen onder de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese 

biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van 

het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig 
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hebben. Veel van de gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Een verdere toename van de 

stikstofdepositie kan leiden tot ‘significante (negatieve) effecten’ op het beschermde natuurgebied.  
 

Op basis van de Wnb is het niet toegestaan een plan of project te realiseren dat afzonderlijk of in 

combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve gevolgen kan hebben voor een 

Natura 2000-gebied. 

 

 

Figuur 1: Ligging projectlocatie (rode cirkel) met nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De meest nabij gelegen 

stikstofgevoelige habitat is gelegen in het Natura 2000-gebied ‘Biesbosch’ (gebiedsnummer 112) op ruim 5 

kilometer afstand. 

 

Het kabinet heeft besloten om de stikstofproblematiek structureel aan te gaan pakken, wat heeft 

geleid tot de introductie van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), welke op 1 juli 

2021 in werking is getreden. Met deze wet wordt beoogd de natuur te versterken en de 

stikstofuitstoot en depositie te verminderen. De wet bevat ook een gedeeltelijke vrijstelling van de 

natuurvergunningplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw-, 

aanleg en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn.  

 

Om de mogelijke stikstofdepositie op de voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk te 

maken, is voor de beoogde ontwikkeling een berekening stikstofdepositie opgesteld. Dit middels 

het rekeninstrument AERIUS Calculator. Gezien de vrijstellingsplicht voor de aanlegfase voorziet 

deze rapportage alleen in een berekening van de stikstofdepositie in de gebruiksfase. 

 

 
3. Planvoornemen 

Het plangebied is gelegen op de gronden kadastraal bekend als ‘gemeente Papendrecht, sectie A, 
perceelnummers 6775 (gedeeltelijk), 6776 en 8077 (gedeeltelijk)’. De beoogde ontwikkeling omvat 

de realisatie van een appartementencomplex met maximaal 50 wooneenheden, waarvan 1/3 

starterswoning (koop, appartement, goedkoop) en 2/3 vrije sector (koop, appartement, duur), en 

een commerciële functie van 800 m² in de plint. 
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Figuur 2: Visualisatie beoogde ontwikkeling Markt-Veerpromenade Papendrecht. 

 
 

4. Opzet onderzoek 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de relevante Natura 2000-gebieden in de omgeving 

van het plangebied is gebruik gemaakt van AERIUS Calculator 2021. Voor de opzet en achtergrond 

van de invoergegevens en onderhavige rapportage is gebruik gemaakt van de ‘Instructie 
gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021’ zoals opgesteld door BIJ12 (verder: de 
invoerinstructie). In de berekeningen zijn de emissies van NOX, NO2 en NH3 van de relevante 

bronnen meegenomen.  

 

In het kader van de in de Wnb opgenomen instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden dient onderzocht te worden wat de gevolgen zijn van het plan/project ten opzichte van de 

referentiesituatie. In onderhavig onderzoek zijn geen emissies van een referentiesituatie 

beschouwd. 

 

In de volgende paragraaf worden de uitgangspunten ten aanzien van de berekening weergegeven 

en worden de emissies berekend die als input dienen voor de stikstofdepositie berekening in 

AERIUS Calculator 2021. Zoals eerder aangegeven is enkel de depositie in de gebruiksfase 

berekend. 

 

 
5. Uitgangspunten 

De beoogde ontwikkeling omvat de realisatie van een appartementencomplex met maximaal 50 

wooneenheden, waarvan 1/3 starterswoning (koop, appartement, goedkoop) en 2/3 vrije sector 

(koop, appartement, duur), en een commerciële functie van 800 m² in de plint. Zowel de woningen 

als de commerciële plint zullen volledig gasloos worden opgeleverd vanwege de meest recente 

nieuwbouweisen. Van stikstofemissie ten gevolge van stookinstallaties met aardgasverbruik in de 

gebruiksfase is derhalve geen sprake. Ook zullen er geen (sier)haarden of andere rookgaskanalen 

worden toegepast welke een bijdrage zullen leveren aan de stikstofemissie- en depositie. De 

bijdrage van toekomstige gebruikers zelf is dermate klein dat deze verwaarloosbaar wordt geacht. 

Er wordt in onderhavige situatie derhalve uitgegaan van een mogelijke stikstofdepositie ten 

gevolge van de verkeersbewegingen afkomstig van en naar de woningen/commerciële plint.  
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Voor het bepalen van de verkeersgeneratie van de woningen is gebruik gemaakt van de CROW 

publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren - kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Voor de 

commerciële plint wordt uitgegaan van de worst-case verkeersgeneratie, in dit geval van een 

restaurant. De verkeersgeneratie is hierbij opgegeven door de initiatiefnemer, aangezien er vanuit 

de CROW geen (goed vergelijkbare) verkeersgeneratie beschikbaar is. Daarbij is uitgegaan van 200 

zitplaatsen en 30 werknemers met een verkeersgeneratie van 324 voertuigbewegingen per etmaal 

in de worst-casesituatie. Conform de CROW is rekening gehouden te worden met een aandeel 

zwaar verkeer (leveringen, afvalinzameling, bevoorrading), waarbij worst-case wordt uitgegaan 

van 1% zwaar verkeer voor zowel de woningen als de commerciële functie (zie tabel 1). 

 

Tabel 1: Verkeersgeneratie planvoornemen 

Woning Aantal Stedelijkheid* Ligging Verkeers-

bewegingen** 

Totaal bewegingen 

/etmaal 

Koop, appartement,  

duur 

33 Sterk stedelijk Centrum 5,4 – 6,2 205 

Koop, appartement,  

goedkoop 

17 Sterk stedelijk Centrum 2,8 – 3,6 60 

Commerciële functies Conform opgave opdrachtgever 324 

1% aandeel zwaar verkeer 6 

Subtotaal verkeersbewegingen per etmaal (afgerond) 590 

Totaal (inclusief 1% aandeel zwaar verkeer) 596 

* Voor het bepalen van de stedelijkheidsgraad is uitgegaan van het aantal omgevingsadressen van de gemeente 

Papendrecht in 2021 (1.914 per km2). 

** Voor het bepalen van het aantal verkeersbewegingen is uitgegaan van het maximale aantal verkeersbewegingen (worst-

case). 

 

Conform de invoerinstructie dient het verkeer meegenomen te worden totdat het opgaat in het 

heersend verkeersbeeld. Dit is het moment dat het verkeer zich qua rij- en stopgedrag niet meer 

onderscheidend maakt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. In de regel 

wordt het verkeer ten gevolge van de ontwikkeling in de berekening betrokken tot het zich verdund 

heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. Uitgegaan wordt van maximaal 5% 

extra voertuigen ten opzichte van de totale verkeersintensiteit van de weg. Omdat de totale 

verkeersgeneratie van het planvoornemen 596 verkeersbewegingen bedraagt, deze afkomstig zijn 

van 298 voertuigen (een voertuig rijdt heen en terug) en deze gelijkmatig verdeeld zijn over twee 

rijroutes (zie beschrijving hierna), dient in dit geval de verkeersintensiteit van de weg minimaal 

2.980 verkeersbewegingen te bedragen (149 / 5 * 100). 

 

In onderhavige situatie wordt ervan uitgegaan dat het verkeer ontsloten wordt via de 

parkeergarage aan De Passage in de zuidwesthoek van het complex en via de Achterom, 

Schooldwarsstraat en Westeind wordt ontsloten. Op basis van de routebeschrijving via Google 

Maps zijn er vanuit Westeind grofweg twee routes richting de omgeving, namelijk één in westelijke 

richting voor de regio Rotterdam. Hierbij gaat het verkeer via Westeind en Noordhoek ter hoogte 

van de Burgemeester Keijzerweg op in het heersend verkeersbeeld (op basis van de gegevens van 

de NSL-monitoringstool bedraagt de verkeersintensiteit ter plaatse van dit wegsegment 20.396 

verkeersbewegingen). De ander in oostelijke richting via de Pontonniersweg, Edelweisslaan en 

Willem Dreeslaan voor de regio Gorinchem/Breda, waar het verkeer ter hoogte van de 

Kennedylaan opgaat in het heersend verkeersbeeld (op basis van de gegevens van de NSL-

monitoringstool bedraagt de verkeersintensiteit ter plaatse van dit wegsegment 7.764 
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verkeersbewegingen). Uitgegaan wordt van een situatie waarbij de verkeersgeneratie gelijkmatig 

wordt verdeeld over de twee rijroutes. 

 

In AERIUS wordt de emissie berekend op basis van de lengte van de ingetekende rijroute, het 

aantal en type voertuigen, het wegtype en de mate van stagnatie (file). De gehanteerde 

wegkarakteristieken, alsmede het aantal verkeersbewegingen van iedere voertuigklasse, is 

weergegeven in de navolgende tabel.  

 

Tabel 2: Gehanteerde wegkarakteristiek 

Bron Omschrijving Wegtype Stagnatie Voertuigklasse Bewegingen / etmaal 

1 Westelijke ontsluiting Binnen bebouwde 

kom 

20 % Licht verkeer 295 

Zwaar verkeer 3 

2 Oostelijke ontsluiting Binnen bebouwde 

kom 

20 % Licht verkeer 295 

Zwaar verkeer 3 

Totaal verkeer 596 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is in AERIUS de emissie ten gevolge van het wegverkeer 

berekend. De berekende emissie van bron 1 bedraagt per jaar 80,9 kg NOx, 15,9 kg NO2 en 4,9 kg 

NH3. De berekende emissie van bron 2 bedraagt per jaar 50,3 kg NOx, 9,9 kg NO2 en 3,0 kg NH3. 

 

 
6. Modellering 

De verspreiding en depositie is op 12 april 2022 berekend met het model AERIUS Calculator 2021. 

Bij de berekening van de depositiebijdragen is in AERIUS Calculator uitgegaan van het rekenjaar 

2023.  

 

De bronnen zijn in AERIUS ingetekend op basis van aangeleverde gegevens, de in AERIUS 

opgenomen achtergrondkaart en de hiervoor genoemde aannames. De verkeersbewegingen zijn 

gemodelleerd als lijnbron. Er is gebruikgemaakt van de broncategorie ‘Wegverkeer’ en de 

specifieke sector ‘Binnen bebouwde kom’. Voor het overige zijn de default-waarden aangehouden. 

 

AERIUS genereert een uitgebreid rapport met de ingevoerde gegevens. Deze is opgenomen als 

bijlage bij dit rapport. In de volgende paragraaf is een afdruk van de rekenresultaten opgenomen. 

De separate GML bestanden met de gegevensinvoer zijn bij de levering van dit briefrapport 

eveneens meegestuurd. 
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7. Resultaten 

Uit de rekenresultaten van de gebruiksfase blijkt dat er geen stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden plaatsvindt. Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. 

 

 

Figuur 3: Rekenresultaten gebruiksfase. 
 

 

8. Conclusie 

Uit de rekenresultaten van AERIUS Calculator 2021 blijkt dat er ten gevolge van het 

planvoornemen geen stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden plaatsvindt. Derhalve zijn 

‘significante negatieve effecten’ op beschermde natuurgebieden ten aanzien van stikstofdepositie 
uit te sluiten. Een vergunning in het kader van de Wnb is derhalve niet aan de orde. De berekening 

toont aan dat het aspect stikstofdepositie geen beperkingen oplevert ten aanzien van het beoogde 

planvoornemen. 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee op passende wijze van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Tritium Advies B.V. 

 

F.C.A. van den Borne 

Projectleider Ruimtelijke Ordening 
 

Bijlage: 

1. PDF-rapport rekenresultaten AERIUS Calculator 2021 

 

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie https://www.tritium.nl/disclaimer/29-04-2021/  

https://www.tritium.nl/disclaimer/29-04-2021/


Bijlage 1 
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Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens

Rechtspersoon

GemeentePapendrecht

Inrichtingslocatie

Markt-VeerpromenadePapendrecht,

3351Papendrecht

Activiteit

Omschrijving

OntwikkelingMarkt-VeerpromenadePapendrecht

Toelichting

Berekeningstikstofdepositiegebruiksfaseontwikkeling

Markt-VeerpromenadePapendrecht

Berekening

AERIUSkenmerk

RWbkiwpqxY5Y

Datumberekening

12april2022,15:28

Rekencon�guratie

Wnb-rekengrid

Totaleemissie

Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd

2023 7,9kg/j 131,1kg/j

Resultaten

Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd

-

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha)

0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha)

0,00ha

Grootstetoenamevandepositie

0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie

0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RWbkiwpqxY5Y (12 april 2022)



Situatie1(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 7,9kg/j 131,1kg/j

Projectberekening

3/6RWbkiwpqxY5Y (12 april 2022)



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RWbkiwpqxY5Y (12 april 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projectberekening

5/6RWbkiwpqxY5Y (12 april 2022)



Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RWbkiwpqxY5Y (12 april 2022)
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Samenvatting 
 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de Gemeente Papendrecht, heeft 

Tritium Advies B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek en indicatief uitloogonderzoek 

(schudproef) uitgevoerd op de locatie Veerpromenade (ong.) te Papendrecht. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitgifte van de percelen en de voorgenomen 

herontwikkeling (nieuwbouw en mogelijke realisatie van een terras en/of fietsenstalling). 

 

Doel van het onderzoek is meerledig, namelijk het vaststellen;  

• van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of er 

op de locatie sprake is van bodemverontreiniging, welke mogelijk een belemmering vormt 

voor de voorgenomen uitgifte van de locatie en de voorgenomen herontwikkeling; 

• of bij toekomstige werkzaamheden werknemers worden blootgesteld aan een 

bodemverontreiniging (voorlopige veiligheidsklasse); 

• van de (indicatieve) hergebruiksmogelijkheden van het aanwezige funderingsmateriaal. 

 

Uit de resultaten wordt het volgende geconcludeerd: 

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk plaatselijk bijmengingen met puin in de 

ondergrond aangetroffen. Ter plaatse van twee boringen is een (licht geïmmobiliseerde) fundatie-

/stabilisatielaag bestaande uit een grindachtig materiaal aanwezig. De exacte aard, herkomst en 

kwaliteit hiervan is onbekend.  

 

Verkennend bodemonderzoek  

Gehele locatie (A) 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de zintuiglijk schone boven- en ondergrond (zand) niet 

verontreinigd is met de onderzochte parameters. De zintuiglijk schone ondergrond (veen) blijkt 

licht verontreinigd te zijn met kobalt, kwik, lood, nikkel en PAK. De sporen- tot zwak puinhoudende 

ondergrond (klei) blijkt licht verontreinigd te zijn met koper, kwik en lood. In de puinhoudende 

ondergrond is analytisch géén asbest aangetoond. 

 

In de grond is géén PFOA (Perfluoroctaanzuur) boven de detectiegrens aangetoond. Echter is 

Perfluoroctaanzuur (PFOS) in gehalten van 0,2 en 0,4 µg/kg d.s. aangetoond. Herschikken van 

grond buiten de aangewezen zone A en B is derhalve op basis van PFOS niet mogelijk. 

 

Het grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn met barium en naftaleen. Voor beide parameters 

geldt dat het zeer geringe overschrijdingen van de detectielimiet / streefwaarde betreffen, 

waardoor deze formeel als licht verontreinigd dienen te worden beschouwd. Nader onderzoek naar 

zowel de lichte verontreinigingen in de grond als het grondwater worden niet noodzakelijk geacht.  

 

Verder zijn in het grondwater PFOA, PFOS en diverse andere perfluorverbindingen (PFAS) 

aangetoond. De concentratie PFOA in het grondwater is lager dan de maximale acceptabele 

grondwaterconcentratie (0,39 µg/l) voor de pluimzone (zone 1). De gemeten concentratie PFOA 

wordt daarmee als niet afwijkend beschouwd. Bij de gemeten concentratie PFOA is geen sprake 

van humane risico’s (RIVM 2017-0092). 

 



 

documentkenmerk: 1810/020/BU-01, versie 0   

 

 

Voormalige watergang (B) 

Ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de voormalige watergang op de onderzoekslocatie is 

geen voormalige slootbodem of dempingsmateriaal aangetroffen. Tevens is de bodemopbouw niet 

afwijkend van de bodemopbouw op de rest van de onderzoekslocatie. Derhalve is analytisch geen 

onderzoek uitgevoerd. 

 

Veiligheidsklasse 

Op basis van het onderzoek blijkt dat werkzaamheden in de puinhoudende ondergrond, conform de 

CROW-publicatie 132 uitgevoerd kunnen worden onder de ‘basisklasse’. Voor de overige 

bodemlagen geldt dat geen veiligheidsklasse van toepassing is. Op basis van de CROW-publicatie 

400 is geen veiligheidsklasse van toepassing is. De definitieve bepaling van de veiligheidsklasse 

dient te worden bepaald door een veiligheidskundige. 

 
Indicatief uitloogonderzoek (schudproef) (C) 

Plaatselijk is een funderingslaag aanwezig met onbekende kwaliteit en herkomst. Het betreft een 

licht geïmmobiliseerde laag bestaande uit grindachtig materiaal. Omdat geen bijmengingen met 

puin zijn waargenomen is dit materiaal niet verdacht op het voorkomen van asbest en is geen 

asbestonderzoek uitgevoerd. Indicatief is de herbruikbaarheid van het funderingsmateriaal 

bepaald. Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de funderingslaag 

indicatief wordt geclassificeerd als “IBC-bouwstof”.  

 

Conclusie en aanbevelingen  

Met voorliggend onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater 

afdoende vastgesteld. De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van de 

voorgenomen uitgifte van de locatie en de voorgenomen herontwikkeling. 

 

Eventueel vrijkomende grond kan, conform het stand-still principe, alleen worden toegepast op 

locaties binnen de zones met een vergelijkbare of hoger gehalte PFOA dan de toe te passen grond. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft aangegeven dat deze handreiking tevens gebruikt 

kan worden voor PFOS houdende grond. Herschikken buiten de aangewezen zone A en B is 

derhalve op basis van PFOS niet mogelijk. Aanbevolen wordt om eventueel hergebruik van de 

grond af te stemmen met het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld middels een Bbk melding voor het 

elders toepassen van grond. 

 

Indien grond wordt afgegraven en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te 

worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het 

elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die 

doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  
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1. Inleiding 
 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de Gemeente Papendrecht, heeft 

Tritium Advies B.V. een verkennend bodem- en asbestonderzoek en indicatief uitloogonderzoek 

(schudproef) uitgevoerd op de locatie Veerpromenade (ong.) te Papendrecht. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitgifte van de percelen en de voorgenomen 

herontwikkeling (nieuwbouw en mogelijke realisatie van een terras en/of fietsenstalling). 

 

Doel van het onderzoek is meerledig, namelijk het vaststellen;  

• van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of er 

op de locatie sprake is van bodemverontreiniging, welke mogelijk een belemmering vormt 

voor de voorgenomen uitgifte van de locatie en de voorgenomen herontwikkeling; 

• of bij toekomstige werkzaamheden werknemers worden blootgesteld aan een 

bodemverontreiniging (voorlopige veiligheidsklasse); 

• van de (indicatieve) hergebruiksmogelijkheden van het aanwezige funderingsmateriaal. 

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan 

als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de 

kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het 

onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende 

onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding over Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo 

uitgevoerd.  
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2. Vooronderzoek 
 

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd volgens de NEN 5725 (oktober 2017). De geraadpleegde 

bronnen zijn weergegeven in tabel 2.1. Een overzicht van de locatiegegevens is weergegeven in 

tabel 2.2. De terreinverkenning is voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd. De resultaten van de 

terreinverkenning zijn verwerkt in de navolgende paragrafen. 

 

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek. 

categorie bron geraadpleegd 

  datum contactpersoon 

internet    

kadastrale gegevens kadaster online 02-10-2018 n.v.t. 

 kadastralekaart.com   

actuele terreinsituatie bagviewer kadaster   

 google maps   

 zoom earth   

historische gegevens topotijdreis.nl 02-10-2018  

bodeminformatie bodemloket   

 actueel hoogte bestand 04-10-2018  

 dinoloket   

 WKO tool Nederland   

archieven    

bodeminformatie bodeminformatiesysteem 04-10-2018 n.v.t. 

 bodemkwaliteitskaart   

 eigen archief Tritium Advies B.V. 02-10-2018  

overig     

bodeminformatie en  opdrachtgever 02-10-2018 dhr. W.A. Smits 

voormalige werkzaamheden  10-10-2018  

 

 

2.1 Locatiegegevens 
 

De topografische ligging en de kadastrale gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in 

bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 2. Een overzicht van de locatiegegevens is 

weergegeven in tabel 2.2. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 12. 

 

Tabel 2.2: overzicht onderzoekslocatie. 

actuele locatiegegevens 

adres  

straat Veerpromenade (ong.) 

plaats Papendrecht 

kadastraal  

gemeente Papendrecht 

sectie A 

nummer(s) 6776, 6775 (ged.), 8077 (ged.) 

locatie  

oppervlak totaal circa 2.650 m2 

huidig gebruik openbaar gebied, grenzend aan het marktplein 
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Tabel 2.2 (vervolg): overzicht onderzoekslocatie. 

actuele locatiegegevens 

locatie  

voormalig gebruik In het verleden tot eind jaren ’80 zijn voornamelijk graspercelen met lintbebouwing 

aanwezig geweest. Door de jaren heen is de locatie (en omgeving) steeds verder 

bebouwd. Tot 2012 hebben winkelpanden op de locatie gestaan (van der Kevie locatie). 

Door de gemeente is aangegeven dat bij de sloop van deze panden tevens de fundatie is 

verwijderd en dat straatzand is aangebracht. Op de locatie is recent (2016) een diepriool 

aangelegd. Foto’s van de aanleg zijn aangeleverd door de gemeente en weergegeven in 

bijlage 13. 

toekomstig gebruik Nieuwbouw met mogelijke fietsenstalling en terrassen. 

dempingen, ophogingen, 

bijmengingen met puin 

Binnen de onderzoekslocatie is één voormalige (gedempte) watergang gelegen. Deze is 

zichtbaar op de kaarten van 1969 tot 1989. Plaatselijk is een soort (licht geïmmobiliseerd) 

grindachtig funderingsmateriaal aanwezig, welke mogelijk is aangebracht ten tijde van de 

rioolwerkzaamheden in 2016. De exacte aard, kwaliteit en herkomst hiervan is onbekend. 

bodembedreigende activiteiten 

en calamiteiten 

Op- en in de directe omgeving van de locatie zijn in het verleden diverse 

bedrijfsactiviteiten uitgevoerd (voor details zie tabel 2.3). 

Uit de memo van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (13 juni 2018) blijkt dat de 

onderzoekslocatie binnen de verspreidingszone van PFOA (Perfluoroctaanzuur) is gelegen. 

deze verspreiding is waarschijnlijk veroorzaakt doordat deze door de Chemours-fabriek 

uitgestoten stof, is neergeslagen (‘atmosferische depositie’) op en in de bodem. De 

onderzoekslocatie is gelegen in zone 1. 

bodemkwaliteitskaart  • vastgesteld in 2015; 

• ontgravingskaart boven- en ondergrond: ‘achtergrondwaarde’; 

• bodemfunctiekaart: ‘wonen’. 

terreinsituatie  

bebouwing onbebouwd 

verhardingen klinkers en tegels 

installaties geen  

omgeving  

gebruik belendende percelen gemeentehuis, appartementencomplexen en openbaar gebied 

 

Bodembedreigende activiteiten 

Uit de gegevens uit het bodemloket blijkt dat op de locatie eerder diverse (bedrijfs)activiteiten 

hebben plaatsgevonden. De volgende bedrijfsactiviteiten kunnen worden onderscheiden: 

 

Tabel 2.3: bodembedreigende activiteiten. 

locatie bedrijfsactiviteit startjaar 

Veerweg 43 loodgieters-, fitters- en sanitair installatiebedrijf  1962 

Veerweg 23-29 petroleum- of kerosinetank (ondergronds)  1946 

 brandstoffendetailhandel (vloeibaar)  1946 

 petroleum- of kerosinetank (ondergronds)  1946 

 timmerwerkplaats  1930 

 loodgieters-, fitters- en sanitair installatiebedrijf  1927 

 koperslagerij  1927 

 blikslagerij  1927 

Veerweg 33-35 smederij 1923 
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Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie. 

 

 

2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 
 

Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving zijn eerder de in de navolgende tabel vermelde 

bodemonderzoeken uitgevoerd.  

 

Tabel 2.4: eerder uitgevoerd onderzoek. 

omschrijving locatienaam opgesteld door datum kenmerk 

gegevens onderzoekslocatie 

1. indicatief bodemonderzoek Centrumplan 

Papendrecht 

Arnicon 03-2002 C01-651-O 

gegevens directe omgeving 

2. oriënterend 

bodemonderzoek 

Schooldwarsstraat  

1-75 / Markt 24 

MZHZ 30-08-1988 PAO.88.1614.032 

3. nader onderzoek Schooldwarsstraat  

1-75 / Markt 24 

MZHZ 04-11-1988 PAO.88.1614.032 

4. saneringsevaluatie Schooldwarsstraat  

1-75 / Markt 24 

MZHZ 14-03-1989 PAO.88.1614.032 

5. indicatief onderzoek Markt 22 MZHZ 01-01-1990 PAO 89.1625 

6. nader onderzoek Markt 22 MZHZ 01-02-1990 21.02.039 HvD/MM 

7. nader onderzoek Markt 22 MZHZ 01-02-1990 PAO 89.1626 

8. saneringsevaluatie Markt 22 MZHZ 01-08-1990 PAO 89.1628.032 

9. indicatief onderzoek Veerweg 145 / P.C. 

Hooftlaan 

TMD 27-03-1987 PA 87.1613 fase 

032 

10. oriënterend onderzoek Veerweg / Markt  MZHZ 08-11-2000 PA00.5205 C00-595 

11. verkennend 

bodemonderzoek 

Markt 141 EMN 18-09-2007 07Z4295.B01 

12. verkennend 

bodemonderzoek 

Markt 1 t/m 149 EMN 18-09-2007 07Z4295.001 

13. verkennend bodem- en 

asbestonderzoek 

Markt Tritium Advies 21-05-2015 1503/083/CJ-01 

 

 

Het onderzoek uit 2002 [1] en de meest recente rapportage [13] zijn in het bezit van Tritium 

Advies B.V. De overige bodemonderzoeken zijn tijdens het opstellen van voorliggende rapportage 

niet in het bezit van Tritium Advies. Uit de beschikbare informatie blijkt het volgende: 
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Ad 1. 

Het bodemonderzoek dat op de onderzoekslocatie is uitgevoerd heeft betrekking op een groter 

gedeelte van het centrum van Papendrecht. Alleen (een deel van) deellocatie G heeft betrekking op 

de huidige onderzoekslocatie. 

 

De aanleiding voor het onderzoek waren de beoogde herinrichtingsplannen voor het gebied. Doel 

van het indicatieve onderzoek was inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de bodem.  

 

Deellocatie G (Markt e.o.) 

Uit de analyseresultaten bleek een mengmonster van de boven- en ondergrond matig verontreinigd 

te zijn met lood en licht verontreinigd met koper en kwik. In de overige mengmonsters bleken 

maximaal lichte verontreinigingen met zink en PAK te zijn aangetoond. Het grondwater ter plaatse 

van één peilbuis bleek maximaal licht verontreinigd te zijn met arseen. 

 

Met betrekking tot deellocatie G werd niet specifiek een conclusie getrokken. Over alle deellocaties 

werd geconcludeerd dat plaatselijk lichte, matige en incidenteel sterk verhoogde gehalten in de 

grond werden aangetoond. Ten aanzien van de sterk verhoogde gehalten en de (voormalige) 

tanklocaties werd geadviseerd nader onderzoek uit te voeren. 

Uit de profielen blijkt dat op de huidige onderzoekslocatie in de ondergrond zwakke bijmengingen 

met puin aanwezig zijn. 

 

Ad 13. 

Aanleiding voor het onderzoek waren de voorgenomen rioleringswerkzaamheden ter vervanging 

van het riool ter plaatse van de Markt en de herinrichting van het Marktplein. Doel van het 

onderzoek was het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de 

onderzoekslocatie. Doel van het verkennend asbestonderzoek was vast te stellen of in de grond 

van de onderzoekslocatie asbest aanwezig is. 

 

Op basis van het vooronderzoek werden de volgende deellocaties onderscheiden:  

A. DWA en/of RWA nieuw; 

B. te verwijderen bestaande riolering; 

C. marktplein;  

D. gedempte sloten. 

 

Zintuiglijk werden tijdens de uitvoering van het veldwerk in zowel de boven- als ondergrond 

bijmengingen aangetroffen met puin.  

 

Deellocatie A: DWA en/of RWA nieuw 

Zowel de boven- als ondergrond bleken plaatselijk licht verontreinigd te zijn met kobalt, kwik, lood, 

PAK en PCB. Uit de analyseresultaten bleek dat het grondwater licht verontreinigd was met barium. 

 

Deellocatie B: te verwijderen riool 

Plaatselijk werd een lichte verontreiniging met zink, minerale olie, PAK en PCB aangetoond. Verder 

werd plaatselijk een lichte verontreiniging met PAK in de ondergrond aangetoond. Uit de 

analyseresultaten bleek het grondwater licht verontreinigd te zijn met barium. 
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Deellocatie C: marktplein 

Eén mengmonster bleek matig verontreinigd te zijn met zink en licht verontreinigd met cadmium, 

koper, kwik, lood, nikkel en PAK. Verder werden plaatselijk maximaal lichte verontreinigingen met 

kobalt, minerale olie en PAK aangetoond. Gezien de hoogte van het aangetroffen gehalte zink werd 

de toetswaarde voor nader onderzoek overschreden. Aangezien de matig met zink verontreinigde 

grond voldeed aan de klasse industrie volgens het Besluit bodemkwaliteit werd in overleg met de 

OZHZ besloten om de individuele monsters niet separaat te analyseren. 

 

Het grondwater werd gecombineerd onderzocht met deellocatie A en B, derhalve zijn de resultaten 

van het grondwater ter plaatse van A en B ook van toepassing op deellocatie C. 

 

Deellocatie D: gedempte sloten 

Ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de gedempte sloten werd geen dempingsmateriaal 

aangetroffen. De bodemopbouw ter plaatse week eveneens niet af van de bodemopbouw in de 

omgeving.  

 

Verkennend asbestonderzoek 

In de grondfractie (kleiner dan 16 mm) werd analytisch geen asbest aangetoond in het traject van 

0,05 - 0,50 m-mv. Tijdens het onderzoek werd in de bodem en het puin geen asbest aangetroffen. 

Aangezien zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest werd aangetoond, werd geconcludeerd dat 

de bodem niet verdacht is op het voorkomen van asbest.  

 

Resumé 

De onderzoeksresultaten leverden geen beperkingen op ten aanzien van het voorgenomen gebruik 

van de locatie en vormde derhalve geen belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden. 

 

 

2.3 Bodemopbouw 
 

Tabel 2.5: bodemopbouw en geohydrologie. 

bodemopbouw  

maaiveldhoogte  1,3 m-NAP 

deklaag dikte 11 m 

samenstelling klei en veen 

doorlatendheid slecht 

1e watervoerende pakket dikte 11 m 

samenstelling matig grof tot uiterst grof zand 

doorlatendheid goed 

geohydrologie   

freatisch grondwater stijghoogte 1,8 m-NAP  

stromingsrichting noordwestelijk 

1e watervoerende pakket onbekend onbekend 

waterhuishouding    

oppervlaktewater Op een afstand van circa 400 meter ten zuiden van de locatie is rivier de Beneden 

Merwede gelegen. Op een afstand van circa 700 meter ten westen is rivier de Noord 

gelegen. 

grondwaterbeschermingsbied en 

boringsvrije zone 

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije. 

grondwateronttrekking Op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving vindt zover bekend geen 

grondwateronttrekking plaats. 
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2.4 Conclusies vooronderzoek 
 

Op basis van de beschikbare gegevens kunnen de in de navolgende tabel weergegeven deellocaties 

worden onderscheiden. 

 

Tabel 2.6: deellocaties. 

deel- omschrijving hypothese verdachte  

locatie   stoffen1) 

A gehele locatie  

(2.650 m2) 

verdacht voormalige (bedrijfs) activiteiten op- en in de directe 

omgeving van de locatie  

NEN-g 

  atmosferische depositie PFOA PFOA2) 

B voormalige (gedempte) 

watergang (1x)  

verdacht mogelijk verontreinigd dempingsmateriaal NEN-g 

C (grindachtig) 

funderingsmateriaal  

verdacht fundering met onbekende kwaliteit en herkomst NEN-g 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

NEN-g  : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie); 

2)  Het is bekend dat Chemours sinds 2013 GenX-stoffen uitstoot, de vervanger van PFOA. De gehalten aan GenX-stoffen 

liggen lager dan de gehalten PFOA. Dat gecombineerd met het feit dat de GenX als minder toxisch wordt beschouwd dan 

PFOA, betekent dat de focus ten aanzien van onderhavig onderzoek ligt bij PFOA (e.e.a. conform de herziene handreiking 

van de OZHZ, d.d. 13-06-2018). 

 

Asbest 

Omdat op de locatie vermoedelijk bijmengingen met puin aanwezig zijn met onbekende kwaliteit 

en herkomst, zijn de delen van de locatie waar het puin aanwezig is, verdacht op het voorkomen 

van asbest. Omdat de exacte aard, mate en verspreiding van het puin vooralsnog onbekend is, 

wordt op basis van de veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek 

(NEN 5740) een strategie opgesteld voor het gericht uitvoeren van een verkennend 

asbestonderzoek (NEN 5707) ter plaatse van deze delen van de locatie. 
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3. Verkennend bodemonderzoek 
3.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016). Het 

onderzoek naar de voormalige watergangen wordt uitgevoerd volgens een maatwerkstrategie, 

waarbij een raai van 3 boringen haaks op een voormalige (gedempte) watergang geplaatst wordt.  

