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ADVIES 
STATIONSSTRAAT 27 
 

 

 onderwerp : advies ontwikkelingen Stationsstraat 27 
 aan : Gemeente Hardinxveld-Giessendam (dhr. G.J. Nieuwland) 

 van : Spacevalue 

 tekeningen-sets : boekje ‘Woonhuis Hardinxveld Giessendam’, 776 SO03 Hardinxveld 20200617, van HD architecten;  

   boekje ‘DO Appartementen Stationsstraat’, 19.014 11 februari 2021, van 2802 ontwerpt en adviseert 

 datum : 23 februari 2021 

 

  

inleiding 

In 2019 bleek dat eerdere plannen voor de ontwikkeling van de locatie ‘Stationsstraat 27’ in 

Hardinxveld-Giessendam niet gerealiseerd zouden worden. In plaats daarvan kwam er een 

initiatief, om op het westelijk deel van betreffende locatie zorgwoningen te realiseren in een 

groepsaccommodatie. Eveneens kwam er een initiatief om op het oostelijk deel van de 

locatie een appartementengebouw te realiseren. Deze initiatieven passen niet binnen het 

vigerende bestemmingsplan. 

 

Desondanks was echter de verwachting, dat de combinatie van initiatieven in potentie tot 

een eindsituatie zouden kunnen leiden die een minder grote impact op de omgeving zou 

hebben (door een lagere bouwhoogte, geringer volume en minder publieksgerichte functies) 

dan realisatie van bebouwing dat binnen het vigerende bestemmingsplan mogelijk is.  

 

Vanuit die verwachting is er onder stedenbouwkundige supervisie gewerkt aan het verder 

ontwerpen en (onderling) afstemmen van de twee initiatiefplannen op de locatie. Gedurende 

het ontwerptraject zijn de plannen in samenhang met elkaar besproken en geleidelijk beter 

op elkaar afgestemd. Momenteel zijn de planuitwerkingen op dusdanig niveau, dat op basis 

hiervan een hernieuwd (voorontwerp) bestemmingsplan kan worden opgesteld. Het betreft 

het ontwerp voor het (zorg-)Woonhuis September aan de westzijde van het plangebied door 

HD architecten en het ontwerp van een appartementengebouw door 2802 aan de oostzijde, 

zoals verbeeld in genoemde tekeningensets. 

 

overwegingen 

De initiatieven hebben ruimtelijk-programmatisch een minder grote impact op de omgeving. 

Het bouwblok aan de westzijde bestaat uit een eenvoudig hoofdvolume van circa 30 bij 21 

meter in twee lagen met een steile, bewoonbare kap. Het volume ligt parallel aan de 

Stationsstraat op iets meer dan 6 meter afstand van de noordelijke perceelsgrens. Op de 



begane grond is er ter plaatse van de zuidwesthoek een relatief transparante uitbouw t.b.v. 

de gezamenlijke ruimtes in directe relatie met de omliggende tuin. 

 

Het bouwblok aan de oostzijde heeft een gelijkvormige hoofdopbouw met een grondvlak 

van circa 25 bij 13 meter in twee lagen met een steile, bewoonbare kap. Het volume ligt iets 

noordelijker op circa 4 meter afstand van de perceelsgrens, waardoor beide gebouwen 

onderling een sprong in de rooilijn van de voorgevel hebben die enigszins volgend is aan de 

asverschuiving van de straat. Door de vorm en positie van de volumes blijft er voldoende 

ruimte aan de zuidzijde van de percelen om een passende overgang naar bestaande 

percelen te kunnen realiseren. 

 

In schaal, maat, volume en materialisering is er gewerkt naar een verwantschap tussen de 

twee volumes, maar zijn er ook onderlinge verschillen in met name architectuurstijl en 

detaillering. De gebouwen hebben hierdoor weliswaar een eigen karakter, maar gaan ook 

onderlinge relatie aan. 

 

advies 

Gebaseerd op de diverse supervisie-sessies en bovenstaande overwegingen is ons 

stedenbouwkundig advies op de samenhangende initiatiefplannen positief.  

 

Als aanbeveling geven we mee om in de uitwerking afstemming te blijven zoeken in het 

kleurenpalet van de bakstenen van de gevels en de ondergeschikte bouwdelen. Eveneens 

vragen we aandacht voor een voldoende kwaliteitsniveau van de inrichtingsplannen, met 

name waar het gaat om de compensatie van bomen*. 

 

* Op de westzijde van het perceel bevindt zich een monumentale boom. De positie van deze 

boom is dusdanig (dat ook uit eerdere studies bleek), dat het vrijwaren van de boomkroon en 

het handhaven van voldoende ondergrondse groeiruimte te veel beperkend zouden zijn voor 

het realiseren van een bouwvolume, waarin de verhouding van het gebouw tussen de 

plattegrond en de hoeveelheid geveloppervlak efficiënt is. Er geldt hiervoor een 

compensatieverplichting, die wordt getoetst via een door gemeente goed te keuren 

inrichtingsplan. 



BOOT organiserend ingenieursburo bv. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2018.



 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actualiserend bodemonderzoek, 

conform NEN 5740 en NEN 5707 

LOCATIE  

Hardinxveld- Giessendam – Stationsstraat 23-27 

KADASTRALE GEMEENTE  

Hardinxveld- Giessendam  

SECTIE F, NUMMER(S) 2395, 2394, 2194 

BOOT organiserend ingenieursburo B.V. 

Plesmanstraat 5 

3905 KZ Veenendaal 

WEBSITE www.buroboot.nl 

E-MAIL info@buroboot.nl 

OPDRACHTGEVER Pouderoyen B.V. 

St. Stevenskerkhof 2 

6511 VZ  Nijmegen 

DATUM 4 mei 2021 

DOCUMENTNUMMER P18-0261-018 

OPGESTELD DOOR de heer J.M.D. van Ameijde 

GEAUTORISEERD ing. C.H.J. Prudon 

PROJECTLEIDER ing. C.H.J. Prudon 

GEZIEN  

 

  



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021    2 / 38 

 

Titelpagina 

SOORT ONDERZOEK Actualiserend bodemonderzoek NEN 5740 

Verkennend bodemonderzoek asbest NEN 5707 

 

ONDERZOEKSLOCATIE            Stationsstraat 23-27 

          Hardinxveld-Giessendam  

 

 

OPDRACHTGEVER Pouderoyen B.V. 

St. Stevenskerkhof 2 

6511 VZ  Nijmegen 

Telefoon: 024-3224579 

 

CONTACTPERSOON de heer M. Barendse 

 

UITGEVOERD DOOR BOOT organiserend ingenieursburo B.V. 

Plesmanstraat 5 

3905 KZ Veenendaal 

 

CONTACTPERSOON 

 

DATUM VOORONDERZOEK 

 

ing. C.H.J. Prudon 

 

16 juli 2020 

DATUM VELDWERK 18 november 2020 

25 maart 2021 

 

DATUM PEILBUISBEMONSTERING 

 

25 december 2020 

 

 

VELDWERK DOOR           de heer E. Mendels 

de heer J.M.D. van Ameijde 

de heer J.H.J. ten Dam 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001/2002/2018 

 



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021    3 / 38 

 

Inhoudsopgave 

1 INLEIDING ............................................................................................................................................. 5 

1.1 AANLEIDING.................................................................................................................... 5 

1.2 DOELSTELLING ................................................................................................................ 5 

1.3 AFBAKENING ................................................................................................................... 6 

1.4 LEESWIJZER ..................................................................................................................... 6 

2 MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK .............................................................................. 7 

2.1 AANLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN .................................................................................. 7 

2.2 LOCATIEGEGEVENS ........................................................................................................... 7 

2.3 TERREINVERKENNING ........................................................................................................ 8 

2.4 BODEM EN GEOHYDROLOGIE .............................................................................................. 9 

2.5 INFORMATIE ONDERZOEKSLOCATIE EN DIRECTE OMGEVING ...................................................... 9 

2.6 CONCLUSIES VOORONDERZOEK EN HYPOTHESE VERKENNEND ONDERZOEK ................................ 15 

2.7 AANVULLEND ONDERZOEK ............................................................................................... 17 

2.8 CONCEPTUEEL MODEL LOOD EN MINERALE OLIE FASE 3 ......................................................... 18 

3 VELDWERKZAAMHEDEN ............................................................................................................ 20 

3.1 UITVOERING VELDWERK ................................................................................................... 20 

3.2 LABORATORIUMONDERZOEK ............................................................................................ 21 

3.3 NORMERING .................................................................................................................. 22 

3.4 KWALITEITSBORGING ...................................................................................................... 23 

4 ONDERZOEKSRESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK ...................... 24 

4.1 BODEMOPBOUW EN GRONDWATER ..................................................................................... 24 

4.2 VELDONDERZOEK ........................................................................................................... 24 

4.3 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING .......................................................................... 25 

4.4 RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK EN VELDWERKONDERZOEK ....................................... 28 

4.5 TOETSING ONDERZOEKSHYPOTHESE ................................................................................... 29 

5 VERKENNEND ASBESTONDERZOEK STATIONSSTRAAT 23-25 ........................... 30 

5.1 VELDONDERZOEK ........................................................................................................... 30 

5.2 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING .......................................................................... 30 

5.3 BEPALING ASBESTCONCENTRATIE EN TOETSING .................................................................... 31 

5.4 RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK EN VELDONDERZOEK ............................................... 31 

5.5 TOETSING ONDERZOEKSHYPOTHESE ................................................................................... 31 

6 NADER BODEMONDERZOEK NTA 5755 ........................................................................... 32 

6.1 VELDONDERZOEK ........................................................................................................... 32 

6.2 RESULTATEN LABORATORIUMONDERZOEK ........................................................................... 32 

6.3 BESPREKING RESULTATEN ................................................................................................. 33 

6.4 TOELICHTING GEVALSDEFINITIE EN SANERINGSNOODZAAK ..................................................... 35 

6.5 INTERPRETATIE GEVALSDEFINITIE EN SANERINGSNOODZAAK.................................................... 35 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ...................................................................................... 37 

7.1 CONCLUSIES ................................................................................................................. 37 

7.2 AANBEVELINGEN ............................................................................................................ 38 



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021    4 / 38 

 

 

BIJLAGEN 

A  : Topografische ligging 

  : Situatietekening 

B  : Beschrijving bodemopbouw 

C  : Verklaring analysepakketten, analysecertificaten 

D  : Analyse- en toetsresultaten 

E  : Normering en certificering  

F  : Verklaring onafhankelijkheid 

G  : Gegevens vooronderzoek  

H  : Toetstabel geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS, d.d. 2 juli 2020 

 

 

 



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021    5 / 38 

 

1 Inleiding 

In opdracht van Pouderoyen B.V. is door BOOT organiserend ingenieursburo een bodem-

onderzoek uitgevoerd aan de Stationsstraat 23 - 27  te Hardinxveld-Giessendam. Het 

betreft een actualiserend onderzoek naar de huidige bodemkwaliteit op grond van eerder 

uitgevoerde bodemonderzoeken, een verkennend onderzoek naar asbest en naar PFAS. 

Naar aanleiding van de eerste resultaten is vervolgens een nader bodemonderzoek uitge-

voerd naar zware metalen en minerale olie.   

 

De onderzoekslocatie bestaat uit drie kadastrale percelen, te weten Gemeente Hardinx-

veld-Giessendam, sectie F:  

- nr. 2194 (Stationsstraat 23): bebouwd met pleintje ervoor (klinkers), circa 790 m
2

; 

- nr. 2394 (Stationsstraat 25): bebouwd met woning en tuin, circa 185 m
2

; 

- nr. 2395 (Stationsstraat 27): braakliggend/grasveld, circa 2.500 m
2

. 

 

Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in meerdere fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek 

(conform NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald.  

In de tweede fase is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 en 

NEN 5707. In een derde fase is nader bodemonderzoek uitgevoerd naar de aanwezige 

verontreinigingen met zware metalen en minerale olie. Dat is gebaseerd op de NTA 5755. 

Het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratoriumanaly-

ses zijn uitgevoerd conform AS 3000.  

1.1 Aanleiding  

Aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen sloop van de huidige be-

bouwing en herontwikkeling van de locatie.  

1.2 Doelstelling  

Doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem (met betrekking tot 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem) geschikt is voor het huidig en/of toekomstig 

gebruik of dat mogelijk een bedreiging van de volksgezondheid kan optreden. 

 

Met het oog op de beoogde grondwerkzaamheden zijn grondmonsters genomen die 

aanvullend zijn geanalyseerd op Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) met als doel het 

indicatief bepalen van de bodemkwaliteitsklasse van de vrijkomende grond. 

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is om met een relatief geringe onder-

zoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging 

met asbest aanwezig is. Op basis van de berekende asbestconcentratie kan een indicatie-

ve uitspraak worden gedaan over het asbestgehalte in de bodem. 

 

Het nader bodemonderzoek had tot doel om de ernst van het geval en de omvang nader 

te bepalen. Op grond daarvan kunnen de gevolgen ervan bepaald worden voor het plan-

gebied, en de benodigde vervolgmaatregelen.   
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1.3 Afbakening 

Het uitgevoerde onderzoek betreft een verkennend en nader bodemonderzoek. Bij een 

bodemonderzoek wordt middels vooronderzoek, bestaande uit een historisch onderzoek 

en terreininspectie, in beeld gebracht of en zo ja waar verontreinigingen worden verwacht. 

Op basis hiervan wordt een strategie opgesteld voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat 

uit een aantal boringen en asbestinspectiegaten, waarbij de visuele waarnemingen worden 

vastgelegd en een aantal representatieve mengmonsters worden samengesteld. Op basis 

van de resultaten wordt geconcludeerd of de verwachting uit het vooronderzoek juist is. 

Indien daartoe aanleiding is, dient aanvullend onderzoek te worden gedaan om vast te 

stellen of daadwerkelijk sprake is van een verontreiniging en wat de omvang daarvan is.  

 

Middels een bodemonderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het beoog-

de gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de bodemkwali-

teitsklasse van de bodem voor toepassing elders maakt hiervan geen onderdeel uit. 

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door: 

 Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan 

leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie; 

 Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis 

hiervan worden middels een steekproef, boringen geplaatst en asbestinspectiegaten 

gegraven en monsters genomen. Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de 

norm wordt een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwij-

kingen van de bodemkwaliteit kunnen niet volledig worden uitgesloten; 

 Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedrei-

gende activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 

vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van el-

ders kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van het verkennend onder-

zoek staan beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het verken-

nend asbestonderzoek opgenomen. Het nader onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 

6. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen beschreven. 
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2 Milieuhygiënisch vooronderzoek  

In dit hoofdstuk wordt het kader van het vooronderzoek vastgesteld en relevante onder-

zoeksvragen voor zover als mogelijk beantwoord. Het vooronderzoek is uitgevoerd con-

form de NEN 5725:2017 (zie voor beschrijving asbestverdachte activiteiten, bijlage A 

NEN5725:2017).  

 

Als eerste stap wordt de aanleiding van het vooronderzoek vastgesteld. Bij vervolgstappen 

volgt de afbakening van de onderzoekslocatie, het verzamelen van informatie en beant-

woorden van relevante onderzoeksvragen en tot slot het trekken van conclusies en opstel-

len van een hypothese.  

 

Het vooronderzoek heeft betrekking op Stationsstraat 23 (perceel 2194), Stationsstraat 25 

(perceel 2394) en Stationsstraat 27 (perceel 2395). In het verleden zijn reeds eerder 

diverse bodemonderzoeken uitgevoerd en heeft in 2012 een uitgebreid historisch onder-

zoek plaatsgevonden door Grontmij. Er wordt aangehaakt bij het vooronderzoek uit 2012 

(Grontmij, PN314853, 19/6/2012) en 2018 (BOOT, P18-0261-002). In bijlage G is de 

bronvermelding van de verzamelde informatie weergegeven.  

2.1 Aanleiding en onderzoeksvragen 

In de NEN 5725 is een aantal standaard aanleidingen en onderzoeksvragen geformuleerd. 

De volgende aanleiding is voor onderhavig onderzoek van toepassing: 

 

A (algemeen):  

het opstellen van de hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uitvoeren van 

een bodemonderzoek.  

 

Op basis van de aanleiding van het vooronderzoek zijn voor deze aanleiding een aantal 

onderzoeksvragen vastgesteld. De onderzoeksvragen zijn beschreven in de NEN 5725 en 

worden gebruikt als leidraad bij het vooronderzoek.  