 

Een overzicht van de te verrichten werkzaamheden is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek. 

strategie1) boorwerk asfalt- of  chemische analyses2) 

 (diepte in m-mv) betonboringen  

 boringen peilbuizen (diameter) grond grondwater 

A. gehele locatie (2.650 m2) 

VED-HE-NL 11 x (0,5) 

2 x (2,0) 

1 - 4 x NEN-g 1 x NEN-gw 

MW: VED-HO-NL - - - 2 x PFC4) 1 x PFC 

B. voormalige (gedempte) watergang  

MW:1 raai  

(3 boringen) 

2 x (2,0)5) - - -6) - 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie: 

 VED-HE-NL : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig;; 

 VED-HO-NL : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming, niet lijnvormig; 

 MW : de onderzoeksstrategie betreft maatwerk; 

2) verklaring analyses: 

 NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en 

minerale olie); 

 NEN-gw 

 

PFC 

: 

 

: 

pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische 

koolwaterstoffen en naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie); 

pakket per-fluor verbindingen (14 stuks, incl. PFOA), detectiegrens PFOA grond: 0,1 µg/kg 

d.s., detectiegrens voor PFOA grondwater: 0,001 µg/l; 

3) conform de strategie voor een verdachte heterogene locatie, dienen 3 analyses te worden uitgevoerd voor de verdachte 

laag. Om ook een uitspraak te kunnen doen over de ‘onverdachte’ ondergrond wordt een aanvullende analyse uitgevoerd. 

4)   als meest verdachte laag wordt de bovengrond en de laag rond de grondwaterspiegel aangeduid; 

5)  voor het onderzoek naar de voormalige watergang wordt één boring gecombineerd met een diepe boring ten behoeve 

van de gehele onderzoekslocatie; 

6)  vooralsnog is voor de voormalige (gedempte) watergang geen analyse voorzien. Indien tijdens de veldwerkzaamheden 

zintuiglijk bijmengingen in de grond worden aangetroffen die duiden op deze gedempte watergang, worden aanvullende 

analyses uitgevoerd.  

 

De grond wordt per bodemlaag van maximaal 0,5 m bemonsterd. Voor de monstername van grond 

wordt tevens aangesloten bij de informatie uit het Handelingskader Poly en Per Fluor Alkyl Stoffen 

(PFAS, onderdeel 6 Veldwerk en Analyse) opgesteld door het Expertisecentrum PFAS. De resultaten 

worden vergeleken met het huidige interim beleid van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 

zoals vermeld in de ‘herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid’ 

(13 juni 2018). 
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De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters worden voor zover van toepassing conform AS3000 voorbewerkt. 

 

 

3.2 Uitvoering 
 

3.2.1 Kwalibo 
 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 (versie 5, 

12 december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen.  

 

De boringen zijn geplaatst conform protocol 2001 (versie 3.2, 12 december 2013) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De peilbuis is bemonsterd conform protocol 2002 

(versie 4, 12 december 2013) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

In de navolgende tabel zijn de namen van de erkende veldwerkers weergegeven, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd. 

 

Tabel 3.2: erkende veldwerkers Tritium Advies B.V. 

veldwerkers datum 

uitvoering 

boornummers/ peilbuisnummer 

boorwerkzaamheden   

Bryan Hofman 08-10-2018 01 t/m 17 

monstername grondwater   

Joris Mathijssen 15-10-2018 01 

 

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van 

het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en 

de onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

 

Voor zover van toepassing op dit onderzoek, zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd volgens: 

NEN 5706:2003 (juli 2003) : zintuiglijke waarnemingen 

NPR 5741:2015 : keuze en toepassing van boorsystemen 

NEN 5742:2001 (september 2001) : bemonstering grond en sediment 

NEN 5743:2001 (september 2001) : bemonstering grond en sediment (vluchtige verbindingen) 

NEN 5744:2011 (maart 2011) en  

NEN 5744/A1 (april 2013) 

 

: 

 

bemonstering grondwater 

NEN 5766:2003 (augustus 2003) : plaatsing van peilbuizen 

 

Eventuele afwijkingen op deze normen zijn weergeven in dit hoofdstuk. 

 

 

3.2.2 Terreinverkenning 
 

Voorafgaand aan het veldwerk is een terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij is gecontroleerd of de 

gegevens in hoofdstuk 2 van dit rapport overeenkomen met de situatie in het veld. De resultaten 

van de terreinverkenning hebben geen aanleiding gegeven om de onderzoeksstrategie aan te 

passen. 
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3.2.3 Plaatsen boringen en peilbuizen 
 

Stabilisatie-/funderingsmateriaal 

Tijdens het plaatsen van de boringen bleek dat ter plaatse van boring 07 ( 0,40 - 0,55 m-mv) en 

boring 16 (0,20 - 0,40 m-mv) een funderingslaag aanwezig is met onbekende kwaliteit en 

herkomst. Mogelijk is het materiaal aangebracht bij de recente (2016) aanleg van het diepriool. 

Echter is dit gezien het plaatselijke voorkomen van het materiaal onduidelijk. Om de kwaliteit van 

het materiaal vast te stellen is indicatief een uitloogonderzoek (schudproef) uitgevoerd. De 

resultaten hiervan zijn weergegeven in hoofdstuk 5. 

 

Voormalige (gedempte) watergang 

Ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de voormalige watergang op de onderzoekslocatie 

(deellocatie B) is geen voormalige slootbodem of dempingsmateriaal aangetroffen. Tevens is de 

bodemopbouw niet afwijkend van de bodemopbouw op de rest van de onderzoekslocatie. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. De bij de boringen vrijkomende grond is in 

het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de navolgende tabel weergegeven afwijkingen 

waargenomen die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Voor de bodemopbouw wordt 

verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 

 

Tabel 3.3: waargenomen afwijkingen. 

boring traject 

(m-mv) 

zintuiglijke afwijking einddiepte 

(m-mv) 

01 1,30 - 2,00 sporen puin 2,20 

05 1,20 - 1,70 zwak puinhoudend 2,00 

 

3.2.4 Bemonstering grondwater 
 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH), de troebelheid en de 

elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven 

in de navolgende tabel. De plaats van de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. 

 

Tabel 3.4: peilbuisspecificaties. 

peilbuis datum filtertraject grondwaterstand  pH Ec troebelheid 

 bemonstering (m-mv) (m-mv) (-) (µS/cm) (ntu) 

01 15-10-2018 1,20 - 2,20 0,83 6,9 1.464 24,8 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater hebben zich de volgende afwijkingen op de NEN5744 

voorgedaan: 

• de troebelheid in is hoger dan 10 ntu. Hierdoor kunnen concentraties van organische 

parameters hoger uitvallen; 

• de peilbuis is belucht bemonsterd. Dit omdat het filter van de peilbuis in een slecht doorlatende 

laag staat. Herplaatsen van de peilbuis wordt weinig zinvol geacht. Gezien de geringe daling 

van de grondwaterstand onder het filtertraject wordt de invloed van het belucht bemonsteren 

gering geacht. 

 

Bij de interpretatie van de analyseresultaten van het grondwater is met de afwijkingen rekening 

gehouden.  
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3.2.5 Analyses 
 

De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de navolgende tabellen geanalyseerd. 

 

Tabel 3.5: geanalyseerde monsters (grond). 

monster- traject deelmonsters chemische toelichting 

code (m-mv) 1)  analyses2)  

A. gehele werkgebied 

MM01 1,20 - 1,80 01 (1,30 - 1,80), 05 (1,20 - 1,70) NEN-g ondergrond, sporen- zwak puinhoudend (klei) 

MM02 0,70 - 1,70 01 (0,70 - 1,20), 02 (1,20 - 1,70), 

03 (0,70 - 1,20), 05 (0,70 - 0,90) 

NEN-g ondergrond, zintuiglijk schoon (zand) 

MM03 0,05 - 0,60 06 (0,05 - 0,55), 11 (0,08 - 0,58), 

13 (0,08 - 0,58), 16 (0,40 - 0,60) 

NEN-g bovengrond, zintuiglijk schoon (zand) 

MM04 1,70 - 2,00 02 (1,85 - 2,00), 03 (1,70 - 2,00), 

05 (1,70 - 2,00)  

NEN-g ondergrond, zintuiglijk schoon (veen) 

MM05 0,05 - 0,58 01 (0,08 - 0,58), 02 (0,05 - 0,55), 

03 (0,05 - 0,55), 05 (0,08 - 0,58) 

PFC zand, bovengrond 

MM06 0,55 - 0,90 01 (0,58 - 0,70), 02 (0,55 - 0,70), 

03 (0,55 - 0,70), 05 (0,70 - 0,90) 

PFC zand, rond grondwaterstand 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster; 

2) verklaring analyses: 

 NEN-g 

 

PFC 

: 

 

: 

pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en  

minerale olie); 

pakket per fluor verbindingen (14 stuks, incl. PFOA). 

 

Tabel 3.6: geanalyseerde monsters (grondwater). 

monster- peilbuis- filtertraject chemische motivatie 

code nummer (m-mv) analyses1)  

01-1-1 01 1,20 - 2,20 NEN-gw, PFC onderzoek grondwater 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

 NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie); 

 PFC : pakket per fluor verbindingen (14 stuks, incl. PFOA). 

 

 

3.3 Analyseresultaten 
 

3.3.1 Toetsingskader  
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 

bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De resultaten van de 

grondmonsters zijn tevens vergeleken met de achtergrondwaarden die zijn weergegeven in de 

Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop 

volgende aanpassingen). 
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Bij onderhavig onderzoek zijn het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en 

weergegeven op het analysecertificaat. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de 

Regeling bodemkwaliteit zijn de meetwaarden van de grond omgerekend naar waarden voor 

standaardbodem (met een lutum percentage van 25 % en een organische stof percentage van  

10 %). Voor de grond en het grondwater worden respectievelijk de achtergrondwaarde en de 

streefwaarde beschouwd als het niveau waaronder sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De 

interventiewaarde betreft het niveau waarboven voor zowel de grond als het grondwater sprake 

kan zijn van risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan 

noodzakelijk zijn.  

 

In voorliggende rapportage wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de 

tussenwaarde gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de 

achtergrond- en de interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde.  

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

 

Tabel 3.7: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

>AW of >S = licht verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde. 

>T = matig verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

>I = sterk verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing 

als landbodem, zijn de analyseresultaten van de grondmonsters aanvullend vergeleken met de 

tabellen 1 en 2 in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 

20 december 2007 en de daaropvolgende wijzigingen). De aanduiding van de milieuhygiënische 

classificering is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.8: aanduiding bodemkwaliteitsklasse. 

aanduiding in rapport betekenis 

achtergrondwaarde (AW) grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit. 

wonen  grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de 

bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie". 

industrie  grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij 

de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie".  

niet-toepasbaar (NT) grond kan elders niet worden toegepast. Indien deze grond vrijkomt moet deze 

worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 
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PFOA 

Momenteel zijn in de vigerende versie van het Besluit bodemkwaliteit geen hergebruiksnormen 

voor PFOA in grond vastgesteld. Om de hergebruiksmogelijkheden van de grond te bepalen zijn de 

analyseresultaten van de grondmonsters vergeleken met het huidige interim beleid van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, zoals vermeld in de ‘herziene handreiking toepassing van 

PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid’ (13 juni 2018). 

 

De handreiking beschrijft de vaste uitvoeringspraktijk die de OZHZ en de betreffende gemeenten 

gelegen binnen de depositiezones volgen. Dit in afwachting van toekomstig beleid of nadere regels. 

In de herziene handreiking worden 4 zones (0, 1, 2 en 3) aangeduid, waarbij zone 3 rondom de 

fabriek Chemours is gelegen en zone 0 de meest ver ervan afgelegen zone betreft. De verwachte 

PFOA gehaltes in deze zones zijn weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.9: aanduiding zones met verwacht gehalte PFOA. 

Zone verwacht gehalte PFOA in vrijkomende grond 

in µg/kg d.s. 

Zone 0: Buiten pluimzone; achtergrondbelasting 0 - 2,51) 

Zone 1: Pluimzone 0 - 10 

Zone 2: Depositiezone Alblasserwaard 0 - 120 

Zone 3: Kernzone rond Chemoursfabriek (excl. Chemoursterrein) 0 - 120 

opmerking bij de tabel: 

1) Voor PFOS geldt evenals voor PFOA een voorlopig achtergrondniveau van 2,5 µg/kg d.s. 

 

In de handreiking wordt gesteld dat indien uit onderzoek blijkt dat er in de grond géén PFOA in 

gehalten boven de detectiegrens worden gemeten, het reguliere van toepassing zijnde 

hergebruiksbeleid van toepassing is. Indien sprake is van PFOA bevattende grond kan grondverzet 

alleen plaatsvinden binnen de aangewezen hergebruikszones (A en/of B) met een vergelijkbare of 

hogere gehalte PFOA als de toe te passen grond. Deze zones (A en B) van vermoedelijke gelijke 

bodemkwaliteit ten aanzien van PFOA, zijn weergegeven in de bijlage van de herziene handreiking. 

Voor zone A geldt een toegestane concentratie PFOA van 0 - 2,5 µg/kg d.s. en voor zone B een 

gehalte van 0 -10 µg/kg d.s.  

 

Naast het voornoemde, bestaan de volgende mogelijkheden ten aanzien van het omgaan met 

vrijkomende PFOA-houdende grond. Voor de toetsing van de gehaltes heeft geen 

bodemtypecorrectie plaatsgevonden.  

 

Tabel 3.10: toepassingsmogelijkheden PFOA houdende grond. 

beheersgebied Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Opslag in tijdelijk depot op de herkomstlocatie. 

Opslag in tijdelijk depot elders binnen de zone met naar verwachting gelijke of sterkere mate van verontreiniging (inrichting 

depot behoeft melding conform besluit bodemkwaliteit). 

Opslag in tijdelijk depot met onder- en bovenafdichting in een naar verwachting minder sterk verontreinigde zone of buiten 

de verdachte zone (inrichting depot behoeft melding conform besluit bodemkwaliteit). 

Definitieve toepassing in IBC hergebruikslocatie (schaars). 

 

Toetsingskader risicogrenzen  

De analyseresultaten worden tevens getoetst aan de door het RIVM opgestelde risicogrenzen. Zoals 

vermeld in het document ‘Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater’, met kenmerk 2018-

0060. Hierin zijn de in de navolgende tabel weergegeven risicogrenzen afgeleid.  

 



 

documentkenmerk: 1810/020/BU-01, versie 0   

 

pagina 14 van 23 

Tabel 3.11: risicogrenzen PFOA. 

humane risicogrenzen wonen met (moes) tuin risicogrens grond 

(µg/kg d.s.) 

risicogrens grondwater 

(µg/l) 

Scenario ‘wonen met tuin’ 900 130 

Scenario ‘wonen met moestuin’ 86 12 

Humane risico’s, scenario wonen met siertuin’  3.100 49 

Humane risico’s, scenario ‘ander groen, infrastructuur en industrie’  4.195 607 

Humane risico’s, scenario groen met natuurwaarden  4.200 608 

Levenslange consumptie van 2 liter ongezuiverd grondwater per dag - 0,39 

 

3.4 Grond 

3.4.1 NEN-parameters 

 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsingsresultaten 

zijn weergegeven in bijlage 8. Een samenvatting is weergegeven in de navolgende tabellen.  

 

Tabel 3.12: samenvatting toetsingsresultaten grond. 

monster-

code 

traject1) 

(m-mv) 

deelmonsters motivatie toetsingsresultaten Wbb indicatie 

Bbk2) > AW > T  > I  

MM01 1,20 - 1,80 01 (1,30 - 1,80), 

05 (1,20 - 1,70) 

ondergrond, sporen- zwak 

puinhoudend (klei) 

koper, kwik, 

lood  

- - industrie 

MM02 0,70 - 1,70 01 (0,70 - 1,20), 

02 (1,20 - 1,70), 

03 (0,70 - 1,20), 

05 (0,70 - 0,90) 

ondergrond, zintuiglijk schoon 

(zand) 

- - - AW 

MM03 0,05 - 0,60 06 (0,05 - 0,55), 

11 (0,08 - 0,58), 

13 (0,08 - 0,58), 

16 (0,40 - 0,60) 

bovengrond, zintuiglijk schoon 

(zand) 

- - - AW 

MM04 1,70 - 2,00 02 (1,85 - 2,00), 

03 (1,70 - 2,00), 

05 (1,70 - 2,00)  

ondergrond, zintuiglijk schoon 

(veen) 

kobalt, kwik, 

lood, nikkel, 

PAK 

- - wonen 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster. 

Voor het traject per boring wordt verwezen naar het analysecertificaat; 

2) de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit betreft indicatie van de hergebruikmogelijkheden. 

 

Tabel 3.13: samenvatting analyseresultaten PFAS in grond. 

monster-

code 

boring traject1) 

(m-mv) 

motivatie 

 

gehalte 

PFOA 

(µg/kg d.s.) 

gehalte 

PFOS 

(µg/kg d.s.) 

herschikken  

binnen PFOA 

zone (A en B) 

hergebruik 

buiten  

PFOA zone 

MM05 01, 02, 03, 05 0,05 - 0,58 zand, bovengrond <0,1 0,4 toegestaan niet 

toegestaan 

MM06 01, 02, 03, 05 0,55 - 0,90 zand, rond 

grondwaterstand 

<0,1 0,2 toegestaan niet 

toegestaan 

opmerking bij de tabel: 

1) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster; 

 voor het exacte traject per boring wordt verwezen naar het analysecertificaat. 
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Hergebruik van PFOA/PFOS houdende grond 

In de grond is géén PFOA aangetoond. Uit de analyseresultaten blijkt dat verhoogde waarden met 

Perfluoroctaanzuur (PFOS) zijn aangetoond in gehalten van de 0,2 en 0,4 µg/kg d.s. Herschikken 

van grond is derhalve alleen mogelijk binnen de aangewezen zone A en B (op basis van PFOS). 

 

3.5 Grondwater 
 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weergegeven in bijlage 5. De 

toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 9. Een samenvatting is weergegeven in de 

navolgende tabel. 

 

Tabel 3.14: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

monster-

code 

peilbuis-

nummer 

filtertraject 

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten Wbb 

> S  > T > I  

01-1-1 01 1,20 - 2,20 onderzoek grondwater barium, naftaleen - - 

 
Tabel 3.15: overzicht analyseresultaten PFAS grondwater. 

monster-

code 

peilbuis-

nummer 

filtertraject 

(m-mv) 

concentratie (µg/l)1) 

PFOA PFOS PFBS PFBA PFHpA PFHxS PFHxA PFPeA 

01-1-1 01 1,20 - 2,20 0,16 0,05 0,008 0,01 0,01 0,005 0,02 0,01 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring parameters: 

PFOA   : perfluoroctaanzuur; 

PFOS  : perfluroctaansulfonzuur; 

PFBS  : perfluorbutaanzuur; 

PFBA  : perfluorbutaanzuur; 

PFHpA  : perfluorheptaanzuur; 

PFHxS  : perfluorhexaansulfonzuur; 

PFHxA  : perfluorhexaanzuur; 

PFPeA  : perfluorpentaanzuur. 

 

3.5.1 Toetsing risico’s (PFOA) 

 

Na vergelijking van de analyseresultaten met de risicogrenswaarden van het RIVM blijkt dat de 

humane risicogrenzen voor PFOA in grond en grondwater niet worden overschreden. 
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4. Verkennend asbestonderzoek 
 

Tijdens het plaatsen van de boringen van het verkennend bodemonderzoek bleek dat plaatselijk in 

de ondergrond bijmengingen met puin zijn aangetroffen. Omdat de kwaliteit en herkomst van het 

puin niet bekend is, dienen deze bodemlagen als asbestverdacht te worden beschouwd. Derhalve 

wordt in het kader van de voorgenomen werkzaamheden direct een verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd. 

 

4.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5707+C2 (december 2017). 

Omdat de bijmengingen met puin aanwezig zijn in de ondergrond (>0,5 m-mv) betreft het echter 

(conform de NEN 5707) een indicatief onderzoek (boordiameter ø120mm). Dit omdat het technisch 

niet mogelijk is een gat (0,3 x 0,3m) te graven tot de verdachte laag. Dit betekent dat wanneer 

asbest aangetoond wordt in de monsters direct een nader onderzoek dient te worden uitgevoerd. 

  

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. Indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen, worden deze 

bemonsterd en ter verificatie aangeboden aan het laboratorium. De te volgen strategie is per 

deellocatie weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 4.1: strategie verkennend asbestonderzoek. 

strategie1) omschrijving opp. maaiveldinspectie boringen 

(m-mv) 

analyses 

VEP ondergrond boring 01 en 05 2x ca. 10 m2  2 richtingen, stroken 1,5 m 2 x (0,7) 1 x asbest in grond 

opmerking bij de tabel. 

1) verklaring strategie: 

 VEP : onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 

verontreinigingskern. 

 

Het grondmonster wordt door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.  

 

4.2 Uitvoering 
 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 

(versie 5, 12 december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen.  

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 5, 

12 december 2013) conform protocol 2018 (versie 3.2, 10 maart 2016) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

 

In de navolgende tabel is de naam weergegeven van de erkende veldwerker, die voor onderhavig 

onderzoek het veldwerk heeft uitgevoerd. 
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Tabel 4.2: erkende veldwerker Tritium Advies B.V. 

veldwerker datum nummers 

maaiveldinspectie   

Bryan Hofman 8 oktober 2018 maaiveld 

gaten en boringen (inspectie grond)   

Bryan Hofman 8 oktober 2018 01, 05 

 

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van 

het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en 

de onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens: 

NEN5706:2003 (juli 2003) : zintuiglijke waarnemingen 

NEN5742:2001 (september 2001) : bemonstering grond en sediment 

 

Eventuele afwijkingen op deze normen zijn weergeven in dit hoofdstuk. 

 

4.2.1 Terreinverkenning 
 

Voorafgaand aan het veldwerk is een terreinverkenning uitgevoerd. Hierbij is gecontroleerd of de 

gegevens in hoofdstuk 2 van dit rapport overeenkomen met de situatie in het veld. De resultaten 

van de terreinverkenning hebben geen aanleiding gegeven om de onderzoeksstrategie aan te 

passen.  

 

4.2.2 Maaiveldinspectie 
 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld. 

Gezien de conditie van het maaiveld (volledig verhard) wordt de inspectie-efficiëntie van de locatie 

geschat op 90-100%.  

 

4.2.3 Bodem 
 

Tijdens de veldwerkzaamheden deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor.  

De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. De bij de werkzaamheden vrijkomende 

grond en puin is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de navolgende tabel 

weergegeven bodemvreemde bijmengingen waargenomen die duiden op een mogelijke 

verontreiniging met asbest. Voor de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 

3. 
 

Tabel 4.3: bodemvreemde bijmengingen. 

boring traject 

(m-mv) 

asbestverdacht 

materiaal 

bodemvreemde bijmengingen einddiepte 

(m-mv) 

01 1,30 - 2,00 nee sporen puin 2,20 

05 1,20 - 1,70 nee zwak puinhoudend 2,00 
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4.2.4 Analyses 
 

De monsters zijn volgens de navolgende tabel geanalyseerd door Al-West te Deventer 

(geaccrediteerd). 

 

Tabel 4.4: geanalyseerde monsters. 

monster- boring traject analyses motivatie 

code  (m-mv)   

MMasb01-1 01 en 05 1,20 - 2,00 asbest in grond sporen tot zwak puinhoudende ondergrond (klei) 

 

4.3 Analyseresultaten 

4.3.1 Toetsingskader 
 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten zijn vergeleken met de toetsingstabel 'Streefwaarden grondwater en 

interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire bodemsanering (Nederlandse 

Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 

mg/kg d.s. gewogen asbest. Voor de toetsing wordt het gehalte serpentijnasbest vermeerderd met 

tienmaal het gehalte amfiboolasbest. De te toetsen concentratie wordt berekend uit de som van de 

gewogen concentratie aan asbest in asbesthoudend materiaal (fractie >20 mm) en de gewogen 

concentratie aan asbest in de grond (fractie <20 mm).  

 

Indien de resultaten van het verkennend bodemonderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake 

is van een geval van ernstige verontreiniging dient nader onderzoek plaats te vinden. Conform de 

NEN 5707+C2:2017 worden hiervoor de volgende criteria gehanteerd: 

• voor asbestinspectiegaten : als het gewogen gehalte aan asbest groter is dan de helft 

van de interventiewaarde;  (0,3 x 0,3 m)  

• voor boringen : als in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 

asbest wordt aangetoond.  (diameter < 0,35 m)  

 

Verder kan nader onderzoek worden aanbevolen als de analyseresultaten van de visuele inspectie 

van het maaiveld (concentratie aan asbest in de toplaag met een dikte van 2 cm) niet 

overeenkomen met de concentraties in de inspectiegaten. 

4.3.2 Analyseresultaten 
 

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 6. Een samenvatting is weergegeven in de 

navolgende tabellen. 

 

Tabel 4.4: berekening gewogen gehalte asbest (mg/kg d.s.). 

monster- 

code 

traject 

(m-mv) 

omschrijving concentratie asbest (mg/kg d.s.) 

fractie  

<20 mm1) 

fractie  

>20 mm 

totaal 

gewogen1) 

MMasb01-1 1,20 - 2,00 sporen tot zwak puinhoudende ondergrond (klei) < 1 - < 1 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) deze concentratie betreft een indicatieve waarde. 
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5. Indicatief Funderingsonderzoek 
5.1 Onderzoeksstrategie  
 

Gedurende de werkzaamheden van het verkennend bodemonderzoek is gebleken dat ter plaatse 

van boring 07 (0,40 - 0,55 m-mv) en boring 16 (0,20 - 0,40 m-mv) een funderingslaag aanwezig 

is met onbekende kwaliteit en herkomst. Het betreft een licht geïmmobiliseerde laag bestaande uit 

een grindachtig materiaal. Omdat geen bijmengingen met puin zijn waargenomen is dit materiaal 

niet verdacht op het voorkomen van asbest en wordt geen asbestonderzoek uitgevoerd. 

 

Omdat de herkomst en kwaliteit van het materiaal niet bekend is, wordt indicatief de 

hergebruiksmogelijkheid bepaald middels een indicatief uitloogonderzoek. De uit te voeren 

werkzaamheden voor het uitloogonderzoek zijn weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 5.1: strategie uitloogonderzoek. 

omschrijving  inspectiegaten 

0,3 m x 0,3 m (m-mv) 

analyses1) 

C. indicatief uitloogonderzoek (schudproef) 

funderingsmateriaal 2 x (0,5) 1 x uitloog 

opmerking bij de tabel. 

1) verklaring analyses:  

uitloog : PAK, PCB, minerale olie en schudproef met een eluaatanalyse op 15 metalen en 4 anionen. 

 

De analyse wordt door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd.  

 

5.2 Uitvoering 
 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Bryan Hofman van Tritium Advies B.V. Tijdens de 

veldwerkzaamheden deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor. De plaats van de 

boringen is weergegeven in bijlage 2. Het bij de werkzaamheden vrijkomende materiaal is in het 

veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen afwijkingen waargenomen die duiden op een mogelijke 

verontreiniging. 

 

5.3 Analyses 
 

De funderingslaag is volgens onderstaande tabel geanalyseerd door AL-West te Deventer 

(geaccrediteerd). 

 

Tabel 5.2: geanalyseerd mengmonsters. 

monster- type fundering gaten  monsterdiepte chemische motivatie 

code   (m-mv) analyses1)  

C. indicatief uitloogonderzoek (schudproef) 

MMuitloog  grindachtig materiaal 07, 16 0,30 - 0,70 uitloog bepalen hergebruiksmogelijkheden  

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses: 

uitloog : PAK, PCB, minerale olie en schudproef met een eluaatanalyse op 15 metalen en 4 anionen. 
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5.4 Analyseresultaten 

5.4.1 Toetsingskader uitloogonderzoek 

 

De analyseresultaten van de monsters zijn vergeleken met tabellen 1 en 2 in bijlage A van de 

Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop 

volgende aanpassingen). 

 

In deze tabellen zijn normwaarden opgenomen ter beoordeling van de toepassing van bouwstoffen. 

Binnen het toetsingskader wordt voor het classificeren van een partij bouwstoffen één van de 

onderstaande aanduidingen gebruikt. 

 

N-bouwstof: : Niet vormgegeven bouwstoffen voldoen aan de kwaliteit "N-

bouwstof" wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

• geen van de onderzochte anorganische parameters overschrijdt 

de maximale emissiewaarde “Niet-vormgegeven” en  

• geen van de onderzochte organische parameters overschrijdt 

de maximale samenstellingswaarden. 

 

IBC-bouwstof: : 

 

 

Niet vormgegeven bouwstoffen voldoen aan de kwaliteit "IBC-

bouwstof" wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

• geen van de onderzochte anorganische parameters overschrijdt 

de maximale emissiewaarde “IBC-bouwstoffen” en  

• geen van de onderzochte organische parameters overschrijdt 

de maximale samenstellingswaarden. 

 

Niet toepasbare 

bouwstof: 

: Bouwstoffen wordt als "niet toepasbaar" geclassificeerd als de 

gemeten concentraties boven de maximale waarden voor de 

kwaliteitsklasse "IBC-bouwstoffen" liggen.  

 

5.5 Analyseresultaten 
 

De analyseresultaten van het mengmonster zijn weergegeven in bijlage 7. De toetsing van de 

analyseresultaten is weergegeven in bijlage 10. Een samenvatting is weergegeven in de 

navolgende tabel.  

 

Tabel 5.3: samenvatting toetsingsresultaten uitloog. 

monstercode type fundering samenvatting toetingsresultaten classificatie 

  > N-bouwstof > IBC-bouwstof  

C. indicatief uitloogonderzoek (schudproef) 

MMuitloog  grindachtig materiaal sulfaat - voldoet als IBC-bouwstof 
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6. Veiligheid en gezondheid 
 

Bij het werken in en met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater dienen veiligheids- en 

milieuhygiënische maatregelen te worden getroffen overeenkomstig de regels zoals die worden 

gesteld in publicatie 132 van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur (CROW), 

genaamd ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’, publicatie 132 

van december 2008. In deze publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de onderstaande 

indeling in klassen voor werkzaamheden in verontreinigd(e) grond(water): 

 

Basisklasse: : Gering arbeidshygiënisch risico (veelal klasse industrie grond); 

T-klassen (1T, 2T en 3T) : Veiligheidsklasse voor het risico van blootstelling aan toxische 

(giftige) stoffen; 

F-klassen (1F en 2F) : Veiligheidsklasse voor het risico van het ontstaan van brand of 

explosie. 

 

Voor werkzaamheden binnen het plangebied geldt dat de bodemkwaliteit van de puinhoudende 

ondergrond (indicatief) wordt geclassificeerd als “industrie”, derhalve is de ‘basisklasse’ van 

toepassing. Voor de overige bodemlagen geldt dat geen veiligheidsklasse van toepassing is.  

 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden in de basisklasse (en hoger) dient door de aannemer 

een V&G plan te worden opgesteld. De definitieve bepaling van de veiligheidsklasse dient te 

worden bepaald door een veiligheidskundige. 

 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn de resultaten tevens vergeleken aan de veiligheidsklassen 

uit de CROW-publicatie 400, van december 2017. 

 

In deze publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de onderstaande indeling in klassen voor 

werkzaamheden in verontreinigd(e) grond(water): 

 

Tabel 6.1: veiligheidsklasse indeling CROW 400. 

niet vluchtig vluchtig 

niet vluchtig 75% ≤ SCR < 100% 

(oranje) 

vluchtig T-waarde 

(oranje) 

niet vluchtig SCR ≥ 100% + CM ≤ 1000 mg/kg of CM ≤ 1000 µg/l 

(rood) 

vluchtig interventie waarde + goede ventilatie 

(rood) 

niet vluchtig SCR ≥ 100% + CM > 1000 mg/kg of CM > 1000 µg/l 

Asbest > 100 mg/kg of respirabel> 10 mg/kg 

(zwart) 

vluchtig interventie waarde + beperkte ventilatie 

(zwart) 

 

Voor werkzaamheden binnen het plangebied, berekend met MM01 en MM04, geldt dat geen 

veiligheidsklasse van toepassing is. De (voorlopige) bepaling van deze veiligheidsklasse is tevens 

weergegeven in bijlage 12. 

 

Opgemerkt dient te worden dat de veiligheidsklasse niet automatisch bepaald welke maatregelen 

getroffen dienen te worden, maar een indicatie vormt voor de veiligheidskundige om te bepalen 

welke maatregelen passend zijn. De definitieve bepaling van de veiligheidsklasse dient te worden 

bepaald door een veiligheidskundige. 
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7. Conclusie en aanbevelingen 
 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk plaatselijk bijmengingen met puin in de 

ondergrond aangetroffen. Ter plaatse van twee boringen is een (licht geïmmobiliseerde) fundatie-

/stabilisatielaag bestaande uit een grindachtig materiaal aanwezig. De exacte aard, herkomst en 

kwaliteit hiervan is onbekend. Derhalve is in een (indicatief) uitloogonderzoek uitgevoerd. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Gehele locatie (A) 

Uit de analyseresultaten blijkt de zandige boven- en ondergrond (zand) niet verontreinigd te zijn 

met de onderzochte parameters. De zintuiglijk schone ondergrond (veen) blijkt licht verontreinigd 

te zijn met kobalt, kwik, lood, nikkel en PAK. De sporen- tot zwak puinhoudende ondergrond (klei) 

blijkt licht verontreinigd te zijn met koper, kwik en lood.  

 

In de grond is géén PFOA (Perfluoroctaanzuur) boven de detectiegrens aangetoond. Echter is 

Perfluoroctaanzuur (PFOS) in gehalten van 0,2 en 0,4 µg/kg d.s. aangetoond. Herschikken van 

grond buiten de aangewezen zone A en B is derhalve op basis van PFOS niet mogelijk. 

 

Het grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn met barium en naftaleen. Voor beide parameters 

geldt dat het zeer geringe overschrijdingen van de detectielimiet / streefwaarde betreffen, 

waardoor deze formeel als licht verontreinigd dienen te worden beschouwd. Nader onderzoek naar 

zowel de lichte verontreinigingen in de grond als het grondwater worden niet noodzakelijk geacht.  

 

Verder zijn in het grondwater PFOA, PFOS en diverse andere perfluorverbindingen (PFAS) 

aangetoond. De concentratie PFOA in het grondwater is lager dan de maximale acceptabele 

grondwaterconcentratie (0,39 µg/l) voor de pluimzone (zone 1). De gemeten concentratie PFOA 

wordt daarmee als niet afwijkend beschouwd. Bij de gemeten concentratie PFOA is geen sprake 

van humane risico’s (RIVM 2017-0092). 

 

Voormalige watergang (B) 

Ter plaatse van de vermoedelijke ligging van de voormalige watergang op de onderzoekslocatie is 

geen voormalige slootbodem of dempingsmateriaal aangetroffen. Tevens is de bodemopbouw niet 

afwijkend van de bodemopbouw op de rest van de onderzoekslocatie. Derhalve is analytisch geen 

onderzoek uitgevoerd. 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Zintuiglijk zijn zowel op het maaiveld als in het uitkomende materiaal geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. In de puinhoudende ondergrond is analytisch geen asbest aangetoond. 

Derhalve dient de hypothese dat de puinhoudende grond verdacht is op de aanwezigheid van 

asbest te worden verworpen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 
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Veiligheidsklasse 

Voor werkzaamheden binnen het plangebied geldt dat de bodemkwaliteit van de puinhoudende 

ondergrond (indicatief) wordt geclassificeerd als “industrie”, derhalve is conform de CROW-

publicatie 132 de ‘basisklasse’ van toepassing. Voor de overige bodemlagen geldt dat geen 

veiligheidsklasse van toepassing is. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in de basisklasse 

(en hoger) dient door de aannemer een V&G plan te worden opgesteld. 

 

Na vergelijking van de resultaten met de CROW-publicatie 400 geldt dat (vooralsnog) geen 

veiligheidsklasse van toepassing is. De definitieve bepaling van de veiligheidsklasse dient te 

worden bepaald door een veiligheidskundige. 

 
Indicatief uitloogonderzoek (schudproef) (C) 

Plaatselijk is een funderingslaag aanwezig met onbekende kwaliteit en herkomst. Het betreft een 

licht geïmmobiliseerde laag bestaande uit grindachtig materiaal. Omdat geen bijmengingen met 

puin zijn waargenomen is dit materiaal niet verdacht op het voorkomen van asbest en is geen 

asbestonderzoek uitgevoerd. Indicatief is de herbruikbaarheid van het funderingsmateriaal 

bepaald. Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de funderingslaag 

indicatief wordt geclassificeerd als “IBC-bouwstof”.  

 
Resume 

Met voorliggend onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater 

afdoende vastgesteld. De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van de 

voorgenomen uitgifte van de locatie en de voorgenomen herontwikkeling. 

 

Eventueel vrijkomende grond kan, conform het stand-still principe, alleen worden toegepast op 

locaties binnen de zones met een vergelijkbare of hoger gehalte PFOA dan de toe te passen grond. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft aangegeven dat deze handreiking tevens gebruikt 

kan worden voor PFOS houdende grond. Herschikken buiten de aangewezen zone A en B is 

derhalve op basis van PFOS niet mogelijk. Aanbevolen wordt om eventueel hergebruik van de 

grond af te stemmen met het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld middels een Bbk melding voor het 

elders toepassen van grond. 

 

Indien grond wordt afgegraven en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te 

worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het 

elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die 

doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  
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Bijlage 1 
 

Regionale ligging en kadastrale gegevens 
 

 

Bijgevoegd zijn: 

 

   aantal pagina's 

1 topografische kaart   1 

2 kadastrale kaart   1 



Omgevingskaart Klantreferentie: 1712068BU

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Papendrecht A 6776

VEERPROMENADE 31, 3351HM PAPENDRECHT

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1712068BU

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 oktober 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Papendrecht
A
6776

0 m 5 m 25 m

2-16

17

19-23

De Passage

V
ee

rp
ro

m
en

ad
e

4-118

A
ch

te
ro

m

22

6775

7127

6963

7128

6966

6776
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Bijlage 2 
 

Situatietekening 
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Bijlage 3 
 

Profielbeschrijvingen 



Projectcode:1810020BU

Projectnaam:Veerpromenade, Papendrecht

Opdrachtgever:Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 01

X (RD): 106466,08

Y (RD): 426638,43Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

100

150

200

1 7

2 8

3 9

104

115

126

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, neutraalgrijs, Edelmanboor

130

Klei, sterk zandig, sporen puin, sporen
schelpen, donkergrijs, Edelmanboor,
In MMasb01

200

Veen, donkerbruin, Edelmanboor
220

Boring: 02

X (RD): 106433,23

Y (RD): 426636,47Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

100

150

200

1 7

2 8

3

4

5

6

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

185

Veen, neutraalbruin, Zuigerboor200

Boring: 03

X (RD): 106435,67

Y (RD): 426635,45Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

100

150

200

1 6

2 7

3 8

4 9

105

tegel0

Schep
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av,

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, laagjes
klei, neutraal grijsbeige, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

170

Veen, zwak kleiïg, bruingrijs,
Edelmanboor

200

Boring: 04

X (RD): 106436,52

Y (RD): 426635,30Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken
klei, neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Zuigerboor

170

Klei, zwak zandig, brokken veen,
neutraalbruin, Zuigerboor

200

Boring: 05

X (RD): 106493,42

Y (RD): 426648,58Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

100

150

200

1 7

2 8

3 9

104

115

126

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

70

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

90

Klei, zwak zandig, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor120

Klei, sterk zandig, zwak puinhoudend,
donkergrijs, Edelmanboor, In MMasb01

170

Veen, zwak kleiïg, laagjes zand,
donker bruingrijs, Edelmanboor

200

Boring: 06

X (RD): 106427,95

Y (RD): 426623,38Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
schelpen, neutraal grijsbeige, Schep,
Geen av55



Projectcode:1810020BU

Projectnaam:Veerpromenade, Papendrecht

Opdrachtgever:Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 07

X (RD): 106439,32

Y (RD): 426623,79Datum: 8-10-2018Opmerking: MMuitloog

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 3

2 4

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av40

Schep, Stabilisatielaag, MMuitloog55

Boring: 08

X (RD): 106441,77

Y (RD): 426614,66Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

55

Boring: 09

X (RD): 106447,05

Y (RD): 426637,42Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

55

Boring: 10

X (RD): 106454,24

Y (RD): 426647,49Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

55

Boring: 11

X (RD): 106458,69

Y (RD): 426627,46Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

58

Boring: 12

X (RD): 106472,23

Y (RD): 426619,16Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

58

Boring: 13

X (RD): 106480,88

Y (RD): 426629,74Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

58

Boring: 14

X (RD): 106488,25

Y (RD): 426640,04Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

58

Boring: 15

X (RD): 106470,45

Y (RD): 426653,51Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

58

Boring: 16

X (RD): 106473,84

Y (RD): 426669,66Datum: 8-10-2018Opmerking: MMuitloog

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 4

2 5

3 6

klinker0

Edelmanboor
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

20

Schep, Stabilisatielaag, MMuitloog,
geen av

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

60



Projectcode:1810020BU

Projectnaam:Veerpromenade, Papendrecht

Opdrachtgever:Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Bijlage: Boorprofielen

Schaal1: 50

Boring: 17

X (RD): 106479,25

Y (RD): 426656,99Datum: 8-10-2018

Boormeester: Bryan Hofman

0

50

1 2

tegel0

Edelmanboor
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
grijsbeige, Schep, Geen av

55



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

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)
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Bijlage 4 
 

Analyseresultaten grond 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

15.10.2018Datum

35003866Relatienr

799342Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   799342   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1810020BU Veerpromenade, Papendrecht  1810020BU

Opdrachtacceptatie 09.10.18

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Blad 1 van 4



Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

718908 718911 718916 718921

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid
MM01 01 (130-180) 05 

(120-170)

MM02 01 (70-120) 02 (120-170) 03 (70-120) 05
(70-90)

MM03 06 (5-55) 11 (8-58) 13 (8-58)
16 (40-60)

MM04 02 (185-200) 03 (170-200) 
05 (170-200)

Opdracht   799342   Bodem / Eluaat

718908

718911

718916

718921

08.10.2018

08.10.2018

08.10.2018

08.10.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM01 01 (130-180) 05 (120-170)

MM02 01 (70-120) 02 (120-170) 03 (70-120) 05 (70-90)

MM03 06 (5-55) 11 (8-58) 13 (8-58) 16 (40-60)

MM04 02 (185-200) 03 (170-200) 05 (170-200)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

++ ++ ++ ++

79,2 86,0 94,5 59,5

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

5,6 <1,0 <1,0 11

2,6   <0,2   <0,2   9,2   

++ ++ ++ ++

61 <20 <20 120

<0,20 <0,20 <0,20 0,24

5,4 <3,0 <3,0 8,7

32 <5,0 <5,0 30

0,20 0,08 <0,05 0,57

140 13 <10 130

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5

11 6,5 9,0 22

53 <20 22 82

<0,050 <0,050 <0,050 0,45

<0,050 <0,050 <0,050 0,25

<0,050 <0,050 <0,050 0,18

<0,050 <0,050 <0,050 0,11

<0,050 <0,050 <0,050 0,10

0,081 <0,050 <0,050 0,24

0,093 <0,050 <0,050 1,6

0,11 <0,050 <0,050 0,86

0,064 <0,050 <0,050 0,16

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,56   0,35   0,35   4,0   

<35 <35 <35 <35

<3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x) x)

#) #) #) #)
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Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Blad 2 van 4



Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

718908 718911 718916 718921

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 09.10.2018
Einde van de analyses: 15.10.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

MM01 01 (130-180) 05 
(120-170)

MM02 01 (70-120) 02 (120-170) 03 (70-120) 05
(70-90)

MM03 06 (5-55) 11 (8-58) 13 (8-58)
16 (40-60)

MM04 02 (185-200) 03 (170-200) 
05 (170-200)

Opdracht   799342   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S

S

S

S

S

S

S

S

<3 * <3 * <3 * <3 *

<4 * <4 * <4 * <4 *

<5 * <5 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 *

<5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   
#) #) #) #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen

Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118

PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   799342   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 799342, Analysis No. 718908, created at 12.10.2018 08:25:12

Monsteromschrijving: MM01 01 (130-180) 05 (120-170)

[@ANALYNR_START=718908]
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CHROMATOGRAM for Order No. 799342, Analysis No. 718911, created at 12.10.2018 08:25:12

Monsteromschrijving: MM02 01 (70-120) 02 (120-170) 03 (70-120) 05 (70-90)

[@ANALYNR_START=718911]
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CHROMATOGRAM for Order No. 799342, Analysis No. 718916, created at 12.10.2018 08:25:12

Monsteromschrijving: MM03 06 (5-55) 11 (8-58) 13 (8-58) 16 (40-60)

[@ANALYNR_START=718916]

D
O

C
-1

3
-1

1
6

6
6

1
5

5
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 4



CHROMATOGRAM for Order No. 799342, Analysis No. 718921, created at 12.10.2018 08:25:12

Monsteromschrijving: MM04 02 (185-200) 03 (170-200) 05 (170-200)

[@ANALYNR_START=718921]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

17.10.2018Datum

35003866Relatienr

799524Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   799524   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1810020BU Veerpromenade, Papendrecht  1810020BU

Opdrachtacceptatie 09.10.18

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

D
O

C
-1

3
-1

1
6

7
6

4
0

8
-N

L
-P

1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e
 in

 d
it 

ra
p
p
o
rt

 v
e
rm

e
ld

e
 a

n
a
ly

se
s 

zi
jn

 g
e
a
cc

re
d
ite

e
rd

 v
o
lg

e
n
s 

IS
O

/I
E

C
 1

7
0
2
5
:2

0
0
5
, 
te

n
zi

j b
ij 

d
e
 a

n
a
ly

se
 h

e
t 
sy

m
b
o
o
l "

 *
 "

 s
ta

a
t 
ve

rm
e
ld

.

Blad 1 van 3



Algemene monstervoorbehandeling

Perfluorverbindingen

%

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

µg/kg Ds

719888 719893

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 09.10.2018
Einde van de analyses: 17.10.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

MM05 01 (8-58) 02 (5-55) 03 (5-55)
05 (8-58)

MM06 01 (58-70) 02 (55-70) 03 (55-70) 05 (70-
90)

Opdracht   799524   Bodem / Eluaat

719888

719893

08.10.2018

08.10.2018

Monstername Monsteromschrijving

MM05 01 (8-58) 02 (5-55) 03 (5-55) 05 (8-58)

MM06 01 (58-70) 02 (55-70) 03 (55-70) 05 (70-90)

Monsternr.

Droge stof

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)

Perfluorbutaanzuur (PFBA)

Perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Perfluoroctaanzuur  (PFOA)

Perfluornonaanzuur (PFNA)

Perfluordecaanzuur (PFDA)

Perfluorundecaanzuur (PFUnA)

Perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Perfluortridecaanzuur (PFTDA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

S 95,1 87,9

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

0,4 * 0,2 *

<0,5 * <0,5 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *

<0,1 * <0,1 *
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Toegepaste methoden

ASTM D7968-17(PC): 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS) Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)

Perfluorbutaanzuur (PFBA) Perfluorpentaanzuur (PFPeA) Perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Perfluoroctaanzuur  (PFOA) Perfluornonaanzuur (PFNA) Perfluordecaanzuur (PFDA)

Perfluorundecaanzuur (PFUnA) Perfluordodecaanzuur (PFDoA) Perfluortridecaanzuur (PFTDA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Droge stof

Opdracht   799524   Bodem / Eluaat

Uitbestede analyses

(PC) ProChem GmbH

ASTM D7968-17
Methode

Extern lab
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ProChem GmbH  Phone +49 5121 - 74874-0 Company Registry Managing Directors 

Daimlerring 37 Fax +49 5121 - 74874-11 Country Court Hildesheim Dr. Antje Rössner 

31135 Hildesheim labor@prochem-net.com HRB 2601 Dr. Michael Schmidt 

Germany www.prochem-net.com 

 

 

 

 

 

 

 

Client No.   1910  

Sampling by   Customer  

Date of Sampling    

Sample Receipt  2018-10-12  

Sample Material  Soil 

Number of Samples  2 

Start Date of Testing  2018-10-12  

End Date of Testing  2018-10-16  

 

 

 

This test report consists of 2 pages. Partial copying or publication of this test report requires the written permission of ProChem 

GmbH. 

 

All test results are only valid for the materials analyzed. Sample Identification and sample volumes for the calculation of results are 

based on the indications given by clients. 

 

Study Director: 

 

 

 

Jörg Wetegrove 

Dipl.-Ing. (FH) 

  

ProChem GmbH     -     Daimlerring 37     -     31135 Hildesheim 
 

AL-West 

Customer Service  
PO-box 693 
 

7400 AR Deventer 

Niederlande 

Your Order No. Study Director Phone                                            Date 

DV 719888+719893  Wouter Wanders Jörg Wetegrove  +49 5121 - 74874-121                                2018-10-16 
 

Test Report No. 182415 
 

Body designated in accordance with  

Article 29b of the German Federal Immission Control Act 

 



 

 

  

 

 

Page 2 of 2 Test Report No. 182415 of 2018-10-16 

A: Accredited Method – V: Validated method – PV: partially validated method 

 

Results of Sample Testing: 
 

Sample No.  182415/1. 182415/2.  

Sample Identifier Method DV 719888 DV 719893 Unit 

Perfluorobutanoic acid (PFBA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,5 < 0,5 µg/kg 

Perfluoropentanoic acid (PFPeA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorohexanoic acid (PFHxA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluoroctanoic acid (PFOA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) HPLC/MS-MS1; PV 0,34 0,13 µg/kg 

Perfluorononanoic acid (PFNA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorodecanoic acid (PFDA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorododecanoic acid (PFDoDA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) HPLC/MS-MS1; PV < 0,1 < 0,1 µg/kg 

 

 

 

                                                                 
1 According ASTM D7968-17. Increased LOQ of Perfluorobutanoic acid (PFBA) because of blank in used high purity solvents. 



 

documentkenmerk: 1810/020/BU-01, versie 0   

 

 

Bijlage 5 
 

Analyseresultaten grondwater 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

23.10.2018Datum

35003866Relatienr

800971Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   800971   Water

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1810020BU Veerpromenade, Papendrecht  1810020BU

Opdrachtacceptatie 15.10.18

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

728280

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
01-1-1 01 (120-220)

Opdracht   800971   Water

728280 01-1-1 01 (120-220) 15.10.2018

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

73

<0,20

<2,0

<2,0

<0,05

<2,0

<2,0

<3,0

<10

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

0,040

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

<0,20

#)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Overig onderzoek

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

728280

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Eenheid
01-1-1 01 (120-220)

Opdracht   800971   Water

Tetrachlooretheen (Per)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

H4-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS)

Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

Perfluorbutaanzuur (PFBA)

Perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

Perfluordecaanzuur (PFDA)

Perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

Perfluorheptaanzuur (PFHpA)

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluorhexaanzuur (PFHxA)

Perfluornonaanzuur (PFNA)

Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)

Perfluoroctaanzuur (PFOA)

Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

Perfluorpentaanzuur (PFPeA)

Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

Perfluorundecaanzuur (PFUnA)

1H,1H,2H,2H-Perfluorhexaansulfonzuur 
(4:2FTS)

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur 
(6:2FTS)

2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA)

S

S

S

S

S

S

S

<0,10

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

<50

<10 *

<10 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<5,0 *

<0,004   

0,008   

0,01   

<0,004   

<0,004   

<0,004   

<0,004   

0,01   

0,005   

0,02   

<0,004   

<0,004   

0,05   

0,16   

<0,004   

0,01   

<0,004   

<0,004   

<0,004   

<0,004   

<0,004   

<0,004   

#)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)

pe)
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Overig onderzoek

µg/l

µg/l

µg/l

728280

--

--

--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

pe) Vanwege de storende invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 15.10.2018
Einde van de analyses: 23.10.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

DIN 38407-42 (F 42)(OB) u): 

eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

1H,1H,2H,2H-Perfluorhexaansulfonzuur (4:2FTS) 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctaansulfonzuur (6:2FTS)

Perfluorundecaanzuur (PFUnA) Perfluortridecaanzuur (PFTrDA) Perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

Perfluorpentaanzuur (PFPeA) Perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) Perfluoroctaanzuur (PFOA)

2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur (H4PFUnA) 2H,2H-Perfluordecaanzuur (H2PFDA)

3,7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3,7-DMPFOA) 7H-Dodecaanfluorheptaanzuur  (HPFHpA)

H4-Perfluordecaansulfonzuur (8:2 FTS) Perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) Perfluorbutaanzuur (PFBA)

Perfluordecaansulfonzuur (PFDS) Perfluordecaanzuur (PFDA) Perfluordodecaanzuur (PFDoA)

Perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) Perfluorheptaanzuur (PFHpA) Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

Perfluorhexaanzuur (PFHxA) Perfluornonaanzuur (PFNA) Perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Cadmium (Cd) Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co)

Tribroommethaan (bromoform) Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen Tolueen

Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

01-1-1 01 (120-220)

Opdracht   800971   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

2H,2H,3H,3H-Perfluorundecaanzuur 
(H4PFUnA)

3,7-Dimethylperfluoroctaanzuur (3,7-
DMPFOA)

7H-Dodecaanfluorheptaanzuur  
(HPFHpA)

<0,004   

<0,004   

<0,004   

pe)

pe)

pe)
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Opdracht   800971   Water

Agrolab Laboratoria

(OB) AGROLAB Lokatie Bruckberg, geaccrediteerd voor de aangegeven methode volgens ISO/IEC 17025:2005, Accreditatiecertifikaat: D-PL-
14289_01_00

DIN 38407-42 (F 42)
Methode

Extern lab
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CHROMATOGRAM for Order No. 800971, Analysis No. 728280, created at 18.10.2018 06:19:15

Monsteromschrijving: 01-1-1 01 (120-220)

[@ANALYNR_START=728280]
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Bijlage 6 
 

Analyseresultaten asbest 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

30.10.2018Datum

35003866Relatienr

801692Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   801692   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1810020BU Veerpromenade, Papendrecht  1810020BU

Opdrachtacceptatie 17.10.18

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

732802

--

--

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 17.10.2018
Einde van de analyses: 30.10.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

MMasb01-1 MMasb01 
(-)

Opdracht   801692   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

732802 17.10.2018

Monstername Monsteromschrijving

MMasb01-1 MMasb01 (-)

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS

++

<1
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

732802 81,4 4504 3666

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 2,5 90,4 100 0 0

4 - 8 mm 3,6 131,9 100 0 0

2 - 4 mm 2,3 83,5 93 0 0

1 - 2 mm 2,7 98,4 57 0 0

0.5 mm - 1 mm 8,6 314,3 17 0 0

< 0.5 mm 77 2831,833 0,4 nvt nvt nvt nvt

Totalen 97 3550,333 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hechtgebonden

Massa 

fractie (g)

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Totaal asbest

Onderzoc

ht (%)

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

95%-betrouwbaarheids-

Asbesthoudende materialen

hmc

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Monster omschrijving

nvt

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

Monster Nr.

MMasb01-1 MMasb01 (-)

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

Serpentijn asbest

nvt

Droog 

gewicht 

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

interval (mg/kg ds)
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Bijlage 7 
 

Analyseresultaten uitloogonderzoek (schudproef) 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

14.11.2018Datum

35003866Relatienr

806333Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   806333   Bouwstof / puin

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1810020BU Veerpromenade, Papendrecht  1810020BU

Opdrachtacceptatie 07.11.18

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Uitloogonderzoek

Berekende cumulatieve emissie

PAK

%

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

757894 757895

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
MMuitloog (30-70) MM01_e

Opdracht   806333   Bouwstof / puin

757894

757895

06.11.2018

13.11.2018

Monstername Monsteromschrijving

MMuitloog (30-70)

MM01_e

Monsternr.

Kaakbreker malen

Droge stof

Schudproef EUR4 L/S=10

Antimoon cumulatief

Arseen cumulatief

Barium cumulatief

Bromide cumulatief

Cadmium cumulatief

Chloride cumulatief

Chroom cumulatief

Fluoride cumulatief

Kobalt cumulatief

Koper cumulatief

Kwik cumulatief

Lood cumulatief

Molybdeen cumulatief

Nikkel cumulatief

Seleen cumulatief

Sulfaat cumulatief

Tin cumulatief

Vanadium cumulatief

Zink cumulatief

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo-(a)-Pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

S

++

66,3

++

0,0 - 0,050

0,0 - 0,050

0,24

0,50

0,0 - 0,0010

49,0

0,0 - 0,020

4,0

0,050

0,0 - 0,020

0,0 - 0,00030

0,0 - 0,050

0,0 - 0,050

0,26

0,0 - 0,050

4500

0,0 - 0,15

0,0 - 0,040

0,042

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,20

0,36
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PAK

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Uitloging eluaatanalyse

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Metalen (eluaatanalyse)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

ml/g

µS/cm

°C

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

757894 757895

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid
MMuitloog (30-70) MM01_e

Opdracht   806333   Bouwstof / puin

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB 6 (STI-tabel)

Som PCB (7 Ballschmiter)

L/S-cumulatief

Geleidbaarheid (25°C)

pH

Temperatuur

Chloride [Cl]

Sulfaat

Bromide

Fluoride [F]

Antimoon (Sb)

Arseen (As)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Kobalt (Co)

<0,050

<0,050

0,56   

<20

<4 *

<4 *

5 *

7 *

7 *

4 *

3 *

<2 *

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

n.a.

n.a.

10,0

950

7,8

19,0

4,9

450

0,05

0,4

<5,0

<5,0

24

<0,1

<2,0

5,0

x)
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Metalen (eluaatanalyse)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

757894 757895

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 07.11.2018
Einde van de analyses:  14.11.2018

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

MMuitloog (30-70) MM01_e

Opdracht   806333   Bouwstof / puin

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Seleen (Se)

Tin (Sn)

Vanadium (V)

Zink (Zn)

<2,0

<0,03

<5,0

<5,0

26

<5,0

<15

<4,0

4,2
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Toegepaste methoden

conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192: 

conform NEN-EN 12457-4: 

conform NEN-EN 16192: 

conform NEN-EN-ISO 10304-1: 

Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004): 

conform NEN-ISO 15923-1: 

eigen methode: 

eigen methode: 

NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 

tesamen met uitloognorm: 

Fluoride [F]

Schudproef EUR4 L/S=10

Kwik (Hg)

Bromide

Antimoon (Sb) Arseen (As) Zink (Zn) Vanadium (V) Tin (Sn) Seleen (Se) Nikkel (Ni)

Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Koper (Cu) Kobalt (Co) Chroom (Cr) Cadmium (Cd) Barium (Ba)

Chloride [Cl] Sulfaat

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Kaakbreker malen Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen

Som PAK (VROM) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB 6 (STI-tabel)

Som PCB (7 Ballschmiter)

Droge stof

L/S-cumulatief Geleidbaarheid (25°C) pH Temperatuur Sulfaat cumulatief Tin cumulatief

Vanadium cumulatief Seleen cumulatief Nikkel cumulatief Molybdeen cumulatief Lood cumulatief

Kwik cumulatief Koper cumulatief Kobalt cumulatief Fluoride cumulatief Chroom cumulatief

Chloride cumulatief Cadmium cumulatief Bromide cumulatief Barium cumulatief Zink cumulatief

Antimoon cumulatief Arseen cumulatief

Opdracht   806333   Bouwstof / puin
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CHROMATOGRAM for Order No. 806333, Analysis No. 757894, created at 09.11.2018 11:42:04

Monsteromschrijving: MMuitloog (30-70)

[@ANALYNR_START=757894]
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documentkenmerk: 1810/020/BU-01, versie 0   

 

 

Bijlage 8 
 

Toetsingstabellen grond 



Projectcode: 1810020BU 
 

Projectnaam Veerpromenade, Papendrecht  

Projectcode 1810020BU 

  

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   MM01 MM02 MM03 

certificaatcode   799342 799342 799342 

boring(en)   01, 05 01, 02, 03, 05 06, 11, 13, 16 

traject (m-mv)   1,20 - 1,80 0,70 - 1,70 0,05 - 0,60 

motivatie  sporen puin, zwak 

puinhoudend, In 

MMasb01 

 Geen av 

humus % ds 2,6 0,20 0,20 

lutum % ds 5,6 1,0 1,0 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  61 163 (6) <20 <54 (6) <20 <54 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,22 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 

kobalt mg/kg ds  5,4 13,6 -0,01  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04 

koper mg/kg ds  32 58 0,12  <5,0 <7,2 -0,22  <5,0 <7,2 -0,22 

kwik mg/kg ds  0,20 0,27 0  0,08 0,11 -0  <0,05 <0,05 -0 

lood  mg/kg ds 140 204 0,32  13 20 -0,06 <10 <11 -0,08 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  11 25 -0,15  6,5 19,0 -0,25  9,0 26,3 -0,13 

zink mg/kg ds  53 105 -0,06 <20 <33 -0,18  22 52 -0,15 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,56 -0,02   <0,35 -0,03   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,019 -0   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <94 -0,02 <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01 

 

 

  



Projectcode: 1810020BU 
 

Tabel 3: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   MM04   

certificaatcode   799342   

boring(en)   02, 03, 05   

traject (m-mv)   1,70 - 2,00   

motivatie     

humus % ds 9,2   

lutum % ds 11   

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

barium mg/kg ds 120 219 (6)   

cadmium  mg/kg ds  0,24 0,28 -0,03   

kobalt mg/kg ds  8,7 15,4 0   

koper mg/kg ds  30 40 0   

kwik mg/kg ds  0,57 0,68 0,01   

lood  mg/kg ds 130 157 0,22   

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0   

nikkel mg/kg ds  22 37 0,03   

zink mg/kg ds  82 119 -0,04   

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   4,0 0,06   

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0053 -0,02   

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <27 -0,03   

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

 

Tabel 4: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW T WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,60 6,8 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 103 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 115 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 18 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 290 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 96 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 68 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 430 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020 0,51 0,040 0,50 1,0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 2595 190 500 5000 

 



Projectcode: 1810020BU 
 

Tabel 5: classificatie gehaltes volgens Besluit bodemkwaliteit 

Bbk 

-0,1 voldoet aan de maximale waarde voor achtergrondwaarde 

0,2 voldoet aan de maximale waarde voor wonen 

0,6 voldoet aan de maximale waarde voor industrie 

1,5 het gehalte overschrijdt de maximale waarde voor industrie 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 6: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  MM01 MM02 MM03 

motivatie  sporen puin, zwak 

puinhoudend, In 

MMasb01 

 Geen av 

grondsoort  Klei Zand Zand 

humus (% ds)  2,6 0,20 0,20 

lutum (% ds)  5,6 1,0 1,0 

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse industrie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  61 163 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,22  <0,20 <0,24  <0,20 <0,24 

kobalt mg/kg ds  5,4 13,6  <3,0 <7,4  <3,0 <7,4 

koper mg/kg ds  32 58  <5,0 <7,2  <5,0 <7,2 

kwik mg/kg ds  0,20 0,27  0,08 0,11  <0,05 <0,05 

lood  mg/kg ds  140 204  13 20  <10 <11 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  11 25  6,5 19,0  9,0 26,3 

zink mg/kg ds  53 105  <20 <33  22 52 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,56   <0,35   <0,35 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,019   <0,025   <0,025 

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <94  <35 <123  <35 <123 

 

  



Projectcode: 1810020BU 
 

Tabel 7: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  MM04   

motivatie     

grondsoort  Veen   

humus (% ds)  9,2   

lutum (% ds)  11   

indicatieve 

bodemklasse 

 Klasse wonen   

  Meetw GSSD   

     

METALEN     

barium mg/kg ds  120 219 (6)   

cadmium  mg/kg ds  0,24 0,28   

kobalt mg/kg ds  8,7 15,4   

koper mg/kg ds  30 40   

kwik mg/kg ds  0,57 0,68   

lood  mg/kg ds  130 157   

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1   

nikkel mg/kg ds  22 37   

zink mg/kg ds  82 119   

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   4,0   

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0053   

     

OVERIGE 

(ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <27   

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

 

Tabel 8: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   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 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Bijlage 9 
 

Toetsingstabellen grondwater 



Projectcode: 1810020BU 
 

Projectnaam Veerpromenade, Papendrecht  

Projectcode 1810020BU 

 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wet bodembescherming (Wbb) 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de streefwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde) 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grondwater (gehalten in µg/l) 

Watermonster  01-1-1   

datum bemonstering  15-10-2018   

filterdiepte (m-mv)  1,20 - 2,20   

certificaatcode  800971   

monsterconclusie  Overschrijding 

Streefwaarde 

  

  Meetw GSSD Index   

     

METALEN     

barium µg/l  73 73  0,04   

cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05   

kobalt µg/l  <2,0 <1,4  -0,23   

koper µg/l  <2,0 <1,4  -0,23   

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04   

lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23   

molybdeen µg/l  <2,0 <1,4  -0,01   

nikkel µg/l  <3,0 <2,1  -0,22   

zink µg/l <10 <7  -0,08   

     

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0   

tolueen µg/l  <0,20 <0,14  -0,01   

ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03   

xylenen (som) µg/l   <0,21  0   

styreen µg/l  <0,20 <0,14  -0,02   

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,20 <0,14    

ortho-Xyleen µg/l  <0,10 <0,07    

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14)   

     

PAK     

PAK 10 VROM -   0,00057 (11)   

Naftaleen µg/l  0,040 0,040  0   

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01   

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02   

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0   

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0   

dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0   

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,20 <0,14  -0,01   

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,10 <0,07  0,01   

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0   

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05   

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01   

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07    

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07    

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01   

vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03   

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14    

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14    

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14    

dichloorpropanen (0,7 som, µg/l  0,42     



Projectcode: 1810020BU 
 

Watermonster  01-1-1   

datum bemonstering  15-10-2018   

filterdiepte (m-mv)  1,20 - 2,20   

certificaatcode  800971   

monsterconclusie  Overschrijding 

Streefwaarde 

  

1,1+1,2+ 

tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,20 <0,14 (14)   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35  -0,03   

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 

13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

  



Projectcode: 1810020BU 
 

 