 

2.2 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Hardinxveld-Giessendam, 

waar wonen en bedrijvigheid aanwezig is. De locatie ligt ten zuiden van de spoorlijn 

Gorinchem-Dordrecht. Aan de oostzijde bevindt zich een tankstation Haan ‘t Spoor. De X-

coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 

116881.01 en de Y-coördinaat is 426956.84. De topografische ligging is weergegeven in 

bijlage A. 

Huidig en toekomstig gebruik  

Het westelijk deel van de onderzoekslocatie is als weiland in gebruik (Stationsstraat 27, 

perceel 2395), de overige percelen 2194 (Stationsstraat 23) en 2394 (Stationsstraat 25) 

zijn in gebruik als wonen en praktijkruimte met grondgebonden bebouwing. Dit deel is 

verhard met klinkers en in gebruik als oprit en parkeergelegenheid. Er zijn enkele groen-

stroken aanwezig.  
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Historisch kaartmateriaal  

Hieronder is de historie aangegeven uit het eerder onderzoek van 2012.  

 

Bron: rapport Grontmij, GM-0064772, 2012  

 

Aanvullende gegevens  

Omstreeks medio vijftiger jaren wordt het treinstation en de Stationsstraat aangelegd. 

Vanaf deze periode t/m 2009 is er aan de Stationsstraat 27 een langwerpig 

(school)gebouw en twee overige opstallen aanwezig.  

 

De onderzoekslocatie aan de Stationsstraat 27 was tot medio 2009 in gebruik als school-

terrein en is omstreeks 2010 gesloopt. Daarna is het terrein niet meer bebouwd of in 

gebruik genomen. Stationsstraat 25 is sinds medio ’50 in gebruik met een woonfunctie. 

Het pand aan de Stationsstraat 23 is sinds 1951 in gebruik en staat op het moment van 

schrijven geregistreerd als kantoor en gezondheidszorgfunctie. Het langwerpige gebouw 

aan de Stationsstraat 27 wordt omstreeks 2010 gesloopt. De watergang is geheel rond 

2012 gedempt.  

2.3 Terreinverkenning 

De terreinverkenning is direct voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd op 18 november 

2020. De locatiegegevens zoals genoemd in paragraaf 2.2 is tijdens de terreinverkenning 

geverifieerd. Tijdens de terreinverkenning zijn, behalve het naastgelegen tankstation met 

opslagtanks en vul-ontluchtingspunten, geen verdachte bronlocaties aangetroffen. 
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2.4 Bodem en geohydrologie 

De onderzoekslocatie is gelegen in het rivierengebied. De bovengrond bestaat uit klei. De 

ondergrond bestaat uit matig fijn tot matig grof zand. 

 

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 1,0 meter beneden maaiveld (bron: voor-

gaand verkennend bodemonderzoek (BOOT, 2018). De regionale grondwaterstromings-

richting van het freatisch grondwater is noordelijk gericht. De lokale grondwaterstroming 

kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van (gedempte)watergangen, rioolsleuven en 

dergelijke in de directe omgeving. Bij een nader onderzoek bij de Stationsstraat 21 (Inven-

terra in 2007) is de stromingsrichting van het grondwater bepaald met behulp van een 

waterpassing. Daaruit is een zuid-zuidwestelijke stromingsrichting bepaald.  

 

In onderstaande tabel is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw.   

Tabel 2.1 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

Antropogene bodemlaag  0 – 0,5 Opgebrachte zand-/teelaarde laag 

Formatie van Echteld 0,5 – 1,5 Klei, zandig tot zwak siltig, soms humeus, grijs tot bruin 

Formatie van Nieuwkoop 1,5 – 5,0 Veen, mineraalarm, kalkloos, bruin tot zwart 

Formatie van Echteld 5,0 – 9,0 Klei, zandig tot zwak siltig, soms humeus, grijs tot bruin 

Formatie van Kreftenheye 9,0 -  9,5 Klei, zwak siltig tot zandig, grijs, bruin of zwart 

Formatie van Kreftenheye 9,5 – 19,2 Zand, matig tot uiterst grof, grijs tot bruin, bont, 

grindhoudend 

Formatie van Sterksel 19,2 – 37,1 Zand, matig grof tot uiterst grof, zwak tot sterk grindig, 

grijsbruin 

Formatie van Stramproy 37,1 - 38,3 Klei, sterk tot uiterst siltig, groengrijs tot bruin 

Formatie van Stramproy 38,3 – 40,0 Zand, matig fijn tot matig grof, lichtgrijs 

Formatie van Waalre 40,0 – 54,4 Klei, sterk zandig tot zwak siltig, blauwgrijs en bruingrijs 

2.5 Informatie onderzoekslocatie en directe omgeving 

 

Op de onderzoekslocatie zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Hieronder zijn de bekende 

bodemonderzoeken aangegeven: 

- Historisch onderzoek Grontmij, GM-0064772, 19/6/2012 [1]; 

- Verkennend bodemonderzoek, Grontmij, GM-0085560, 17-12-2012 [2]; 

- Nader onderzoek, Dordrecht research, 19/09/013 (rapportage niet in handen); 

- Asbestonderzoek, Grontmij, 18/11/2014 (rapportage niet in handen); 

- Verkennend onderzoek, BOOT, P18-0261-002, 16/7/2018 [3]; 

- Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, SGS, 25.20.00587.1, 25/11/2020 [4]; 

- Nader onderzoek NTA 5755, SGS, 25.20.00587.2, 30/12/2020 [5]. 

 

De rapportages van Dordrecht Research uit 2013 en Grontmij uit 2014 zijn opgenomen in 

de latere rapportages en niet ingezien. In onderstaande tabel is de beschikbare informatie 

uit het vooronderzoek weergegeven.  
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Tabel 2.2 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Informatie opdrachtgever Vooronderzoek (water)bodem [1] 

Locatie/adres: Stationsstraat 23a, 23b, 25 en 27  

Door: Grontmij 

Datum: 19 juni 2012 

Rapportnr.: GM-0064772 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de volgende deellocaties te 

onderscheiden: 

 Tankstation op belendend perceel bij Stationsstraat 21 

 Ketelhuis incl. ondergrondse tank bij Stationsstraat 27 

 Gedempte sloten bij Stationsstraat 27 

 Watergang aan noordzijde Stationsstraat 27 

 

Verkennend bodemonderzoek [2] 

Locatie/adres: Stationsstraat 23a, 23b, 25 en 27  

Door: Grontmij 

Datum: 17 december 2012 

Rapportnr.: GM-0085560 

 

Onderzoeksresultaten onverdacht terreindeel 

BG: zink >T; zware metalen, PAK, minerale olie >AW  

OG: zware metalen, PCB >AW 

Gw: alle onderzochte parameters <S 

Conclusie: geen aanleiding voor vervolgonderzoek 

 

Onderzoeksresultaten deellocatie ketelhuis en vml. ondergrondse tank  

BG:  zware metalen >AW 

OG: nikkel >I; kobalt, molybdeen >AW 

Gw: barium, naftaleen >S 

Conclusie: na afperking blijkt de omvang van de sterk verhoogde concentratie 

nikkel in de ondergrond van beperkte omvang, max. 18 m³ en daarmee geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging. Het is bij boring 14 aanwezig op een diepte 

van 1,0-1,9 m-mv over een oppervlak van 20 m
2

. Olie is niet waargenomen, wel 

puin. Het is in voldoende mate afgeperkt. Geen aanleiding voor vervolgonderzoek.  

 

 

Onderzoeksresultaten vanuit naastgelegen tankstation  

BG:  zink >I; zware metalen, PAK, PCB, minerale olie >AW 

OG: zware metalen, PAK, PCB, minerale olie >AW 

Gw: alle onderzochte parameters <S 
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Conclusie: Op de grens van de onderzoekslocatie is ter hoogte van het tankstation 

bodemonderzoek verricht. Daaruit blijkt dat na afperking de omvang van de sterk 

verhoogde concentratie zink in de bovengrond van beperkte omvang, max. 22 m³ 

en daarmee geen geval van ernstige bodemverontreiniging. Het is in voldoende 

mate afgeperkt.  Rondom boring 15 is het zink aanwezig bij vanaf 0,3 tot 1,1 m-mv 

met een oppervlak van 20 m
2

.  Het bevindt zich in een kleilaag met afvalresten. In 

de bovengrond is tot 0,3 m-mv een aanwezig, Vanaf 1,1m-mv is dat niet meer 

aangetroffen.   

 

Er is zintuiglijk geen olie waargenomen, wel licht verhoogde concentraties in het 

traject 0,6-0,8 m-mv.   

 

Onderzoeksresultaten deellocatie gedempte sloten 

BG:  kwik, lood, PAK, PCB >AW 

OG: lood >T; zware metalen, PAK >AW 

Gw: barium >S 

Conclusie: Er is sprake van één gedempte sloot. Bij boring 17 is lood matig 

verhoogd (1-2 m-mv). Het matig verhoogd gehalte lood komt overeen met de  slib- 

en puinhoudend kleigrond. in de ondergrond en is in voldoende mate in kaart 

gebracht. 

 

 

Waterbodem bij watergang  

Het slib uit de watergang S1 mag verspreid worden op aangrenzend perceel, 

toepassen als bodem kan deels niet. De sloot ligt aan de andere zijde van de 

Stationsstraat.   

Tot Slot 

Aangegeven is dat er een risico is voor niet-gesprongen explosieven.  

 

Stationsstraat 21, tankstation Haan ’t Spoor 
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Saneringsplan  

Door: Inventerra 

Datum: 4 oktober 2002 

Rapportnr.: 7.319.012 

 

Aangrenzend hebben bij de Stationsstraat 21, het tankstation Haan ’t Spoor, 

diverse bodemonderzoeken, bodemsanering en een grondwatermonitoring plaats 

gevonden. In het saneringsplan is opgenomen dat de bodemsanering betrekking 

heeft op een nieuw geval van bodemverontreiniging, te weten BTEXN in het 

grondwater. Het betreft een in-situ grondwater sanering met aanvullende 

grondwatermonitoring. De terugsaneerwaarden zijn de streefwaarden.   

 

Nader bodemonderzoek  

Door: Inventerra 

Datum: 17 oktober 2007 

Rapportnr.: 07-2092-B071007 

Uit de analyseresultaten blijkt dat lokaal het grondwater sterk is verontreinigd met 

vluchtige aromaten en minerale olie.  Omdat de grondwaterstroming 

zuidzuidwestelijke gericht is, is het niet waarschijnlijk dat de verontreiniging zich 

veel verder oostelijk heeft verspreidt. Om echter een duidelijk beeld te krijgen van 

de gehele omvang van de verontreiniging is aanvullend onderzoek middels de 

plaatsing van 2 à 3 peilbuizen noodzakelijk. 

 

Aanvullend bodemonderzoek  

Door: Inventerra 

Datum: 6 oktober 2008 

Rapportnr.: 008-2176-B081002 

 

Op basis van onderhavig onderzoek en de in februari en september 2007 

uitgevoerde onderzoeken wordt de omvang van de sterke verontreiniging met 

minerale olie en vluchtige aromaten in de grond tussen de shop en de 

vloeistofdichte verharding geraamd op ca. 6 m
3

. De omvang van de sterke 

verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten in het grondwater wordt 

vooralsnog geraamd op ca. 95 m
3

. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat op de 

locatie mogelijk sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging.  Omdat 

in de toekomst mogelijk een herinrichting van het terrein plaatsvindt, wordt 

geadviseerd om de grondwaterverontreiniging jaarlijks te monitoren om vast te 

stellen of er verspreiding van de grondwaterverontreiniging plaatsvindt. Tijdens de 

herinrichting van het terrein kunnen de aanwezige verontreinigingen nader 

onderzocht worden en eventueel verwijderd worden. Indien de verontreinigingen 

ontstaan zijn na 1987 is er sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging, 

waarvoor de zorgplicht geldt; de verontreinigingen dienen in dat geval geheel 

verwijderd te worden. 

 

Diverse monitoringen van het grondwater   

Door: Bodem ID 

Datum: 15 januari 2018 (laatst bekende monitoring) 
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Rapportnr.: 1055.007 

 

Bij de laatste monitoringsrapportage uit 2018 blijkt dat er in het grondwater nog 

sterk verhoogde concentraties ethylbenzeen aanwezig zijn en matig benzeen en 

licht naftaleen. In peilbuis 02 nabij de perceelsgrens is Benzeen (1,6 ug/l), Xylenen 

(0,74 ug/l), Naftaleen (0,054 ug/l) hoger dan de streefwaarden, de stoffen ETBE 

(4,1 ug/l) en MTBE (13 ug/l) zijn ook geconstateerd boven detectiegrens, hiervoor 

zijn echter geen streefwaarden maar deze vallen onder de zorgplicht. Bij de iets 

meer oostelijk gelegen peilbuis 3 is geen ETBE of MTBE aangetoond, wel licht 

verhoogde concentraties xylenen (0,72 ug/l), naftaleen (0,15 ug/l) en minerale olie 

(76 ug/l).   

       

 

Eigen rapportage Verkennend bodemonderzoek [3] 

In 2018 is door BOOT een actualisatie onderzoek uitgevoerd op het perceel 

Stationsstraat 27, te weten perceelnummer 2395 (BOOT, P18- 0261-002, 

16/7/2018). Het betreft een verkennend onderzoek NEN 5740 en een 

asbestonderzoek NEN 5707. De gedempte sloot en de nikkelverontreiniging bij het 

voormalige ketelhuis zijn reeds voldoende onderzocht en niet meer aanvullend 

onderzocht.  

 

Bij het uitgevoerde bodemonderzoek NEN 5740 zijn overwegend licht verhoogde 

concentratie zware metalen en PAK geconstateerd. In het grondwater komt een 

licht verhoogde concentratie zink voor en een matig verhoogde concentratie 

barium. Er is ook onderzoek naar asbest gedaan in de bodem volgens NEN 5707, 

daarbij is geen asbest aangetoond.  

 

De locatie bevindt zich binnen de invloedsfeer van Dupont/Chemours en kent 

derhalve een verdachtheid voor PFAS. Dit is in het onderzoek van 2018 onderzocht 

volgens destijds bekende analysemethoden en regelgeving. Uit het onderzoek van 

2018 blijkt dat in de grond verhoogde concentraties PFOS en PFOA voorkomen, en 

ook in het grondwater. Het grondwater bevindt zich rond 1 m-mv. Geconcludeerd 

is dat aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is. 
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Informatie 

Omgevingsdienst Zuid-

Holland OZHZ 

Verkennend bodemonderzoek  

Locatie/adres: Stationsstraat 27 

Door: Dordrecht research 

Datum: 01-02-2004 

Rapportnr.: geen info beschikbaar 

Resultaten bovengrond: kwik, lood, zink, PAK >S 

Resultaten ondergrond: kwik en lood >S 

Resultaten grondwater: geen informatie beschikbaar 

Conclusie: Vervolg WBB = voldoende onderzocht 

 

Locatie: Stationsstraat 23-27 

Statusinformatie 

Vervolg Wbb: voldoende onderzocht 

Beoordeling: niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd 

Status asbest: onderzocht conform NEN5707, geen asbest aangetoond 

Uitgevoerde onderzoeken 

 Verkennend bodemonderzoek, Grontmij, 17-12-2012 

 Nader onderzoek, Dordrecht research, 19-09-2013 

 Asbestonderzoek, Grontmij, 18-11-2014 

Verontreinigende activiteiten 

 Demping (niet gespecificeerd), voldoende onderzocht: ja 

 HBO-tank (ondergronds), voldoende onderzocht, ja 

Besluiten 

 Uitvoeren NO, kenmerk 2013025896 / CHK, 21-10-2013 

Bodemloket Ter plaatse van de onderzoekslocatie is  de volgende bodeminformatie 

beschikbaar: 

Rapport ZH052300618 

Adres: Stationsstraat 23a-27 

Code Bevoegd gezag: ZH052300618 

 

Verontreinigde activiteiten 

 Hbo-tank (ondergronds) 

 Demping (niet gespecificeerd) 

 

Onderzoeksrapporten 

 Asbestonderzoek NEN5707 door Grontmij, nr. 339927, d.d. 2014-11-18 

 Nader onderzoek door Dordrecht Research, nr. BR/130617/cv, d.d. 2013 

09-19 

 Verkennend onderzoek NEN5740 door Grontmij, nr. GM-0085560, d.d. 