Tabel 2: grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S T I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 338 625 

cadmium µg/l  0,4 3,2 6 

kobalt µg/l  20 60 100 

koper µg/l  15 45 75 

kwik µg/l  0,05 0,18 0,3 

lood µg/l  15 45 75 

molybdeen µg/l  5 153 300 

nikkel µg/l  15 45 75 

zink µg/l  65 433 800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2 15 30 

tolueen µg/l  7 504 1000 

ethylbenzeen µg/l  4 77 150 

xylenen (som) µg/l  0,2 35 70 

styreen µg/l  6 153 300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01 35 70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1-dichloorethaan µg/l  7 454 900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7 204 400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01 65 130 

dichloormethaan µg/l  0,01 500 1000 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6 203 400 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01 5,0 10 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01 20 40 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01 5,0 10 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01 10 20 

vinylchloride µg/l  0,01 2,5 5 

tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Dichloorpropaan µg/l  0,8 40 80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600 
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Bijlage 10 
  

toetsingstabellen uitloogonderzoek (schudproef) 



OPDRACHTGEVER PROJECT Toets dd: 15 november 2018

Naam Naam

Contactpersoon ID opdracht

Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

 UITGANGSPUNTEN
Type bouwstof N M1

Certificaat

Projectleider

Hergebruik? nee

Chloride <= 5000 mg/l

Toepassing bodem

RESULTAAT

EMISSIE

Anorganische stoffen M1 M2 M3 Egem
Voldoet niet

Metalen

Antimoon Sb -- 0,320 --

Arseen As -- 0,900 --

Barium Ba 0,24 0,240 22,0 Voldoet als N-Bouwstof

Cadmium Cd -- 0,040 --

Chroom Cr -- 0,630 --

Cobalt Co 0,05 0,050 0,540 Voldoet als N-Bouwstof

Koper Cu -- 0,900 --

Kwik Hg -- 0,020 --

Lood Pb -- 2,30 --

Molybdeen Mo -- 1,00 --

Nikkel Ni 0,26 0,260 0,440 Voldoet als N-Bouwstof

Seleen Se -- 0,150 --

Tin Sn -- 0,400 --

Vanadium V -- 1,80 --

Zink Zn 0,042 0,042 4,50 Voldoet als N-Bouwstof

Overige anorganische stoffen

Bromide Br 0,5 0,500 20,0 Voldoet als N-Bouwstof

Chloride Cl 49 49,0 616 Voldoet als N-Bouwstof

Fluoride F 4 4,00 55,0 Voldoet als N-Bouwstof

Sulfaat SO4 4500 4500 2430 > maximale waarde

Eigen stoffen

-- --

-- --

-- --

-- --

SAMENSTELLING

Organische stoffen M1 M2 M3 Sgem
Voldoet

Aromatische stoffen

benzeen -- 1,00 --

ethylbenzeen -- 1,25 --

tolueen -- 1,25 --

xylenen (som o-, m- en p-) -- 1,25 --

o-xyleen -- geen eis --

m-xyleen -- geen eis --

p-xyleen -- geen eis --

m-,p-xyleen (som) -- geen eis --

fenol -- 1,25 --

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK's totaal (som 10) 0,56 0,840 50,0 Voldoet als N-Bouwstof

naftaleen <0,05 0,035 5,00 Voldoet als N-Bouwstof

fenantreen 0,2 0,200 20,0 Voldoet als N-Bouwstof

antraceen <0,05 0,035 10,0 Voldoet als N-Bouwstof

fluorantheen 0,36 0,360 35,0 Voldoet als N-Bouwstof

chryseen <0,05 0,035 10,0 Voldoet als N-Bouwstof

benzo(a)antraceen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als N-Bouwstof

benzo(a)pyreen <0,05 0,035 10,0 Voldoet als N-Bouwstof

benzo(ghi)peryleen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als N-Bouwstof

benzo(k)fluorantheen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als N-Bouwstof

indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als N-Bouwstof

Overige parameters

PCB's (som 7) 0,0049 0,500 Voldoet als N-Bouwstof

PCB 28 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 52 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 101 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 118 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 138 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 153 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 180 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

minerale olie <20 14,0 500 Voldoet als N-Bouwstof

asbest -- 100 --

Eigen stoffen

-- --

-- --

-- --

-- --

Opmerkingen

Schreurs Toets & Rapportage V7.21 20180621

© Schreurs Uitgeverij 2018

1810020BU

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Veerpromenade, Papendrecht

24504

BU

24504

1810/020/BU 14-11-2018

Bouwstoffen
58240784 MM01_st

806333

Maximale 

waarde 

[mg/kg ds]

N-bouwstof

VOLDOET NIET

EMISSIE [mg/kg ds]

Maximale 

waarde 

[mg/kg ds]

SAMENSTELLING [mg/kg ds]



OPDRACHTGEVER PROJECT Toets dd: 15 november 2018

Naam Naam

Contactpersoon ID opdracht

Adres Code

Postcode   Plaats Ordernr

Referentie Datum

Toetsen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

 UITGANGSPUNTEN
Type bouwstof IBC M1

Certificaat

Projectleider

Hergebruik? nee

Chloride <= 5000 mg/l

Toepassing bodem

RESULTAAT

EMISSIE

Anorganische stoffen M1 M2 M3 Egem
Voldoet

Metalen

Antimoon Sb -- 0,700 --

Arseen As -- 2,00 --

Barium Ba 0,24 0,240 100 Voldoet als IBC-bouwstof

Cadmium Cd -- 0,060 --

Chroom Cr -- 7,00 --

Cobalt Co 0,05 0,050 2,40 Voldoet als IBC-bouwstof

Koper Cu -- 10,0 --

Kwik Hg -- 0,080 --

Lood Pb -- 8,30 --

Molybdeen Mo -- 15,0 --

Nikkel Ni 0,26 0,260 2,10 Voldoet als IBC-bouwstof

Seleen Se -- 3,00 --

Tin Sn -- 2,30 --

Vanadium V -- 20,0 --

Zink Zn 0,042 0,042 14,0 Voldoet als IBC-bouwstof

Overige anorganische stoffen

Bromide Br 0,5 0,500 34,0 Voldoet als IBC-bouwstof

Chloride Cl 49 49,0 8800 Voldoet als IBC-bouwstof

Fluoride F 4 4,00 1500 Voldoet als IBC-bouwstof

Sulfaat SO4 4500 4500 20000 Voldoet als IBC-bouwstof

Eigen stoffen

-- --

-- --

-- --

-- --

SAMENSTELLING

Organische stoffen M1 M2 M3 Sgem
Voldoet

Aromatische stoffen

benzeen -- 1,00 --

ethylbenzeen -- 1,25 --

tolueen -- 1,25 --

xylenen (som o-, m- en p-) -- 1,25 --

o-xyleen -- geen eis --

m-xyleen -- geen eis --

p-xyleen -- geen eis --

m-,p-xyleen (som) -- geen eis --

fenol -- 1,25 --

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

PAK's totaal (som 10) 0,56 0,840 50,0 Voldoet als IBC-bouwstof

naftaleen <0,05 0,035 5,00 Voldoet als IBC-bouwstof

fenantreen 0,2 0,200 20,0 Voldoet als IBC-bouwstof

antraceen <0,05 0,035 10,0 Voldoet als IBC-bouwstof

fluorantheen 0,36 0,360 35,0 Voldoet als IBC-bouwstof

chryseen <0,05 0,035 10,0 Voldoet als IBC-bouwstof

benzo(a)antraceen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als IBC-bouwstof

benzo(a)pyreen <0,05 0,035 10,0 Voldoet als IBC-bouwstof

benzo(ghi)peryleen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als IBC-bouwstof

benzo(k)fluorantheen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als IBC-bouwstof

indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,05 0,035 40,0 Voldoet als IBC-bouwstof

Overige parameters

PCB's (som 7) 0,0049 0,500 Voldoet als IBC-bouwstof

PCB 28 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 52 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 101 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 118 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 138 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 153 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

PCB 180 <0,001 0,00070 geen eis voldoet

minerale olie <20 14,0 500 Voldoet als IBC-bouwstof

asbest -- 100 --

Eigen stoffen

-- --

-- --

-- --

-- --

Opmerkingen

Schreurs Toets & Rapportage V7.21 20180621

© Schreurs Uitgeverij 2018

1810020BU

Toetsen Bouwstoffen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Veerpromenade, Papendrecht

24504

BU

24504

1810/020/BU 14-11-2018

Bouwstoffen
58240784 MM01_st

806333

Maximale 

waarde 

[mg/kg ds]

IBC-bouwstof

Voldoet als IBC-bouwstof

EMISSIE [mg/kg ds]

Maximale 

waarde 

[mg/kg ds]

SAMENSTELLING [mg/kg ds]



 

documentkenmerk: 1810/020/BU-01, versie 0   

 

 

Bijlage 11 
  

(voorlopige) Veiligheidsklasse bepaling 



Bepaling veiligheidsklasse

datum: 29-10-02018 versie: 1.0

locatie: Veerpromenade te Papendrecht

kadastraalnummer: 

uitvoerende partij: 

op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 

Ingevulde stoffen

Stof Concentratie

grond 

(mg/kg ds)

Concentratie

waterbodem

(mg/kg)

Concentratie

grondwater 

(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

Koper 58 0 0 nee nee

Kwik

anorganisch

0.27 0 0 ja nee

Lood 204 0 0 nee nee



Bepaling veiligheidsklasse

datum: 29-10-02018 versie: 1.0

locatie: Veerpromenade te Papendrecht

kadastraalnummer: 

uitvoerende partij: 

op basis van publicatie: 400

Bepaling veiligheidsklasse

Geen veiligheidsklasse van toepassing.

 

Ingevulde stoffen

Stof Concentratie

grond 

(mg/kg ds)

Concentratie

waterbodem

(mg/kg)

Concentratie

grondwater 

(ug/l)

Carcinogeen Mutageen

barium 0 0 73 nee nee

Kobalt 15.4 0 0 nee nee

Koper 58 0 0 nee nee

Kwik anorganisch 0.68 0 0 ja nee

Lood 157 0 0 nee nee

Nikkel 37 0 0 nee nee

Naftaleen 0 0 0.04 nee nee

Fenantreen 1.6 0 0 nee nee

Antraceen 0.45 0 0 nee nee

Fluorantheen 0.86 0 0 nee nee

Chryseen 0.24 0 0 ja nee

Benzo(a)antranceen 0.25 0 0 ja nee

Benzo(a)pyreen 0.18 0 0 ja ja

Benzo(k)fluorantheen 0.1 0 0 nee nee

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0.16 0 0 ja nee

Benzo(ghi)peryleen 0.11 0 0 nee nee
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Bijlage 12 
  

Foto’s onderzoekslocatie  
  



Pagina 1

Fotobijlage: 1810/020/BU, Papendrecht, Veerpromenade

Foto 1 (gat/boring 05)

Foto 2 (stabilisatie/-

fundatiemateriaal)
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Foto’s aanleg diepriool (2016)  
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Fotobijlage: 1810/020/BU, Papendrecht, Veerpromenade (ong.)

Foto 1

Foto 2
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Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie https://www.tritium.nl/disclaimer/29-04-2021/ 
 

  

  

Tritium Advies B.V.  

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid Tritium Advies is gevestigd in: 

 

Arkel >> Neer >> Nuenen >>  
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T. 088 44 02 900 

E. info@tritium.nl 

I. www.tritium.nl 

KvK-nr. 17108024 
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1 Inleiding 
 

In opdracht van de gemeente Papendrecht is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

uitgevoerd ten behoeve van de beoogde realisatie van een nieuw appartementengebouw aan de 

Markt-Veerpromenade te Papendrecht. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd ten behoeve van een 

juridisch-planologische procedure. 

 

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde “Nieuwe situatie” beoordeeld in het kader van een 
goed woon- en leefklimaat, waarbij aansluiting is gezocht bij de normstelling van de Wet 

geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. 

 

De aspecten spoorweglawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige 

onderzoek niet beschouwd. 

 

Naar aanleiding van drie tekstuele wijzigingen komt het eerder door ons opgestelde “Akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai Markt-Veerpromenade te Papendrecht” met kenmerk: 

2110/179/FB-01, versie 0 d.d. 24 januari 2022 in zijn geheel te vervallen. 
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2 Uitgangspunten 
 

2.1 Locatiegegevens 
 

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Papendrecht. In bijlage 1 is een 

ontwerpconcept van de Veerpromenade opgenomen.  

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Eilandstraat. Daarnaast is 

het plan gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen, waaronder: Veerpromenade, de 

Schooldwarsstraat, Achterom en de Markt. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de 

Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, 

aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Voor de waarborging van een goed akoestisch woon- 

en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 

30 km/uur wegen echter alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch 

onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van voornoemde 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt.   

 

2.2 Gegevens wegverkeer 
 

De gegevens met betrekking tot de maximale verkeersintensiteit, de representatieve snelheid en 

de wegdekverharding van de lokale wegen zijn afkomstig uit de Regionale VerkeersMilieuKaart 

Drechtsteden (RVMK) versie 2021. Er is uitgegaan van het prognosejaar 2030. Vanwege de nieuw 

te bouwen functies (appartementen en commerciële functie) zullen deze ook leiden tot extra 

verkeersbewegingen. Deze extra verkeersbewegingen zijn in onderhavig onderzoek meegenomen 

en zijn gebaseerd op basis van de verkeersgeneratie conform CROW. 

 

De verkeersgeneratie van de appartementen is als volgt op basis van de CROW: 

- 2/3 dure koopappartementen = 0,66 * 50 * min. 5,4 en max. 6,2 = max. 205 

verkeersbewegingen per etmaal; 

- 1/3 goedkope koopappartementen = 0,33 * 50 * min. 2,8 en max. 3,6 = max. 60 

verkeersbewegingen per etmaal. 

 

Voor de beoogde commerciële plint wordt voor de berekening van de worst-case verkeersgeneratie 

in dit geval uitgegaan van een restaurant. Hierbij is uitgaan van 200 zitplaatsen en 30 werknemers 

en daardoor ontstaat er een verkeersgeneratie van 324 mvt/etmaal. Dat is worst-case. De beoogde 

parkeergarage is voorzien in de zuidwestelijke hoek van het plangebied. Dit betekent dat de in- en 

uitgang van deze overdekte parkeervoorziening is voorzien aan de marktluwe zijde, in aansluiting 

op De Passage en Achterom naar de Schooldwarsstraat. In het rekenmodel zijn de 

verkeersintensiteiten van de Schooldwarsstraat, Eilandstraat en de Markt opgehoogd met 589 

mvt/etmaal. Voor de Achterom is 589 mvt/etmaal aangehouden. Voor alle wegen is voor de 

verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode 

aansluiting gezocht bij de Regionale VerkeersMilieuKaart Drechtsteden (RVMK) versie 2021. Voor 

de Achterom (verkeer van- en naar parkeergarage) is dezelfde verdeling aangehouden als die van 

de Schooldwarsstraat.  
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Alle verstrekte verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De verkeersinvoergegevens inclusief 

de maximumsnelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 

2.5.  

 

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Eilandstraat 

Eilandstraat 

maximumsnelheid: 50 km/uur 

wegdek: elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 1959 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,59 3,99 0,62 

lichte mvt. (%) 83,24 91,02 88,00 

middelzware mvt. (%) 12,31 6,59 10,82 

zware mvt. (%) 4,46 2,39 1,18 

 

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Veerpromenade 

Veerpromenade 

maximumsnelheid: 30 km/uur 

wegdek: elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 493 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,82 2,94 0,80 

lichte mvt. (%) 43,55 61,27 56,15 

middelzware mvt. (%) 40,94 30,90 36,15 

zware mvt. (%) 15,51 7,83 7,70 

 

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Schooldwarsstraat 

Schooldwarsstraat 

maximumsnelheid: 30 km/uur 

wegdek: elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 1268 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,50 3,66 0,92 

lichte mvt. (%) 85,77 92,51 90,91 

middelzware mvt. (%) 10,32 5,97 7,49 

zware mvt. (%) 3,91 1,51 1,60 

 

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Achterom 

Achterom 

maximumsnelheid: 30 km/uur 

wegdek: elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 589 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,50 3,66 0,92 

lichte mvt. (%) 85,77 92,51 90,91 

middelzware mvt. (%) 10,32 5,97 7,49 

zware mvt. (%) 3,91 1,51 1,60 
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Tabel 2.5: gegevens wegverkeer Markt 

Markt 

maximumsnelheid: 30 km/uur 

wegdek: elementenverharding in keperverband 

jaar: 2030 etmaalintensiteit: 2343 mvt. 

 dag avond nacht 

gemiddeld per uur (%) 6,46 3,74 0,94 

lichte mvt. (%) 91,30 92,51 90,91 

middelzware mvt. (%) 6,31 5,97 7,49 

zware mvt. (%) 2,39 1,51 1,60 

 

2.3 Modellering 
 

Ter hoogte van de nieuwe woningen zijn toetspunten gemodelleerd. Deze toetspunten hebben voor 

de kleine toren een beoordelingshoogte van 7,5, 10,5 en 13,5 m. Voor de nieuwe woningen in de 

grote toren is de geluidbelasting berekend op beoordelingshoogten van 7,5, 10,5, 13,5, 16,5, 19,5 

en 25,5 m. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.  

 

In de berekeningen is als rekenparameter worst-case bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) 

aangehouden.  

 

Er zijn geen significante hoogteverschillen in de omgeving aanwezig. Derhalve zijn in het 

rekenmodel in de omgeving van het plangebied geen hoogteverschillen in het maaiveld 

opgenomen. 

 

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden 

toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante kruispunten of rotondes in de directe 

omgeving van het bouwplan aanwezig. 
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3 Wet- en regelgeving 
 

3.1 Berekeningsmethode 
 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaardrekenmethode 2” zoals beschreven in 
het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. 

 

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaai zijn weergegeven in bijlage 3. 

Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4.  

 

3.2 Randvoorwaarden Wgh 
 

3.2.1 Inleiding 
 

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de Lden-waarde. Lden is de 

geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, 

van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, 

onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189). 

 

$Op grond van artikel 1.6, lid 1 Besluit geluidhinder moet bij de bepaling van de geluidbelasting op 

de gevel van een schoolgebouw en kinderdagverblijf de avondperiode en/of de nachtperiode buiten 

beschouwing gelaten worden als de school of het kinderdagverblijf in deze periode(n) niet in 

gebruik is. 

 

3.2.2 Geluidzones 
 

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as 

van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten 

de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

• ligging binnen een woonerf; 

• een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

 

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven. 

 

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen 

soort gebied aantal rijstroken breedte geluidzone (m) 

stedelijk 
1 of 2 200 

3 of meer 350 

buitenstedelijk 

1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 600 
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3.2.3 Artikel 110g 
 

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de 

geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst 

redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van 

woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op 

het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast. 

 

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek: 

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wgh 56 dB is; 

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van 

artikel 110g van de Wgh 57 dB is; 

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde 

waarden; 

d. 5 dB voor de overige wegen; 

e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van 

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh. 

 

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor de onderhavige 

30 km/uur wegen. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 

km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te 

sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat. 

 

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 
 

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het 

bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden: 

• Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van 

de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het 

gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone 

langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

• Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de 

hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor 

zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als 

bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

 

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) 
 

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden 

om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de 

toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende: 

• bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen 
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waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 

bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig 

bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het 

gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening 

gebracht; 

• in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de 

representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 

het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen: 

a. Zeer Open Asfalt Beton; 

b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt 

Beton fijn; 

c. uitgeborsteld beton; 

d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

e. oppervlakbewerking. 

 

3.2.6 Normen geluidbelasting 
 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in 

zogenaamde “Nieuwe situaties” (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd). 
 

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan 

legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde 

overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de 

geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen 

indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.  

 

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 63 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 68 dB 

 

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied 

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied 

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

maximale ontheffingswaarde 53 dB 

maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom 58 dB 

maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs 

een autoweg of autosnelweg 

63 dB 

 

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in stedelijk gebied en betreft de realisatie van 

nieuwe woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.  
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3.3 Geluidbeleid gemeente Papendrecht 
 

In het gemeentelijk beleidstuk ‘Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uur-wegen’ zijn de 
voorwaarden beschreven waaronder de gemeente een hogere waarden wil vaststellen. Eveneens is 

in dat beleid beschreven dat de eventuele hinder van 30 km-wegen op dezelfde wijze wordt 

beoordeeld als het geluid afkomstig van gezoneerde wegen (50 km/uur en hoger). 

 

Een onderzoeksplicht naar geluidreducerende maatregelen is noodzakelijk als de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer wordt overschreden en er sprake is van een 

zogenoemde grootschalige ontwikkeling. De grens tussen kleinschalige en grootschalige 

ontwikkelingen ligt bij 25 woningen. Omdat de verwachting is dat het project meer dan 25 nieuwe 

woningen bevat, is het plan beschouwd als een grootschalige ontwikkeling. 

 

Verzoeken om hogere waarden worden beoordeeld op basis van de cumulatieve geluidbelasting. 

Daarbij wordt, zoals expliciet in het beleid is aangegeven, rekening gehouden met de aftrek voor 

het in de toekomst stiller worden van het verkeer. Voor zover hier de cumulatieve geluidbelasting 

wordt beschreven, wordt bedoeld de geluidbelasting van alle wegen samen, inclusief de reductie 

van 5 dB ex artikel 110g Wgh. 

 

De gemeente Papendrecht stelt bij grootschalige ontwikkelingssituaties met een cumulatieve 

geluidbelasting van ten hoogste 53 dB de benodigde hogere waarde(n) vast, indien is aangetoond 

dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of uitvoering daarvan op ernstige 

bezwaren stuit. Bij deze ontwikkelingen moet worden gestreefd naar de realisatie van (bij 

voorkeur) een geluidluwe gevel of de realisatie van een geluidluwe buitenruimte.  

 

De gemeente Papendrecht stelt bij grootschalige ontwikkelingssituaties met een cumulatieve 

geluidbelasting hoger dan of gelijk aan 54 dB en ten hoogste 64 dB, alleen de benodigde hogere 

waarde(n) vast, indien is aangetoond dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend 

zijn of uitvoering daarvan op ernstige bewaren stuit en er een geluidluwe gevel aanwezig is of, 

indien dat niet mogelijk is, er een geluidluwe buitenruimte is. 

 

Een geluidluwe gevel is een (deel van een) gevel waarvoor geen hogere waarde hoeft te worden 

vastgesteld. De geluidbelasting op deze gevel overschrijdt de voorkeursgrenswaarden uit de Wgh 

niet. In analogie hiermee is een geluidluwe buitenruimte een buitenruimte waar de geluidbelasting 

de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh niet overschrijdt 
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4 Rekenresultaten en toetsing 
 

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 
 

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.5 zijn per bron de berekeningsresultaten van de 

toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.  

 

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Eilandstraat 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤48 48 63 

 

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Veerpromenade (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde1 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

Alle alle ≤48 48 n.v.t 

 

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Schooldwarsstraat (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde1 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

Alle alle ≤48 48 n.v.t 

 

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Achterom (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde1 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

Alle alle ≤48 48 n.v.t 

 

Tabel 4.5: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Markt (30 km/uur) 

toetspunt toetshoogte 

(m) 

geluidbelasting 

incl. artikel 110g Wgh 

(dB) 

richtwaarde1 

(dB) 

maximale ontheffings-

waarde 

(dB) 

alle alle ≤48 48 n.v.t 

Opmerking bij tabel 4.2 t/m 4.5: 

1) Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wgh niet aan de orde. In het kader van een goede 

ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd. 

 

Voor alle wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeer op deze wegen de richtwaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe 

woningen overschrijdt. Bovendien kan voor 30 km/uur wegen geen hogere waarde worden 

verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Derhalve is een procedure hogere waarde 

ten gevolge van wegverkeerslawaai niet aan de orde. 
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4.2 Geluidbeleid gemeente Papendrecht 
 

Aangezien geen sprake is van een overschrijding van de richtwaarde is toetsing aan het 

gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing.  

 

4.3 Cumulatieve geluidbelasting 
 

Ten behoeve van een procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve 

geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door 

verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van 

die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de 

zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of 

luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden 

conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 ‘Rekenmethode 
cumulatieve geluidsbelasting’). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot 

wegverkeer wordt hierbij niet toegepast. 

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te 

worden. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting echter 

alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen. De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van 

de beoogde nieuwe woningen is tevens opgenomen in bijlage 5 en bedraagt ten hoogste 56 dB ter 

plaatse van toetspunt 9 (zuidgevel kleine toren). Op alle overige toetspunten bedraagt de 

cumulatieve geluidbelasting ten hoogste 53 dB. 

 

4.4 Geluidwering gevels (GA;k) 
 

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel GA;k voor 

verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen 

hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning 

dient bovendien minimaal een GA;k van 20 dB te hebben.  

 

Voor toetspunt 9 (zuidgevel kleine toren) is bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen 

en maatregelen een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. Voor alle overige 

toetspunten geldt dat bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is 

een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of 

een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels noodzakelijk is. 

 

 



 

documentkenmerk: 2110/179/FB-01, versie A  

  

pagina 11 van 11 

 

5 Samenvatting en conclusie 
 

In opdracht van de gemeente Papendrecht is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

uitgevoerd ten behoeve van de beoogde realisatie van een nieuw appartementengebouw aan de 

Markt-Veerpromenade te Papendrecht. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd ten behoeve van een 

juridisch-planologische procedure. 

 

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Eilandstraat. Daarnaast is 

het plan gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen, waaronder: Veerpromenade, de 

Schooldwarsstraat, Achterom en de Markt. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de 

Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, 

aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Voor de waarborging van een goed akoestisch woon- 

en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 

30 km/uur wegen echter alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch 

onderzoek de geluidbelasting ten gevolge van voornoemde 30 km/uur wegen inzichtelijk gemaakt.   

 

Voor alle wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeer op deze wegen de richtwaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe 

woningen overschrijdt. Bovendien kan voor 30 km/uur wegen geen hogere waarde worden 

verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Derhalve is een procedure hogere waarde 

ten gevolge van wegverkeerslawaai niet aan de orde. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting bepaald voor 

alle gemodelleerde wegen. De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de beoogde nieuwe 

woningen bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van toetspunt 9 (zuidgevel kleine toren). Op alle 

overige toetspunten bedraagt de cumulatieve geluidbelasting ten hoogste 53 dB.  

 

Voor toetspunt 9 (zuidgevel kleine toren) is bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen 

en maatregelen een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. Voor alle overige 

toetspunten geldt dat bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is 

een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of 

een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels noodzakelijk is.
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Bijlage 1: Ontwerpconcept van de Veerpromenade 
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Bijlage 2: Verkeersgegevens wegverkeer 
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Verkeersgeneratie planvoornemen 

Op basis van de CROW is een berekening gemaakt van de appartementen, uitgaande van 
stedelijkheidsgraad ‘sterk stedelijk’ en de ligging in het centrum. 

 

De verkeersgeneratie van de appartementen is dus als volgt op basis van de CROW: 

•        2/3 dure koopappartementen = 0,66 * 50 * min. 5,4 en max. 6,2 = max. 205 

verkeersbewegingen per etmaal; 

•        1/3 goedkope koopappartementen = 0,33 * 50 * min. 2,8 en max. 3,6 = max. 60 

verkeersbewegingen per etmaal. 

Voor de beoogde commerciële plint wordt voor de berekening van de worst-case verkeersgeneratie 
in dit geval uitgegaan van een restaurant. 

Alleen voor de 800 m² bvo restaurant zijn er geen directe kengetallen beschikbaar, ook niet voor 
een café/bar/cafetaria. Alleen fastfoodrestaurant, maar daarvoor is in centrumgebied geen 
verkeersgeneratie van toepassing en is niet representatief voor ‘regulier’ restaurant. Hiervoor zal 
dus een inschatting gemaakt moeten worden op basis van aangereikte gegevens, dan wel door 
middel van een vergelijking met een andere functie.  

Wat betreft het restaurant is uitgaan van 200 zitplaatsen en 30 werknemers en daardoor ontstaat 
er een verkeersgeneratie van 324 mvt/etmaal. Dat is worst-case. De beoogde parkeergarage is 
voorzien in de zuidwestelijke hoek van het plangebied. Dit betekent dat de in- en uitgang van deze 
overdekte parkeervoorziening is voorzien aan de marktluwe zijde, in aansluiting op De Passage en 
Achterom naar de Schooldwarsstraat. 
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Bijlage 3: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai 
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Bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap
Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke jerry
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door jerry op 12-1-2022
Laatst ingezien door jerry op 20-1-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V2021.1
    
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 Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Aandachtsgebied --
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 0,00
Zichthoek 2
Max.refl.diepte 1
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

20-1-2022 09:29:18Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

30 km/h wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Achterom 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  Markt 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  Schooldwarsstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
  Veerpromenade 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zoneplichtige wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Eilandstraat 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

20-1-2022 09:31:22Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Vorm Lengte Hdef. Type Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))
W-01 Eilandstraat Polylijn           109,53 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W13  50  50  50  50  50
W-02 Veerpromenade Polylijn            69,22 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W13  30  30  30  30  30
W-03 Veerpromenade Polylijn           298,68 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W13  30  30  30  30  30
W-05 Markt Polylijn           101,17 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W13  30  30  30  30  30
W-04 Schooldwarsstraat Polylijn           289,88 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W13  30  30  30  30  30

W-06 Achterom Polylijn            44,02 Eigen waarde Verdeling   0,75   0 W13  30  30  30  30  30

20-1-2022 09:32:28Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(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)
W-01  50  50  50  50   1959,00   6,59   3,99   0,62  83,24  91,02  88,00  12,31   6,59  10,82   4,46   2,39
W-02  30  30  30  30    493,00   6,82   2,94   0,80  43,55  61,27  56,15  40,94  30,90  36,15  15,51   7,83
W-03  30  30  30  30     65,00   6,93   2,71   0,75  30,33  47,18  41,95  50,52  42,15  47,86  19,14  10,68
W-05  30  30  30  30   2343,00   6,46   3,74   0,94  91,30  92,51  90,91   6,31   5,97   7,49   2,39   1,51
W-04  30  30  30  30   1268,00   6,50   3,66   0,92  85,77  92,51  90,91  10,32   5,97   7,49   3,91   1,51

W-06  30  30  30  30    589,00   6,50   3,66   0,92  85,77  92,51  90,91  10,32   5,97   7,49   3,91   1,51
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Bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal
W-01   1,18  108,28  105,04   97,17
W-02   7,70  104,24   99,02   93,76
W-03  10,19   96,32   91,01   85,73
W-05   1,60  104,83  102,02   96,42
W-04   1,60  103,46   99,26   93,66

W-06   1,60  100,13   95,93   90,33
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Bijlage 3Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Vorm Hdef. Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     25,50 Ja     106489,96     426652,77
02 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     25,50 Ja     106491,15     426641,24
03 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     25,50 Ja     106480,14     426637,76
04 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     25,50 Ja     106473,96     426647,06
05 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50     16,50     19,50     25,50 Ja     106478,40     426654,57

06 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja     106465,49     426635,48
07 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja     106461,10     426642,04
08 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja     106464,04     426626,70
09 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja     106454,24     426627,99
10 Toetspunt Punt Eigen waarde      0,00      7,50     10,50     13,50 -- -- -- Ja     106451,79     426637,24
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Bijlage 4Situatieschets
Bron: Google Earth

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Markt-Veerpromenade - eerste model] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Bijlage 4

Modelgegevens, objecten/wegen

Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer, [versie van Markt-Veerpromenade - eerste model] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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Bijlage 4

Modelgegevens, bodemgebieden
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Bijlage 4

Modelgegevens, toetspunten
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Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer 
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Bijlage 5Rekenresultaten Eilandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eilandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Toetspunt 7,50 -- -- -- --
01_B Toetspunt 10,50 -- -- -- --
01_C Toetspunt 13,50 -- -- -- --
01_D Toetspunt 16,50 -- -- -- --
01_E Toetspunt 19,50 -- -- -- --

01_F Toetspunt 25,50 -- -- -- --
02_A Toetspunt 7,50 37,5 34,2 26,4 37,5
02_B Toetspunt 10,50 38,1 34,8 27,0 38,1
02_C Toetspunt 13,50 38,7 35,4 27,6 38,7
02_D Toetspunt 16,50 39,3 36,0 28,2 39,3

02_E Toetspunt 19,50 39,5 36,2 28,4 39,5
02_F Toetspunt 25,50 40,4 37,1 29,2 40,4
03_A Toetspunt 7,50 31,1 27,8 19,9 31,1
03_B Toetspunt 10,50 37,1 33,9 26,0 37,1
03_C Toetspunt 13,50 38,9 35,7 27,8 38,9

03_D Toetspunt 16,50 40,0 36,7 28,8 40,0
03_E Toetspunt 19,50 40,0 36,7 28,9 40,0
03_F Toetspunt 25,50 40,0 36,7 28,8 40,0
04_A Toetspunt 7,50 26,1 22,4 14,7 25,9
04_B Toetspunt 10,50 28,7 25,2 17,4 28,6

04_C Toetspunt 13,50 31,6 28,2 20,4 31,6
04_D Toetspunt 16,50 36,7 33,5 25,6 36,8
04_E Toetspunt 19,50 37,5 34,4 26,5 37,6
04_F Toetspunt 25,50 39,1 35,9 28,0 39,1
05_A Toetspunt 7,50 15,7 11,9 4,3 15,5

05_B Toetspunt 10,50 18,1 14,4 6,8 18,0
05_C Toetspunt 13,50 18,8 15,1 7,4 18,6
05_D Toetspunt 16,50 15,9 12,2 4,6 15,8
05_E Toetspunt 19,50 17,3 13,6 5,9 17,1
05_F Toetspunt 25,50 -- -- -- --