2012-12-17 

Besluiten 

NO uitvoeren, kenmerk 2013025896/CHK, d.d. 2013-10-21 
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Kadaster 

Topotijdreis 

Periode 1900 – 1950 

De onderzoekslocatie is onbebouwd. Ontsluiting van de percelen vindt plaats via de 

Damstraat. Aan noordzijde is de spoorlijn Dordrecht – Gorinchem reeds aanwezig. 

Periode 1959 – 2010 

Omstreeks 1959 wordt het  treinstation en de stationsstraat aangelegd. Vanaf deze 

periode t/m 2009 is op de onderzoekslocatie een langwerpig (school)gebouw 

aanwezig.  

Periode 2010 – heden 

Onderzoekslocatie is onbebouwd. 

Opdrachtgever Uit het explosievenonderzoek, welke separaat door de opdrachtgever is uitgevoerd, 

is gebleken dat er een risico is op niet-gesprongen explosieven voor een deel van 

de onderzoekslocatie. 

Tijdens het uitvoeren van eventuele aanvullende werkzaamheden dient nabij het 

tankstation en Stationsstraat 23b rekening te worden gehouden met het risico op 

niet-gesprongen explosieven. 

Expertisecentrum PFAS Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens ten aanzien van PFAS bestaat 

het vermoeden dat Nederland grofweg in drie soorten gebieden aangeduid kunnen 

worden:  

1. Niet belaste gebieden;  

2. Diffuus belaste gebieden, bestaande uit stedelijk gebied, industriële 

gebieden, land- en tuinbouw;  

3. Gebieden beïnvloed door bronnen PFAS, waaronder vliegvelden, 

brandweeroefenterreinen, PFAS-verwerkende bedrijven en hun directe 

omgeving.  

 

De locatie bevindt zich binnen de invloedsfeer van Dupont/Chemours en kent 

derhalve een verdachtheid voor PFAS. Als gevolg van diffuse belasting worden 

homogene verspreid licht verhoogde gehalten in de bovengrond verwacht. 

Uit de gegevens blijkt dat het gehele terrein is onderzocht in het verleden. Sinds 

8/7/2019 is er een Tijdelijk Handelingskader PFAS van kracht (geactualiseerd op 

29/11/2019). Het regionale beleid van de Omgevingsdienst geldt ook nog, maar is 

enigszins aangepast. Het eerdere onderzoek naar PFAS uit 2018 gebruikt een ander 

analysepakket zodat dat PFAS onderzoek niet voldoet aan het huidige Tijdelijke 

Handelingskader.  

 

2.6 Conclusies vooronderzoek en hypothese verkennend onderzoek  

Middels het uitgevoerde vooronderzoek zijn de onderzoeksvragen zoals genoemd in 

paragraaf 2.1 zo goed mogelijk beantwoord. De informatie welke van invloed is op de 

bepaling van de hypothese wordt hieronder weergegeven. 

 

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194 

Het onderzoek uit 2012 op de percelen 2394 en 2194 is gedateerd. De bodem op deze 

terreindelen dient geactualiseerd te worden. Het onderzoek dient ook aangevuld te wor-

den met een bodemonderzoek naar asbest en PFAS. 
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Vanwege de aanwezigheid van licht verhoogde concentraties zware metalen, minerale olie, 

PAK en PCB is de onderzoeksopzet gebaseerd op het gegeven dat op de locatie sprake is 

van een verdachte situatie. De strategie van een verdachte, lijnvormige locatie (VED-HE-NL) 

wordt vooralsnog gevolgd. Beide percelen worden gezamenlijk als één onderzoekslocatie 

onderzocht. Aandachtspunt is de bodem aan de oostzijde ter hoogte van het naastgelegen 

het tankstation waar mogelijk invloed van brandstoffen zijn te  verwachten (minerale olie, 

vluchtige aromaten, MTBE en ETBE). Hier wordt een diepe boring met peilbuis geplaatst.  

 

Het onderzoek naar PFAS haakt aan op de voorgestelde onderzoekstrategie en gaat uit 

van een homogene verspreide verontreiniging (VED-HO-NL). De bovengrond is het meest 

verdacht. Het grondwater wordt niet onderzocht.  

 

De zink verontreiniging is voldoende onderzocht. Het betreft een immobiele stof waarvan 

de omvang naar verwachting niet noemenswaardig is veranderd. In het grondwater is zink 

destijds niet aangetoond.  

 

De boringen worden uitpandig geplaatst. Inpandig zijn geen boringen opgenomen.  

 

Stationsstraat 27: perceel 2395 

Het verkennend onderzoek uit 2018 is voldoende actueel, met dien verstande dat het 

PFAS onderzoek geactualiseerd dient te worden. Vanwege de aanwezigheid van verhoogde 

concentraties PFAS is de onderzoeksopzet gebaseerd op het gegeven dat op de locatie 

sprake is van een verdachte situatie. De strategie van een verdachte locatie (VED-HO-NL) 

volgens de NEN 5740 wordt vooralsnog gevolgd (homogene verspreiding). De bovengrond 

is het meest verdacht. Het grondwater wordt niet onderzocht. 

 

De nikkel verontreiniging bij het voormalige ketelhuis is voldoende onderzocht. Het 

betreft een immobiele stof waarvan de omvang naar verwachting niet noemenswaardig is 

veranderd. In het grondwater is nikkel destijds niet aangetoond.  

 

Resumé 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de (deel)locaties, bijbehorende 

hypothese en verdachte parameters. 

Tabel 2.4 Overzicht deellocaties met onderzoeksstrategie 

DEELLOCATIE OPPERVLAKTE (M²) HYPOTHESE STRATEGIE¹ VERDACHTE PARAMETERS 

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194 

Actualisatie 975 Verdachte bovengrond  VED-HE-NL Zware metalen, PAK, olie, PCB 

Asbest  975 Verdachte bovengrond VED-HE-AS asbest 

PFAS 975 Verdachte bovengrond VED-HO-NL PFAS 

     

Stationsstraat 27; perceel 2395 

PFAS 2.500 Verdachte bovengrond VED-HO-NL PFAS 

1) 

VED-HO-NL : verdacht, diffuse bodembelasting homogeen verdeeld, niet lijnvormig, conform NEN 5740 

VED-HE-NL : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig, conform NEN 5740 

VED-HE-AS : verdacht, diffuus belast heterogeen verdeeld, asbest, conform NEN 5707 
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2.7 Aanvullend onderzoek 

Opgemerkt wordt dat na uitvoering van het door BOOT uitgevoerde verkennend onder-

zoek eind 2020 door een andere partij (SGS) een verkennend en nader onderzoek is 

uitgevoerd op perceel 2395. De resultaten daarvan zijn later bekend geworden. Na be-

kend worden is door BOOT een nader bodemonderzoek uitgevoerd waarbij de resultaten 

en aanbevelingen van SGS zijn opgenomen.  

Tabel 2.5 Overzicht uitgevoerde onderzoeken op perceel 2395 

Bron  Bijzonderheden 

Opdrachtgever Verkennend bodemonderzoek [4] 

Locatie/adres: Stationsstraat 25-27 

Door: SGS 

Datum: 25 november 2020 

Rapportnr.: 25.20.00587.1 

Resultaten bovengrond: kwik, kobalt, nikkel, koper, cadmium, lood en zink >AW 

Resultaten ondergrond: kobalt, nikkel, koper, zink en lood >AW 

Resultaten grondwater: barium >S, zink >AW 

 

Ter plaatse van boring 10 is een sterke verontreiniging met koper aangetroffen 

(zand, zwak baksteen en grind, 0-0,4 m-mv) en een matige verontreiniging met 

koper ter plaatse van boring 12 (zand, zwak baksteen en grind, 0-0,5 m-mv).  

Asbest: Zintuigelijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch in de 

fijne fractie geen asbest aangetroffen. 

 

PFAS: bovengrond is te kwalificeren als klasse ‘Landbouw / natuur’ (PFOA 1,3 en 

1,5 ug/kg en overig PFAS 0,7 en 0,73 ug/kg).  

 

Conclusie: uitvoeren nader onderzoek naar matig/ sterke koper verontreiniging en 

een matige verontreiniging met lood. 

 

Nader onderzoek NTA 5755 [5] 

Locatie/adres: Stationsstraat 25-27 

Door: SGS 

Datum: 30 december 2020 

Rapportnr.: 25.20.00587.2 

 

Resultaten koper ter plaatse van boring 10 (200 serie): de kopervlek bij boring 10 

is voldoende onderzocht, hier bevindt zich een sterk concentratie koper in de 
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bovengrond (bij boring 201, 0,00 – 1,00 m-mv) en matig verhoogd bij boring 206 

(1,1-,5 m-mv). Omvang 15 m
3

. Geen geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Resultaten koper ter plaatse van boring 12 (300 serie): de kopervlek bij boring 12 

is voldoende onderzocht, hier bevindt zich een matige concentratie koper in de 

bovengrond tot maximaal 0,5 m-mv (boring 303). Geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging.  

Resultaten lood t.p.v. boring 17 (100 serie): de loodvlek bij boring 17 is 

onderzocht. De sterke verontreiniging met lood bevindt zich bij boringen 101, 103 

en 105 in de laag van 1,0 – 1,5 m-mv (slibhoudende klei). Bij 102 en 104 is de 

concentratie lood in dit traject matig verhoogd.  

Conclusie: nog onvoldoende afgeperkt in richting bij boringen 103 (westelijk en 

oostelijk). Deze zou nog niet voldoende zijn afgeperkt.  

 

 

2.8 Conceptueel model lood en minerale olie fase 3 

Voorafgaand aan de uitvoering van het opvolgende nader bodemonderzoek naar lood en 

minerale olie (fase 3) is een conceptueel model opgesteld conform de NTA 5755. Het 

conceptueel model is gevormd door beschikbare gegevens uit het vooronderzoek en het 

uitgevoerde verkennend bodemonderzoek.  

 

Nader onderzoek minerale olie  

Bij de eerdere fase van het bodemonderzoek is op twee plaatsen zintuiglijk minerale olie 

waargenomen: 

- Aan de voorzijde van het woonhuis is in boring 507 in de kleilaag van 0,75 tot 1,5 m-

mv olie waargenomen. De concentratie minerale olie is verhoogd ten opzichte van de-

tectieniveau, niet boven de achtergrondwaarde. Maar gezien de aanwezigheid en de 

geplande herinrichting is aanvullend onderzoek hiernaar wel zinvol. 

- Aan de oostzijde van de locatie is minerale olie aangetoond in de kleilaag van boring 

501 in het traject van 1,5-2 m-mv. De concentratie is minerale olie is licht verhoogd in 

deze bodemlaag. Uit het chromatogram blijkt dat het een oudere en middelzware olie-

soort betreft. In de geplaatste peilbuis in 501 is MBTE en ETBE aangetoond. Dit doet 

vermoeden dat er mogelijk een relatie is met het naastgelegen tankstation.  
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Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen met minerale olie zijn de volgende 

onderzoeksvragen samengesteld: 

 Wat is de oorzaak en de bron van de verontreiniging? 

 Hoe situeren de verontreinigingen in de grond zich in verticale en horizontale richting? 

 Wat is de omvang van de verontreinigingen in de grond? 

 Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

Om de omvang en situering van de verontreiniging vast te stellen worden de verontreini-

gingen minerale olie in de grond (verder) afgeperkt en beoordeeld of er een relatie is 

tussen beide vlekken.  

 

Ten behoeve van de verticale afperking worden enkele diepere bodemlagen onderzocht. 

Ten behoeve van de horizontale afperking worden boringen rondom de verwachtte veront-

reinigingscontour worden geplaatst en verspreid over de locatie.  

 

Aanvullend nader onderzoek lood rondom boring 17/101 (103 en 105) 

Bij het onderzoek van SGS in 2020 is aanbevolen om bij vlek bij boring 103 en 105 aanvul-

lend de omvang in kaart te brengen. Voor de onderzoeksopzet wordt aangesloten bij het 

nader onderzoek van SGS en het gestelde conceptueel model. De verontreiniging is aan-

wezig in het bodemtraject van 1-1,5 m-mv en is te relateren aan de kleilaag boven de 

veenlaag (slibhoudend).  

 

Voor de afperking bij boring 105 (lood aanwezig in een kleilaag van 1-1,2 m-mv) kunnen 

de oude boringen bij het onderzoek van Grontmij worden gebruik (ketelhuis en voormali-

ge tank). Daar bevindt zich de nikkel verontreiniging bij oude boring 14 en is ook geana-

lyseerd op lood (lood < detectie in het traject 1,4-1,9 m-mv, licht verhoogd in het traject 

0,5-1,0 m-mv). Aan die zijde is geen vervolg nodig. Onder de verdachte kleilaag is vanaf 

1,2 m-mv sprake van een veenlaag.  

 

Richting de oostelijke zijde 103 is een sterk verhoogde concentratie lood aangetoond (in 

het kleilaag van 1-1,5 m-mv, matig slibhoudend). Formeel is dit nog niet ingeperkt. Vanaf 

1,5 is een veenlaag aanwezig. Aan die zijde wordt een extra boring geplaatst met lood-

analyses.  

 

Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging met lood zijn de volgende onder-

zoeksvragen samengesteld: 

 Hoe situeren de verontreinigingen in de grond zich in horizontale richting? 

 Wat is de omvang van de verontreinigingen in de grond? 

 Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

 

Om de omvang van de loodverontreiniging vast te stellen worden de verontreinigingen in 

de grond (verder) afgeperkt. De verwachting is dat de verontreiniging van beperkte om-

vang is, mede aan de hand van deze verwachting wordt de afstand tussen de boringen 

bepaald. Dit, tezamen met de eerdere gegevens van het nader onderzoek van SGS, zal 

inzicht in de van de omvang geven. 

 

  



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021    20 / 38 

 

3 Veldwerkzaamheden  

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.  

3.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 18 november 2020 en 25 maart 2021. Tijdens de veldwerk-

zaamheden zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreinverkenning); 

 maaiveldinspectie (conform NEN 5707) op aanwezigheid asbestverdachte materialen; 

 verrichten van achtentwintig handboringen waarvan één afgewerkt met een peilbuis 

op het oostelijke terreindeel; 

 graven van zeven asbestinspectiegaten van 0,3 x 0,3 meter tot minimaal 50 cm-mv 

(nrs. G01 t/m G07); 

 doorboren tweetal inspectiegaten (nrs. G01 en G07) met behulp van een grondboor 

met een diameter van 12 cm tot de ongeroerde bodem met een maximale diepte van 

2,0 m-mv; 

 systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp 

van een zeef of hark (>20 mm); 

 het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op 

eventuele aanwezigheid van verontreinigingen; 

 bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal; 

 samenstellen van grondmengmonsters van bodemmateriaal afkomstig van de ver-

dachte bodemlaag (0 – 0,5 m-mv) ten behoeve van asbestanalyses; 

 het inmeten van de bemonsteringslocaties middels GPS (RTK-GPS). 

Tabel 3.1 Deellocaties met boringen, gaten en peilbuizen 

ONDERZOEKSLOCATIE BORING MET 

PEILBUIS¹ 

BORING DIEP BORING ONDIEP ASBEST 

INSPECTIEGATEN 

Actualiserend onderzoek in combinatie met PFAS 

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194, 

actualisatie incl.  PFAS onderzoek  

501 501-1, 501-2, 

503 en 507 

501-3, 501-4, 502, 

504, 505 en 506 

G01 t/m G07 

Stationsstraat 27: perceel 2395, PFAS onderzoek  - 401 en 402 403 t/m 407 n.v.t. 

     

Nader onderzoek fase 3 

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194 

minerale olie bij boring 501-1 

- 700 t/m 705 - n.v.t. 

Stationsstraat 27: percelen 2395, 2394 en 2194 

minerale olie bij boring 507 

- 601 t/m 604 - n.v.t. 

Stationsstraat 27: perceel 2395, lood bij boring 

17/101 

- 800 - n.v.t. 

1)   

Peilbuizen met bovenzijde filter vanaf 0,5 meter minus grondwater (standaard NEN). 

 

Boring 501 is ter hoogte van de naastgelegen tankstation geplaatst. Deze boring is afge-

werkt met een peilbuis om het grondwater te bemonsteren. De boorlocaties zijn weerge-

geven in bijlage A, blad 2. 
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3.2 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek (chemisch onderzoek) is uitgevoerd door Eurofins Analytico 

B.V. Het laboratoriumonderzoek (asbest) is uitgevoerd door Eurofins Omegam B.V. 