06_A Toetspunt 7,50 9,6 6,0 -1,7 9,5
06_B Toetspunt 10,50 10,4 6,9 -0,9 10,3
06_C Toetspunt 13,50 11,7 8,2 0,4 11,6
07_A Toetspunt 7,50 11,8 8,1 0,4 11,6
07_B Toetspunt 10,50 13,4 9,7 2,0 13,2

07_C Toetspunt 13,50 14,7 11,0 3,4 14,6
08_A Toetspunt 7,50 29,8 26,3 18,5 29,7
08_B Toetspunt 10,50 33,4 29,9 22,1 33,3
08_C Toetspunt 13,50 38,4 35,2 27,3 38,5
09_A Toetspunt 7,50 27,1 23,4 15,7 26,9

09_B Toetspunt 10,50 29,4 25,8 18,1 29,3
09_C Toetspunt 13,50 31,4 27,9 20,2 31,4
10_A Toetspunt 7,50 20,5 16,8 9,1 20,3
10_B Toetspunt 10,50 22,8 19,1 11,4 22,6
10_C Toetspunt 13,50 22,5 18,9 11,2 22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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2110/179/FBTritium Advies
Bijlage 5Rekenresultaten Veerpromenade

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerpromenade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Toetspunt 7,50 42,4 37,1 31,8 42,2
01_B Toetspunt 10,50 42,2 36,9 31,6 41,9
01_C Toetspunt 13,50 41,8 36,5 31,2 41,6
01_D Toetspunt 16,50 41,4 36,1 30,8 41,2
01_E Toetspunt 19,50 41,0 35,7 30,5 40,8

01_F Toetspunt 25,50 40,3 35,0 29,7 40,1
02_A Toetspunt 7,50 48,2 42,9 37,6 47,9
02_B Toetspunt 10,50 47,6 42,3 37,0 47,4
02_C Toetspunt 13,50 47,0 41,8 36,5 46,8
02_D Toetspunt 16,50 46,5 41,3 36,0 46,3

02_E Toetspunt 19,50 46,1 40,8 35,5 45,8
02_F Toetspunt 25,50 45,2 39,9 34,7 45,0
03_A Toetspunt 7,50 40,5 35,3 30,0 40,3
03_B Toetspunt 10,50 42,8 37,5 32,2 42,6
03_C Toetspunt 13,50 43,1 37,8 32,5 42,9

03_D Toetspunt 16,50 43,4 38,1 32,9 43,2
03_E Toetspunt 19,50 43,5 38,3 33,0 43,3
03_F Toetspunt 25,50 43,3 38,1 32,8 43,1
04_A Toetspunt 7,50 32,7 27,4 22,2 32,5
04_B Toetspunt 10,50 35,3 30,1 24,8 35,1

04_C Toetspunt 13,50 36,1 30,8 25,6 35,9
04_D Toetspunt 16,50 36,8 31,5 26,3 36,6
04_E Toetspunt 19,50 37,8 32,5 27,3 37,6
04_F Toetspunt 25,50 39,0 33,8 28,5 38,8
05_A Toetspunt 7,50 37,1 31,8 26,5 36,9

05_B Toetspunt 10,50 37,2 31,9 26,6 36,9
05_C Toetspunt 13,50 37,1 31,8 26,5 36,9
05_D Toetspunt 16,50 37,0 31,7 26,4 36,8
05_E Toetspunt 19,50 36,9 31,6 26,3 36,7
05_F Toetspunt 25,50 36,6 31,3 26,0 36,3

06_A Toetspunt 7,50 36,1 30,9 25,6 35,9
06_B Toetspunt 10,50 38,7 33,4 28,1 38,4
06_C Toetspunt 13,50 40,1 34,8 29,6 39,9
07_A Toetspunt 7,50 28,6 23,3 18,0 28,3
07_B Toetspunt 10,50 30,1 24,8 19,5 29,8

07_C Toetspunt 13,50 31,3 26,0 20,7 31,0
08_A Toetspunt 7,50 39,0 33,8 28,5 38,8
08_B Toetspunt 10,50 41,5 36,2 30,9 41,3
08_C Toetspunt 13,50 42,7 37,4 32,1 42,4
09_A Toetspunt 7,50 36,0 30,7 25,4 35,8

09_B Toetspunt 10,50 36,4 31,1 25,8 36,2
09_C Toetspunt 13,50 37,7 32,5 27,2 37,5
10_A Toetspunt 7,50 25,3 20,0 14,8 25,1
10_B Toetspunt 10,50 26,5 21,2 16,0 26,3
10_C Toetspunt 13,50 27,3 22,0 16,7 27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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2110/179/FBTritium Advies
Bijlage 5Rekenresultaten Schooldwarsstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schooldwarsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Toetspunt 7,50 34,0 29,7 24,1 34,1
01_B Toetspunt 10,50 34,7 30,5 24,9 34,9
01_C Toetspunt 13,50 35,2 30,9 25,3 35,4
01_D Toetspunt 16,50 35,3 31,1 25,5 35,5
01_E Toetspunt 19,50 34,4 30,2 24,6 34,6

01_F Toetspunt 25,50 34,4 30,1 24,5 34,5
02_A Toetspunt 7,50 24,6 20,3 14,7 24,8
02_B Toetspunt 10,50 26,7 22,4 16,9 26,9
02_C Toetspunt 13,50 28,7 24,4 18,9 28,9
02_D Toetspunt 16,50 30,2 26,0 20,4 30,4

02_E Toetspunt 19,50 21,3 16,7 11,2 21,3
02_F Toetspunt 25,50 -- -- -- --
03_A Toetspunt 7,50 28,0 23,4 18,0 28,1
03_B Toetspunt 10,50 30,2 25,6 20,2 30,3
03_C Toetspunt 13,50 32,7 28,3 22,8 32,8

03_D Toetspunt 16,50 35,6 31,3 25,7 35,7
03_E Toetspunt 19,50 36,8 32,6 27,0 37,0
03_F Toetspunt 25,50 40,4 36,2 30,6 40,6
04_A Toetspunt 7,50 34,1 29,9 24,3 34,3
04_B Toetspunt 10,50 35,1 30,8 25,3 35,3

04_C Toetspunt 13,50 35,5 31,3 25,7 35,7
04_D Toetspunt 16,50 36,1 31,8 26,2 36,3
04_E Toetspunt 19,50 37,7 33,5 27,9 37,9
04_F Toetspunt 25,50 41,4 37,2 31,6 41,6
05_A Toetspunt 7,50 33,7 29,4 23,9 33,9

05_B Toetspunt 10,50 34,5 30,2 24,7 34,7
05_C Toetspunt 13,50 34,7 30,4 24,8 34,9
05_D Toetspunt 16,50 34,8 30,5 24,9 35,0
05_E Toetspunt 19,50 35,0 30,7 25,1 35,1
05_F Toetspunt 25,50 35,6 31,3 25,8 35,8

06_A Toetspunt 7,50 30,5 26,3 20,7 30,7
06_B Toetspunt 10,50 32,1 27,8 22,3 32,3
06_C Toetspunt 13,50 33,4 29,2 23,6 33,6
07_A Toetspunt 7,50 22,4 18,0 12,5 22,5
07_B Toetspunt 10,50 24,1 19,6 14,1 24,2

07_C Toetspunt 13,50 25,8 21,2 15,8 25,8
08_A Toetspunt 7,50 26,8 22,6 17,0 27,0
08_B Toetspunt 10,50 28,6 24,4 18,8 28,8
08_C Toetspunt 13,50 31,1 26,9 21,3 31,3
09_A Toetspunt 7,50 46,5 42,2 36,6 46,7

09_B Toetspunt 10,50 46,1 41,9 36,3 46,3
09_C Toetspunt 13,50 45,3 41,1 35,5 45,5
10_A Toetspunt 7,50 43,0 38,8 33,2 43,3
10_B Toetspunt 10,50 43,0 38,8 33,2 43,2
10_C Toetspunt 13,50 43,0 38,8 33,2 43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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2110/179/FBTritium Advies
Bijlage 5Rekenresultaten Achterom

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Achterom
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Toetspunt 7,50 3,0 -1,5 -7,0 3,0
01_B Toetspunt 10,50 3,5 -1,0 -6,5 3,6
01_C Toetspunt 13,50 4,2 -0,3 -5,8 4,3
01_D Toetspunt 16,50 4,9 0,3 -5,1 5,0
01_E Toetspunt 19,50 5,1 0,6 -4,9 5,2

01_F Toetspunt 25,50 4,8 0,2 -5,2 4,8
02_A Toetspunt 7,50 17,0 12,4 7,0 17,0
02_B Toetspunt 10,50 18,6 14,2 8,7 18,7
02_C Toetspunt 13,50 20,6 16,3 10,7 20,8
02_D Toetspunt 16,50 21,8 17,6 12,0 22,0

02_E Toetspunt 19,50 22,8 18,5 12,9 22,9
02_F Toetspunt 25,50 -- -- -- --
03_A Toetspunt 7,50 23,0 18,5 13,0 23,1
03_B Toetspunt 10,50 24,9 20,4 14,9 25,0
03_C Toetspunt 13,50 26,8 22,3 16,8 26,9

03_D Toetspunt 16,50 29,1 24,8 19,3 29,3
03_E Toetspunt 19,50 31,1 26,9 21,3 31,3
03_F Toetspunt 25,50 33,4 29,2 23,6 33,6
04_A Toetspunt 7,50 18,9 14,4 8,9 18,9
04_B Toetspunt 10,50 20,2 15,7 10,2 20,3

04_C Toetspunt 13,50 22,1 17,5 12,1 22,1
04_D Toetspunt 16,50 24,7 20,2 14,7 24,8
04_E Toetspunt 19,50 27,8 23,5 17,9 28,0
04_F Toetspunt 25,50 33,4 29,2 23,6 33,6
05_A Toetspunt 7,50 7,2 2,6 -2,8 7,3

05_B Toetspunt 10,50 8,2 3,6 -1,9 8,2
05_C Toetspunt 13,50 8,9 4,4 -1,1 9,0
05_D Toetspunt 16,50 9,6 5,0 -0,5 9,6
05_E Toetspunt 19,50 10,1 5,5 0,1 10,2
05_F Toetspunt 25,50 10,9 6,3 0,9 11,0

06_A Toetspunt 7,50 22,6 18,5 12,9 22,9
06_B Toetspunt 10,50 24,0 19,7 14,2 24,2
06_C Toetspunt 13,50 25,1 20,8 15,3 25,3
07_A Toetspunt 7,50 14,2 9,8 4,3 14,3
07_B Toetspunt 10,50 15,9 11,5 6,0 16,0

07_C Toetspunt 13,50 19,4 15,2 9,6 19,6
08_A Toetspunt 7,50 25,9 21,8 16,1 26,1
08_B Toetspunt 10,50 26,6 22,4 16,8 26,8
08_C Toetspunt 13,50 26,8 22,5 16,9 27,0
09_A Toetspunt 7,50 48,3 44,1 38,5 48,5

09_B Toetspunt 10,50 47,2 43,0 37,4 47,5
09_C Toetspunt 13,50 46,1 42,0 36,4 46,4
10_A Toetspunt 7,50 45,9 41,7 36,1 46,1
10_B Toetspunt 10,50 45,5 41,3 35,7 45,7
10_C Toetspunt 13,50 44,9 40,7 35,1 45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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2110/179/FBTritium Advies
Bijlage 5Rekenresultaten Markt

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Markt
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Toetspunt 7,50 38,8 36,0 30,4 39,8
01_B Toetspunt 10,50 39,6 36,8 31,2 40,6
01_C Toetspunt 13,50 39,8 37,0 31,4 40,8
01_D Toetspunt 16,50 39,9 37,0 31,4 40,8
01_E Toetspunt 19,50 39,4 36,5 30,9 40,3

01_F Toetspunt 25,50 39,2 36,4 30,8 40,2
02_A Toetspunt 7,50 30,8 28,0 22,4 31,8
02_B Toetspunt 10,50 31,4 28,6 23,1 32,5
02_C Toetspunt 13,50 32,1 29,3 23,7 33,1
02_D Toetspunt 16,50 32,4 29,6 24,0 33,4

02_E Toetspunt 19,50 -- -- -- --
02_F Toetspunt 25,50 -- -- -- --
03_A Toetspunt 7,50 11,8 8,9 3,4 12,8
03_B Toetspunt 10,50 12,3 9,4 3,9 13,3
03_C Toetspunt 13,50 -- -- -- --

03_D Toetspunt 16,50 -- -- -- --
03_E Toetspunt 19,50 -- -- -- --
03_F Toetspunt 25,50 -- -- -- --
04_A Toetspunt 7,50 40,0 37,2 31,6 41,0
04_B Toetspunt 10,50 40,8 38,0 32,4 41,8

04_C Toetspunt 13,50 41,1 38,3 32,7 42,1
04_D Toetspunt 16,50 40,8 38,0 32,4 41,8
04_E Toetspunt 19,50 40,0 37,1 31,6 41,0
04_F Toetspunt 25,50 39,9 37,0 31,5 40,9
05_A Toetspunt 7,50 39,8 37,0 31,4 40,8

05_B Toetspunt 10,50 40,5 37,7 32,1 41,5
05_C Toetspunt 13,50 40,6 37,8 32,3 41,6
05_D Toetspunt 16,50 40,6 37,8 32,2 41,6
05_E Toetspunt 19,50 40,5 37,7 32,1 41,5
05_F Toetspunt 25,50 40,4 37,6 32,0 41,4

06_A Toetspunt 7,50 29,4 26,6 21,0 30,4
06_B Toetspunt 10,50 30,8 27,9 22,4 31,8
06_C Toetspunt 13,50 30,9 28,1 22,5 31,9
07_A Toetspunt 7,50 37,5 34,7 29,1 38,5
07_B Toetspunt 10,50 38,3 35,4 29,9 39,2

07_C Toetspunt 13,50 38,5 35,6 30,1 39,5
08_A Toetspunt 7,50 19,0 16,2 10,6 20,0
08_B Toetspunt 10,50 20,4 17,6 12,0 21,4
08_C Toetspunt 13,50 21,8 19,0 13,3 22,8
09_A Toetspunt 7,50 16,4 13,6 8,1 17,4

09_B Toetspunt 10,50 14,8 11,8 6,4 15,8
09_C Toetspunt 13,50 -- -- -- --
10_A Toetspunt 7,50 28,8 25,9 20,4 29,8
10_B Toetspunt 10,50 29,8 27,0 21,4 30,8
10_C Toetspunt 13,50 31,4 28,5 23,0 32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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2110/179/FBTritium Advies
Bijlage 5Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting (excl. aftrek)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Toetspunt 7,50 49,4 45,0 39,6 49,6
01_B Toetspunt 10,50 49,6 45,3 39,9 49,8
01_C Toetspunt 13,50 49,5 45,3 39,9 49,8
01_D Toetspunt 16,50 49,3 45,2 39,7 49,6
01_E Toetspunt 19,50 48,8 44,7 39,2 49,1

01_F Toetspunt 25,50 48,4 44,3 38,9 48,7
02_A Toetspunt 7,50 53,6 48,6 43,0 53,4
02_B Toetspunt 10,50 53,2 48,2 42,6 53,0
02_C Toetspunt 13,50 52,8 47,9 42,3 52,7
02_D Toetspunt 16,50 52,5 47,7 42,0 52,4

02_E Toetspunt 19,50 52,0 47,1 41,3 51,8
02_F Toetspunt 25,50 51,5 46,8 40,8 51,3
03_A Toetspunt 7,50 46,3 41,3 35,7 46,1
03_B Toetspunt 10,50 49,1 44,3 38,4 48,9
03_C Toetspunt 13,50 49,8 45,2 39,2 49,7

03_D Toetspunt 16,50 50,6 46,1 40,0 50,5
03_E Toetspunt 19,50 50,9 46,4 40,3 50,8
03_F Toetspunt 25,50 51,5 47,1 41,1 51,5
04_A Toetspunt 7,50 46,7 43,4 37,8 47,4
04_B Toetspunt 10,50 47,9 44,5 38,9 48,6

04_C Toetspunt 13,50 48,4 45,0 39,3 49,0
04_D Toetspunt 16,50 49,1 45,7 39,8 49,6
04_E Toetspunt 19,50 49,5 45,8 39,9 49,9
04_F Toetspunt 25,50 51,2 47,4 41,5 51,5
05_A Toetspunt 7,50 47,3 43,7 38,2 47,9

05_B Toetspunt 10,50 47,9 44,3 38,8 48,4
05_C Toetspunt 13,50 48,0 44,4 38,9 48,5
05_D Toetspunt 16,50 47,9 44,4 38,9 48,5
05_E Toetspunt 19,50 47,9 44,3 38,8 48,5
05_F Toetspunt 25,50 47,8 44,3 38,7 48,4

06_A Toetspunt 7,50 43,0 38,4 33,0 43,0
06_B Toetspunt 10,50 45,2 40,5 35,1 45,2
06_C Toetspunt 13,50 46,5 41,7 36,3 46,5
07_A Toetspunt 7,50 43,1 40,1 34,5 44,0
07_B Toetspunt 10,50 44,0 40,9 35,4 44,9

07_C Toetspunt 13,50 44,5 41,3 35,7 45,3
08_A Toetspunt 7,50 45,0 40,0 34,5 44,8
08_B Toetspunt 10,50 47,5 42,5 36,9 47,3
08_C Toetspunt 13,50 49,4 44,8 38,8 49,3
09_A Toetspunt 7,50 55,7 51,4 45,8 55,9

09_B Toetspunt 10,50 55,0 50,7 45,1 55,1
09_C Toetspunt 13,50 54,1 49,9 44,3 54,3
10_A Toetspunt 7,50 52,8 48,6 43,0 53,0
10_B Toetspunt 10,50 52,5 48,4 42,8 52,8
10_C Toetspunt 13,50 52,3 48,1 42,5 52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-1-2022 09:58:19Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Tritium Advies BV - locatie Nuenen
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1

Het project Veerpromenade betreft de ontwikkeling van nieuwbouw op de 
kruising tussen Marktplein en Veerpromenade te Papendrecht (figuur 1.1).

De quickscan uitgevoerd van Actiflow, is slechts een eerste risico-inventarisatie 
op basis van onze expertise en een grof massamodel waar is vegetatie buiten 
beschouwing gelaten.

Twee ontwerpen zijn overwogen voor het nieuwe gebouw en de voorliggende 
quickscan naar het windklimaat voor beide ontwerpopties geeft een eerste indruk 
van de te verwachten risico’s. De twee ontwerpopties verschillen aanzienlijk van 
elkaar, maar ze bereiken allebei een maximale hoogte van 27 m.

Het nieuwbouwproject zal leiden tot veranderingen in het windklimaat. De 
vraag is of het windklimaat in het gebied acceptabel is na de plaatsing van de 
nieuwbouw en welke ontwerpoptie betere resultaten zal opleveren in termen 
van windklimaat. Bijzonder belangrijk is het windklimaat op het Marktplein en 
in de nabijgelegen straten, waar overdag veel mensen samenkomen.

Hoofdstuk 2 gaat in op de normstelling welke hier van toepassing is. Hoofdstuk 
3 geeft een korte opzet van de studie waarna de resultaten van de risico-
inventarisatie worden besproken in hoofdstuk 4. De aanbevelingen en conclusie 
volgen in hoofdstuk 5.

Figuur 1.1:
Locatie (boven) en 
impressie (beneden)
van de twee 
ontwerpopties

Introductie 

Ontwerp 1 Ontwerp 2

N

Weteringsingel

Veerpromenade

Markt

Meentpassage
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2.1 Beslismodel NEN 8100:2006
De normstelling betreffende het windklimaat in de openbare ruimte vindt haar 
oorsprong in NEN 8100:2006. Hierbij is in de norm een beslismodel aanwezig, 
welke aangeeft wanneer een quickscan uitgevoerd moet worden en welk 
niveau dit dient te hebben. Van belang hierbij is een afweging op basis van 
diverse parameters, zoals de lokale geografische situatie, de vorm, geometrie en 
oriëntatie van het ontwerp, beschutting van het bouwwerk en de kwaliteitseisen. 
Vervolgens geeft men aan dat voor beschut gelegen gebouwen tot 15 m 
hoogte geen onderzoek noodzakelijk is. Voor beschut gelegen gebouwen 
tussen 15 en 30 m en onbeschut gelegen gebouwen tot 30 m is het aan de 
windhinderdeskundige om te beoordelen of er een gedetailleerd onderzoek 
(CFD of windtunnel) noodzakelijk is. Voor gebouwen hoger dan 30 m is een 
dergelijk onderzoek noodzakelijk.

Het projectgebouw van beide ontwerpopties bereikt een hoogte van 27 m. 
Echter is het project op dit moment in een vroeg stadium van de ontwerpfase. Er 
zal daarom in deze quickscan alleen een relatief eenvoudig CFD-model gebruikt 
worden, waarmee het risico op windhinder op een grove wijze bepaald wordt.

2.2 Windhinder en windgevaar
In NEN 8100:2006 wordt onderscheid gemaakt tussen windhinder en windgevaar.
De definitie van windhinder is het ondervinden van hinder door wind. Dit 
zal bij een gemiddeld persoon gebeuren wanneer de lokale uurgemiddelde 
windsnelheid meer dan 5 m/s bedraagt.

Windgevaar is het optreden van een dergelijk hoge windsnelheid waarbij in 
ernstige mate problemen optreden bij het lopen, zoals evenwichtsverlies, 
waardoor het onmogelijk wordt zich staande te houden of zich lopend voort te
bewegen. Windgevaar vindt vooral tijdens vlagen plaats. Dit fenomeen wordt 
vanwege de benodigde rekenkracht en conform de norm, niet gemodelleerd 

Normstelling2

in een tijdsafhankelijke berekening, maar in een aanvulling op de statistische 
windhinderanalyse. Hier wordt aangenomen dat windgevaar optreedt als de 
uurgemiddelde lokale windsnelheid meer dan 15 m/s bedraagt.

NEN 8100:2006 geeft een indeling voor windhinder naar kwaliteitsklassen. Deze
indeling is terug te vinden in tabel 2.1. Aan de hand van de kans op overschrijding 
van de grenswaarde voor windhinder wordt bepaald in welke klasse een locatie 
valt. Afhankelijk van het gebruiksdoel van de locatie wordt een bepaalde klasse 
gekarakteriseerd als goed, matig of slecht.

Tabel 2.2 toont de indeling en kwalificatie voor de kans op windgevaar op 
vergelijkbare wijze als voor windhinder wordt gedaan. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat voor activiteitsklassen ‘Slenteren’ en ‘Langdurig zitten’ zelfs 
een beperkt risico al onacceptabel is. Voor deze activiteitsklassen geldt dat 
enkel p≤0.05 acceptabel is. Een gevaarlijk windklimaat moet te allen tijde 
worden vermeden. Toetsing vindt plaats op een hoogte van 1,75 m boven het 
grondoppervlak.

Het doel van een quickscan is om een voorlopig overzicht te krijgen van de 
impact die het projectgebouw zal hebben op het windklimaat. Daarom worden de 
resultaten op basis van de indicaties en criteria beschreven in de NEN8100:2006 
vereenvoudigd en gebruikt om te begrijpen of er in de toekomstige situatie 
risico voor windhinder en windgevaar zal ontstaan. Tabel 2.3 laat zien hoe het 
windklimaat wordt beoordeeld in deze quickscan. 
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Tabel 2.2: Klassificering voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windgevaar

Tabel 2.3: Klassificering van windhinder en windgevaar risico

Overschrijdingskans (%)
(Lokaal windsnelheid > 5 m/s)
(van het aantal uren per jaar)

Kwaliteitseis
Activiteiten

Doorlopen Slenteren Langdurig zittena

<2.5 A Goed Goed Goed

2.5 - 5 B Goed Goed Matig

5 - 10 C Goed Matig Slecht

10 - 20 D Matig Slecht Slecht

> 20 E Slecht Slecht Slecht

 a Dit geldt conform de norm voor een bankje in het park, voor horeca terrassen of private buitenruimtes is zwaardere normstelling nodig om het 
gewenste comfort te behalen.

Overschrijdingskans (%)
(Lokaal windsnelheid > 15 m/s)
(van het aantal uren per jaar)

Kwaliteitseis

0.05 - 0.30 Beperkt risico

> 0.30 Gevaarlijk

Overschrijdingskans (%)
(Lokaal windsnelheid > 5 m/s)
(van het aantal uren per jaar)

Risico

< 5 Laag

5 - 10 Gemiddeld
> 10 

Hoog
Overschrijdingskans (%)

(Lokaal windsnelheid > 15 m/s)
(van het aantal uren per jaar)

> 0.05 

Tabel 2.1: Klasificering voor de beoordeling van het lokale windklimaat voor windhinder
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Figuur 3.1:
Visualisatie van 
de windstatistiek 
welke is gebruik bij 
de bepaling van het 
windklimaat

In deze sectie wordt de opzet van de diverse parameters van de quickscan 
besproken. Dit betreft onder meer de windstatistiek en het gebruikte model 
van het bouwvolume.

3.1 De windstatistiek
De lokale windstatistiek is gevisualiseerd met de windroos zichtbaar in figuur 3.1. 
Vanuit de windstatistiek is op te maken dat de overheersende windrichtingen
zuidzuidwest en westzuidwest zijn. Wanneer we dus spreken over de maatgevende 
windrichting wordt de wind vanuit de zuidwestelijke richting bedoelt.

3.2 Het model

Figuur 3.2 laat het gebruikte model voor de berekening van ontwerpoptie 1 
zien. Het betreft een eenvoudig massamodel van het nieuwe bouwblok en 
huidige bouwblokken. Rond dit gebied is een cilindervormig domein geplaatst 
met een doorsnede van 3 000 m en een hoogte van 500 m. Het plangebied 
is centraal in dit domein geplaatst, zodat hier verschillende windrichtingen op 
kunnen worden toegepast zonder dat het voor- of achtergebied te klein wordt. 
De ruwheid van het voorland is afgestemd op de werkelijke situatie conform 
NPR 6097:2006. Om inzicht te krijgen in het windklimaat is de gehele windroos 
doorgerekend, te weten 12 windrichtingen.

Opzet van de berekening3

Figuur 3.2:
Impressie van 
het model van 
ontwerpoptie 1 met 
de omgeving
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de risico-inventarisatie betreffende 
het windklimaat weergegeven. In figuur 4.1 is dit gevisualiseerd op een hoogte 
van 1,75 m boven maaiveld conform NEN8100:2006.

De resultaten laten zien dat voor de twee ontwerpopties het windklimaat 
vergelijkbaar is. Vooral, in de directe omgeving van het gebouw en op Marktplein 
is het windhinder en windgevaar risico laag.

Er is te zien dat aan de noordkant van de Markt het risico gemiddeld is. Daarnaast 
is er op de kruising van tussen de Veerpromenade en de Weterungsingel het 
risico gemiddeld tot hoog. Deze beide zones met een verhoogd risico zijn niet 
het gevolg van het nieuwe projectgebouw. 

De resultaat van ontwerpoptie 1 laat zien dat in Meentpassage gemiddelde 
risico aanwezig is. Dit windklimaat is acceptabel voor slenteren, maar niet 
voor langdurig zitten. In het algemeen, maar vooral op deze locatie, is het 
belangrijk om te bedenken dat de bouwvolumes en de straat zijn vereenvoudigd 
ten opzichte van de bestaande situatie. De hoogteverschillen in de straat, 
de kolommen en de bruggen die twee zijden van de promenade met elkaar 
verbinden, zullen waarschijnlijk een positief effect hebben op het windklimaat. 

Resultaten4



6Veerpromenade te Papendrecht - Quickscan windklimaat in de openbare buitenruimte

Figuur 4.1:
Risico-gebieden 
betreffende het 
windklimaat voor optie 1 
(links) en optie 2 (recht)
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5   Conclusies

In dit hoofdstuk worden conclusies beschreven over de quickscan die is uitgevoerd 
om het windklimaat rondom het project Veerpromenade te Papendrecht. Twee 
ontwerpen zijn overwogen voor het nieuwe gebouw. De voorliggende en de 
voorliggende quickscan naar het windklimaat voor beiden ontwerpopties geeft 
een eerste indruk van de te verwachten risico’s. Deze grove analyse is gedaan 
omdat het project zich nog in een vroeg stadium van het ontwerpproces bevindt. 
Ook zijn bomen en struiken buiten beschouwing gelaten in deze studie.

De resultaten laten zien dat voor de twee ontwerpopties het windklimaat 
vergelijkbaar is. Laag risico is aanwezig in de directe omgeving van het gebouw 
en op Marktplein. Bovendien is hoge risico niet direct gerelateerd aan de 
aanwezigheid van het nieuwe gebouw. 

De verwachting is dat met een hoger detailniveau en met vegetatie het 
windklimaat in het algemeen zal verbeteren. Concluderend, vanuit een 
windklimaatperspectief hebben de twee ontwerpen een vergelijkbare impact 
en daarom heeft geen van de twee opties de voorkeur boven de andere.
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding en opdrachtomschrijving 
 
In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft Saricon een Verkennend Vooronderzoek 

(VVO) Ontplofbare Oorlogsresten (OO)1 uitgevoerd voor het project Achterom 2 te Papend-

recht. Aanleiding voor het opstellen van dit vooronderzoek vormen bouwontwikkelingen. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform offerte 2021-S-205-AB-01 en de opdrachtbevestiging op 

11 november 2021 met kenmerk 2021-0159773. 

 

1.2 Probleemstelling 
 
Als gevolg van oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog kunnen ontplofbare oorlogs-

resten in de bodem zijn achtergebleven. Bij het spontaan aantreffen van ontplofbare oorlogs-

resten ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico doordat het explosief door direct contact of tril-

lingen kan exploderen. Dergelijke ongecontroleerde explosies kunnen dodelijk letsel en zware 

schade aan materieel en omgeving tot gevolg hebben. Tevens kan een spontane vondst re-

sulteren in meerkosten door stagnatie van de uitvoeringswerkzaamheden.2  

 

1.3 Doelstelling  
 
Het doel van een Verkennend Vooronderzoek is om te beoordelen of er binnen het onder-
zoeksgebied indicaties zijn die wijzen op oorlogshandelingen waardoor er mogelijk ontplofbare 
oorlogsresten aanwezig zijn. Anders dan bij een regulier Vooronderzoek, is het niet de bedoel-
ding om op beredeneerde wijze te komen tot een waarschijnlijkheidsuitspraak over de aanwe-
zigheid van ontplofbare oorlogsresten.3  
 
 
 

 
1 Niet-gesprongen munitie en achtergelaten ontplofbare munitie zoals bedoeld in artikel 4.10, eerste lid, 
onderdeel c respectievelijk b, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De benaming ontplofbare oorlogs-
resten (OO) is vanaf 1 januari 2021 in de plaats gekomen van conventionele explosieven (CE). Ook de 
aanduiding Niet-Gesprongen Explosieven (NGE), die door verschillende partijen en instanties nog altijd 
werd/wordt gebezigd, is daarmee verouderd.   
2 In Nederland zijn nauwelijks voorbeelden bekend van het ‘spontaan’ ontploffen van ontplofbare oorlogs-
resten (waarmee hier is bedoeld: ontploft zonder dat er een aanwijsbare oorzaak was die buiten het li-
chaam was gelegen). Mede daardoor worden ontplofbare oorlogsresten in Nederland in principe niet meer 
actief opgespoord. Opsporing vindt doorgaans alleen plaats indien werkzaamheden zijn voorzien die een 
explosief onbedoeld tot ontploffing kunnen brengen.  

1.4 Onderzoeksgebied 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen in de zelfstandige gemeente Papendrecht en weergegeven 

in figuur 1.  

 

1.5 Onderzoeksmethode 
 
Let wel: dit rapport mag niet beschouwd worden als een regulier Vooronderzoek dat is opge-

steld conform het ‘Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogs-

resten’ (CS-VROO), dat op 29 januari 2021 is gepubliceerd.  

Het CS-VROO is in beheer van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen (Stichting 

VOMES). Doelstelling van dit certificatieschema is dat door toepassing kan worden voldaan 

aan de onderzoekverplichting in artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit om het 

risico van de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten voorafgaand aan werk-

zaamheden in een gebied te inventariseren en te evalueren.4  

Artikel 4.10 biedt wel de mogelijk tot het opstellen van een oriënterend onderzoek; ‘In alle 

gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door 

de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, wordt, alvorens werkzaamheden 

worden aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld’. Het ‘oriënterend’ onder-

zoek is vaak ook bekend onder de naam ‘quickscan’, maar bij Saricon wordt dit een Verken-

nend Vooronderzoek genoemd.  

Inventarisatie bronnenmateriaal 
 
De inventarisatie van bronnenmateriaal wordt uitgevoerd door het raadplegen van 15 datasets 

waarover Saricon beschikt. In een heel aantal van deze datasets is bronnenmateriaal opge-

nomen dat ‘verplicht’ dient te worden geraadpleegd bij een regulier Vooronderzoek. 