 

Vanwege waarnemingen met olie zijn monsters van boring 501 en 507 onderzocht op 

minerale olie. Naar aanleiding van de eerste resultaten van mengmonster MM02 (zink 

groter dan tussenwaarde) zijn de individuele monsters in  het laboratorium onderzocht op 

zink. Voor het PFAS onderzoek zijn boringen van de diepere bodemlagen gecombineerd 

van verschillende percelen, de bovengrond is per onderzoeksdeel opgenomen.  

 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief 

dieptes en de bemonsterde peilbuis met bijbehorende chemische analyses is weergegeven 

in tabel 3.2 en tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 

(MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE
1

 REDEN MONSTERSELECTIE 

Actualiserend bodemonderzoek  

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194 

MM01 501, 502 0 – 80 Standaardpakket grond incl. LUOS bovengrond, zand, humeus, sporen 

baksteen, sporen metselpuin, sporen 

plastic 

MM02 505, 505, 507 15 - 70 Standaardpakket grond incl. LUOS bovengrond, klei 

MM03 501, 501, 503, 507 80 - 150 Standaardpakket grond incl. LUOS ondergrond, klei 

Minerale olie 

501-1-1 501 150 - 200 Minerale olie incl. organische stof klei, zwakke oliewater reactie 

507-5 507 100 - 150 Minerale olie incl. organische stof klei, zwakke oliewater reactie 

Uitsplitsing MM02 zink 

505-2 505 15 - 40 Zink incl. LUOS klei, uitsplitsing MM02 

505-3 505 40 - 70 Zink incl. LUOS klei, uitsplitsing MM02 

507-2 507 20 - 55 Zink incl. LUOS klei, uitsplitsing MM02 

Asbest 

Asbest VE01 0 - 50 Asbest Grond NEN5898 2016 bovengrond, zand, sporen baksteen, 

metselpuin, plastic en beton 

Stationsstraat 23-25 bovengrond PFAS:  perceel 2394 en 2194 

PFAS02 502, 503, 505, 506 0 – 50 PFAS (28) Handelingskader, incl. OS bovengrond, zand, sporen baksteen, 

sporen metselpuin, sporen plastic 

Stationsstraat 27 bovengrond PFAS: perceel 2395 

PFAS01 401, 404, 406, 407 0 – 50 PFAS (28) Handelingskader, incl. OS bovengrond, klei, sporen aardewerk, 

sporen baksteen, zwak aardewerk 

Stationsstraat 23, 25 en 27 ondergrond PFAS:  perceel 2395, 2394 en 2194 

PFAS03 401, 402, 501, 503 50 - 130 PFAS (28) Handelingskader, incl. OS ondergrond, klei 

PFAS04 402, 402, 507 120 - 200 PFAS (28) Handelingskader, incl. OS ondergrond, veen 
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(MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE
1

 REDEN MONSTERSELECTIE 

Nader onderzoek NTA 5755 

Stationsstraat 23 en 25: percelen 2395, 2394 en 2194 minerale olie bij boring 507 

601-5 601  

 

100 - 150 Minerale olie incl. OS  Klei, zwak siltig matig humeus, 

zwakke oliewater reactie 

603-5 603 85 - 120 Minerale olie incl. OS Klei, zwak siltig, zwak humeus, 

zwakke olie-water reactie 

Stationsstraat 23 en 25: percelen 2394 en 2194 minerale olie bij boring 501 

700-8 700 210 - 260 Minerale olie incl. OS Veen, zwak kleiig, geen olie-water 

reactie 

701-5 701 140 - 160 Minerale olie incl. OS  Klei, zwak humeus, zwakke olie-water 

reactie 

704-6 704 120 - 140 Minerale olie incl. OS Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 

humeus, zwakke olie-water reactie 

Stationsstraat 27: perceel 2395, lood bij boring 800 

800-2 800 30 - 80 Lood incl. LUOS Klei, sterk zandig, matig humeus, 

zwak grindig, zwak baksteenhoudend, 

sporen roest, brokken beton 

800-4 800 90 - 110 Lood incl. LUOS Klei, zwak siltig, zwak zandig, 

1)
  

Zie bijlage C, incl. LUOS = inclusief organisch stof- en lutumgehalte 

Tabel 3.3 Overzicht grondwatermonsters en analyseparameters 

 

 

FILTERSTELLING (CM-MV) ANALYSE
1 

501-1-1 170 - 270 Standaardpakket grondwater, MTBE en ETBE 

1)    

MTBE = Methyl-tert-butylether, ETBE = Ethyl-tert-butylether , zie bijlage C 

3.3 Normering 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

 

Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform NEN 5707: Bodem - Inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-

analyses (chemische parameters) zijn uitgevoerd conform de AS3000. De laboratorium-

analyses (asbest) zijn uitgevoerd conform NEN 5898. 
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Afwijkingen 

Tijdens het onderzoek is zoals aangegeven in onderstaande tabel afgeweken van de 

geldende normen. In de tabel is een motivatie opgenomen en is in beeld gebracht wat de 

consequenties en risico’s zijn. 

Tabel 3.4 Afwijking op normen 

AARD MOTIVATIE CONSEQUENTIE 

VERVOLG 

RISICO’S 

De conserveringstermijn 

van monster MM03 voor 

de analyse op minerale 

olie is overschreden. 

 

Door inzetten latere analyses 

in het laboratorium 

Mogelijk iets lagere 

waarden. 

Geen risico’s verwacht, monsters 

zijn voor korte periode 

geconditioneerd bewaard. Er zijn 

licht verhoogde concentraties 

gemeten, naar verwachting is dit 

voldoende representatief is 

Te weinig monster 

materiaal voor AS3000 

voorbehandeling en 

analyse organische stof 

monster 700-8. 

In het laboratorium bleek te 

weinig monstermateriaal 

over te zijn  

Geen consequentie, betreft 

veenlaag, organische stof 

gehalte van monster 

PFAS04 gelijk. 

Geen risico’s verwacht. Er wordt een 

vergelijkbaar organisch stof 

aangehouden uit andere analyses.  

3.4 Kwaliteitsborging 

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het 

milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-

dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-

voerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organi-

serend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectloca-

tie. 
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4 Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek  

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analy-

se inclusief toetsing gepresenteerd. Voor een verdere uitwerking voor asbest wordt ver-

wezen naar het volgende hoofdstuk. 

4.1 Bodemopbouw en grondwater 

Bodemgesteldheid 

In tabel 4.1 is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw weergegeven. De bodem-

beschrijving per boring is weergegeven in bijlage B. 

Tabel 4.1 Bodemopbouw 

BODEMLAAG 

(CM-MV) 

BODEMTYPE 

0 - 50 Klei, humeus, zwak zandig  

50 - 100 Klei, matig siltig 

100 - 200 Zand, matig grof zwak siltig / Klei uiterst zandig, matig siltig / Veen zwak kleiig 

200 - 270 Veen, sterk kleiig 

 

Het grondwater bevindt zich op circa 100 cm-mv.  

4.2 Veldonderzoek 

Grond 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen bodemvreemd 

materiaal in de bodem aangetroffen. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Zintuiglijke waarneming  

DEELLOCATIE  BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

Perceel 2395 401 0 - 50 sporen baksteen 

 403 0 - 50 sporen baksteen, 

 404 0 - 50 sporen baksteen, zwak aardewerkhoudend 

 406 0 - 50 sporen aardewerk 

 407 0 - 50 sporen aardewerk 

 603 65 - 85 sporen aardewerk, sporen slakken 

 604 0 - 30 sporen baksteen 

  30 - 60 sporen baksteen 

Percelen 2394, 2194 501 30 - 80 sporen baksteen 

 501-1 30 - 80 sporen baksteen 

 502 0 - 50 sporen baksteen, sporen metselpuin, sporen plastic, 

sporen beton 

 601 20- 40 klinker/grindlaag 

  70 - 100 sporen baksteen 

 700 100 - 140 zwak baksteenhoudend 

 701 45 - 70 zwak baksteenhoudend 

  70 - 100 sporen baksteen 

 703 50- 70 zwak baksteenhoudend 
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DEELLOCATIE  BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

 704 70 - 80 zwak baksteenhoudend 

 705 70 - 80 sporen baksteen 

 705 130 - 150 sporen baksteen 

  150 – 200 sporen aardewerk 

 

De zintuiglijke waarneming geeft geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te passen. 

Alleen de monsters met oliewaarnemingen zijn apart ingezet op minerale olieanalyses.  

 

Omdat slechts lichte hoeveelheden baksteen, aardewerk, slakken en metselpuin zijn 

aangetroffen zijn de betreffende grondmonsters niet separaat geanalyseerd. Wel is reke-

ning gehouden in de mengmonstersamenstelling met het zintuiglijk aangetroffen bodem-

vreemd materiaal. De mengmonsters zijn samengesteld uit grondmonsters met gelijk-

waardige bijmengingen. 

Grondwater 

In tabel 4.3 zijn de gemeten grondwaterstanden en de tijdens peilbuisbemonstering 

gemeten waarden voor zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen en troebelheid weerge-

geven. De in het veld bepaalde pH en Ec wijken niet af van datgene wat van nature in de 

bodem voorkomt. Bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden na stabilisatie 

van het elektrisch geleidingsvermogen. 

Tabel 4.3 Gegevens grondwater tijdens bemonstering 

PEILBUIS BKPB¹ 

CM TOV MV 

GWS¹ 

(CM TOV BKPB) 

PH¹ EC¹ 

(µS/CM) 

NTU² BELUCHT³ 

501 20 90 6.84 2110 148 nee 

1)   

BKPB : bovenkant peilbuis 

GWS : grondwaterstand 

pH : zuurgraad 

Ec : elektrisch geleidingsvermogen 

NTU : troebelheid (Nephelometric Turbidity Units) 

2)   

Ondanks dat het grondwater is bemonsterd conform de NEN 5744, overschrijdt de in het veld gemeten troebelheid 

de vastgestelde waarden voor grondwater met een natuurlijke troebelheid (0 – 10 NTU). Dit betekent dat indien een 

in het grondwater gemeten concentratie de toetsings- of interventiewaarde overschrijdt, een herbemonstering dient 

te worden uitgevoerd gericht op het nemen van een grondwatermonster met een natuurlijke troebelheid 

 

4.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

Toetsing Wet bodembescherming (Wbb) 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een 

verklaring van de analysepakketten.  
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De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische 

stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-

noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in 

de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Tabel 4.4 Toetsingswaarden 

TOETSINGSWAARDEN
1

 TOELICHTING 

Achtergrondwaarde (AW) Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 

verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Streefwaarde (S) Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 

verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (I)   Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de mens, 

dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. 

1)
  

In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventie-

waarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd. 

 

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de 

streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voor-

noemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 

1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond / 

Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden 

waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.  

Toetsing PFAS 

Voor PFAS zijn tijdelijke toepassingsnormen vastgesteld voor het toepassen van grond en 

baggerspecie. Deze normen staan opgenomen in het geactualiseerd tijdelijk handelings-

kader voor hergebruik van PFAS houdende grond en bagger” (ministerie van I&W, 2 juli 

2020) en is toegevoegd in bijlage H. De toepassingsnormen zijn vastgesteld voor de 

bodemfunctieklassen Landbouw/natuur en Wonen/industrie. Voor locaties gelegen in 

grondwaterbeschermingsgebieden geldt de gebiedskwaliteit. Indien deze niet bekend is 

bedraagt de ondergrens 0,1 µg/kg ds.  

Toetsresultaten grond 

In tabel 4.5 zijn de relevante en/of verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseer-

de grondmonsters weergegeven.  
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Tabel 4.5 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters 

MONSTER 
 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  (CM-MV) TOETSING
1 

Actualiserend bodemonderzoek  

MM01 501, 502 0 – 80 PAK*, cadmium*, kobalt*, koper*, kwik*, lood* en 

zink* 

MM02 505, 505, 507 15 - 70 PAK*, PCB*, cadmium*, kobalt*, koper*, kwik*, 

lood*, nikkel* en zink** 

MM03 501, 501, 503, 507 80 - 150 PAK*, cadmium*, kobalt*, koper*, kwik*, lood*, 

nikkel* en zink* 

Minerale olie 

501-1-1 501 150 - 200 minerale olie* 

507-5 507 100 - 150 - 

Uitsplitsing MM02 zink 

505-2 505 15 - 40 zink* 

505-3 505 40 - 70 zink*** 

507-2 507 20 - 55 zink* 

Asbestonderzoek   

Asbest VE01 0 - 50 - 

1)  PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen, PCB= polychloorbifenylen, (zie ook bijlage C) 

-     : <= detectiegrens/achtergrondwaarde 

*     : > achtergrondwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde 

Toetsresultaten PFAS 

In tabel 4.6 zijn de parameters van de geanalyseerde grondmonsters weergegeven.  

Tabel 4.6 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters PFAS 

(MENG-) 

MONSTER 
 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

GEHALTE PFAS EN  

INDELING BODEMKWALITEITSKLASSE
 

Bovengrond perceel 2395 

PFAS01 401, 404, 406, 407 0 – 50 PFOA (som): NT 

PFOS (som): Landbouw/natuur  

Overige PFAS: Landbouw/natuur 

Bovengrond percelen 2394 en 2194 

PFAS02 502, 503, 505, 506 0 – 50 PFOA (som): Landbouw/natuur  

PFOS (som): Landbouw/natuur  

Overige PFAS: Landbouw/natuur  

Ondergrond percelen 2395, 2394 en 2194 

PFAS03 401, 402, 501, 503 50 - 130 PFOA (som): Landbouw/natuur  

PFOS (som): Landbouw/natuur  

Overige PFAS: Landbouw/natuur 

PFAS04 402, 402, 507 120 - 200 PFOA (som): Wonen/industrie  

PFOS (som): Landbouw/natuur  

Overige PFAS: Landbouw/natuur 
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Ook zijn gering verhoogde concentraties PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA gemeten, in zeer 

geringe mate boven detectieniveau. De overige parameters PFAS waarop de grondmon-

sters zijn onderzocht, zijn niet met verhoogde concentraties ten opzichte van de achter-

grondwaarden en/of bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur aangetroffen.  

Toetsresultaten grondwater  

In tabel 4.7 zijn de relevante en/of verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseer-

de grondwatermonsters weergegeven.  

Tabel 4.7 Toetsresultaten grondwatermonster 

PEILBUIS/WATERMONSTER
 

FILTERSTELLING (CM-MV) TOETSING
1 

501-1-1 170 - 270 barium**, naftaleen*, MTBE² en ETBE³ 

1)  

-     : <= detectiegrens/streefwaarde 

*     : > streefwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde  

2  : streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

3   : heeft geen normwaarde 

 

Uit de resultaten van het grondwateronderzoek blijkt dat er in het grondwater in geringe 

concentraties naftaleen, MTBE en ETBE aanwezig zijn. Barium is matig verhoogd.  

 

De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn 

niet met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarden 

grond/streefwaarden grondwater aangetroffen. In bijlage D zijn de gemeten concentra-

ties, de toetswaarden en de toetsresultaten weergegeven. 

4.4 Resultaten laboratoriumonderzoek en veldwerkonderzoek 

 

Actualiserend bodemonderzoek  

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194 

In de bovengrond (MM01 en MM02) overschrijden de concentraties PAK, PCB, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink de achtergrondwaarden. Dit is te relateren aan de 

bodemvreemde waarnemingen en komt overeen met de verwachtingen op grond van 

eerder bodemonderzoek.  

 

Na uitsplitsing van mengmonster MM02 blijkt dat ter plaatse van boring 505 (40 – 70 cm-

mv) is zink aangetroffen boven de interventiewaarde. In de laag erboven is zink licht 

verhoogd. De meting valt binnen de reeds bekende zinkvlek (bij boring 15) en bevestigde 

de aanwezigheid ervan. Bij eerder onderzoek waren hier in de bodem bijmengingen met 

afval waargenomen.    
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In de ondergrond (MM03) overschrijden PAK, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel 

en zink de achtergrondwaarden. Uit de analyse van de bodemlaag ter plaatse van boring 

501-1 (afperkende boring ca. 5 meter ten noorden van peilbuis 501 blijkt dat er minerale 

olie in de onderzochte bodemlaag (150 – 200 cm-mv.) licht verhoogd aanwezig is. Tevens 

is ter plaatse van boring 507 minerale olie in de ondergrond aangetroffen. 

 

In het grondwater overschrijden barium en naftaleen de streefwaarden. Ook is een veront-

reiniging met MTBE en ETBE in het grondwater aangetroffen. Naftaleen, MTBE en ETBE zijn 

stoffen die aanwezig zijn in brandstoffen.  