Het bronnenmateriaal wordt niet per dataset gerapporteerd, maar per hoofdthema. Binnen 

Saricon wordt gewerkt met hoofdthema’s om op die manier bronnenmateriaal gestructureerd 

3 Het doel van een historisch vooronderzoek kan nooit zijn om de kans op het spontaan aantreffen van 
ontplofbare oorlogsresten uit te sluiten. De gebruikte middelen zijn daarvoor niet geschikt. De gebruikte 
middelen zijn historische bronnen, wat wil zeggen dat zij geen zekere of objectief meetbare waarden kun-
nen opleveren. Het uitsluiten van de kans op het spontaan aantreffen van ontplofbare oorlogsresten kan 
dus alleen plaatsvinden via detectie- / opsporingswerkzaamheden of beheersmaatregelen. 
4 In de periode 2012-2020 werden vooronderzoeken in Nederland uitgevoerd volgens de richtlijnen van 
het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosie-
ven (WSCS-OCE). Vanaf 1 januari 2021 is het WSCS-OCE overgegaan in het Certificatie Schema-Op-
sporing Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Het CS-OOO is gericht op het fysieke opsporingsproces 
en bevat geen richtlijnen en eisen meer met betrekking tot vooronderzoeken en risicoanalyses. Dergelijke 
richtlijnen en eisen zijn nu opgenomen in het CS-VROO. 
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en overzichtelijk te kunnen presenteren. Zodoende hebben onze onderzoeken een solide ba-

sis, waarbij de herleidbaarheid is geborgen. De hoofdthema’s zijn: 

1. Grondgevechten (meidagen 1940); 
2. Grondgevechten (1944-1945); 
3. Militaire aanwezigheid (stellingen); 
4. Landmijnen; 
5. Vliegtuigwrakken; 
6. Luchtaanvallen; 
7. Jettisons;5  
8. V-wapens; 
9. Munitiedumpplaatsen; 
10. Munitievondsten. 

 
Voor ieder van deze hoofdthema’s is een algemeen verhaal geschreven dat bijdraagt aan de 

beeldvorming en de context waarbinnen gevechtshandelingen en/of gebeurtenissen gezien 

moeten worden. Het nader toelichten van de hoofdthema’s is bedoeld om personen die relatief 

onbekend zijn met de materie, op een laagdrempelige en begrijpelijke manier te informeren 

over de diverse aspecten die ten grondslag liggen aan de OO-problematiek. 

Beoordeling bronnenmateriaal 
 
De beoordeling van het bronnenmateriaal wordt direct na de inventarisatie van het bronnen-

materiaal per hoofdthema gerapporteerd.   

Verslaglegging  
 
Bij een regulier Vooronderzoek worden de resultaten gepresenteerd in een rapportage én op 

een bodembelastingkaart (BB) – en in sommige gevallen ook een Indicatiekaart (IK). Bij een 

Verkennend Vooronderzoek worden geen kaarten opgemaakt.  

Vervolgstappen 
 
Als er indicaties zijn dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden waardoor er mogelijk 

ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied kan ervoor gekozen 

worden om een Vooronderzoek ‘conflictperiode’ uit te voeren. Het is ook mogelijk dat er direct 

een Risicoanalyse (RA) wordt uitgevoerd of dat het rendabeler is om direct over te gaan tot 

detectie. Een mogelijkheden van een vervolgactie worden altijd in overleg met de opdrachtge-

ver besproken.  

 

 

 
5 Doorgaans wordt hiermee bedoeld: het afwerpen van vliegtuigbommen door een toestel in een niet-
aanvalssituatie.  

1.6 Verantwoording 
 
De gegevens die tijdens dit onderzoek zijn verzameld en beoordeeld, alsmede de rapportage, 

zijn door Saricon gearchiveerd onder het projectdossier met projectnummer 21S132. Gege-

vens benodigd voor een vervolgstap in het proces van opsporen van OO zijn in dit projectdos-

sier te vinden. Zij zijn, voor zover niet in deze rapportage beschreven, op aanvraag bij Saricon 

beschikbaar. Projectdossiers worden minimaal tien jaar bewaard. 

Let op 

 
Vanwege de aard en functie van dit onderzoek zijn mogelijk relevante bronnen niet opge-
nomen en/of verwerkt in de rapportage. Derhalve is dit Verkennend Vooronderzoek niet 
geschikt om te worden gebruikt als Vooronderzoek ‘conflictperiode’ zoals opgenomen in 
het CS-VROO.  
 
Binnen dit Verkennende Vooronderzoek is bijvoorbeeld geen volledig archiefonderzoek uit-
gevoerd bij de lokale en provinciale archiefbewaarplaats – het Regionaal Archief Dordrecht 
en het Nationaal Archief. Enkel stukken die reeds in het bezit waren van Saricon zijn ge-
raadpleegd, zie bijlage 1. 
 
Het Verkennend Vooronderzoek is bedoeld om te beoordelen of er binnen het onderzoeks-
gebied indicaties zijn die wijzen op oorlogshandelingen waardoor er mogelijk ontplofbare 
oorlogsresten zijn achtergebleven in het onderzoeksgebied. 
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Figuur 1. Het onderzoeksgebied anno nu. 
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2 Inventarisatie van bronnenmateriaal 
 
De inventarisatie van bronnenmateriaal is het startpunt van het vooronderzoek en gaat per 

hoofdthema. De datasets die worden geraadpleegd zijn in tabel 3.1 weergegeven. 

Tabel 3.1. Overzicht van de diverse datasets  

Dataset Toelichting 

Eerder uitgevoerd onderzoek Door middel van een eigen GIS-omgeving kunnen vroe-

gere werken van Saricon geraadpleegd worden. Ook is 

de zogeheten ‘Bommenkaart’ van de VEO te raadplegen 

binnen deze omgeving en kunnen rapportages van ‘der-

den’ geraadpleegd worden die niet zijn opgenomen in de 

‘Bommenkaart’.  

Literatuur Door middel van slimme software zijn honderden titels 

uit de Saricon bibliotheek te raadplegen op trefwoorden.  

De Groene Serie Verzameling van kaartmateriaal uit het standaardwerk 

'De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereld-

oorlog II'. 

Mijnenvelddatabase Explosie-

ven Opruimingsdienst Defen-

sie (EOD) 

De Duitse landmijnenvelden en op landmijnen verdachte 

gebieden zijn door de EOD allemaal gedigitaliseerd. Sa-

ricon heeft deze gegevens verwerkt tot een GIS-laag. 

Semistatische archiefdiensten 

(SSA) Ministerie van Defensie 

Hier is de collectie van de Mijn- en Munitieopruimings-

dienst (MMOD) opgenomen met een (selectie) munitie-

ruimingen in de periode 1945-1947.  

Verliesregister Database met vliegtuigcrashes van de Studiegroep 

Luchtoorlog 1939-1945.6 Een open source database.  

Vergeltungswaffen  Database met V1 en V2 inslagen op Nederlands grond-

gebied.7 Een open source-database.  

Collectie 409 (Gevechtsversla-

gen en Rapporten mei 1940) 

van het Nederlands Instituut 

voor Militaire Historie (NIMH) 

Dit archief is een open source-database en bevat detail-

informatie over de strijd op Nederlands grondgebied in 

de meidagen van 1940. De collectie bestaat uit ge-

vechtsverslagen en rapporten die officieren, onderoffi-

cieren en soldaten hebben opgesteld in de periode zo-

mer 1940 tot enkele jaren na de bevrijding.  

Collectie 575 (Duitse verdedi-

gingswerken) van het NIMH 

Dit archief bestaat uit rapporten, verslagen, correspon-

dentie, Duitse voorschriften en Britse en Duitse kaarten 

afkomstig van Bureau Inlichtingen te Londen, het Bureau 

 
6 https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/  
7 http://www.vergeltungswaffen.nl/  
8 Deze zijn ondergebracht in The National Archives te Londen.  

Tabel 3.1. Overzicht van de diverse datasets  

Dataset Toelichting 

Afwikkeling Genie en Duitse eenheden. Het betreft hier-

bij vaak inlichtingen uit de illegaliteit, kaarten van inun-

daties, waterstaatkundige situatie in Nederland, ge-

vechtshandelingen, vuuruitwerking, Duitse mijnenvel-

den, eenheden en troepenverplaatsingen en afdrukken 

van luchtfoto's.  

Saricon North Sea Database Een database met rond de 13.000 gebeurtenissen op de 

Noordzee én op het vasteland. Opgebouwd uit honder-

den Brits en Duits archiefstukken (operationele dagboe-

ken).  

Saricon RAF Fighter Com-

mand Database 

Een database met duizenden luchtaanvallen van Fighter 

Command, een eenheid van de Royal Air Force die 

luchtaanvallen uitvoerde in Nederland. Opgebouwd uit 

Brits archiefmateriaal. 

Saricon RAF Second Tactical 

Air Force Database 

Een database met duizenden luchtaanvallen van de Se-

cond Tactical Air Force (2ND TAF), een eenheid van de 

Royal Air Force die luchtaanvallen uitvoerde in Neder-

land. Opgebouwd uit Brits archiefmateriaal. 

Saricon Luchtaanvallen Data-

base 

Een database met meer dan 10.000 unieke gebeurtenis-

sen die is opgebouwd uit divers Nederlands en Duits ar-

chiefmateriaal. 

Saricon Luchtfoto-collectie Een database in GIS waarmee de 150.000 luchtfoto’s uit 

de Saricon Luchtfoto-collectie eenvoudig kunnen worden 

geraadpleegd. 

War Diaries  Grondgevechten zijn oorlogshandelingen die door 
grondtroepen, zoals bijvoorbeeld infanterie, cavalerie of 
artillerie zijn uitgevoerd. De geallieerde acties zijn her-
leidbaar via zogeheten War Diaries.8 Een deel daarvan is 
door Saricon ontsloten en tot doorzoekbare database 
gemaakt.    

Defence Overprint Database Defence Overprints zijn geallieerde kaarten waarop on-

der andere Duitse posities, luchtafweer, geschut, loop-

graven, mitrailleurnesten, munitieopslagplaatsen etc. 

zijn weergegeven.9 Deze kaarten werden vervaardigd 

door 21st Army Group A.P.I.S. 

 

9 Een klein deel van deze kaarten is via het Kadaster te raadplegen, maar het merendeel van de kaarten 
is te vinden in The National Archives te Londen en het Library and Archives Canada (LAC). 

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/
http://www.vergeltungswaffen.nl/
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2.1 Eerder onderzoek  
 
Er zijn geen eerder uitgevoerde OO-gerelateerde onderzoeken bekend die overlap hebben 

met het onderzoeksgebied.  

Samengevat 

 
Er zijn geen eerder uitgevoerde OO-gerelateerde onderzoeken bekend die overlap hebben 
met het onderzoeksgebied.  
 

 
 

2.2 Grondgevechten (1940) 
 

 
Onder grondgevechten worden oorlogshandelingen verstaan die door grondtroepen, zoals 
bijvoorbeeld infanterie, cavalerie of artillerie zijn uitgevoerd. Er zijn diverse mogelijkheden 
om de aard en omvang van deze acties te herleiden. De grondgevechten waarbij het Ne-
derlands leger betrokken was zijn goed gedocumenteerd en raadpleegbaar.10 Duitse ope-
rationele gegevens zijn te vinden in Kriegstagebücher11 en de geallieerde operaties zijn 
herleidbaar via zogeheten War Diaries.12    
 

 
In Papendrecht zelf hebben geen directe oorlogshandelingen plaatsgevonden, wel was het 
een belangrijk punt waar eenheden passeerden die betrokken waren bij de vijandelijkheden in 
Dordrecht; de Lichte Divisie maakte bijvoorbeeld gebruik van het veer.13 Op 10 mei 1940 sneu-
velde een Nederlandse militair nabij het veerhoofd door eigen vuur.14 
 
Blijkens een schrijven van juni 1940 zijn door beschietingen de volgende locaties in Papend-
recht getroffen:15 
 

• De bergloods van N.V Visser en Smit’s aan het Westeind 43; 

• Bedrijfsgebouwen van N.V. Maatschappy voor Vliegtuigbouw Aviolanda aan de Veer-
dam; 

• Woning van de heer W. van de Velde aan het Veerplein. 
 

 
10 Collectie 409 (Gevechtsverslagen en Rapporten mei 1940) in het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH) bevat detailinformatie over de strijd op Nederlands grondgebied in de meidagen van 1940.  
11 In collectie 401 (Duitse Kriegstagebücher) van het NIMH zijn Duitse stukken opgenomen. Verder kan 
men KTB’s verkrijgen via het Bundesarchiv-Militärarchiv (BAMA) te Freiburg im Breisgau en The National 
Archives and Records Administration (NARA) in de Verenigde Staten.  

 
Figuur 2. De omgeving van Papendrecht in 1940. (Bron: https://www.topotijdreis.nl/)  
 
Samengevat 

 
Er hebben, zover bekend, in de meidagen van 1940 geen gevechtshandelingen plaatsge-
vonden in Papendrecht. De aard en omvang van de gemelde beschietingen zijn niet be-
kend, het is dus niet bekend of de schade is ontstaan door geweer- of mitrailleurvuur, of 
door een mortierbeschieting.  
 

 

2.3 Grondgevechten (1944, 1945) 
 
Er hebben in 1944 en 1945 geen grondgevechten plaatsgevonden rondom Papendrecht.  
 
‘Op de avond van 4 mei kwam dan het bericht, dat de Duitsers gecapituleerd hadden. Niemand 
kon daarna nog slapen en iedereen liep met iedereen te praten, de andere dag verwachtten 

12 Deze zijn o.a. ondergebracht in NARA en The National Archives te Londen.  
13 http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=de-lichte-divisie---1e-fase  
14 http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=dordrecht---2e-fase-2  
15 Regionaal Archief Dordrecht, 850/922 

https://www.topotijdreis.nl/
http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=de-lichte-divisie---1e-fase
http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=dordrecht---2e-fase-2
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we de Canadezen of Amerikanen, maar niets te zien. ’s Middags 5 mei kwam er een motorrij-
der langs in een geallieerd uniform, die uitbundig werd toegezwaaid en toegejuicht, maar hij 
reed door. (…) Pas de volgende dag 6 mei kwamen er Canadezen, een flinke groep die gele-
gerd werd in een hal van de scheepswerf van Duyvendijk. De Canadezen waren vrolijke jon-
gens, die ook wel sigaretten uitdeelden, vriendschappen werden gesloten.’16 
 
Samengevat 

 
Er hebben, zover bekend, in de meidagen van 1945 geen gevechtshandelingen plaatsge-
vonden in Papendrecht. 
 

 

2.4 Militaire aanwezigheid  
 
Militaire aanwezigheid kan op verschillende manieren achterhaald worden; er zijn diverse col-

lecties in Nederlandse archieven te raadplegen met betrekking tot dit onderwerp17 en in bui-

tenlandse archieven zijn onder andere zogeheten Defence Overprints te vinden – geallieerde 

kaarten waarop Duitse stellingen zijn ingetekend.18 Deze kaarten zijn zeer waardevol en wer-

den vervaardigd door 21st Army Group A.P.I.S. De bevindingen die op de kaart zijn weerge-

geven, zijn gebaseerd op de resultaten van de geallieerde luchtfoto-interpretatiediensten die 

nauwlettend de locaties van Duits luchtafweer, geschut, loopgraven, mitrailleurnesten, muni-

tieopslagplaatsen en dergelijke monitorden en documenteerden. Om met zekerheid militaire 

aanwezigheid te bepalen en duiden, wordt idealiter gebruik gemaakt van een combinatie van 

deze middelen. Om het een en ander te kunnen verifiëren wordt gebruik gemaakt van lucht-

foto’s.  

Voor dit onderzoek is de Defence Overprint 3 S.E. Dordrecht beschikbaar. Op de kaart zijn 

geen posities of bijzonderheden ingetekend – zie figuur 3.  

In de collectie 575 van het NIMH zijn de volgende kaarten bekeken: 

INV 478; INV 222; INV 205; INV 167; INV 163; INV 156; INV 155; INV 146; INV 134; INV 133; 
INV 133a; INV 132; INV 131; INV 130a; INV 125; INV 120; INV 119; INV 118; INV 117; INV 
115; INV 114; INV 112; INV 68; INV 63. 
 
Op geen van de kaarten was relevante informatie weergegeven voor het onderzoeksgebied. 

 
16 https://www.dorpsbehoudpapendrecht.nl/oorlog-en-bevrijding/bevrijding/  
17 In het Nederlands Instituut voor Militaire Historie gaat het om de collectie 575 (Collectie Duitse Verde-
digingswerken). Ook in provinciale en lokale archieven kan informatie gevonden worden over militaire 
aanwezigheid. 

 
Figuur 3. Defence Overprint 3 S.E. Dordrecht. (Bron: LAC.)  
 
Ook in het Nationaal Archief is niks gevonden over militaire aanwezigheid in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied. 
 
Samengevat 

 
Er was, voor zover bekend, geen sprake van militaire aanwezigheid binnen het onderzoeks-
gebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 Een klein deel van deze kaarten is via het Kadaster te raadplegen, maar het merendeel van de kaarten 
is te vinden in The National Archives te Londen en het Library and Archives Canada (LAC). Er zijn ook 
kaarten te vinden op internet. 

https://www.dorpsbehoudpapendrecht.nl/oorlog-en-bevrijding/bevrijding/
https://www.topotijdreis.nl/
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2.5 Landmijnen 
 
Kort na de Tweede Wereldoorlog, in juni 1946, is een inventarisatie gemaakt van alle bekende 

en vermoedelijke mijnenvelden in Nederland. Er waren op Nederlands grondgebied meer dan 

vijfduizend mijnenvelden gelegd. In de jaren direct na de oorlog zijn de mijnenvelden opge-

ruimd; het totaal aantal wordt geschat op 1,8 miljoen. In het najaar van 1947 werd het syste-

matisch opruimen van landmijnen gestaakt. Sindsdien worden op of nabij de locaties van voor-

malige mijnenvelden nog sporadisch landmijnen aangetroffen.19 

 
Figuur 4. Uitsnede van de landmijnen-database. (Bron: Archief EOD.) 
 
De bij de mijnenruimingen in de periode 1944-1947 gebruikte mijnenlegrapporten, en de des-
tijds opgestelde mijnenruimrapporten, zijn nu in beheer bij de Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie. Saricon heeft ten behoeve van het onderzoeksgebied gekeken of er relevante ruim-
rapporten (en indien beschikbaar de legrapporten) aanwezig zijn. Zoals in figuur 7 weergege-
ven is, zijn er geen gegevens bekend. Ook via andere bronnen zijn geen aanwijzingen gevon-
den betreffende de mogelijke aanwezigheid van landmijnen, hoewel er in 1947 wel sprake was 
van de vondst van een Duitse landmijn. Later bleek het om een oefenmijn te gaan.20 
 
Samengevat 

 
Er zijn geen landmijnenvelden of op landmijnen verdachte gebieden bekend in de directe 
nabijheid van het onderzoeksgebied. 
 

 
19 Informatie ontleend aan Meijers, A.H., Achtung Minen – Danger Mines. Het ruimen van landmijnen in 
Nederland 1940-1947 (Soesterberg 2013). 
20 Archief Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947  

2.6 Vliegtuigwrakken 
 
In 2008 is het verliesregister van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) samenge-
steld. Het register is te raadplegen via de website van de SGLO, in de vorm van een digitale 
database. Het wordt van tijd tot tijd bijgewerkt aan de hand van nieuw beschikbaar komende 
historische informatie en is daardoor een in verregaande mate correct en volledig overzicht 
van de verliezen van militaire vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grond-
gebied hebben plaatsgevonden.21  
 
Er zijn twee vliegtuigcrashes bekend binnen Papendrecht. Van beide crashes is bekend waar 
deze hebben plaatsgevonden. Crash T0955 is neergekomen tijdens een zogeheten Werkstatt-
flug, een testvlucht, waarbij vijf van de zes bemanningsleden om het leven kwamen22 - zie 
figuur 7 en conclusie.  
 

 
Figuur 5. Uitsnede van het Verliesregister voor ‘Papendrecht’. (Bron: Studiegroep 
Luchtoorlog 1939-1945.) 
 
Crash T3889 is neergekomen op het huidige Lancasterplein te Papendrecht, zo’n 3 kilometer 
ten noordoosten van het onderzoeksgebied.  
 

 
Figuur 6. Uitsnede van een archiefstuk betreffende T3889, de crash op 21 juli 1944 
(Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 850/291.) 

21 Dit register werd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag op-
gesteld en is via de website, in de vorm van een digitale database, te raadplegen via de website/database 
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ 
22 https://aviation-safety.net/wikibase/53431  

https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/
https://aviation-safety.net/wikibase/53431


10 
 

 
Figuur 7. Onbekende opname, vermoedelijk van de Do 24 die op 21 februari 1941 een 
noodlanding maakte op de Merwede. (Bron: http://www.oud-papendrecht.nl/) 
 
Samengevat 

 
De crashlocatie van T0955 is niet te herleiden. Wel is bekend dat vliegtuigbouwer Aviolanda 
Dornier watervliegtuigen produceerde tijdens de oorlog. Het bedrijf was aan de Veerdam te 
Papendrecht gevestigde, vlak bij het drie rivierenpunt waar Merwede, Kil en Noord samen-
kwamen. Aan de kop van de Kil was een aanlegsteiger, waar met enige regelmaat een Do-
24K lag aangemeerd, gereed voor test- en proefvaart.23 Na een testvlucht crashte de Dor-
nier bij de landing; het toestel was nog niet uitgerust met bewapening en is nagenoeg ge-
heel geborgen, zoals blijkt bij het zien van figuur 7.24 
 

 
23 http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=aviolanda  
24 H. Keesmaat & A. Coenraads, Papendrecht in Oorlogstijd, 25-26 
25 Deze getallen zijn door Saricon achterhaald door middel van onderzoek in Duitse archiefstukken. De 
uitkomst van het onderzoek is herleidbaar en voor derden beschikbaar als daar behoefte aan is. 
26 De luchtbeschermingsdienst was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor het geven van 
luchtalarm bij bombardementen en het opnemen van schade na uitgevoerde bombardementen. 
27 Oorlogsschaderapporten kunnen bijvoorbeeld opgaven van schade aan de schade-enquêtecommissie 
betreffen. Oorlogsschaderapporten zijn in vergelijking met processen-verbaal of andere gedetailleerde 
verslagen van luchtaanvallen minder geschikt voor gebruik in de fase ‘beoordeling bronnenmateriaal’ van 
het vooronderzoek OO. De aard en concrete locaties van de oorlogshandelingen zijn in veel gevallen 
moeilijk uit de documenten te herleiden. 

2.7 Luchtaanvallen 
 
Gedurende de oorlog werd een groot aantal luchtaanvallen uitgevoerd in het Nederlands lucht-

ruim – niet in de laatste plaats omdat Nederland op de aanvliegroute naar Duitsland lag van 

geallieerde luchtmachten. Om een indruk te geven: in 1943 noteerden de Duitse bezetter in 

Nederland 40.000 overvliegende toestellen waarvan een deel zijn bommenlading afwierp: er 

werden 12.000 brisantbommen en 37.000 brandbommen boven Nederland afgeworpen blij-

kens opgaaf van de bezetter. Als gevolg daarvan kwamen 1.300 Nederlandse burgers om het 

leven.25   

Bronnenmateriaal betreffende luchtaanvallen is in meerdere archieven verzameld en is te ver-
delen in twee categorieën. Dit zijn bronnen van de grond, en bronnenmateriaal dat het per-
spectief vanuit de lucht vertegenwoordigt. Bronnen vanaf de grond zijn bijvoorbeeld documen-
ten uit het gemeentearchief, het provinciaal archief en het Nationaal Archief. In deze archieven 
werd op verschillende niveaus bijgehouden waar schade ontstaan was vanwege oorlogshan-
delingen. Allereerst bevatten deze archieven stukken van de lokale luchtbeschermingsdien-
sten26 en schaderapporten waarin behandeld wordt waar oorlogsschade geleden is.27  
Deze archieven bevatten daarnaast stukken van het Militair Gezag (MG), de organisatie die 

gedurende de periode waarin delen van Nederland bevrijd waren, maar de nationale overheid 

nog niet teruggekeerd was, de orde bewaarde in de bevrijde Nederlandse gebieden.28 De mel-

dingen vanaf de grond kunnen in veel gevallen worden aangevuld door gegevens uit Duitse 

KTB’s van eenheden die getroffen werden door een luchtaanval.29 

In The National Archives te Londen ligt belangrijk archiefmateriaal vanuit het luchtperspectief: 

de verslagen van uitgevoerde acties door de Royal Air Force (RAF). Ondergebracht in het 

archief van het Air Ministry. De structuur van dit archief volgt op hoofdlijnen de structuur van 

de organisatie van de RAF – Commands, Groups, Wings, Squadrons en Stations. Elke lucht-

aanval kan daardoor, met verschillend detailniveau, in wel tien of twintig verschillende dossiers 

zijn beschreven.30  

De operationele gegevens van de RAF kunnen zeer waardevol en betrouwbaar zijn met be-

trekking tot een aantal facetten van een luchtaanval (vaak is de bommenlading omschreven, 

evenals de afwerphoogte en is er een summiere omschrijving van de waargenomen resulta-

ten). De RAF was opgebouwd uit diverse luchtmachtonderdelen, en die waren vrijwel allemaal 

28 Het MG werkte in deze periode samen met de geallieerde bevrijdingslegers en had als taak het (mede) 
coördineren van het ruimen van landmijnen en andere OO. Dit betekende dat het MG ook informatie toe-
gestuurd kreeg over in het verleden uitgevoerde aanvallen.  
29 Er zijn ook Nederlandse instanties die op landelijk niveau communiceerden over luchtaanvallen en 
waarvan het archief te raadplegen is. Zo is het in het Nationaal Archief te Den Haag het archief van de 
Inspectie Bescherming Bevolking Luchtaanvallen (collectie 2.04.53.15) geraadpleegd. Duitse meldingen 
zijn o.a. in archieftoegangen van het NIMH en het NIOD te vinden, zoals Collectie Generalkommissariat 
für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West (toegangsnummer 077 van het 
NIOD) en de Collectie Departement van Justitie (toegangsnummer 216k van het NIOD).  
30 Op voorhand zijn geen eenduidige uitspraken te doen over in welk van deze dossiers de meest relevante 
informatie kan worden aangetroffen. 

http://www.oud-papendrecht.nl/
http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=aviolanda
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actief boven Nederlands grondgebied – het gaat dan voornamelijk om Bomber Command, 

Coastal Command, Fighter Command en de Second Tactical Air Force (2nd TAF).   

Een groot deel van de acties die door de bovengenoemde luchtmachtonderdelen werden uit-

gevoerd, zijn in databases ingevoerd door Saricon. Op die manier zijn op datum, plaatsnaam 

of coördinaat van luchtaanvallen te herleiden. Daarnaast beschikt Saricon over een database 

die is samengesteld uit Duitse KTB’s en Nederlandse bronnen, zodat eenvoudig een verband 

gelegd kan worden tussen de verschillende bronnen – het kan immers dat de RAF-melding 

heeft gemaakt van een luchtaanval op een specifieke locatie, maar dat die luchtaanval in wer-

kelijkheid ergens anders plaatsvond. De RAF vloog in de eerste oorlogsjaren hoofdzakelijk in 

de nacht en had, als gevolg van diverse factoren, grote moeite met het treffen van het juiste 

doelwit. Op basis van diverse bronnen kan het volgende overzicht worden opgemaakt: 

• 13 september 1940: 2 bommen in Papendrecht neergekomen waarbij meerdere hui-

zen beschadigd werden.31 Op basis van een ander document ging het hierbij om een 

luchtaanval op Rijnschepen die in de Merwede lagen en kwamen alle bommen in het 

water neer.32 De aanval werd uitgevoerd door No. 2 Group Bomber Command die 

dachten Rotterdam aan te vallen;33 

• 6 oktober 1940: 5 brisantbommen werden afgeworpen bij een luchtaanval waarbij 

diverse vaartuigen werden getroffen;34 

• 21 juli 1941: 9 brisantbommen kwamen neer op een stuk land langs de provinciale 

weg Papendrecht – Oud Alblas, geen schade bekend;35 

• 3 november 1943: schip betroffen door boordwapenbeschieting;36  

• 7 september 1944: luchtaanval met boordwapens door Mosquito’s waarbij vaartuigen 

werden getroffen in kaartvierkant D8962;37 

• 9 september 1944: luchtaanval op meerdere voertuigen op A15;38 

• 13 september 1944: luchtaanval ter hoogte van Noordhoek en 2e Boezemsingel 

waarbij de vliegtuigfabriek werd getroffen door een voltreffer. Op De Noord werd een 

vaartuig tot zinken gebracht.39 Aanval werd uitgevoerd door Typhoons van No. 137 

Squadron die als vierkant D8862 opgaf;40 

• 7 oktober 1944: luchtaanval waarbij panden in de Dijkstraat en Middenstraat werden 

getroffen;41 

• 18 maart 1945: luchtaanval door No. 451 Squadron met boordwapens op een kon-

vooi op de A15.42 

 
31 Bundesarchiv-Militärarchiv, RM 7/348 
32 NIOD, 077/1328 
33 J.J. Baart en L. van Oudheusden, Target Rotterdam - De geallieerde bombardementen op Rotterdam 
en omgeving 1940-1945, 87 
34 NIOD, 077/1328 
35 Regionaal Archief Dordrecht, 850/922 
36 Regionaal Archief Dordrecht, 850/291 

 
Figuur 8. Uitsnede van een archiefstuk waarin melding wordt gemaakt van 9 bomkraters 
in een land na een luchtaanval in de nacht van 20 op 21 juli 1941. Opvallend is dat er 
geen melding wordt gemaakt van blindgangers; dergelijke informatie werd vaak wel ver-
meld in dergelijke stukken. (Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 850/922.) 
 

 
Figuur 9. Uitsnede van een Duits archiefstuk waarin melding wordt gemaakt van twee 
brisantbommen in Papendrecht op 13 september 1940. (Bron: Bundesarchiv-Militärar-
chiv, RM 7-348.) 
 
Samengevat 

 
Geen van de genoemde luchtaanvallen heeft plaatsgevonden in de directe nabijheid van 
het onderzoeksgebied. Wel bestaat de mogelijkheid dat de luchtaanval van 21 juli 1941 in 
de nabijheid van het onderzoeksgebied heeft plaatsgevonden; de Veerweg is de provinciale 
Papendrecht – Oud Alblas. Op de geraadpleegde luchtfoto van 19 maart 1945 zijn geen 
verstoringen waargenomen in de nabijheid van het onderzoeksgebied, maar deze foto is 
uiteraard enkele jaren na de luchtaanval van 21 juli 1941 genomen. Wel kan gesteld worden 
dat als het onderzoeksgebied was getroffen, er toch wel melding zou zijn gemaakt van 
schade aan panden en mogelijk ook burgerslachtoffers. Uit de omschrijving van de situatie 
op de grond kan opgemaakt worden dat er ‘Felder und Wiesen’ werden getroffen door de 
bommen en dat de bomkraters met graszoden werd opgevuld. is getroffen door de bommen 
en dat er verder geen bijzonderheden waren te melden. 
 

37 The National Archives, AIR 37/715 
38 Regionaal Archief Dordrecht, 850/366 
39 Regionaal Archief Dordrecht, 850/366 
40 The National Archives, AIR 37/715 
41 Regionaal Archief Dordrecht, 850/366 
42 The National Archives, AIR 16/966 
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Figuur 10. Het onderzoeksgebied op 19 maart 1945.  
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2.8 Jettisons 
 

De term jettison of jettisons wordt (in hoofdzaak) gebruikt om een bomafworp te benoemden 

in een niet-aanvalssituatie. Deze min of meer willekeurige afworpen van vliegtuigbommen wer-

den gedurende de oorlogsjaren uitgevoerd door alle luchtmachten die actief waren boven Ne-

derland, dus Duitse Luftwaffe, en de Britse en Amerikaanse luchtmachteenheden.   

Vrijwel alle jettisons boven Nederland zijn uitgevoerd door geallieerde bommenwerpers van 

de Royal Air Force en de United States Army Air Forces (USAAF). Deze eenheden voerden 

in de periode 1939-1945 (strategische) bombardementen uit op nazi-Duitsland en de bezette 

gebieden. Bommenwerpers van de RAF en USAAF hadden diverse redenen om hun bom-

menlading in zee af te werpen. Dat kon zijn als gevolg van een noodsituatie, bijvoorbeeld als 

een vijandelijk jachtvliegtuig opdook of omdat de bommenwerper beschadigd was geraakt – 

dan was het nodig om gewicht te verminderen. Ook veranderende weercondities (zoals ijsvor-

ming; icing) en diverse technische- en navigatieproblemen konden reden zijn om tot een jetti-

son over te gaan.  

Er bestaan geen documenten of databases waarin de jettisons eenvoudig herleid kunnen wor-

den. De meldingen zijn uitsluitend genoteerd in operationele dagboeken van de eenheden zelf, 

Operations Record Books (ORB). Saricon heeft bij het opstellen van diverse databases ge-

bruik gemaakt van deze ORB’s en daardoor zijn er zo’n 2.000 jettisons in beeld gebracht. 

Samengevat 

 
Er is geen jettison bekend in de nabijheid van Papendrecht op basis van de door Saricon 
opgestelde en geraadpleegde databases. Daarmee kan niet bepaald worden dat er geen 
jettisons hebben plaatsgevonden boven Papendrecht en dat er op die manier bommen zijn 
gevallen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 http://www.vergeltungswaffen.nl/index.html  

2.9 Vergeltungswaffen 
 

In de laatste fase van de oorlog maakten de Duitsers gebruik van hun Vergeltungswaffen. De 
V1 (Vergeltungswaffe 1) was een onbemand vliegtuig met pulserende straalmotor dat door de 
Duitse Luftwaffe werd ingezet als vliegende bom. De V2 (Vergeltungswaffe 2) was de eerste 
onbemande ballistische raket.43 Beide wapens werden vanuit Nederland gelanceerd naar Ant-
werpen en Londen. Het is algemeen bekend dat een groot aantal V-wapens vroegtijdig neer-
kwamen, volgens schattingen gaat het om zo’n 3.000 exemplaren.44 De crashlocaties van de 
V-wapens zijn opgenomen in een (incomplete) database die te raadplegen is via 
http://www.vergeltungswaffen.nl/.  
 
In figuur 11 is een uitsnede van de kaart weergegeven. 
 

 
Figuur 11. Uitsnede van de kaart met V-inslagen in Nederland. (Bron: http://www.vergel-
tungswaffen.nl/, geraadpleegd op d.d. 11 november 2021.) 
 
In diverse archieftoegangen kan informatie gevonden worden omtrent de crashlocaties van V-
wapens, maar omdat duidelijk is dat er in de directe nabijheid van het onderzoeksgebied geen 
V-inslagen bekend zijn, zijn geen archieftoegangen geraadpleegd voor dit hoofdthema.  
 
Samengevat 

 
Binnen het onderzoeksgebied zijn, voor zover bekend, geen V-wapens neergekomen. 
 

 

44 H. Koopman, Vergeltungswaffen in Nederland - Inzet van de V.1, V.2 & V.4 vanaf Nederlands grondge-
bied 1944-1945, 235 

http://www.vergeltungswaffen.nl/index.html
http://www.vergeltungswaffen.nl/
http://www.vergeltungswaffen.nl/
http://www.vergeltungswaffen.nl/
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2.10 Munitiedumpplaatsen 
 
Er is geen informatie bekend over munitiedumpplaatsen binnen het onderzoeksgebied. 

Samengevat 

 
Er is geen informatie bekend over munitiedumpplaatsen. 
 

 

2.11 Munitievondsten  
 
Munitievondsten zijn soms de enige manier om te verifiëren of een bepaalde oorlogshandeling 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er werden vondsten gedaan gedurende de oorlog en na 

de oorlog – tot vandaag de dag. De meest bruikbare database die geraadpleegd kan worden, 

is die van de EOD. In het meldingsregister is voor iedere vondst een aantal gegevens geno-

teerd, zoals datum, locatie en type OO. Met name dat laatste is een gegeven dat vaak ont-

breekt in archiefgegevens of krantenartikelen. 

In de collectie van de Mijn- en Munitieopruimingsdienst (MMOD) is een kaart gevonden van 

Oirschot met daarop aangegeven de locaties van aanwezig munitieartikelen in februari 1945. 

Op de kaart staan cijfers die corresponderen met een lijst. Er is geen locatie aangegeven in 

de nabijheid van het onderzoeksgebied. 

Binnen een Verkennend Vooronderzoek wordt enkel de database van vondsten geraadpleegd 

die vanaf 2010 wordt bijgehouden door de EOD, het betreft ruim 30.000 meldingen. Oudere 

rapportages uit de periode 1971-2010 zijn ondergebracht in het archief van Defensie te Rijs-

wijk. Het is wel mogelijk dat uit eerdere onderzoeken gegevens kunnen worden gedestilleerd.  

Op basis van de database ‘uitvoeringsopdrachten’ kan gesteld worden dat er 5 meldingen 

bekend zijn voor Papendrecht en dat geen van de meldingen in de nabijheid van het onder-

zoeksgebied heeft plaatsgevonden – 5 van de 6 betreffen meldingen bij het politiebureau. 

Ook uit andere bronnen, zoals archiefstukken of oude krantenberichten, kunnen munitievond-

sten herleid worden die voor de oprichting van de EOD hebben plaatsgevonden, maar er zijn 

geen relevante meldingen gevonden. 

Samengevat 

 
Er zijn in het recente verleden geen relevante munitievondsten gedaan in de nabijheid van 
het onderzoeksgebied.  
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3 Beperkingen en keuzes 
 

Voor de inventarisatie van bronnenmateriaal en het uitvoeren van een Verkennend Vooron-

derzoek gelden diverse beperkingen en keuzes. Zij hebben doorgaans te maken met het ont-

breken van historisch bronnenmateriaal, tegenstrijdigheden in het bronnenmateriaal, beper-

kingen aan de mogelijkheden van luchtfoto-interpretatie, en het niet achterhalen van concrete 

locaties van gebeurtenissen of objecten, enzovoorts. In dit hoofdstuk zijn onderzoeksbeper-

kingen en onderzoekskeuzes kort samengevat voor dit vooronderzoek. 

Onderzoeksmethode (projectgebonden) 

• Zoals meermaals aangegeven; dit rapport mag niet beschouwd worden als een re-

gulier Vooronderzoek dat is opgesteld conform het ‘Certificatieschema Vooronder-

zoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten’ (CS-VROO), dat op 29 januari 

2021 is gepubliceerd. Artikel 4.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit biedt wel 

de mogelijk tot het opstellen van een oriënterend onderzoek; 

• Er is minimaal archiefonderzoek uitgevoerd in het Regionaal Archief Dordrecht – dat 

is het regionaal archief waar de archiefstukken van de gemeente Papendrecht liggen. 

Enkel de INV-nummers die reeds in het bezit zijn van Saricon, zijn geraadpleegd; 

• Er is minimaal archiefonderzoek uitgevoerd in het Nationaal Archief in Den Haag – 

dat is het provinciaal archief. Enkel de INV-nummers van het Militair Gezag die reeds 

in het bezit zijn van Saricon, zijn geraadpleegd; 

• Er is geen streekliteratuur geraadpleegd. 

Praktisch (algemeen) 

• Informatie over munitieruimingen in de periode 1940-1970 is veelal niet bewaard ge-

bleven, niet gearchiveerd dan wel niet centraal gedocumenteerd, waardoor het bin-

nen de scope van dit Verkennend Vooronderzoek niet mogelijk is hiervan een (volle-

dig) overzicht samen te stellen; 

• Voor de jaren 1940 en 1941 is er beperkte beschikbaarheid aan kwalitatief goede 

luchtfotoseries. Dit geldt met name voor 1940; 

• Een deel van de in de literatuur en archieven aangetroffen beschrijvingen van locaties 

van mogelijk relevante oorlogshandelingen en/of munitievondsten is niet herleid tot 

een specifieke locatie in de huidige topografie;  

• Waar meldingen van luchtaanvallen relatief vaak kunnen worden geverifieerd door 

interpretatie van historische luchtfoto’s, of door beschikbaarheid van meldingen vanaf 

de grond (bijvoorbeeld door officiële instanties of getuigen) zijn dergelijke verificatie-

middelen bij noodafworpen uiteraard in veel mindere mate voorhanden. 

 

 

Praktisch (projectgebonden) 

• De aard en omvang van de gemelde beschietingen in mei 1940 zijn niet bekend, het 

is dus niet bekend of de schade is ontstaan door geweer- of mitrailleurvuur, of door 

een mortierbeschieting; 

• De eerste luchtfoto waarover Saricon beschikt die het onderzoeksgebied weergeeft, 

dateert van 19 september 1944. De gevolgen van eventuele oorlogshandelingen die 

voor deze datum plaatsvonden, zijn daardoor niet te verifiëren door middel van lucht-

foto-interpretatie; 

• De exacte locatie van de luchtaanval op 21 juli 1941 is niet bekend;  

• Van vliegtuigcrash T0955 is niet bekend waar deze exact heeft plaatsgevonden, 

maar deze heeft sowieso niet op land plaatsgevonden. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 
 

In opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft Saricon een Verken-

nend Vooronderzoek OO uitgevoerd voor het project Achterom 2 te Papendrecht. Aanleiding 

voor het opstellen van dit rapport vormen bouwontwikkelingen. 

 
Let wel: dit rapport mag niet beschouwd worden als een regulier Vooronderzoek dat is op-
gesteld conform het ‘Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oor-
logsresten’ (CS-VROO), dat op 29 januari 2021 is gepubliceerd.  
 

 
Het doel van een Verkennend Vooronderzoek is om te beoordelen of er binnen het onder-

zoeksgebied indicaties zijn die wijzen op oorlogshandelingen waardoor er mogelijk ontplofbare 

oorlogsresten aanwezig zijn.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn geen indicaties dat er oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden in de directe nabij-

heid van het onderzoeksgebied. 

 

4.1 Advies vervolgtraject 
 

Op basis van het Verkennend Vooronderzoek kan gesteld worden dat er geen vervolgonder-

zoek noodzakelijk is.  

 

  

Geen indicaties dat er oorlogs-
handelingen hebben plaatsge-
vonden binnen of in de directe 
nabijheid van het onderzoeks-

gebied? 

Verkennend Vooronderzoek 

Geen vervolgonderzoek nood-
zakelijk. De geplande werk-

zaamheden kunnen uitgevoerd 
worden. 

Er is vervolgonderzoek noodza-
kelijk om de aard en omvang 

van de oorloshandelingen te be-
palen en eventueel een ver-
dacht gebied af te bakenen. 

Indicaties dat er oorlogshande-
lingen hebben plaatsgevonden 
binnen of in de directe nabijheid 

van het onderzoeksgebied? 
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5 Bijlagen 
 

5.1 Bijlage 1: Bronnenlijst  
 

In tabel 8.1 zijn de bronnen/archiefbewaarplaatsen weergegeven die verplichte en aanvul-

lende dienen te worden geraadpleegd op basis van het CS-VROO. 

Tabel 8.1. Geraadpleegd bronnenmateriaal 

Bron Geraadpleegd? Toelichting 

Eerder onderzoek Ja Ja, er is een eerder uitgevoerd Vooronder-

zoek geraadpleegd. 

Literatuur Ja Er is literatuuronderzoek uitgevoerd. 

Gemeentearchief en pro-

vinciaal archief  

Nee Er is geen (archief)onderzoek uitgevoerd 

in een gemeente- of provinciaal archief. 

Dit archiefonderzoek valt niet binnen de 

scope van het VVO. Hierdoor zijn moge-

lijke relevante archiefstukken niet geraad-

pleegd. 

Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie 

(NIOD) 

Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

collecties van het NIOD die staan vermeld 

in het CS-VROO. 

Nationaal Archief (NA) Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

collecties van het NA die staan vermeld in 

het CS-VROO. 

Semistatische 

archiefdiensten (SSA) Mi-

nisterie van Defensie 

Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

collectie van het SAA die staat vermeld in 

het CS-VROO. 

Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie (NIMH) 

Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

genoemde collectie van het NIMH. 

EOD Deels Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

archieven van de EOD. Het betreft de 

database van vondsten die vanaf 2010 

wordt bijgehouden door de EOD. Oudere 

rapportages zijn ondergebracht in het 

archief van Defensie te Rijswijk en daar-

van zijn enkel de registers geraadpleegd – 

dus datum en locatie, maar geen omschrij-

ving van de vondst. In sommige gevallen 

is bekend wat de vondst was, omdat het in 

een eerder onderzoek is vermeld. 

Tabel 8.1. Geraadpleegd bronnenmateriaal 

Bron Geraadpleegd? Toelichting 

The National Archives  Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

collecties van het The National Archives 

die staan vermeld in het CS-VROO. 

Bundesarchiv-

Militärarchiv  

Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

collecties van het Bundesarchiv-

Militärarchiv die staan vermeld in het CS-

VROO. 

The National Archives 

and Records 

Administration (NARA) 

Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

collecties van NARA die staan vermeld in 

het CS-VROO. 

Luchtfotocollecties Deels Ja, er zijn luchtfoto’s  

Krantenberichten Ja Er is (archief)onderzoek uitgevoerd in de 

krantenarchieven, zoals vermeld in het 

CS-VROO. 

 

In tabel 8.2 is de bronnenlijst opgenomen. 

Tabel 8.2. Bronnenlijst 

Literatuur  

A. Korthals Altes, Luchtgevaar, Luchtaanvallen op Nederland 1940 1945 

A. Meijers, They were all over the sky - Een kroniek over de Amerikaanse bombardementen 

gedurende Operatie Market Garden - September 1944 

C. Klep & B. Schoenmaker, De bevrijding van Nederland 1944-1945 - Oorlog op de flank 

E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam - Deel 1 De Luchtlanding 

E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam - Deel 2 Van Maas tot Moerdijk 

E.H. Brongers, Opmars naar Rotterdam - Deel 3 De laatste fase 

E.H. Brongers, De gebroken vleugel van de Duitse adelaar 

F.J. Molenaar, De luchtverdediging in de meidagen 1940  

G.J. Zwanenburg, En nooit was het stil... - Kroniek van een luchtoorlog  

H. Amersfoort & P. Kamphuis, Mei 1940 - De strijd op Nederlands grondgebied 

H. Koopman, Vergeltungswaffen in Nederland - Inzet van de V.1, V.2 & V.4 vanaf Neder-

lands grondgebied 1944-1945 

H. Onderwater, En toen was het stil...De luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 

1940-1945 

J.J. Baart en L. van Oudheusden, Target Rotterdam - De geallieerde bombardementen op 

Rotterdam en omgeving 1940-1945 

J.W. Borselen, De Kriegsmarine in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog 

M. Middlebrook & C. Everitt, The Bomber Command War Diaries - An operational reference 

book 1939-1945 
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Tabel 8.2. Bronnenlijst 

M.J.F. Bowyer, No. 2 Group RAF - A Complete History, 1936-1945 

P. Grimm, E. van Loo en R. de Winter, Vliegvelden in oorlogstijd - Nederlandse vliegvelden 

tijdens bezetting en bevrijding, 1940-1945 

Rapporten 

n.v.t. 

Archieven 

Regionaal Archief Dordrecht 

Archief Gemeente Papendrecht, 1937-1991 (850) 

INV 291 Stukken betreffende processen-verbaal van oorlogshandelingen in 

en nabij Papendrecht, 1943-1944 

INV 366 Organisatie LBD 1938-1944 

INV 922 Stukken betreffende het onderzoek naar en financiering van oorlogs-

schade aan gebouwen 1940-1944 

INV 923 Idem, 1945-1950 

INV 1944 Stukken betreffende het opruimen van bunkers, achtergelaten goe-

deren en vliegtuigwrakken, tevens correspondentie inzake vorderin-

gen en militair gezag 1941-1946. 

INV 3122 Stukken betreffende het verkrijgen en overdragen van bijdragen, te-

vens verzamellijsten en schaderapporten van bombardementen en 

andere oorlogsschade 1943-1957. 

Nationaal Archief (Den Haag) 

Inspectie Bescherming Bevolking tegen Luchtaanvallen, 1937-1946 (2.04.53.15) 

INV 39 Meldingen en processenverbaal ontvangen van gemeenten over ge-

allieerde luchtactiviteiten 1940, Zuid-Holland 

Korps Hulpverleningsdients, 1945-1974 (2.04.110) 

INV 4 Agenda van ingekomen en uitgegane stukken, 1957-1958  

INV 10 

 

Stukken betreffende dankbetuigingen voor verrichte werkzaamhe-

den, 1945-1970 

INV 20 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

INV 21 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1957 

INV 22 Registers met krantenknipsels inzake explosieven, 1945-1959 

INV 27 Stukken betreffende diverse verzoeken om inlichtingen, 1959-1971 

INV 28 

 

Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst, 1947-

1970 

Militair Gezag, 1943-1946 (2.13.25) 

INV 1563 

 

 

Rapporten betreffende bom- en granaatinslagen en de organisatie 

van luchtbeschermingsdiensten in gemeenten in Zeeland, Noord-

Brabant en Limburg, 1944-1945 

Commissie van Proefneming, 1867-1942 (2.13.210) 
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INV 23 Staten houdende opgaven van plaatsen waar mogelijk onontplofte 

projectielen zijn gevonden, die wel of niet geruimd zijn, 1940 

Militair Gezag in Zuid-Holland, 1954-1981 (3.09.34) 

INV 43 PMC Zuid-Holland, Quarles van Ufford, 4 september 1944-31 juli 

1945. Stukken betreffende de opsporing en opruiming van mijnen, 

bommen, munitie en andere explosieven, 1945 

INV 65 Stukken betreffende het verzamelen van gegevens over beschadigde 

of vernielde, 1945 

INV 146 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 1945. Stukken be-

treffende de opsporing en opruiming van mijnen, bommen, munitie en 

andere explosieven, 1945 

INV 147 PMC Zuid-Holland, Bloemarts, 1 okt 1945-24 nov 1945. Stukken be-

treffende het onderzoek naar verongelukte geallieerde vliegtuigen en 

hun bemanningen en de berging van vliegtuigwrakken, 1945 

INV 361 DMC Dordrecht. Stukken betreffende de opsporing en opruiming van 

mijnen, bommen, springstof en andere explosieven, 1945 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (Den Haag) 

Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940 (409) 

n.v.t. Inventaris geraadpleegd, geen relevante resultaten 

De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II / De Groene Serie (492) 

n.v.t. Inventaris geraadpleegd, geen relevante resultaten 

Collectie Duitse Verdedigingswerken (575) 

Divers Zie paragraaf 2.4. 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam) 

Generalkommissariat für das Sicherheitswesen – Höhere SS- und Polizeiführer Nord-West 

(077) 

INV 518 Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betreffende de 

luchtaanvallen op Nederlands grondgebied van 21 tot en met 27 au-

gustus 1940 

INV 1328 Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag 

betreffende vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941 

INV 1332 Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen van vijan-

delijke vliegeniers, het vinden van versperringsballons, het werpen 

van springstoffen en het gebruik van sabotagematerialen, 1940-1943 

Collectie Duitse instellingen buiten Nederland (215) 

INV 102a Rüstungsinspektion Niederlande 

Departement van Justitie (216k) 

INV 180 Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie-

korpsen en de Marechaussee inzake het geven van het sein 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/node/eadid/2.04.53.15/node/c01%3A1.c02%3A1.c03%3A0./open/c01%3A1.c02%3A1.c03%3A0.c04%3A8.#c01:1.c02:1.c03:0.c04:8.
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/node/eadid/2.04.53.15/node/c01%3A1.c02%3A1.c03%3A0./open/c01%3A1.c02%3A1.c03%3A0.c04%3A8.#c01:1.c02:1.c03:0.c04:8.
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luchtalarm, het neerstorten van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en 

de vondst van niet-ontplofte explosieven, 23 juni 1943 - 28 april 1944. 

INV 181 – INV 184 Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, 

politie en Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, 

bomaanvallen en ontploffingen in verschillende gemeenten  

INV 329 Stukken betreffende het melden van schade door bombardementen 

en beschietingen uit vliegtuigen, 24 februari 1944 - 31 maart 1945 

INV 331 Stukken betreffende het opstellen van processen-verbaal inzake 

bombardementen en beschietingen in verschillende gemeenten, 28 

september 1944 - 31 maart 1945 

INV 493 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de gevol-

gen van luchtaanvallen, 8 oktober 1944 - 6 februari 1945 

EOD (Soesterberg/Rijswijk) 

MORA-register 

Zie paragraaf 2.11 

Mijnenveldkaart 

Zie paragraaf 2.5 

Luchtfoto(‘s) 

19 maart 1945 

The National Archives (Londen) 

Bomber Command: Registered Files (AIR 14)  

INV 3141 – INV 

3195 

‘Summaries of Form E reports of bombs dropped on targets: France 

Low Countries and Germany’  

 

*Voor de periode 1 juli 1940 tot 31 mei 1942. 

Coastal Command: Registered Files (AIR 15) 

INV 766 

 

Air Ministry and Admiralty: Coastal Command: Registered Files. At-

tack Sheets Nos. 1-250 Vol I. 01 April 1940 - 31 October 1940 

INV 767 

 

Air Ministry and Admiralty: Coastal Command: Registered Files. At-

tack Sheets Nos. 251-500 Vol II. 01 October 1940 - 31 August 1941 

INV 768 

 

Air Ministry and Admiralty: Coastal Command: Registered Files. 

Strike Sheets Nos. 1-250 Vol I. 01 April 1940 - 30 September 1940 

INV 769 

 

Air Ministry and Admiralty: Coastal Command: Registered Files. 

Strike Sheets Nos. 251-500 Vol 2. 01 September 1940 - 31 December 

1940 

INV 770 

 

Air Ministry and Admiralty: Coastal Command: Registered Files. 

Strike Sheets Nos. 501-750 Vol 3. 01 December 1940 - 31 May 1941 

INV 771 

 

Air Ministry and Admiralty: Coastal Command: Registered Files. 

Strike Sheets Nos. 751-893 Vol 4. 01 May 1941 - 30 September 1941 

Fighter Command: Registered Files (AIR 16) 
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INV 966 Registered Files. Operations ‘Big Ben’ April 1945 

Operations Record Books, Commands (AIR 24) 

INV 632 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. A - D. 01 January 1944 - 31 December 1944 

INV 635 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. A - E. 01 December 1944 - 31 December 1944 

INV 636 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. J - P. 01 December 1944 - 31 December 1944 

INV 637 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices R – BB. December 1944 

INV 638 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. A - D. 01 January 1945 - 31 January 1945 

INV 639 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. E - R. 01 January 1945 - 31 January 1945 

INV 640 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. T - BB. 01 January 1945 - 31 January 1945 

INV 641 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. A - D. 01 February 1945 - 28 February 1945 

INV 643 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. R - BB. 01 February 1945 - 28 February 1945 

INV 644 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. A - B. 01 March 1945 - 31 March 1945 

INV 640 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. T - BB. 01 January 1945 - 31 February 1945 

INV 650 Operations Record Books, Commands. H.Q. Fighter Command 

(HQFC). Appendices. R - BB. 01 April 1945 - 30 April 1945 

Allied Expeditionary Air Force, later Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force 

(Air), and 2nd Tactical Air Force: Registered Files and Reports (AIR 37) 

INV 11 

 

France and Low Countries: second phase photographic interpretation 

reports. 01 January 1944 - 31 December 1945 

INV 12 

 

France and Low Countries: photographic interpretation reports on 

railway centres. 01 January 1944 - 31 December 1944 

INV 45 

 

Registered Files and Reports. NO 2 GROUP: Photographs of targets. 

01 January 1944 - 31 December 1944 

INV 638 Rail interdictions. 01 January 1944 - 31 December 1944 

INV 671 Tactical reports on special targets, 1944-1945 

INV 711 Daily log: June - Dec. 1943 

INV 712 Daily log: Jan.- Apr. 1944 

INV 713 Daily log: May - June. 1944 

INV 714 Daily log: July - August. 1944 

http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
http://www.archieven.nl/nl/search-modonly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&miaet=1&micode=216k&minr=1605259&miq=125095559&miview=inv2&milang=nl
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INV 715 Daily log: Sept.- Oct. 1944 

INV 716 Daily log: Nov.- Dec. 1944 

INV 717 Daily log: Jan.- Feb. 1945 

INV 718 Daily log: Mar.- May. 1945 

Allied Expeditionary Force, North West Europe (British Element): War Diaries, Second 

World War (WO 171) 

Niet geraadpleegd  

Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg) 

Luftwaffenführungsstab (RL 2-II) 

INV 204 – INV 269 ‘Lageberichte alle Fronten mit Anlagen’ voor de periode 1 mei 1940 

tot 9 november 1941 

INV 397 Luftbilder Frankreich, Luxemburg, Niederlande (mit Inhaltsver-

zeichnis), 1939-1940 

INV 957 Luftangriff auf feindliche Ziele.- Luftbilder (beschriftet), 1940 

INV 1001 Überblick Einsatz der Luftwaffe bei den Operationen in den Nieder-

landen, in Belgien und Nordfrankreich, 1940 

INV 4302 Generalstab der Luftwaffe; Die Geschichte des Führers der 

Seeluftstreitkräfte 

Truppenführungsstäbe Gesamtluftwaffe / Luftflottenkommandos (RL 7) 

INV 126 Luftlage besetzte Westgebiete. (Einflugmeldungen Luftflottenkom-

mando 3, Führ. Abt. Ic. Hierin: „Lage LS im Bereich Luftflottenkom-

mando und Heimatkriegsgebiet“, (der Befehlshaber der Ordnungspo-

lizei im Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich.) 

Infanterie-Divisionen (RH 26) 

INV 346/14 Nachträgliche Ausarbeitung: “346. ID in den Abwehrkämpfen 

zwischen Schelde und Maas von Sept. – Anfang Nov. 1944” 

INV 719/6 Kampfbericht des Divisionskommandeurs über die Kämpfe südlich 

der Moerdijk-Brücken 

Seekriegsleitung der Kriegsmarine, 1937-1945 (RM 7) 

INV 345 – INV 348 

 

Lageberichte Luftwaffen-Führungsstab.- Kriegstagebuch Teil D 1l: 

Luftwaffen-Führungsstab Ic, Lageberichte, 1940 

Marinegruppenkommando West der Kriegsmarine, 1939-1945 (RM 35-II) 

INV 36 MGK West - KTB Mai 1940 

INV 248 MGK West - Operationen Holland-Belgien-Frankreich Jan-Jul 1940 

National Archives and Records Administration (Washington) 

RG-242, T-102245 

PG-47548 KTB des Führers der Motobootsverbände Niederlande, 1941 

PG-47549 KTB des Führers der Motobootsverbände Niederlande, 194246 

 
45 Hier worden enkel de PG-nummers vermeld, plus het onderdeel en jaartal.  
46 Alleen januari, februari en maart 1942 
47 Van 1 oktober 1944 tot 31 december 1944. 
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PG-47619 KTB des Führers der Motobootsverbände Niederlande, 1941 

PG-47620 KTB des Führers der Motobootsverbände Niederlande, 194447 

PG-47621 KTB des Führers der Motobootsverbände Niederlande, 194548 

PG-47519 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1940 

PG-47521 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1941 

PG-47522 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1941 

PG-47523 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1941 

PG-47524 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1941 

PG-47525 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1942 

PG-47526 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1942 

PG-47527 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1942 

PG-47528 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1942 

PG-47529 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1943 

PG-47530 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1943 

PG-47531 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1943 

PG-47532 KTB des Marinebefelhshabers in den Niederlanden, 1943 

PG-47533 KTB des Admiral in den Niederlanden, 1944 

PG-47534 KTB des Admiral in den Niederlanden, 1944 

PG-47535 KTB des Admiral in den Niederlanden, 1944 

PG-47537 KTB des Admiral in den Niederlanden, 1944 

PG-47538 KTB des Admiral in den Niederlanden, 1944 

PG-47539 KTB des Admiral in den Niederlanden, 1944 

PG-47540 KTB des Admiral in den Niederlanden, 1945 

RG 242, T-7749 

R-206 Wi-IF 

5.1050 

Oberkommando der Wehrmacht des Heeres, Lageberichte über 

Feindeinflüge, 1940-1941 

R-206 Wi-IF 

5.1051 

Oberkommando der Wehrmacht des Heeres, Lageberichte über 

Feindeinflüge, 1941 

RG 242, T-31450 

R-1619 42051-5 LXXXVIII Armeekorps, Befehlshaber der Truppen des Heeres in den 

Niederlanden, Tätigkeitsberichte, 1943 

R-1618 33446-25 LXXXVIII Armeekorps, Befehlshaber der Truppen des Heeres in den 

Niederlanden, Tätigkeitsberichte, 1943 

R-1621 59681-10 LXXXVIII Armeekorps, Befehlshaber der Truppen des Heeres in den 

Niederlanden, Tätigkeitsberichte, 1944 

48 Van 1 januari 1945 tot 15 maart 1945 
49 Hier worden enkel de door NARA toegekende ID-nummers vermeld, plus het onderdeel en jaartal. 
50 Hier worden enkel de door NARA toegekende ID-nummers vermeld, plus het onderdeel en jaartal. 
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RG 242, T-31551 

R-2272 23772-1 719. Infanterie Divison, 1941-1942 

R-2272 23772-2 719. Infanterie Divison, 1941-1942 

R-2272 28386-1 719. Infanterie Divison, 1941-1942 

R-2273 28386-2 719. Infanterie Divison, 1942 

R-2273 33114-1 719. Infanterie Divison, 1943 

R-2273 33114-2 719. Infanterie Divison, 1943 

R-2273 42559-1 719. Infanterie Divison, 1943 

R-2273 42559-2 719. Infanterie Divison, 1943 

Databases 

Verlieslijst SGLO (via www.sglo.nl); 

Vergeltungswaffen (via www.vergeltungswaffen.nl); 

Webpagina‘s 

• http://www.zuidfront-holland1940.nl/  

• http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Schijnvliegveld_Oirschot 

• https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ 

• http://www.vergeltungswaffen.nl/index.html 

• https://www.dorpsbehoudpapendrecht.nl/oorlog-en-bevrijding/bevrijding/ 

• https://aviation-safety.net/wikibase/53431 

• http://www.oud-papendrecht.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
51 Hier worden enkel de door NARA toegekende ID-nummers vermeld, plus het onderdeel en jaartal. 

http://www.sglo.nl/
http://www.vergeltungswaffen.nl/
http://www.zuidfront-holland1940.nl/
http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Schijnvliegveld_Oirschot
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/
http://www.vergeltungswaffen.nl/index.html
https://www.dorpsbehoudpapendrecht.nl/oorlog-en-bevrijding/bevrijding/
https://aviation-safety.net/wikibase/53431
http://www.oud-papendrecht.nl/
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5.2 Bijlage 2: Protocol Spontane Vondst OO  
 

Ondanks het uitvoeren vooronderzoeken op basis van historisch feitenmateriaal, het maken 

van risicoanalyses en het uitvoeren van fysieke opsporing van ontplofbare oorlogsresten, kan 

nooit 100 % garantie worden gegeven dat deze niet meer in de ondergrond aanwezig zijn. De 

kans bestaat daarom dat er bij (graaf)werkzaamheden spontaan ontplofbare oorlogsresten 

worden aangetroffen. In dat geval dienen de hieronder weergegeven stappen te worden ge-

volgd. 

De hulpverleningsdiensten onder leiding van het bevoegd gezag openbare orde en veiligheid 

zijn verantwoordelijk voor de maatregelen en afhandeling na het spontaan aantreffen van ont-

plofbare oorlogsresten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantreffen OO of verdacht object bij werkzaamheden 

Protocol Spontane Vondst OO 

Het object niet beroeren 

Maatregelen treffen: werkzaamheden staken, personen uit de omge-
ving, afzetten terrein en projectleiding inlichten. 

Melden vondst via alarmnummer 112: 

• Naam, functie, telefoonnummer 

• Ligplaats van het object 

• Omschrijving van het object, zoals vorm en kleur; 

• Eventuele bijzonderheden omtrent locatie 

Politie komt ter plaatse en is leidend in de aanpak en eventuele op-
schaling. Aanwijzingen van de politie moeten strikt worden opgevolgd. 
Mogelijk komen andere hulpdiensten ook ter plaatse. 

 

Opschaling (door politie) na vondst OO. 

De politie beslist of namens bevoegd gezag de EOD wordt ingescha-
keld.  In overleg tussen politie en EOD wordt de prioriteit van de af-
handeling van de melding bepaald. De EOD is verantwoordelijk voor 
de ruiming. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Vervolg werkzaamheden 

In overleg met bevoegd gezag en opdrachtgever wordt bepaald of de 
vondst als incident is te beschouwen, of dat er meer ontplofbare oor-
logsresten verwacht worden. De werkzaamheden worden hervat of er 
worden aanvullende maatregelen genomen. 
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5.3 Bijlage 3: Certificaten 
  

 

 



Aanmeldnotitie  
Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

‘bestemmingsplan Veerpromenade-
Markt’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 juni 2022 (versie 3) 
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1. Inleiding 

Zoals uit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voortvloeit, dient in de 

toelichting bij het bestemmingsplan (of ruimtelijke onderbouwing bij een omgevingsvergunning) 

gemotiveerd te worden in welke mate rekening is gehouden met diverse ruimtelijke belangen. 

In artikel 3.1.6, lid 5 van het Bro wordt verwezen naar enkele milieuaspecten die in de toelichting 

terug dienen te komen. Daarbij wordt eveneens verwezen naar de milieueffectrapportage 

(m.e.r.). Dit is een wettelijk instrument dat als doel heeft milieuaspecten volwaardig te 

betrekken in de ruimtelijke afweging die gemaakt wordt ten behoeve van ruimtelijke plannen 

en besluiten. Er zijn in beginsel drie afzonderlijke situaties die kunnen leiden tot een m.e.r.-

plicht: 

1. Er is een passende beoordeling nodig in het kader van de Wet natuurbescherming; 

2. Het project is genoemd in kolom 3 van een activiteit of geval genoemd in onderdeel C of D 

van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportrage; 

3. Het project is genoemd in kolom 4 van een activiteit of geval genoemd in onderdeel C of D 

van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. 

 

Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst D valt, kan een project belangrijke nadelige 

gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een gevoelig natuurgebied ligt. Voor elk besluit 

of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die beneden de 

drempelwaarden vallen, moet dan ook een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije 

m.e.r.-beoordeling gehanteerd.  

 

Deze aanmeldnotitie omvat de eerder genoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling. In hoofdstuk 2 

is het plan kort toegelicht en getoetst aan de hiervoor genoemde drie situaties met betrekking 

tot een eventuele m.e.r.-plicht. In hoofdstuk 3 zijn de selectiecriteria (toetscriteria) uiteengezet. 

In hoofdstuk 4 volgt de toetsing aan deze criteria, waarna in hoofdstuk 5 de conclusie is 

toegelicht. 

 

 

 
  



3 

2. Planvoornemen 

In dit geval wordt een gebouw gerealiseerd met daarin maximaal 50 wooneenheden boven een 

plint met commerciële functies, zoals horeca. Het planvoornemen is voorzien op onbebouwde 

gronden in de bebouwde kom van Papendrecht. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 

1.220 m².  