 

Het licht verhoogd gehalte barium in het grondwater wordt vaker aangetroffen zonder dat 

sprake is van een duidelijk aanwijsbare bron. In deze gevallen wordt gesproken van een 

verhoogde waarden met een (semi) natuurlijke oorsprong
1

. 

 

PFAS onderzoek  

Stationsstraat 27 bovengrond: perceel 2395 

In de kleiige bovengrond (PFAS01) overschrijdt de concentratie PFOA de achtergrondwaar-

den. Hierdoor overschrijdt PFOA de toepassingsnorm voor Wonen/Industrie. Aangezien de 

locatie binnen de invloedsfeer van Chemours/Dupont valt, zijn verhoogde concentraties te 

verwachten. Er is geen aanleiding om een bron op locatie zelf te verwachten. De boven-

grond is buiten de locatie niet zonder meer toepasbaar, binnen de onderzoekslocatie wel.  

 

Ook zijn gering verhoogde concentraties PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA gemeten, in zeer 

geringe mate boven detectieniveau. 

 

Stationsstraat 23-25 bovengrond: percelen 2394 en 2194 

In de zandige bovengrond (PFAS02) overschrijden PFOS en PFOA de achtergrondwaarden 

niet. De grond voldoet aan de toepassingsnorm Landbouw/Natuur. 

 

Stationsstraat 23,25, 27 ondergrond: percelen 2395, 2394 en 2194 

In de kleiige ondergrond (PFAS03, 50–130 cm-mv.) overschrijden PFOS en PFOA de achter-

grondwaarden niet. De grond voldoet aan de toepassingsnorm Landbouw/Natuur. 

 

In de venige ondergrond (PFAS04, 120–200 cm-mv.) overschrijdt de concentratie PFOA de 

achtergrondwaarden. Gezien het hoge organisch stofgehalte kan er invloed op de toet-

singswaarde zijn. De grond voldoet aan de toepassingsnorm Wonen/Industrie. 

 

4.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gehanteerde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie’ wordt hiermee aangenomen. 
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5 Verkennend asbestonderzoek Stationsstraat 23-25 

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en asbestanalyses 

inclusief toetsing gepresenteerd.  

5.1 Veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Op basis 

van de maaiveldinspectie wordt de onderzoeklocatie opgedeeld in homogene deellocaties, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte deellocaties. Doel 

van de maaiveldinspectie is om de oppervlakte van de verdachte locaties zoveel mogelijk 

in te perken.  

 

Vanwege de aanwezigheid van een verharding (klinkers) en begroeiing kan het maaiveld 

voor minder dan 50% worden geïnspecteerd. Uitgangspunt in de NEN 5707 is dat bij een 

inspectie-efficiëntie lager dan 50 % de waarde van een maaiveldinspectie onvoldoende is 

om een kwantitatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte in de toplaag. Derhalve 

blijft het maaiveld als verdachte locatie aangemerkt. Op het maaiveld is visueel geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Inspectie en monsterneming bodem 

De asbestinspectiegaten zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verdeeld en zijn 

handmatig gegraven in de verdachte bodemlaag tot op de onverdachte ondergrond. Ter 

plaatse van de bebouwing zijn geen asbestinspectiegaten gegraven. 

 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de bodem geen asbestverdacht mate-

riaal aangetroffen. De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmateriaal bedraagt 

100%. 

5.2 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C. 

 

De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 

mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfibool concen-

tratie). De interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) is opgenomen in bijlage 1 van de 

Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 juli 2013.  

 

In NEN 5707 wordt onderscheidt gemaakt tussen asbest op maaiveld en asbest in de 

bodem. De gewogen waarden voor asbest op maaiveld en in de bodem worden separaat 

getoetst aan de interventiewaarde.  

 

In het stadium van een verkennend bodemonderzoek wordt de berekende asbestconcen-

tratie gezien als een indicatief gehalte per te onderscheiden (deel)locatie. Indien het 

gewogen gehalte aan asbest kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder 

onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde 

ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden overschreden. 
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Zowel op maaiveld als in de vrijkomende grond is visueel geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. Analytisch is geen asbesthoudend materiaal in de aangeleverde grondmon-

sters aangetoond.  

De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C. 

 

5.3 Bepaling asbestconcentratie en toetsing 

Resultaten asbestberekening maaiveld 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierdoor is een 

berekening van het asbestgehalte van het maaiveld niet nodig.  

 

In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetoond. Een 

berekening van het asbestgehalte in de bodem is hierdoor niet nodig. 

 

5.4 Resultaten laboratoriumonderzoek en veldonderzoek 

Maaiveld 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

Verdachte bodemlaag 

In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbestverdacht materiaal 

aangetoond. 

5.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gehanteerde onderzoekshypothese ‘verdachte locatie’ wordt hiermee verworpen. 
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6 Nader bodemonderzoek NTA 5755 

In de hoofdstuk is het nader bodemonderzoek naar minerale olie en lood beschreven.  

6.1 Veldonderzoek 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen oliewaarnemingen en 

ander soortig bodemvreemd materiaal gedaan in de bodem. Een overzicht hiervan is 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 6.1 Zintuiglijke waarneming olie en overige relevante waarnemingen  

DEELLOCATIE  BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

Stationsstraat 23-25; percelen 2394, 2194, bij boring 507 

 507 75-150 Klei, zwakke ow reactie  

 601 100-160 Klei, zwakke ow reactie   

 602 -  

 603 55-65 Zand, zwakke ow reactie 

  65-85 Veen, sporen aardewerk en slakken, zwakke ow reactie 

  85-120 Klei, zwakke ow reactie 

 604 - - 

    

Stationsstraat 23-25: percelen 2394, 2194, bij boring 501 

 501 150-200 Klei, zwakke ow reactie 

 700 30-80 Klei, zwakke ow reactie 

  100-140 Zand, zwak baksteen, zwakke ow reactie 

  140-190 Klei, zwakke ow reactie 

 701 140-160 Klei, zwakke ow reactie 

 702 - - 

 703 - - 

 704 100-140 Zand, zwakke ow reactie 

 705 70-80 Zand, sporen baksteen, zwakke ow reactie 

  80-90 Klei, zwakke ow reactie 

  130-150 Klei, sporen baksteen, zwakke ow reactie 

    

Stationsstraat 27: perceel 2395, bij boring 17/101 

 800 0 - 30 sporen baksteen 

  30 – 90 zwak baksteenhoudend, brokken beton 

OW = olie-waterreactie 

6.2 Resultaten laboratoriumonderzoek  

In onderstaande tabel zijn de relevante en/of verhoogde parameters na toetsing van de 

geanalyseerde grondmonsters weergegeven.  
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Tabel 6.2 analyseresultaten nader onderzoek NTA 5755 

(MENG-) 

MONSTER 
 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING
1 

Stationsstraat 23-25: percelen 2395, 2394 en 2194 minerale olie bij boring 507 

507-5 507 100 - 150 - 

601-5 601  

 

100 - 150 Olie < Aw 

603-5 603 85 - 120 Olie < Aw 

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194 minerale olie bij boring 501 

501-1-1 501 150 - 200 Olie* 

700-8 700 210 - 260 Olie < Aw 

701-5 701 140 - 160 Olie < Aw 

704-6 704 120 - 140 Olie < Aw 

Stationsstraat 27: perceel 2395, lood bij boring 17/101 

800-2 800 30 - 80 lood* 

800-4 800 90 - 110 lood* 

<Aw     : <= achtergrondwaarde 

*     : > achtergrondwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde 

6.3 Bespreking resultaten  

Stationsstraat 23-25: percelen 2395, 2394 en 2194 minerale olie bij boring 507 

Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen met minerale olie zijn de volgende 

onderzoeksvragen samengesteld: 

 Wat is de oorzaak en de bron van de verontreiniging? 

o De bron is niet eenduidig. Uit de chromatogrammen blijkt dat het een oudere, 

middelzware oliesoort betreft. Gezien de diepte van voorkomen en omdat het 

een oude olie betreft, kan dit al langere tijd aanwezig zijn. Op basis van de ge-

gevens is niet eenduidig of de bron op het terrein lag of erbuiten. Gezien de 

slechts gering verhoogde concentraties minerale olie is er milieuhygiënisch ge-

zien geen belemmering.  

 Hoe situeren de verontreinigingen in de grond zich in verticale en horizontale richting? 

o In de aanvullende boringen 601 en 603, rondom boring 507, is zintuiglijk olie 

waargenomen in het traject van 0,55-1,50 m-mv. Binnen de onderzoekslocatie is 

de minerale olie globaal in beeld gebracht. Dit is voldoende mate voor het vast-

stellen van de ernst van het geval.  

 Wat is de omvang van de verontreinigingen in de grond? 

o Zintuiglijk zijn zwakke olie-water reacties waargenomen. Analytisch is minerale 

olie aangetroffen boven het detectieniveau, maar beneden de achtergrondwaar-

de. Het bevindt zich vooral in de kleilaag onder het zandpakket en in sommige 

gevallen iets hoger in het profiel. Bij de boringen van SGS die hier zijn  ge-

plaatst, is zintuiglijk geen olie waargenomen. Het vaststellen van de verdere 

omvang is op milieuhygiënische grond niet noodzakelijk.  
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 Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

o De concentraties minerale olie zijn maximaal licht verhoogd. Er is geen sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging inzake de Wbb.  

Stationsstraat 23-25: percelen 2394 en 2194 minerale olie bij boring 501 

Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen met minerale olie zijn de volgende 

onderzoeksvragen samengesteld: 

 Wat is de oorzaak en de bron van de verontreiniging? 

o Uit de chromatogrammen blijkt dat het een oudere, middelzware oliesoort be-

treft. Gezien de diepte van voorkomen en omdat het een oude olie betreft, kan 

dit al langere tijd aanwezig zijn. Op basis van de gegevens is niet eenduidig of 

de bron op het terrein lag of erbuiten. Zeker omdat het verspreid over het ter-

rein voorkomt is niet eenduidig of de aanwezig minerale olie een oorzaak heeft 

op de onderzoekslocatie, dan wel een relatie met het aangrenzende perceel 

waar het tankstation aanwezig is. Gezien de slechts gering verhoogde concen-

traties minerale olie is er milieuhygiënisch gezien geen belemmering.  

 Hoe situeren de verontreinigingen in de grond zich in verticale en horizontale richting? 

o In de aanvullende boringen rondom boring 501 is zintuiglijk olie waargenomen. 

Dat is vooral aanwezig in het traject van 0,3-2,0 m-mv. Het is aangetroffen bij 

de grens met het oostelijke perceel, maar ook verder op het middenterrein. Het 

betreffen zwakke olie-water reacties. Analytisch is minerale olie aangetroffen 

boven het detectieniveau, maar beneden de achtergrondwaarde. Binnen de on-

derzoekslocatie is de minerale olie globaal in beeld gebracht. Dit is voldoende 

mate voor het vaststellen van de ernst van het geval.  

 Wat is de omvang van de verontreinigingen in de grond? 

o Zintuiglijk zijn zwakke olie-water reacties waargenomen. De minerale olie be-

vindt zich in de bodem vanaf 0,3-2,0 m-mv op verspreid over de locatie. Het 

vaststellen van verdere omvang is op milieuhygiënische grond niet noodzakelijk.  

 Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

o De concentraties minerale olie zijn maximaal licht verhoogd. Er is geen sprake 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging inzake de Wbb.  

Stationsstraat 27: perceel 2395, lood bij boring 17/101 

Bij de aanvullende boring 800 zijn in het traject vanaf maaiveld tot 0,9 m-mv resten bak-

steen en brokken beton waargenomen, zoals dat elders ook op dit terreindeel ook is 

waargenomen. Er is bij deze boring geen slibhoudende kleilaag waargenomen. Naar 

aanleiding van de aangetroffen verontreiniging met lood zijn de volgende onderzoeksvra-

gen samengesteld: 

 Hoe situeren de verontreinigingen in de grond zich in horizontale richting? 

o De meest verdachte monsters van boring 800 zijn ingezet op lood. Uit de resul-

taten blijkt dat lood licht verhoogd is aangetroffen. Met deze boring is de ver-

ontreiniging bij 17/101, zoals eerder aangegeven bij het onderzoek van SGS, in 

voldoende mate in beeld gebracht. Uit het geheel aan resultaten blijkt dat de 

sterk verhoogde concentratie met lood zich bevindt ter plaatse van boringen 

17/101, 103 en 105 en voornamelijk aanwezig is in de ondergrond van 1,0 – 

1,5 m-mv. In horizontale richting zijn de sterk verhoogde concentraties lood af-

geperkt. Op grond van dit resultaat, alsmede die van het eerder onderzoek van 

SGS, kan een contour worden getrokken.  
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 Wat is de omvang van de verontreinigingen in de grond? 

o Het volume wordt geschat op 18 m
3

 sterk verontreinigde grond. 

 Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

o Op grond van de huidige resultaten en de resultaten en conclusies uit voor-

gaand onderzoek is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontrei-

niging.  

6.4 Toelichting gevalsdefinitie en saneringsnoodzaak  

In het kader van de Wet bodembescherming dient te worden bepaald of de aangetroffen 

verontreiniging een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Als het totale bo-

demvolume sterk verontreinigde grond boven de 25 m³ uitkomt of in het geval van een 

sterke grondwaterverontreiniging boven de 100 m³ wordt gesproken van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging.  

 

Als sprake is van meerdere verontreinigingen dient te worden bepaald of de verontreini-

gingen als één geval of meerdere gevallen dienen te worden gesaneerd. De gevalsdefinitie 

wordt bepaald door de technische, organisatorische en ruimtelijke samenhang van de 

verontreinigingen te bepalen. 

Verontreiniging ontstaan na 1987 

Bij verontreinigingen ontstaan ná 1987 is zorgplicht van toepassing en dient de verontrei-

niging voor zover als redelijkerwijs mogelijk altijd geheel te worden gesaneerd, ongeacht 

het volume en mate van de verontreiniging.  

Verontreiniging ontstaan voor 1987, geval van ernstige bodemverontreiniging 

Is de verontreiniging ontstaan voor 1987 en is er sprake van een geval van ernstige bo-

demverontreiniging dan dient met het Saneringscriterium te worden bepaald of sprake is 

van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, ecosysteem of van 

verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s kan 

worden vastgesteld of een sanering al dan niet met spoed dient te worden uitgevoerd.  

Verontreiniging ontstaan voor 1987, geen geval van ernstige bodemverontreiniging 

Is de verontreiniging ontstaan voor 1987 en is er geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging dan is er geen saneringsplicht. Mogelijk is saneren wenselijk met 

het oog op gebruik of geplande werkzaamheden ter plaatse.  

6.5 Interpretatie gevalsdefinitie en saneringsnoodzaak 

Op grond van het huidige onderzoek, alsmede de voorgaande onderzoeken, kunnen voor 

de onderzoekslocatie verschillende verontreinigingen worden onderscheiden.  

 

Zware metalen in grond 

De verontreinigingen met sterk verhoogde concentraties zware metalen zijn hieronder 

opgenomen. In bijlage A is dit op tekening aangegeven.  
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Tabel 6.3 overzicht zware metalen > interventiewaarde 

VERONTREINIGING GRONDSOORT GEVAL  DIEPTE  

(CM-MV) 

HOEVEELHEID BOVEN 

INTERVENTIEWAARDE
 

Stationsstraat 23: perceel 2194 

Bij boring 15: zink  Afvalhoudende kleilaag (in perkje) Historisch 40-110 22 m
3

 grond 

Stationsstraat 27: perceel 2395 

Bij boring 17/101: Lood (slibhoudende) kleilaag Historisch 100 - 150 13 m
3

 grond  

Bij boring 10: koper Baksteenhoudend zand Historisch 0-40 15 m
3

 grond 

Bij boring 14: nikkel Veen in de ondergrond Historisch 140 - 190 18 m
3

 grond 

 

Uit de gegevens blijkt dat het om verschillende stoffen gaat op verschillende dieptes en 

locaties. De nikkel verontreiniging bij boring 14 wordt gerelateerd aan het ketelhuis en 

heeft een andere oorzaak dan de lood verontreiniging bij boring 17/101 (bodem van de 

voormalige watergang). De zinkverontreiniging bij boring 15 is te relateren aan de bij-

mengingen met afval in de bodem. Daarnaast hebben de percelen in het verleden verschil-

lende eigenaren, gebruiken en functies gehad en hebben wat dat betreft geen organisato-

rische samenhang gehad. Op grond hiervan is een technische samenhang niet aantoon-

baar, evenmin als een organisatorische samenhang. Er wordt geconcludeerd dat het 

aparte gevallen van bodemverontreinigingen betreffen en als zodanig per geval beoor-

deeld dient te worden. Geen van de verontreinigingen overschrijdt het toetsingscriterium 

van 25 m
3

 en derhalve is er geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

inzake Wbb.  