 

Topografische kaart (plangebied in rode cirkel) 

 

Luchtfoto uit 2019 vanuit noorden (plangebied blauw omlijnd) 
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Stedenbouwkundige kaders van het plan 

 

Omdat het plan niet leidt tot extra stikstofemissie en -depositie kunnen de significante gevolgen 

voor Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied worden uitgesloten. Gelet 

hierop is er geen passende beoordeling benodigd in het kader van de Wet natuurbescherming.  

 

Deze activiteit is opgenomen in de D-lijst onder categorie D 11.2 als ‘de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra 

of parkeerterreinen’. 

 

Het Besluit m.e.r. geeft onder ‘gevallen’ per activiteit aan wat de relevante drempel is voor een 

m.e.r.-(beoordelings)plicht. Dit bouwproject bestaat uit maximaal 50 woningen boven een plint 

met commerciële functies, zoals horeca.  

 

De plandrempel betreft de gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

 

Daarmee ligt het plan ruim onder de plandrempel zoals genoemd bij de activiteit D11.2. De 

(indicatieve) drempelwaarden uit het Besluit m.e.r. worden niet overschreden, zodat op basis 

daarvan geen m.e.r.-(beoordelings)plicht geldt. Indien een activiteit een omvang heeft die onder 
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de drempelwaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de Europese richtlijn 

milieueffectbeoordeling te worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit 

voor het milieu kunnen worden uitgesloten, een zogenaamde “vormvrije m.e.r.- beoordeling”. 

Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig.  

 

In het navolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de Europese richtlijn, waarna in hoofdstuk 4 

aan deze criteria wordt getoetst. 
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3. Inhoud 

Met betrekking tot de inhoud moet aandacht worden besteed aan alle criteria die zijn 

opgenomen in Bijlage III bij de Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van 

bepaalde openbare en particuliere projecten'. Dit volgt uit artikel 7.17, derde lid Wm. Het gaat 

om de volgende criteria: 

o de kenmerken van het project;  

o de plaats van het project;  

o de kenmerken van de potentiële effecten.  

 

Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: de 

omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, en de risico van 

ongevallen (met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën). 

 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed 

kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: het bestaande grondgebruik,  

de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het 

bijzonder aandacht voor wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en 

natuurparken, gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 

79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn), gebieden waarin de bij 

communautaire wetgeving vastgestelde normen over milieukwaliteit reeds worden 

overschreden, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en landschappen van historisch, 

cultureel of archeologisch belang. 

 

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van 

de twee voornoemde punten in het bijzonder in overweging worden genomen: het bereik van 

het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende 

karakter van het effect,  de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de 

omkeerbaarheid van het effect. 
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4. Toetsing 

Kenmerken van het project 

Criteria Beschrijving 

Omvang van het project Het initiatief van gemeente Papendrecht betreft de 

realisatie van een gebouw met daarin maximaal 50 

woningen boven een plint van commerciële functies zoals 

horeca. De gronden zijn in de huidige situatie onbebouwd 

en met klinkers bestraat. Er is een tijdelijke fietsenstalling 

aanwezig. In het verleden waren de gronden bebouwd met 

winkelpanden. 

 

De beoogde ontwikkeling is gelegen in het centrum van 

Papendrecht in de wijk Westpolder. Het plangebied heeft 

een oppervlakte van circa 1.220 m². Het betreffen de 

kadastrale percelen A6775 (gedeeltelijk) en 6776 

(gedeeltelijk).  

 

Cumulatie met andere projecten Ter plaatse of in de directe nabijheid van het project spelen 

momenteel geen andere projecten waarmee cumulatie 

van effecten te verwachten is. 

 

Gebruik natuurlijke hulpbronnen De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen 

bijzonder beslag op natuurlijke hulpbronnen. 

 

Productie afvalstoffen Door de activiteit komen geen relevante afvalstoffen vrij. 

Zowel bij het bouwrijp maken van het plangebied als bij de 

nieuwbouw komen afvalstoffen vrij. De klinkerbestrating 

wordt op verantwoorde wijze afgebroken en afgevoerd, 

met respect voor mens en milieu. Waar mogelijk en in 

overleg met de aannemer wordt circulair bouwen 

toegepast. 

 

Verontreiniging en hinder Zowel tijdens de bouw als daarna zijn de aspecten 

waterhuishouding, bodem, geluid, ecologie en 

luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten komen verder 

aan bod bij de beschrijving van milieueffecten. 

 

Risico voor ongevallen Er wordt geen toename van het risico op ongevallen 

verwacht. In het gebied wordt niet gewerkt met gevaarlijke 

stoffen. De activiteit zelf levert in de aanlegfase en 

gebruiksfase geen extra risico op milieukundige 

ongevallen. 
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Uit een verkennend en nader bodemonderzoek is gebleken 

dat de zandige boven- en ondergrond niet verontreinigd is. 

De diepere ondergrond (veen) blijkt licht verontreinigd te 

zijn met kobalt, kwik, lood, nikkel en PAK. De sporen- tot 

zwak puinhoudende ondergrond (klei) blijkt licht 

verontreinigd te zijn met koper, kwik en lood. Het 

grondwater blijkt licht verontreinigd te zijn met barium en 

naftaleen. Voor werkzaamheden binnen het plangebied 

geldt dat de bodemkwaliteit van de puinhoudende 

ondergrond (indicatief) wordt geclassificeerd als 

‘industrie’. Voor de overige bodemlagen geldt dat geen 

veiligheidsklasse van toepassing is. Voor de uitvoering van 

de werkzaamheden in de basisklasse ‘industrie’ dient door 

de toekomstig aannemer een V&G-plan te worden 

opgesteld.  
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Locatiekenmerken van het project 

Criteria Beschrijving 

Bestaand grondgebruik De beoogde ontwikkeling is gelegen in het centrum van Papendrecht in 

de wijk Westpolder. Het plangebied sluit met de noord(oost)zijde aan 

op de Markt. Ten oosten van het plangebied ligt de straat 

Veerpromenade en ten zuiden van het plangebied ligt de straat Meent.  

 

De locatie was in het verleden bebouwd met de “Van der Kevie” 

winkelpanden. Het plangebied is in de huidige situatie onbebouwd. De 

planlocatie is volledig verhard met klinkers. 

 

Rijkdom aan en kwaliteit en 

regeneratievermogen van 

natuurlijke hulpbronnen van 

het gebied 

 

De locatie heeft geen bijzondere rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen.  

Opnamevermogen milieu 

met aandacht voor 

beschermde gebieden. 

Cultuurhistorie 

Binnen het projectgebied liggen geen van gemeente- of rijkswege 

beschermde monumenten. Uit de provinciale Cultuurhistorische kaart 

blijkt dat in het plangebied geen cultuurhistorische waardevolle 

elementen aanwezig zijn. 

 

Archeologie 

Uit de Archeologische Waarden- en Beleidskaart volgt dat er sprake is 

van een zeer hoge archeologische verwachting. Om deze reden is een 

archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er sprake 

is van een hoge archeologische verwachting vanaf 80 cm onder 

maaiveld. Om deze reden is een dubbelbestemming opgenomen ter 

waarborging van de archeologische waarden. Hiermee is juridisch 

geborgd dat indien dieper dan 50 cm-mv wordt gebouwd, een 

vervolgonderzoek zal moeten worden uitgevoerd. 

 

Beschermde gebieden 

De projectlocatie kent geen bijzondere aardkundige waarden. Het 

gebied is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied of in 

Natuurnetwerk Nederland. Er is door het project geen sprake van 

stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit is met een 

Aerius-berekening geconcludeerd. Dichtstbijzijnde Natura-2000-gebied 

‘de Biesbosch’ is legen op circa 4,4 km afstand van het plangebied. 

Andere gevoelige gebieden liggen niet in of op korte afstand van het 

projectgebied. Het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland gebied - 

zijnde de Beneden-Merwede is gelegen op circa 900 m ten zuiden van 

het plangebied. 

 

 



10 

Bodem 

De activiteit heeft geen negatieve effecten op bodem en/of 

(grond)water. Uit een verkennend en nader bodemonderzoek is 

gebleken dat in de huidige situatie geen sprake is van een ernstige 

bodemverontreiniging. De onderzoeksresultaten leveren geen 

beperkingen op ten aanzien van de voorgenomen uitgifte van de locatie 

en de voorgenomen herontwikkeling.  

 

Water 

Het toekomstige hemelwater wordt binnen het plangebied 

geïnfiltreerd en/of vertraagd afgevoerd.  

 

Soorten 

In dit geval is het plangebied - gelegen in het centrum van Papendrecht 

- volledig verhard in de vorm van klinkerbestrating. Er zijn geen 

opstallen of flora aanwezig. Door deze twee omstandigheden is het 

voorkomen van beschermde soorten en habitats uitgesloten en is het 

uitvoeren van een quickscan flora & fauna niet noodzakelijk. Een 

overtreding van de Wet natuurbescherming wat betreft 

soortenbescherming is hierdoor uitgesloten. Werkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd met in achtneming van het regionaal beleid 

‘Uitwerking Gedragscode Stadswerk’. 

 

Luchtkwaliteit 

Door toedoen van het planvoornemen zal er extra verkeer ontstaan. Uit 

onderzoek blijkt dat dit extra verkeer ruim onder de grens van een niet 

in betekenende mate (NIBM) verandering van de luchtkwaliteit ligt. 

Verder onderzoek naar de luchtkwaliteit kan in het kader van het 

bestemmingsplan daarom achterwege blijven. Het Besluit gevoelige 

bestemmingen is niet van toepassing. De ontwikkeling van dit initiatief 

draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Het 

aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit initiatief. 
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Kenmerken van de potentiële effecten 

Criteria Beschrijving 

Bereik en aard van het effect (geografisch 

en grootte getroffen bevolking) 

Het betreft de aanleg van woningen en een horecafunctie. 

De activiteit is zeer lokaal, de aard en omvang zijn beperkt. 

De meest verstrekkende effecten zijn te verwachten op het 

gebied van geluid (tijdens de aanlegfase) en lucht 

(eveneens tijdens de aanlegfase). Dit betreffen tijdelijke 

effecten. Voor deze aspecten worden echter geen 

belangrijk nadelige effecten verwacht. Uit de twee 

voorgaande pagina’s is gebleken dat ook wat betreft 

andere aspecten geen negatieve effecten zijn te 

verwachten op beschermde gebieden. 

Uit de uitgevoerde onderzoeken (bodem, archeologie, 

stikstof, wegverkeerslawaai, wind en bezonning) is 

gebleken dat het realiseren van de beoogde woningen op 

deze locatie voldoen aan de wettelijke eisen vanuit 

milieuoogpunt. Met een dubbelbestemming in het 

bestemmingsplan is de hoge archeologische 

verachtingswaarde vanaf 80 cm onder maaiveld 

beschermd. De verrichte onderzoeken onderstrepen de 

conclusie dat geen sprake is van aanzienlijke 

milieueffecten. De bodem wordt ter plaatse van een 

geconstateerde verontreiniging gesaneerd. Hierdoor heeft 

de planontwikkeling een positief effect op de bodem. 

 

Grensoverschrijdend karakter De effecten hebben geen landsgrensoverschrijdende 

effecten. Er is sprake van een lokale stadsontwikkeling 

binnen bestaand stedelijk gebied. Een dergelijke 

stadsontwikkeling past daardoor goed in het aanwezige 

centrum-stedelijke woon- en werkmilieu.  

 

Orde van grootte en complexiteit effect Er is geen sprake van onevenredige hinder. 

 

Waarschijnlijkheid effect Hindereffecten in de aanlegfase zijn te verwachten in 

verband met uitvoeringswerkzaamheden. In de 

gebruiksfase zijn geen belangrijke nadelige effecten te 

verwachten. Er worden aanvullende maatregelen 

getroffen voor het optimaliseren van een goed woon- en 

leefklimaat t.a.v. wegverkeerslawaai. 

 

Duur, frequentie en omkeerbaarheid 

effect 

De aanlegfase levert tijdelijk effecten op in verband met de 

uitvoeringswerkzaamheden, circa 13 maanden. Na 

planrealisatie verdwijnen deze effecten. Er treden geen 

effecten op in de gebruiksfase. 
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5. Conclusie 

Gezien de omvang in relatie tot de drempelwaarde en de verwachte effecten, zijn er geen 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Nadere analyse in een MER/m.e.r.-beoordeling is 

niet noodzakelijk. 
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1 INLEIDING 

De gemeente Papendrecht voert jaarlijks een evaluatie uit van de werking van het 

parkeerbeleid. Het jaarlijks uitvoeren van parkeerdrukmetingen in en om het centrum is 

onderdeel van deze evaluatie. 

1.1 AANLEIDING 

Sinds 2014 is in Papendrecht het nieuwe parkeerbeleid van kracht. Dit beleid beschrijft de 

regelgeving omtrent met name het parkeren in het centrumgebied. Voornaamste onderdelen 

van het nieuwe parkeerbeleid is de invoering van een blauwe zone en het instellen van 

vergunningparkeren voor bewoners. 

Vanaf 1 januari 2018 is in de parkeergarages Meent en Overtoom de eerste twee uur gratis 

parkeren ingevoerd (na het tweede uur geldt het oude tarief). Ook zijn de tarieven voor 

werknemersabonnementen in de Overtoom en werknemersontheffingen in de blauwe zone 

verlaagd. Zowel de werknemersabonnementen als de werknemersontheffingen zijn 

beschikbaar voor personen die in het centrum van Papendrecht werkzaam zijn. 

Naast het parkeerbeleidsplan is in Papendrecht ook een uitvoeringsplan voor het parkeren 

vastgesteld. Dit uitvoeringsplan omschrijft de acties die worden uitgevoerd om het beleid ten 

uitvoer te brengen. Eén van de onderwerpen uit het uitvoeringsplan is de jaarlijkse evaluatie 

van de werking van het beleid. Het uitvoeren van een jaarlijkse parkeertelling voor zowel het 

auto- als het (brom)fietsverkeer is één van de gebruikte evaluatiemethoden. 

De gemeente Papendrecht heeft DTV Consultants gevraagd voor de uitvoering van een 

jaarlijkse parkeerdrukmeting in en om het gereguleerde gebied in de jaren 2018, 2019 en 2020. 

1.2 DOEL EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een actueel beeld van de parkeersituatie in en om 

het centrum van Papendrecht. Zodanig dat het parkeergedrag in verschillende deelgebieden en 

secties inzichtelijk wordt gemaakt 

Het onderzoek richt zich op alle openbare en private parkeerplaatsen in het onderzoeksgebied, 

inclusief de parkeergarages ‘De Overtoom’ en ‘De Meent’. 

1.3 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de opzet en werkwijze van het parkeeronderzoek. In hoofdstuk 3 worden 

de resultaten beschreven, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar parkeerbezetting auto en 

parkeerbezetting (brom-)fiets. Ten slotte volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.  
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2 OPZET EN WERKZIJZE 

Om inzicht te krijgen in het beschikbare parkeerareaal en de parkeerdruk in de huidige situatie 

is een parkeeronderzoek uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft wat precies is onderzocht en 

onder welke condities dit is gebeurd.  

2.1 ONDERZOEKSGEBIED, DEELGEBIEDEN EN SECTIES 

Het onderzoeksgebied is in afbeelding 2.1 weergegeven en bestaat uit verschillende 

deelgebieden. Bijlage 1 bevat een gedetailleerde gebiedskaart. 

2.1.1 Deelgebieden 

De deelgebieden kennen de volgende parkeerregimes voor autoverkeer: 

• Gebied A, Centrum: parkeerschijfzone + vergunninghoudersplaatsen 

• Gebied B, Zuid: vrij parkeren + vergunninghoudersplaatsen 

• Gebied C, Zuid-Oost: vrij parkeren 

• Gebied D, Noord-Oost: vrij parkeren + vergunninghoudersplaatsen 

• Gebied E, Noord:  vrij parkeren 

• Gebied F, West: vrij parkeren 

• Parkeergarages: betaald parkeren 

Afbeelding 2.1 Onderzoeksgebied en deelgebieden 
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In het gebied van de parkeerschijfzone mogen auto’s maximaal één uur geparkeerd staan 

indien gebruik gemaakt wordt van een parkeerschijf. Zowel binnen als buiten de 

parkeerschijfzone zijn enkele vergunninghouderplaatsen van toepassing. 

2.1.2 Secties 

De deelgebieden zijn opgebouwd uit verschillende secties. In de meeste gevallen zijn dit 

volledige straten of aaneengesloten parkeerterreinen, in sommige gevallen betreft het een deel 

van een straat (een wegvak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.1. Onderzoeksgebied, inclusief onderverdeling in secties. 

2.1.3 Capaciteit 

Tijdens het parkeeronderzoek in 2019 zijn de parkeercapaciteiten geactualiseerd door gebruik 

te maken van het softwarepakket Streetsmart van Cyclomedia. In paragraaf 3.1.1. staan de 

capaciteiten per deelgebied weergegeven.  

Door de verdeling in deelgebieden en secties wordt direct een onderscheid gemaakt tussen 

parkeerplaatsen in de parkeerschijfzone en plaatsen waar vrij geparkeerd mag worden. 

Daarnaast maakt de capaciteitsinventarisatie onderscheid tussen parkeerplaatsen die zijn 
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aangegeven op straat in parkeervakken en het zogenaamde ‘langsparkeren’ waarbij auto’s 

langs de kant van de weg gaan staan waar dit niet verboden is.  

2.2 UITVOERING PARKEERDRUKONDERZOEK 

Om de parkeerdruk te meten is een aantal meetrondes uitgevoerd, waarbij het aantal 

geparkeerde voertuigen per sectie is geteld. Wegens onvoorziene omstandigheden tijdens het 

veldwerk zijn voor parkeergarage de Meent de telrondes van dinsdagochtend (08:30-10:00) en 

van de nacht van dinsdag op woensdag (00:00-01:00) opnieuw uitgevoerd op dinsdag 6 oktober 

en woensdag 7 oktober. Het onderzoek is uitgevoerd op de volgende dagen en tijdstippen 

(ieder tijdsblok staat gelijk aan een telronde):  

Tabel 2.1 Uitgevoerde telrondes 

Zaterdag 26 sept. Dinsdag 29 sept. Woensdag 30 sept. Vrijdag 2 okt. 

14:00 – 15:30  08:30 – 10:00 00:00– 01:00 08:30– 10:00  

 14:00 – 15:30  14:00– 15:30  

   19:00– 20:30  

 

2.2.1 Onderzoek fietsparkeren 

Tegelijkertijd met het autoparkeeronderzoek zijn ook op een aantal momenten 

fietsparkeertellingen uitgevoerd in het winkelgebied (zie afbeelding 2.2 voor het 

onderzoeksgebied). Op de volgende tijdstippen zijn de geparkeerde fietsen geteld.  

• Zaterdag 26 september, 14:00-15:30 uur; 

• Dinsdag 29 september, 14:00-15:30 uur; 

• Vrijdag 2 oktober, 14:00-15:30 uur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.2. Onderzoeksgebied fietsparkeeronderzoek, inclusief onderverdeling in secties. 
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3 RESULTATEN 

De volledige onderzoeksresultaten zijn online in te zien via de DTViewer, waarvan twee links in 

bijlage 2 zijn opgenomen. In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van de 

capaciteitsbepaling, de parkeerbezetting in het centrum van Papendrecht toegelicht. 

3.1 PARKEERCAPACITEIT 

In het onderzoeksgebied liggen 5.454 parkeerplaatsen, waarvan 956 private parkeerplaatsen 

(garages en opritplaatsen), 49 gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) en 4.449 reguliere 

parkeerplaatsen. 

Tabel 3.1 geeft de parkeercapaciteiten per gebied weer. Onderaan zijn de totalen per type 

parkeerplaats weergegeven. Het onderzoeksgebied bevat een aantal secties zonder 

parkeercapaciteit, maar deze zijn wel in het onderzoek meegenomen om eventueel 

foutparkeren in beeld te brengen.  

Tabel 3.1. Parkeercapaciteiten 

Gebied Openbaar 

buiten 

blauwe 

zone 

Openbaar 

binnen 

blauwe 

zone 

Vergunning 

houders 

Sub- 

Totaal 

GPP 

buiten 

blauwe 

zone 

GPP 

binnen 

blauwe 

zone 

Sub-

Totaal 

Privaat Tot. 

A Centrum 30 920 128 1078 17 7 24 284 1386 

B Zuid 436 27 21 484 0 0 0 84 568 

C Zuid-Oost 333 0 0 333 4 0 4 176 513 

D Noord-
Oost 

527 0 43 570 8 0 8 141 719 

E Noord 1160 0 43 1203 12 0 12 137 1352 

F West 272 0 0 272 1 0 1 134 407 

P-garage  

Overtoom 
141 0 0 141 0 0 0 0 141 

P-garage  

De Meent 
368 0 0 368 0 0 0 0 368 

Totaal 3267 947 
235 

4449 42 7 49 956 5454 

3.2 PARKEERBEZETTING AUTO 

In deze paragraaf wordt de bezettingsgraad per onderzoeksdag gerapporteerd. Het totale 

onderzoeksgebied is onderverdeeld in zes deelgebieden en de twee gemeentelijke 

parkeergarages. Deelgebied A (centrum) is de parkeerschijfzone. In deze zone mag met een 
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parkeerschijf één uur geparkeerd worden. Door deelgebied A (centrum) afzonderlijk in beeld te 

brengen kan worden bekeken of er verschillen zijn in de parkeerbezetting binnen de 

parkeerschijfzone en daarbuiten. In tabel 3.2 is de parkeerdruk op gebiedsniveau weergegeven. 

De tabellen met gegevens per afzonderlijke sectie zijn in te zien via de DTViewer. 

Om te bepalen of er voldoende parkeercapaciteit is binnen het onderzoeksgebied wordt een 

kritische grens van 80% voor de bezettingsgraad gehanteerd. Wanneer de bezettingsgraad 

hoger is dan 80% leidt dit tot zoekverkeer en kunnen incidentele pieken minder makkelijk 

opgevangen worden. Daarom wordt er bij een bezettingsgraad hoger dan 80% gesproken van 

een afname in parkeercomfort. Wanneer de bezettingsgraad hoger ligt dan 80%, heeft het 

percentage in de tabel een rode kleur. Bezettingsgraden onder de 60% hebben een groene 

kleur, omdat dit een relatief lage parkeerdruk is en er geen problemen worden verwacht. 

In 2019 was een aantal parkeerterreinen/parkeerplekken niet beschikbaar. Hierop zijn destijds 

de capaciteiten van deze secties voor het onderzoek aangepast. In 2020 waren alle 

parkeerterreinen en parkeerplekken wel beschikbaar en is de volledige capaciteit weer 

meegenomen in het onderzoek. Hierdoor kunnen de cijfers tussen 2019 en 2020 verschillen.  

De cijfers van 2020 kunnen vanwege COVID-19 lager of hoger uitvallen dan verwacht. 

Daarnaast was op dinsdag 29 september tijdens de telronde van 14:00-15:30 sectie 88 (Gebied 

A, centrum) afgesloten door de politie en was er ambulance ter plaatse. Hierdoor kon deze 

sectie niet geteld worden.  

Tabel 3.2. Parkeerbezetting per gebied  

 Cap. zaterdag 

middag 

dinsdag 

ochtend 

dinsdag 

middag 

nacht vrijdag 

ochtend 

vrijdag 

middag 

vrijdag 

avond 

Gebied A 2018 

(Centrum, blauwe 

zone) 

1078 49% 46% 48% 47% 43% 48% 58% 

Gebied A 2019 

(Centrum, blauwe 

zone) 

1036 61% 45% 54% 53% 47% 53% 66% 

Gebied A 2020 

(Centrum, blauwe 

zone) 

1078 56% 47% 53% 47% 49% 59% 59% 

Gebied B 2018 

(Zuid) 
484 77% 77% 81% 74% 68% 58% 51% 

Gebied B 2019 

(Zuid) 
310 89% 65% 73% 59% 73% 81% 91% 

Gebied B 2020 

(Zuid) 
484 58% 54% 45% 36% 44% 55% 43% 

Gebied C 2018 

(Zuid-Oost) 
333 90% 70% 68% 67% 73% 75% 81% 

Gebied C 2019 

(Zuid-Oost) 
333 83% 47% 47% 73% 80% 44% 70% 

Gebied C 2020 

(Zuid-Oost) 
333 82% 78% 73% 68% 75% 70% 47% 
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 Cap. zaterdag 

middag 

dinsdag 

ochtend 

dinsdag 

middag 

nacht vrijdag 

ochtend 

vrijdag 

middag 

vrijdag 

avond 

Gebied D 2018 

(Noord-Oost) 
570 59% 51% 54% 65% 53% 49% 66% 

Gebied D 2019 

(Noord-Oost) 
570 58% 41% 42% 66% 60% 41% 61% 

Gebied D 2020 

(Noord-Oost) 
570 66% 59% 62% 62% 59% 55% 35% 

Gebied E 2018 

(Noord) 
1264 44% 51% 49% 45% 42% 45% 47% 

Gebied E 2019 

(Noord) 
1162 47% 40% 40% 52% 43% 34% 51% 

Gebied E 2020 

(Noord) 
1203 43% 42% 31% 52% 38% 39% 49% 

Gebied F 2018 

(West) 
272 68% 58% 46% 94% 71% 53% 68% 

Gebied F 2019 

(West) 
277 

63% 64% 50% 81% 60% 60% 69% 

Gebied F 2020 

(West) 
272 

72% 
68% 75% 

94% 74% 67% 83% 

De Overtoom 

2018 
141 24% 29% 27% - 22% 38% 22% 

De Overtoom 

2019 
141 51% 33% 47% - 24% 40% 26% 

De Overtoom 

2020 
141 26% 32% 26% 11% 30% 41% 16% 

De Meent 2018 368 42% 56% 35% - 28% 67% 68% 

De Meent 2019 368 94% 32% 53% - 38% 68% 73% 

De Meent 2020 368 41% 11% 44% 1% 37% 67% 43% 

 

3.3 PARKEERDRUKMETING FIETS EN BROMFIETS 

De parkeerdruk voor de fiets en de bromfiets, net als in de voorgaande jaren, voor het 

centrumgebied (deelgebied A, centrum) in kaart gebracht. Hiervoor zijn op de dinsdag-, vrijdag- 

en zaterdagmiddag tellingen uitgevoerd. 

Naast de totale bezetting is ook in beeld gebracht hoe de fietsen en bromfietsen zijn 

geparkeerd. Hierin is onderscheid gemaakt naar de volgende categorieën: 

• in of aan een voorziening; 

• nabij een voorziening; 

• los gestald.  

 

Voor bromfietsen zijn geen speciale plaatsen beschikbaar. Daar waar beschreven wordt dat 

bromfietsen in, aan of nabij en voorziening staan gestald, wordt bedoeld dat gebruik wordt 

gemaakt van de aanwezige fietsvoorzieningen. In tabel 3.3 is de bezetting van de  
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(brom-)fietsplaatsen weergegeven. De tabellen met gegevens per afzonderlijke sectie zijn in te 

zien via de DTViewer. 

 

Tabel 3.3 Bezetting (brom-)fietsplaatsen 

 2018 2019 2020 

Zaterdag 

middag 

Dinsdag 

middag 

Vrijdag 

middag 

Zaterdag 

middag 

Dinsdag 

middag 

Vrijdag 

middag 

Zaterdag 

middag 

Dinsdag 

middag 

Vrijdag 

middag 

Fiets in/ aan 

voorziening 
257 232 206 156 289 280 214 226 197 

Fiets nabij 

voorziening 
25 30 30 2 9 8 108 18 16 

Fiets los gestald 55 46 52 29 36 42 10 27 39 

Bromfiets in/ 

aan een 

voorziening 

9 13 15 10 13 24 10 6 23 

Bromfiets nabij 

een voorziening 
3 10 4 1 2 1 3 8 4 

Bromfiets los 

gestald 
4 13 5 0 0 2 1 9 1 

Beschikbare 

plaatsen 
715 715 715 715 715 715 715 715 715 

Bezettingsgraad 47% 43% 40% 26% 47% 46% 48% 41% 39% 
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4 CONCLUSIES 

Primair is het doel van het onderzoek om de huidige situatie objectief in beeld te brengen. 

Opvallende zaken worden echter wel vermeld. In dit hoofdstuk worden de meest opvallende 

zaken puntsgewijs benoemd.  

4.1 AUTOBEZETTING 

Gebiedsniveau 

Het centrumgebied (gebied A en tevens de parkeerschijfzone) kent op alle 

onderzoeksmomenten een gematigde bezetting. Op alle momenten blijft de bezettingsgraad 

onder de 60%. De bezettingsgraden blijven daarmee ruim onder de 80% en daarbij wordt het 

kritieke punt waarbij bezoekers moeite zullen hebben om een beschikbare parkeerplaats te 

vinden niet bereikt. Deze grens van 80% is gebaseerd op het handboek parkeren van het CROW 

(§4.2.1). 

 

Deelgebied B (Zuid) kent ook op alle onderzoeksmomenten een gematigde bezetting. Op alle 

momenten blijft de bezettingsgraad onder de 60%. Dit betekent dat de kans op zoekverkeer 

vanwege drukte over het algemeen nihil is.  

Opvallend is dat gebied C (Zuid-Oost) gekenmerkt werd als een gebied met zeer hoge 

bezettingsgraden (in de eerste 3 jaren was een bezettingsgraad van hoger dan 95% niet 

ongewoon). Dit jaar zijn de bezettingsgraden net als in 2018 en 2019 een stuk lager. Op 

zaterdagmiddag wordt de hoogste bezettingsgraad waargenomen, namelijk 82%. Ook 

opvallend in gebied C (Zuid-Oost) is dat de bezetting met name tijdens de middagperiode van 

werkdagen hoger ligt dan afgelopen jaren, in de avond en nacht ligt de bezetting juist iets lager.  

Verder valt alleen de hogere bezettingsgraad tijdens de nachtronde in gebied F (West) op. Maar 

aangezien in de nacht de turnover zeer laag is, hoeft een bezettingsgraad van meer dan 80% 

geen probleem op te leveren. Verder valt op dat de bezetting in dit gebied gedurende alle 

perioden wat hoger uitviel ten opzichte van de afgelopen twee jaar.  Aangezien het om een 

gebied met voornamelijk woningen gaat is het denkbaar dat thuiswerken hier een bijdrage aan 

heeft geleverd.  

In alle andere gebieden is op gebiedsniveau op geen van de telmomenten sprake van een 

parkeerprobleem.  

Kijkend naar de parkeergarages, valt vooral de forse daling op van de bezettingsgraad van 

parkeergarage De Meent op zaterdagmiddag, ten opzichte van 2019. De bezettingsgraad in 

parkeergarage de Meent is in 2019 gestegen van 42% in 2018 naar 94% en in 2020 weer 

gedaald naar 41%. De bezettingsgraad op zaterdagmiddag in parkeergarage de Overtoom is in 

eerste instantie gestegen van 24% (in 2018) naar 51% (in 2019) en in 2020 weer gedaald naar 

26%. Hierbij dient rekening te worden gehouden met dat de resultaten mogelijk afwijken door 

COVID-19.  

Sectieniveau 

Net zoals in voorgaande jaren laat de autobezetting op sectieniveau zien dat in beperkte mate 

overloop plaatsvindt uit de gereguleerde centrumzone (deelgebied A) naar de nabijgelegen 

secties in andere deelgebieden.  
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Daarnaast is er nog een aantal geclusterde secties waar ook dit jaar structureel een hoge 

parkeerdruk wordt waargenomen. De rode cirkels in onderstaande afbeelding geven deze 

clusters aan waar, net als de afgelopen jaren een hoge parkeerdruk wordt waargenomen.  

 

4.2 FIETSBEZETTING 

Ook dit jaar is er met betrekking tot de fietsbezetting in het centrum sprake van een divers 

beeld waarbij op gebiedsniveau geen sprake is van bevindingen die tot problemen kunnen 

leiden. Wat verder opvalt is dat de fietsenstalling met 242 beschikbare plaatsen maar voor 

maximaal 36% bezet is. Ook als er in de directe omgeving geen plaatsen meer beschikbaar zijn.  

lka005
Notitie
26% op zaterdag 26 september 14.00u!

lka005
Notitie
Getoonde waarde is dinsdag 19 maart 2019 14.00u
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BIJLAGE 1  GEBIEDSINDELING 
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BIJLAGE 2  RESULTATEN DTVIEWER  

Alle resultaten zijn in te zien via de DTViewer: 

Parkeerbezetting: 
https://dtviewer.nl/portal/gedeeld/?id=66430fc09b33a6e2cedbec8cea371dff65bebc1
2c757c1940ec4947404dd 

 

Bezetting fietsparkeerplaatsen:  
https://dtviewer.nl/portal/gedeeld/?id=d785a16a8abb0d43bac92cb9c4f5f6be6f83438
063a348ce15c9b7f84521 

 

https://dtviewer.nl/portal/gedeeld/?id=66430fc09b33a6e2cedbec8cea371dff65bebc12c757c1940ec4947404dd
https://dtviewer.nl/portal/gedeeld/?id=66430fc09b33a6e2cedbec8cea371dff65bebc12c757c1940ec4947404dd
https://dtviewer.nl/portal/gedeeld/?id=d785a16a8abb0d43bac92cb9c4f5f6be6f83438063a348ce15c9b7f84521
https://dtviewer.nl/portal/gedeeld/?id=d785a16a8abb0d43bac92cb9c4f5f6be6f83438063a348ce15c9b7f84521
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