 

Minerale olie in grond  

Binnen de onderzoekslocatie is ook minerale olie waargenomen in de grond. Dit is met 

name visueel waargenomen, de concentraties minerale zijn maximaal licht verhoogd. 

Gezien de historie van locatie en de laag waarin het voorkomt, wordt er vanuit gegaan dat 

er sprake is van een historische bodemverontreiniging (ontstaan voor 1987). Vanwege de 

slechts licht verhoogde concentraties is er geen sprake van een geval van ernstige bodem-

verontreiniging en formeel is er geen saneringsplicht.  

 

MTBE/ETBE in grondwater  

In het grondwater aan de oostzijde grenzend aan het naastgelegen tankstation (peilbuis 

501) is een licht verhoogde concentratie naftaleen aangetoond. Minerale olie is in het 

grondwater niet aangetoond. De concentraties MTBE en ETBE zijn hoger dan het detectie-

niveau. Deze stoffen komen voor in brandstoffen en worden gerelateerd aan de aan de 

oostzijde gelegen tankstation Haan ’t Spoor. Daar heeft in het verleden een bodemsane-

ring plaatsgevonden en zijn bij de latere grondwatermonitoringen MTBE en ETBE aange-

toond in het grondwater nabij de grens met de Stationsstraat 23-25. De richting van het 

grondwater is zuid-zuidwestelijk gericht, deels richting de onderzoekslocatie. Dit betekent 

dat de geconstateerde verhoogde concentraties deel zijn van het verontreinigingsgeval op 

het naastgelegen terrein. De concentraties zijn dusdanig licht verhoogd dat er in milieu-

hygiënisch opzicht geen belemmering is voor nieuwbouw op de huidige locatie.  

 

 

  



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021    37 / 38 

 

7 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  

7.1 Conclusies 

Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

 Op de onderzoekslocatie Stationsstraat 23, 25 en 27 is een actualiserend bodemon-

derzoek uitgevoerd en een nader onderzoek naar minerale olie en lood;  

 Over het algemeen zijn licht verhoogde concentraties PAK, PCB, cadmium, kobalt, 

koper, kwik, lood, nikkel en zink aangetroffen. In het grondwater is een matig ver-

hoogde concentratie barium aangetroffen en licht verhoogde concentratie naftaleen. 

Ook is MTBE en ETBE aangetoond;  

 In de bovengrond van Stationsstraat 27 (perceel 2395) overschrijden de concentra-

ties PFOA de toetsingswaarde voor de Wonen/Industrie. De indicatieve interventie-

waarde (INEV) wordt niet overschreden. De aangetoonde concentraties in de bodem 

vormen in milieuhygiënische zin geen belemmering voor de toekomstig functie 

(nieuwbouw) en geven geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onderzoek in 

kader van de Wbb. Hergebruik buiten de locatie is op grond van de concentraties be-

perkt, binnen de werklocatie is hergebruik echter wel mogelijk;  

 Op en in de bodem is geen asbest aangetoond. Vervolgonderzoek is niet noodzake-

lijk; 

 Uit de resultaten blijkt verder dat er verschillende verontreinigingen met zware meta-

len in de grond aanwezig zijn, die de interventiewaarden overschrijden. De veront-

reinigingen zijn in voldoende mate onderzocht om een uitspraak te kunnen doen 

over de ernst van het geval. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. De gevallen wor-

den als aparte gevallen beschouwd en als zodanig beoordeeld. In onderstaande tabel 

is een overzicht opgenomen: 

VERONTREINIGING HOEVEELHEID GROND BOVEN 

INTERVENTIEWAARDE 

GEVAL  BEOORDELING GEVAL VAN 

ERNSTIGE BODEMVERONTREINIGING
 

Stationsstraat 23: perceel 2194 

Bij boring 15: zink  22 m
3

 grond Historisch Niet ernstig 

Stationsstraat 27: perceel 2395 

Bij boring 17/101: Lood 13 m
3

 grond  Historisch Niet ernstig 

Bij boring 10: koper 15 m
3

 grond Historisch Niet ernstig 

Bij boring 14: nikkel 18 m
3

 grond Historisch Niet ernstig 

 Daarnaast is tijdens het huidige onderzoek zintuiglijk minerale olie waargenomen in 

de bodem. De concentraties minerale olie zijn maximaal licht verhoogd. Vanuit mili-

euhygiënisch opzicht is er geen noodzaak voor vervolgonderzoek of sanering ervan. 

Overwogen kan worden of de aanwezigheid ervan wenselijk is;  

 In het grondwater aan de oostzijde van de onderzoekslocatie zijn naftaleen, MTBE en 

ETBE aangetoond. Deze verhoogde concentraties zijn te relateren aan de oostelijk ge-

legen tankstation en maken onderdeel uit van het daar aanwezige verontreinigings-

geval. De concentraties zijn slechts licht verhoogd zodat er in milieuhygiënisch op-

zicht geen belemmering is voor de toekomstige functie op de locatie. Sanering ervan 

is op milieuhygiënische gronden niet noodzakelijk. 
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Resumé 

 De aangetoonde sterk verhoogde concentraties zware metalen in de bodem vormen 

in milieuhygiënische zin een belemmering voor de toekomstige gebruik en functie. 

Herinrichting en grondverzet is niet zonder meer mogelijk omdat de interventie-

waarde wordt overschreden. Op grond van het geheel aan resultaten wordt gecon-

cludeerd dat er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in-

zake de Wbb. Sanering van de verontreinigingen kan derhalve via een Plan van Aan-

pak via de gemeente Hardinxveld.  

7.2 Aanbevelingen 

 Aanbevolen wordt om - in kader van herinrichting - een Plan van Aanpak op te stellen 

voor een gezamenlijke sanering van de geconstateerde verontreinigingen met ver-

hoogde concentraties zware metalen. In het Plan van Aanpak worden uitgangspun-

ten, terugsaneerwaarden, hoeveelheden, wijze van uitvoering, eventuele grondstro-

men en veiligheidsmaatregelen opgenomen. Aangezien het geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging betreft, kan dit een eenvoudigere procedure doorlopen en ter 

instemming aan de gemeente Hardinxveld worden voorgelegd. Na instemming kan 

gestart worden met de saneringswerkzaamheden. Het Plan van Aanpak kan ook ge-

bruikt worden bij verdere planvorming en als handvat naar  de aannemer;  

 Wat betreft de geconstateerde aanwezigheid van naftaleen, MTBE en ETBE in het 

grondwater wordt aanbevolen de eigenaar van het aangrenzende oostelijke tanksta-

tion te informeren hierover.  

 Het onderzoek naar PFAS kan ter indicatie worden gebruikt voor het toekomstig 

grondverzet. Aanbevolen wordt rekening te houden met de verhoogde concentraties 

PFOA op ter plaatse van de bovengrond van Stationsstraat 27 (perceel 2395) en deze 

zo mogelijk te hergebruiken binnen de onderzoekslocatie. Indien het niet mogelijk is 

om bij de ontwikkeling van de onderzoekslocatie met een gesloten grondbalans te 

werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Bij toepassingen buiten de 

onderzoekslocatie dient een partijkeuring te worden uitgevoerd, aangevuld met on-

derzoek naar PFAS. Dit bepaald de definitieve indeling in de bodemkwaliteitsklasse 

en mogelijkheden tot hergebruik. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een toe-

passing worden gezocht in het kader van actief bodembeheer (bodembeheerplan en 

bodemkwaliteitskaart).  



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021  

Bijlage A 

 

 

 blad 1: Topografische ligging 

 blad 2:  Situatietekening en monsterpunten 



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021  

 

 

 

 

    TOPOGRAFISCHE LIGGING 

  Bijlage: A Blad: 1 Van: 2   

     

 Opdrachtgever  : Pouderoyen B.V. 

 Projectnaam   : Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27  

 Projectnummer  : P18-0261 

 Datum   : 4 mei 2021 











 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021  

Bijlage B 

 

 

Beschrijving bodemopbouw 



d.d. 06-04-2021

Onderwerp: Boorbeschrijving

Projectnaam: Hardinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

Projectcode: P18-0261-005

Pagina 1 van 5

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 401

Hoogte mv: -0,929

Datum: 18-11-2020

X: 116863,73 Y: 426966,34
0

50

100

150

200

PFAS1

PFAS2

PFAS3

PFAS5

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen
wortels, sporen baksteen, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

90

Zand, matig grof, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 402

Hoogte mv: -1,005

Datum: 18-11-2020

X: 116820,40 Y: 426932,17
0

50

100

150

200

PFAS1

PFAS3

PFAS5

PFAS6

gras0

Klei, uiterst zandig, zwak humeus, zwak
grindig, sporen wortels, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, neutraal blauwgrijs,
Edelmanboor

120

Veen, zwak kleiïg, donker grijsbruin,
Edelmanboor

200

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 403

Hoogte mv: -1,004

Datum: 18-11-2020

X: 116858,55 Y: 426952,73

0

50

PFAS1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen
baksteen, sporen hout, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

50

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 404

Hoogte mv: -0,918

Datum: 18-11-2020

X: 116856,99 Y: 426932,47

0

50

PFAS1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen
baksteen, sporen wortels, zwak
aardewerkhoudend, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor50
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Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 405

Hoogte mv: -1,091

Datum: 18-11-2020

X: 116836,73 Y: 426948,49
0

50

PFAS1

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, zwak houthoudend, licht
bruinbeige, Edelmanboor

50

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 406

Hoogte mv: -1,028

Datum: 18-11-2020

X: 116839,10 Y: 426965,48
0

50

PFAS1

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak
wortelhoudend, sporen aardewerk,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 407

Hoogte mv: -1,06

Datum: 18-11-2020

X: 116813,59 Y: 426947,12

0

50

PFAS1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, zwak
wortelhoudend, sporen aardewerk,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 501
Datum: 18-11-2020

X: 116900,97 Y: 426960,91

0

50

100

150

200

250

6 PFAS6

1 PFAS1

2 PFAS2

3 PFAS3

4 PFAS45

7 PFAS7

groenstrook0

Zand, matig fijn, sterk humeus, matig
wortelhoudend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak
humeus, sporen wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

80

Klei, uiterst zandig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, zwakke olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie,
Edelmanboor

240

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

270
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Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 501-2

Hoogte mv: -1,124

Datum: 18-11-2020

X: 116902,18 Y: 426955,49
0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak
humeus, sporen wortels, geen olie-water
reactie, neutraalbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, geen
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, geen olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

180

Klei, matig zandig, matig plantenresten
houdend, geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

200

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 501-3

Hoogte mv: -0,879

Datum: 18-11-2020

X: 116894,95 Y: 426960,30
0

50

0

Zand, matig fijn, matig humeus, sterk
grindig, zwak wortelhoudend, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak siltig,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor,
Gestaakt op harde laag

70

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 501-4

Hoogte mv: -0,389

Datum: 18-11-2020

X: 116893,55 Y: 426961,03

0

50

0

Zand, matig fijn, matig humeus, matig
grindig, zwak wortelhoudend, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak humeus, matig
siltig, sporen wortels, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, gestaakt op harde laag

60

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 502

Hoogte mv: -0,903

Datum: 18-11-2020

X: 116873,21 Y: 426945,65

0

50

1 pfas1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig
humeus, sporen baksteen, sporen
metselpuin, sporen plastic, sporen
wortels, sporen beton, donkerbruin,
Edelmanboor, gestaakt op harde laag

50
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Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 503

Hoogte mv: -0,601

Datum: 18-11-2020

X: 116889,45 Y: 426946,03
0

50

100

1 PFAS1

2 PFAS2

3 PFAS3

erf0

Zand, matig fijn, matig humeus, sporen
wortels, brokken klei, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, sporen roest, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

110

Klei, matig zandig, neutraal blauwgrijs,
Edelmanboor

130

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 504

Hoogte mv: -0,318

Datum: 18-11-2020

X: 116881,01 Y: 426956,84
0

50

1 PFAS1

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor
7

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig,
licht bruinbeige, Edelmanboor,
GESTAAKT OP KABEL50

Boring: 505
Datum: 18-11-2020

X: 116896,75 Y: 426970,45

0

50

1 PFAS1

2 PFAS2

3 PFAS3

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor
7

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

15

Klei, zwak zandig, matig humeus, donker
grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig siltig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

70

Boring: 506
Datum: 18-11-2020

X: 116885,12 Y: 426967,51

0

50

1 PFAS1

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor
7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht bruinbeige, Edelmanboor,
GESTAAKT OP MASSIEF50
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Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 507

Hoogte mv: -0,769

Datum: 18-11-2020

X: 116870,18 Y: 426970,95
0

50

100

150

200

1 pfas1

2 pfas2

3 pfas3

4 pfas4

5 pfas5

7 pfas6

klinker0

Volledig klinkers, Edelmanboor
4

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht bruinbeige, Edelmanboor

20

Klei, sterk zandig, matig grindig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

55

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

75

Klei, matig siltig, zwakke olie-water
reactie, neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, matig kleiïg, geen olie-water
reactie, neutraal roodbruin, Edelmanboor

200
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Datum: 18-11-2020

Gat / sleuf: G01
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

150

200

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus,
matig wortelhoudend, donkerbruin, Schep

30

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus,
sporen wortels, neutraal grijsbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus,
sporen baksteen, sporen wortels, neutraal
grijsbruin, Kernboor, 1 brok
aardewerk/baksteen

70

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

200

Datum: 18-11-2020

Gat / sleuf: G02
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

groenstrook0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus,
sporen baksteen, sporen metselpuin,
sporen plastic, sporen wortels, sporen
beton, donkerbruin, Schep, ff 42.7 gf 0.3
VE01

50

Datum: 18-11-2020

Gat / sleuf: G03
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen wortels, brokken klei,
neutraal grijsbruin, Schep

50

Datum: 18-11-2020

Gat / sleuf: G04
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

klinker0

Volledig klinkers, Schep7

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindig,
licht bruinbeige, Schep, GESTAAKT OP
KABEL

50
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Datum: 18-11-2020

Gat / sleuf: G05
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

klinker0

Volledig klinkers, Schep7

Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Schep

15

Klei, sterk zandig, matig humeus, donker
grijsbruin, Schep, FF 24.9 GF 0 VE02

50

Datum: 18-11-2020

Gat / sleuf: G06
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

klinker0

Volledig klinkers, Schep7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht bruinbeige, Schep,
GESTAAKT OP MASSIEF

50

Datum: 18-11-2020

Gat / sleuf: G07
Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

150

200

klinker0

Volledig klinkers, Schep
4

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, licht bruinbeige, Schep20

Klei, sterk zandig, matig grindig,
neutraalgrijs, Schep, FF27 GF0 VE02

55

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Edelmanboor

75

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal roodbruin,
Edelmanboor

200



d.d. 06-04-2021

Onderwerp: Boorbeschrijving

Projectnaam: Hardinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

Projectcode: P18-0261-005

Pagina 1 van 3

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 601

Hoogte mv: -0,682

Datum: 25-3-2021

X: 116875,59 Y: 426971,93
0

50

100

150

200

250

1

3

4

5

7

8

klinker0

Volledig klinkers, Schep
4

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

20

Grind, zeer grof, sterk klinkers, neutraal
beigegrijs, Schep, klinker/grindlaag

40

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, sporen baksteen, geen olie-water
reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, matig humeus, zwakke
olie-water reactie, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

160

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Guts

250

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 602

Hoogte mv: -0,83

Datum: 25-3-2021

X: 116880,88 Y: 426972,39
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

7

klinker0

Volledig klinkers, Schep
7

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

45

Klei, matig zandig, zwak humeus, brokken
veen, geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie, neutraal
beigegrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig humeus, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs, Edelmanboor

120

Klei, zwak siltig, geen olie-water reactie,
licht beigegrijs, Guts

180

Veen, zwak kleiïg, zwak houthoudend,
geen olie-water reactie, donker roodbruin,
Guts

250

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 603

Hoogte mv: -0,745

Datum: 25-3-2021

X: 116868,38 Y: 426965,73

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, matig
humeus, sporen wortels, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen
roest, geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

55

Zand, matig grof, zwak siltig, zwakke
olie-water reactie, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

65

Veen, matig kleiïg, zwak zandig, sporen
aardewerk, sporen slakken, zwakke
olie-water reactie, donker grijsbruin,
Edelmanboor

85

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwakke
olie-water reactie, neutraalgrijs,
Edelmanboor

120

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie,
donker roodbruin, Edelmanboor

200

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 604

Hoogte mv: -0,887

Datum: 25-3-2021

X: 116865,51 Y: 426970,02

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

gras0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, matig
humeus, sporen wortels, sporen baksteen,
geen olie-water reactie, neutraal
beigebruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen
baksteen, zwak roesthoudend, geen
olie-water reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

60

Klei, matig zandig, zwak humeus, brokken
veen, geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

80

Klei, matig siltig, matig humeus, geen
olie-water reactie, donker bruingrijs,
Edelmanboor

100

Veen, matig kleiïg, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin, Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie,
neutraal roodbruin, Edelmanboor

250



d.d. 06-04-2021

Onderwerp: Boorbeschrijving

Projectnaam: Hardinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

Projectcode: P18-0261-005
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Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 700

Hoogte mv: -0,749

Datum: 25-3-2021

X: 116899,30 Y: 426972,97
0
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groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, matig
wortelhoudend, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak
roesthoudend, geen olie-water reactie,
licht beigegrijs, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak
wortelhoudend, zwakke olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal grijsbeige,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig kleiïg, brokken klei,
zwak baksteenhoudend, zwakke olie-water
reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor

140

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwakke
olie-water reactie, neutraal bruingrijs, Guts

190

Klei, zwak siltig, sterk humeus, matig
slibhoudend, geen olie-water reactie,
donker bruingrijs, Guts

210

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie,
neutraal beigebruin, Guts

260

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 701

Hoogte mv: -0,768

Datum: 25-3-2021

X: 116894,80 Y: 426968,73
0
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klinker0

Volledig klinkers, Schep
7

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

45

Zand, matig grof, zwak kleiïg, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

70

Zand, matig grof, matig kleiïg, matig
grindig, sporen baksteen, brokken klei,
geen olie-water reactie, pid (0 ppm),
neutraal beigegrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

140

Klei, zwak humeus, zwakke olie-water
reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor

160

Klei, zwak siltig, geen olie-water reactie,
licht beigegrijs, Guts

190

Veen, matig kleiïg, geen olie-water
reactie, neutraal grijsbruin, Guts

230

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 702

Hoogte mv: -0,504

Datum: 25-3-2021

X: 116894,90 Y: 426962,24

0

50

100

150

200

1

2

4

5

6

7

klinker0

Volledig klinkers, Schep
7

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

75

Volledig baksteen, Edelmanboor
80

Zand, matig grof, zwak kleiïg, zwak
humeus, geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

140

Klei, matig siltig, geen olie-water reactie,
neutraalgrijs, Edelmanboor

190

Veen, matig kleiïg, matig houthoudend,
geen olie-water reactie, neutraal
grijsbruin, Guts

240

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 703

Hoogte mv: -0,776

Datum: 25-3-2021

X: 116887,00 Y: 426970,29
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klinker0

Volledig klinkers, Schep
7

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Edelmanboor50

Zand, matig grof, zwak kleiïg, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), donker
beigegrijs, Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, matig humeus, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, matig humeus, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm),
neutraalgrijs, Guts

150

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak
houthoudend, geen olie-water reactie,
lichtgrijs, Guts

200



d.d. 06-04-2021

Onderwerp: Boorbeschrijving

Projectnaam: Hardinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

Projectcode: P18-0261-005
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Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 704

Hoogte mv: -0,571

Datum: 25-3-2021

X: 116887,52 Y: 426963,01
0
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9

klinker0

Volledig klinkers, Schep
7

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak kleiïg, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

80

Klei, zwak zandig, matig humeus, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, zwakke olie-water reactie, pid (0
ppm), neutraalgrijs, Edelmanboor

120

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, zwakke olie-water reactie, pid (0
ppm), neutraal beigegrijs, Edelmanboor

140

Klei, zwak siltig, matig humeus, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

160

Klei, zwak siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, pid (0 ppm), licht
beigegrijs, Guts

190

Veen, matig kleiïg, geen olie-water
reactie, pid (0 ppm), neutraal grijsbruin,
Guts

210

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 705

Hoogte mv: -0,434

Datum: 25-3-2021

X: 116879,79 Y: 426959,33
0
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klinker0

Volledig klinkers, Schep
7

Zand, zeer grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen
baksteen, zwakke olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

80

Klei, zwak siltig, zwak humeus, sporen
veen, zwakke olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

90

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

130

Klei, zwak zandig, zwak grindig, matig
humeus, sporen wortels, sporen baksteen,
zwakke olie-water reactie, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, zwak humeus, sporen
aardewerk, geen olie-water reactie,
neutraal bruingrijs, Guts

200

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Guts

250

Ref. vlak: N.A.P.

Boring: 800

Hoogte mv: -1,522

Datum: 25-3-2021

X: 116873,93 Y: 426942,91
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gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, sporen
baksteen, sporen wortels, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, sterk zandig, matig humeus, zwak
grindig, zwak baksteenhoudend, sporen
roest, brokken beton, neutraal beigebruin,
Edelmanboor90

Klei, zwak siltig, zwak zandig, licht
beigegrijs, Edelmanboor

110

Veen, zwak zandig, zwak kleiïg, resten
hout, donker grijsbruin, Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, zwak houthoudend,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

200

Veen, sterk houthoudend, donker
grijsbruin, Edelmanboor

250
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T.a.v. Diederik Van Ameijde
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 30-Nov-2020

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2020

p18-0261-5-9

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2020185720/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2 3

Diederik Van Ameijde

1/2

P18-0261-005

p18-0261-5-9

Analysecertificaat

30-Nov-2020/12:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020185720/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.2% (m/m) 78.9 72.7Droge stof

S 5.7% (m/m) ds 3.6 6.2Organische stof

94% (m/m) ds 96 93Gloeirest

S 6.4% (m/m) ds 9.5 13.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 95mg/kg ds 240 180Barium (Ba)

S 0.50mg/kg ds 1.6 0.78Cadmium (Cd)

S 6.5mg/kg ds 9.5 11Kobalt (Co)

S 32mg/kg ds 43 48Koper (Cu)

S 0.21mg/kg ds 0.94 0.60Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 20 25Nikkel (Ni)

S 120mg/kg ds 110 150Lood (Pb)

S 210mg/kg ds 330 240Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 14Minerale olie (C10-C12)

5.8mg/kg ds <5.0 21Minerale olie (C12-C16)

8.2mg/kg ds 5.5 6.2Minerale olie (C16-C21)

26mg/kg ds 25 19Minerale olie (C21-C30)

20mg/kg ds 13 9.5Minerale olie (C30-C35)

10mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 72mg/kg ds 51 73Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0010mg/kg ds 0.0015 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds 0.0021 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0074 0.0014PCB 101

1

2

3

MM01

MM02

MM03 11714020

11714019

11714018

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2 3

Diederik Van Ameijde

2/2

P18-0261-005

p18-0261-5-9

Analysecertificaat

30-Nov-2020/12:33

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020185720/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds 0.0044 <0.0010PCB 118

S
2)2)2)

0.0016mg/kg ds 0.011 0.0027PCB 138

S 0.0016mg/kg ds 0.016 0.0027PCB 153

S 0.0012mg/kg ds 0.0091 0.0020PCB 180

S 0.0072mg/kg ds 0.052 0.011PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds 0.37 <0.050Naftaleen

S 0.37mg/kg ds 0.44 0.21Fenanthreen

S 0.12mg/kg ds 0.16 0.081Anthraceen

S 0.93mg/kg ds 0.64 0.49Fluorantheen

S 0.44mg/kg ds 0.36 0.26Benzo(a)anthraceen

S 0.47mg/kg ds 0.43 0.38Chryseen

S 0.21mg/kg ds 0.18 0.17Benzo(k)fluorantheen

S 0.45mg/kg ds 0.35 0.28Benzo(a)pyreen

S 0.30mg/kg ds 0.28 0.29Benzo(ghi)peryleen

S 0.26mg/kg ds 0.31 0.22Indeno(123-cd)pyreen

S 3.6mg/kg ds 3.5 2.4PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM01

MM02

MM03 11714020

11714019

11714018

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020185720/1
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11714018 MM01

5020538176166 1 0  50 18-Nov-2020

5010538175643 1 30  80 18-Nov-2020

 11714019 MM02

5050538479931 2 15  40 18-Nov-2020

5050538479942 3 40  70 18-Nov-2020

5070538480113 2 20  55 18-Nov-2020

 11714020 MM03

5030538479941 3 110  130 18-Nov-2020

5070538479919 4 75  100 18-Nov-2020

5010538176164 2 80  130 18-Nov-2020

5010538175546 3 130  150 18-Nov-2020
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

PCB 28 kan positief beïnvloed worden door PCB 31.

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020185720/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020185720/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11714020

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11714018
Certificate no.: 2020185720
Sample description.: MM01
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11714019
Certificate no.:2020185720
Sample description.: MM02
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11714020
Certificate no.: 2020185720
Sample description.: MM03
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T.a.v. Diederik Van Ameijde
Postbus 509
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 23-Nov-2020

NETHERLANDS

BOOT Organiserend Ingenieursbu

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2020

P18-0261-6-18

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2020185040/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1

Diederik Van Ameijde

1/1

P18-0261-005

P18-0261-6-18

Analysecertificaat

20-Nov-2020/21:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020185040/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 20-Nov-2020

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

77.6% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

15.7kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<6.8mgAsbest (som)
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.6mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 VE01-1 11711850

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

MP



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020185040/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11711850 VE01-1

VE010118059MG 1 0  50 18-Nov-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020185040/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020185040/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6530179
Uw referentie : VE01-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/11/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 20-11-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15720 g
Droge massa aangeleverde monster : 12199 g
Percentage droogrest : 77,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11407,1 94,7 19,3 0,17 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 197,3 1,6 52,5 26,61 0 0,0
1-2 mm 165,1 1,4 40,6 24,59 0 0,0
2-4 mm 73,1 0,6 73,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 101,1 0,8 101,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 99,8 0,8 99,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12043,5 100,0 386,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,1 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1117103
Uw project omschrijving : 2020185040-P18-0261-005
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OJUW-TNWT-ZKGT-QWBR Ref.: 1117103_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1117103
Uw project omschrijving : 2020185040-P18-0261-005
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OJUW-TNWT-ZKGT-QWBR Ref.: 1117103_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6530179 VE01-1 VE01 0-.5 0118059MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1117103
Uw project omschrijving : 2020185040-P18-0261-005
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OJUW-TNWT-ZKGT-QWBR Ref.: 1117103_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1117103
Uw project omschrijving : 2020185040-P18-0261-005
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OJUW-TNWT-ZKGT-QWBR Ref.: 1117103_certificaat_v1



T.a.v. Diederik Van Ameijde
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 30-Nov-2020

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2020

p18-0261-7-25

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2020186001/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2 3 4

Diederik Van Ameijde

1/2

P18-0261-005

p18-0261-7-25

Analysecertificaat

30-Nov-2020/13:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020186001/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 24.9Droge stof

S 80.6% (m/m) 85.4 75.3Droge stof

S 3.9% (m/m) ds 2.6 6.6 35.6Organische stof

95% (m/m) ds 97 92 62Gloeirest

S 17.2% (m/m) ds 5.0 16.0 31.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)
1)

0.3µg/kg ds 0.1 <0.1 <0.2perfluorbutaanzuur (PFBA)
1)

0.2µg/kg ds 0.1 <0.1 <0.2perfluorpentaanzuur (PFPeA)
1)

0.2µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorhexaanzuur (PFHxA)
1)

0.2µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorheptaanzuur (PFHpA)

8.0µg/kg ds 1.4 1.4 5.7perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluornonaanzuur (PFNA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluordecaanzuur (PFDA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorundecaanzuur (PFUnDA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluordodecaanzuur (PFDoA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluortridecaanzuur (PFTrDA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluoroctadecaanzuur (PFODA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)
1)

0.8µg/kg ds 0.7 0.3 <0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair
1)

0.4µg/kg ds 0.2 0.3 <0.2perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluordecaansulfonzuur (PFDS)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.24:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

1

2

3

4

PFAS01

PFAS02

PFAS03

PFAS04 11715067

11715066

11715065

11715064
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2 3 4

Diederik Van Ameijde

2/2

P18-0261-005

p18-0261-7-25

Analysecertificaat

30-Nov-2020/13:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

20-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020186001/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C,D

1)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.26:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

1)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.28:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

1)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.210:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

1)
<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.2N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)
1)

<0.1µg/kg ds <0.1 <0.1 <0.28:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

8.1µg/kg ds 1.4 1.4 5.8som PFOA (*0,7)
2)

1.1µg/kg ds 0.9 0.6 0.3som PFOS (*0,7)

1

2

3

4

PFAS01

PFAS02

PFAS03

PFAS04 11715067

11715066

11715065

11715064
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020186001/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11715064 PFAS01

4060287940AD PFAS1 0  50 18-Nov-2020

4070287914AD PFAS1 0  50 18-Nov-2020

4040287938AD PFAS1 0  50 18-Nov-2020

4010287931AD PFAS1 0  50 18-Nov-2020

 11715065 PFAS02

5020287933AD pfas1 0  50 18-Nov-2020

0287916AD

0287937AD

0287934AD

 11715066 PFAS03

5010287947AD PFAS2 80  130 18-Nov-2020

0287920AD

0287912AD

0287913AD

 11715067 PFAS04

5070287923AD pfas6 150  200 18-Nov-2020

0287926AD

0287927AD
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020186001/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De rapportagegrens is verhoogd ten gevolge van een verlaagde monsterinzet.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020186001/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020186001/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Mengmonster samengesteld uit verschillende typen monstermateriaal.

Droge stof 11715066
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T.a.v. Diederik Van Ameijde
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 27-Nov-2020

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 19-Nov-2020

p18-0261-5-9

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2020185178/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2

Diederik Van Ameijde

1/1

P18-0261-005

p18-0261-5-9

Analysecertificaat

27-Nov-2020/15:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020185178/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Nov-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 59.6% (m/m)Droge stof

S % (m/m) 64.5Droge stof

S
1)1)

13.4% (m/m) ds 12.0Organische stof

86% (m/m) ds 88Gloeirest

Minerale olie

22mg/kg ds 4.9Minerale olie (C10-C12)

120mg/kg ds 7.9Minerale olie (C12-C16)

350mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

1300mg/kg ds 19Minerale olie (C21-C30)

610mg/kg ds 13Minerale olie (C30-C35)

260mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 2700mg/kg ds 52Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

501-1-1

507-5 11712203

11712202
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020185178/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11712202 501-1-1

501-10538176170 1 150  200 18-Nov-2020

 11712203 507-5

5070538479921 5 100  150 18-Nov-2020
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020185178/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020185178/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11712202
Certificate no.: 2020185178
Sample description.: 501-1-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11712203
Certificate no.: 2020185178
Sample description.: 507-5
  V
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T.a.v. Diederik Van Ameijde
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 17-Dec-2020

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Dec-2020

P18-0261-0016

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2020200618/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2 3

Diederik Van Ameijde

1/1

P18-0261-005

P18-0261-0016

Analysecertificaat

17-Dec-2020/08:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

11-Dec-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020200618/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 17-Dec-2020

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.8% (m/m) 75.2 76.9Droge stof

S 3.0% (m/m) ds 4.9 2.8Organische stof

97% (m/m) ds 94 97Gloeirest

S 5.9% (m/m) ds 15.8 6.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 210mg/kg ds 600 150Zink (Zn)

1

2

3

505-2

505-3

507-2 11762203

11762202

11762201

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020200618/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11762201 505-2

5050538479931 2 15  40 18-Nov-2020

 11762202 505-3

5050538479942 3 40  70 18-Nov-2020

 11762203 507-2

5070538480113 2 20  55 18-Nov-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020200618/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Diederik Van Ameijde
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 12-Apr-2021

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Mar-2021

P18-0261-0015

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2021050666/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2 3 4 51)

Diederik Van Ameijde

1/1

P18-0261-005

P18-0261-0015

Analysecertificaat

12-Apr-2021/11:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-Mar-2021

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2021050666/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Apr-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q % (m/m) 29.8Droge stof

S 69.7% (m/m) 68.9 78.4Droge stof

S % (m/m) 51.8Droge stof

S
2)2)2)2)

8.7% (m/m) ds 13.6 7.4 <0.7Organische stof

91% (m/m) ds 86 92 100Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <9.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <15Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 6.2Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 33Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 24 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 120Minerale olie (C21-C30)

7.7mg/kg ds 17 7.5 <5.0Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 85Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 21Minerale olie (C35-C40)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

Q mg/kg ds 280Minerale olie totaal (C10-C40)

S <35mg/kg ds 43 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

4

5

601-5

603-5

701-5

704-6

700-8 11960713

11955788

11955787

11955785

11955784

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond / sediment

MP



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021050666/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11955784 601-5

6010538564619 5 100  150 25-Mar-2021

 11955785 603-5

6030538479747 5 85  120 25-Mar-2021

 11955787 701-5

7010538290742 5 140  160 25-Mar-2021

 11955788 704-6

7040538290662 6 120  140 25-Mar-2021

 11960713 700-8

7000538564980 8 210  260 25-Mar-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021050666/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De organische stof van monster 700-8 is niet geanalyseerd in verband met te weinig materiaal.

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021050666/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11955785
Certificate no.: 2021050666
Sample description.: 603-5
 v
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11960713
Certificate no.:2021050666
Sample description.: 700-8
 V
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T.a.v. Diederik Van Ameijde
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 31-Mar-2021

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Mar-2021

P18-0261-0018

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2021050679/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1 2

Diederik Van Ameijde

1/1

P18-0261-005

P18-0261-0018

Analysecertificaat

31-Mar-2021/14:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

26-Mar-2021

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2021050679/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 31-Mar-2021

A,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 67.7% (m/m) 65.4Droge stof

S 9.8% (m/m) ds 5.9Organische stof

89% (m/m) ds 92Gloeirest

S 14.9% (m/m) ds 32.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 280mg/kg ds 84Lood (Pb)

1

2

800-2

800-4 11955876

11955875

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021050679/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11955875 800-2

8000538479744 2 30  80 25-Mar-2021

 11955876 800-4

8000538479745 4 90  110 25-Mar-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021050679/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Diederik Van Ameijde
Plesmanstraat 5
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 30-Nov-2020

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Nov-2020

P18-0261-5-9

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

P18-0261-005
2020189020/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1

Diederik Van Ameijde

1/2

P18-0261-005

P18-0261-5-9

Analysecertificaat

30-Nov-2020/16:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020189020/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C

Metalen

S 400µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.7µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.4µg/LMolybdeen (Mo)

S 7.7µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 40µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S 0.035µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 501-1-1 11724680

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27

1

Diederik Van Ameijde

2/2

P18-0261-005

P18-0261-5-9

Analysecertificaat

30-Nov-2020/16:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Nov-2020

Projectcode 2547 - Buro Boot - Pouderoyen

2020189020/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Nov-2020

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Vluchtige organische koolwaterstoffen

S 5.9µg/LMethyl-tert-butylether (MTBE)

S 0.64µg/LEthyl-tert-butylether (ETBE)

1 501-1-1 11724680

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020189020/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11724680 501-1-1

5010800903398 1 170  270 25-Nov-2020

5010670413911 2 170  270 25-Nov-2020

5010680476804 4 170  270 25-Nov-2020

5010680476816 5 170  270 25-Nov-2020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020189020/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020189020/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Vluchtige organische koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254MTBE

pb 3130-1HS-GC-MSW0254ETBE

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationsstraat 23, 25 en 27 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-018 

REVISIEDATUM 4 mei 2021  

Bijlage C Analysepakketten grond en grondwater 

Standaardpakket grond  

- fysische bepalingen 

bepaling drogestof gehalte (indamprest); 

- metalen:  

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen 

(Mo); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):  

PAK-totaal (VROM 10; naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, chryseen, 

benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123-cd)pyreen); 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180); 

- minerale olie (GC). 

Standaardpakket grondwater  

- metalen: 

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), 

lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen (Mo); 

- aromaten: 

benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, som vluchtige aromaten (BTEXN), styreen (vinylben-

zeen) 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  

som vluchtige koolwaterstoffen (vinylchloride, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 

trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1- dichlooretheen 

1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan) , cis 1,2-dichlooretheen; trans 1,2-dichlooretheen, som 1,2-

dichlooretheen, 1,1- dichloorpropaan, 1,2- dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan; 

- minerale olie (GC). 

- bromoform (tribroommethaan)  
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Projectcode: P18-0261-005 

 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   501-1-1 507-5 MM01 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  zwakke olie-water reactie zwakke olie-water reactie sporen baksteen, sporen 
metselpuin, sporen plastic, geen 
olie-water reactie 

Certificaatcode   2020185178 2020185178 2020185720 

Boring(en)   501-1 507 501, 502 

Traject (m -mv)   1,50 - 2,00 1,00 - 1,50 0,00 - 0,80 

Humus % ds 13,40 12,00 5,70 

Lutum % ds 25,0 25,0 6,40 

Datum van toetsing  1-12-2020 1-12-2020 1-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds    95 238 (6) 

cadmium mg/kg ds    0,5 0,7 0,01 

kobalt mg/kg ds    6,5 15,4 0 

koper mg/kg ds    32 52 0,08 

kwik mg/kg ds    0,21 0,27 0 

molybdeen mg/kg ds    <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds    15 32 -0,05 

lood mg/kg ds    120 164 0,24 

zink mg/kg ds    210 378 0,41 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds    <0,05 <0,04 

fenanthreen mg/kg ds    0,37 0,37 

anthraceen mg/kg ds    0,12 0,12 

fluorantheen mg/kg ds    0,93 0,93 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds    0,44 0,44 

chryseen mg/kg ds    0,47 0,47 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    0,21 0,21 

benzo(a)pyreen mg/kg ds    0,45 0,45 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    0,3 0,3 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    0,26 0,26 

PAK 10 VROM mg/kg ds     3,60 0,05 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB 28 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds    <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds    0,0016 0,0028 

PCB 153 mg/kg ds    0,0016 0,0028 

PCB 180 mg/kg ds    0,0012 0,0021 

PCB (som 7) mg/kg ds     0,013 -0,01 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  22 16 (6)  4,9 4,1 (6)  <3 4 (6) 

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  120 90 (6)  7,9 6,6 (6)  5,8 10,2 (6) 

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  350 261 (6)  <5 3 (6)  8,2 14,4 (6) 

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  1300 970 (6)  19 16 (6)  26 46 (6) 

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  610 455 (6)  13 11 (6)  20 35 (6) 

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  260 194 (6)  <6 4 (6)  10 18 (6) 

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  2700 2015 0,38  52 43 -0,03  72 126 -0,01 

     

OVERIG     

lutum %    6,4  

organische stof (humus) %  13,4   12   5,7  

droge stof % m/m  59,6 59,6 (6)  64,5 64,5 (6)  77,2 77,2 (6) 



 
 

Projectcode: P18-0261-005 

Grondmonster   501-1-1 507-5 MM01 

Grondsoort  Klei Klei Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  zwakke olie-water reactie zwakke olie-water reactie sporen baksteen, sporen 
metselpuin, sporen plastic, geen 
olie-water reactie 

Certificaatcode   2020185178 2020185178 2020185720 

Boring(en)   501-1 507 501, 502 

Traject (m -mv)   1,50 - 2,00 1,00 - 1,50 0,00 - 0,80 

Humus % ds 13,40 12,00 5,70 

Lutum % ds 25,0 25,0 6,40 

Datum van toetsing  1-12-2020 1-12-2020 1-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

gloeirest % (m/m) 
ds 

 86   88   94  

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM02 MM03 

Grondsoort  Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen   zwakke olie-water reactie 

Certificaatcode   2020185720 2020185720 

Boring(en)   505, 505, 507 501, 501, 503, 507 

Traject (m -mv)   0,15 - 0,70 0,80 - 1,50 

Humus % ds 3,60 6,20 

Lutum % ds 9,50 13,80 

Datum van toetsing  1-12-2020 1-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

barium mg/kg ds  240 480 (6)  180 282 (6) 

cadmium mg/kg ds  1,6 2,3 0,14  0,78 0,98 0,03 

kobalt mg/kg ds  9,5 18,3 0,02  11 17 0,01 

koper mg/kg ds  43 68 0,19  48 64 0,16 

kwik mg/kg ds  0,94 1,19 0,03  0,6 0,7 0,02 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  20 36 0,02  25 37 0,03 

lood mg/kg ds  110 148 0,2  150 182 0,28 

zink mg/kg ds  330 551 0,71  240 334 0,33 

    

PAK    

naftaleen mg/kg ds  0,37 0,37  <0,05 <0,04 

fenanthreen mg/kg ds  0,44 0,44  0,21 0,21 

anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16  0,081 0,081 

fluorantheen mg/kg ds  0,64 0,64  0,49 0,49 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,36 0,36  0,26 0,26 

chryseen mg/kg ds  0,43 0,43  0,38 0,38 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,18 0,18  0,17 0,17 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,35 0,35  0,28 0,28 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,28 0,28  0,29 0,29 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,31 0,31  0,22 0,22 

PAK 10 VROM mg/kg ds   3,50 0,05   2,40 0,02 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB 28 mg/kg ds  0,0015 0,0042  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  0,0021 0,0058  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  0,0074 0,0206  0,0014 0,0023 

PCB 118 mg/kg ds  0,0044 0,0122  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  0,011 0,031  0,0027 0,0044 

PCB 153 mg/kg ds  0,016 0,044  0,0027 0,0044 

PCB 180 mg/kg ds  0,0091 0,0253  0,002 0,003 

PCB (som 7) mg/kg ds   0,14 0,12   0,018 -0 

    



 
 

Projectcode: P18-0261-005 

Grondmonster   MM02 MM03 

Grondsoort  Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen   zwakke olie-water reactie 

Certificaatcode   2020185720 2020185720 

Boring(en)   505, 505, 507 501, 501, 503, 507 

Traject (m -mv)   0,15 - 0,70 0,80 - 1,50 

Humus % ds 3,60 6,20 

Lutum % ds 9,50 13,80 

Datum van toetsing  1-12-2020 1-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 6 (6)  14 23 (6) 

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 10 (6)  21 34 (6) 

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  5,5 15,3 (6)  6,2 10,0 (6) 

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  25 69 (6)  19 31 (6) 

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  13 36 (6)  9,5 15,3 (6) 

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 12 (6)  <6 7 (6) 

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  51 142 -0,01  73 118 -0,01 

    

OVERIG    

lutum %  9,5   13,8  

organische stof (humus) %  3,6   6,2  

droge stof % m/m  78,9 78,9 (6)  72,7 72,7 (6) 

gloeirest % (m/m) 
ds 

 96   93  

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

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 
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   AW WO IND I 

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
  



 
 

Projectcode: P18-0261-005 

 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  501-1-1 

Datum  25-11-2020 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  1-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium µg/l  400 400 0,61 

cadmium µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

kobalt µg/l  3,7 3,7 -0,2 

koper µg/l  <2 <1 -0,23 

kwik µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

molybdeen µg/l  2,4 2,4 -0,01 

nikkel µg/l  7,7 7,7 -0,12 

lood µg/l  <2 <1 -0,23 

zink µg/l  40 40 -0,03 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

BTEX (som) µg/l  <0,9  

styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,035 0,035 0 

PAK 10 VROM -   0,00050(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 

CKW (som) µg/l  <1,6  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

   



 
 

Projectcode: P18-0261-005 

Watermonster  501-1-1 

Datum  25-11-2020 

Filterdiepte (m -mv)  1,70 - 2,70 

Datum van toetsing  1-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

methyl-tert-butylether 
(MTBE) 

µg/l  5,9 5,9(14) 

   

OVERIG   

2-ethoxy-2-methylpropaan 
(Ethyl tert-butyl ether, 
ETBE) 

µg/l  0,64 0,64(6) 

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2   30 

tolueen µg/l  7   1000 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 
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   S S Diep Indicatief I 

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

vinylchloride µg/l  0,01   5 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

methyl-tert-butylether (MTBE) µg/l    9400 

 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid

Oordeel G.S.S.D Oordeel G.W. G.S.S.D Oordeel

31.0

35.6

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS NT 1.4 - 5.7 1.9 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.3 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.3 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS - 0.07 - <0.2 0.14 -

µg/kg DS NT 1.4 - 5.8 1.9 Wo

µg/kg DS - 0.6 - 0.3 0.1 -

Monsteromschrijving

PFAS01

PFAS02

PFAS03

PFAS04

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

Wo > achtergrondwaarde

NT > Industrie

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

- <= Achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11715067 18-11-2020 Hadrinxveld-Giessendam, 

Stationsstraat 23/25/27

Legenda

11715065 18-11-2020 Hadrinxveld-Giessendam, 

Stationsstraat 23/25/27
11715066 18-11-2020 Hadrinxveld-Giessendam, 

Stationsstraat 23/25/27

0.6

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

11715064 18-11-2020 Hadrinxveld-Giessendam, 

Stationsstraat 23/25/27

som PFOS 1.1 1.1 0.9 0.9 -

<0.1

som PFOA 8.1 8.1 1.4 1.4 - 1.4

8:2 fluortelomeer fosfaat 

diester (8:2 diPAP)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

n-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluoroctaansulfonamide 

(PFOSA)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

n-ethyl 

perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

n-methyl 

perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur 

(10:2 FTS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur 

(8:2 FTS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur 

(6:2 FTS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

4:2 fluortelomeer sulfonzuur 

(4:2 FTS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

0.3

perfluordecaansulfonzuur 

(PFDS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluoroctaansulfonzuur 

(PFOS) vertakt

0.4 0.4 0.2 0.2 -

<0.1

perfluoroctaansulfonzuur 

(PFOS) lineair

0.8 0.8 0.7 0.7 - 0.3

perfluorheptaansulfonzuur 

(PFHpS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluorhexaansulfonzuur 

(PFHxS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluorpentaansulfonzuur 

(PFPeS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluorbutaansulfonzuur 

(PFBS)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluoroctadecaanzuur 

(PFODA)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluorhexadecaanzuur 

(PFHxDA)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluortetradecaanzuur 

(PFTeDA)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluortridecaanzuur 

(PFTrDA)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluordodecaanzuur (PFDoA) <0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluorundecaanzuur 

(PFUnDA)

<0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluordecaanzuur (PFDA) <0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluornonaanzuur (PFNA) <0.1 0.07 <0.1 0.07 - <0.1

perfluoroctaanzuur (PFOA) 

vertakt

<0.1 0.07 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluoroctaanzuur (PFOA) 

lineair

8.0 8 1.4 1.4 - 1.4

perfluorheptaanzuur (PFHpA) 0.2 0.2 <0.1 0.07 -

<0.1

perfluorhexaanzuur (PFHxA) 0.2 0.2 <0.1 0.07 - <0.1

perfluorpentaanzuur (PFPeA) 0.2 0.2 0.1 0.1 -

perfluorbutaanzuur (PFBA) 0.3 0.3 0.1 0.1 - <0.1

PerFluoroCarbon(PFC)

16.0

Organische stof 3.9 2.6 6.6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.2 5.0

Oordeel G.W.

Bodemtype correctie

Analyse PFAS01 PFAS02 PFAS03 PFAS04

G.W. G.S.S.D G.W. G.S.S.D

Hadrinxveld-Giessendam, Stationsstraat 23/25/27 (P18-0261-005)

2020186001

Tijdelijk hand.kader Hergebruik PFAS Grond Bagger op de landbodem (2 juli 2020)

BCAST 20.0.0

01 December 2020 15:21
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   505-2 505-3 507-2 

Grondsoort  Klei Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen     

Certificaatcode   2020200618 2020200618 2020200618 

Boring(en)   505 505 507 

Traject (m -mv)   0,15 - 0,40 0,40 - 0,70 0,20 - 0,55 

Humus % ds 3,00 4,90 2,80 

Lutum % ds 5,90 15,80 6,50 

Datum van toetsing  18-12-2020 18-12-2020 18-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

zink mg/kg ds  210 407 0,46  600 802 1,14  150 285 0,25 

     

OVERIG     

lutum %  5,9   15,8   6,5  

organische stof (humus) %  3   4,9   2,8  

droge stof % m/m  79,8 79,8 (6)  75,2 75,2 (6)  76,9 76,9 (6) 

gloeirest % (m/m) 
ds 

 97   94   97  

 
 
 

  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

zink mg/kg ds  140 200 720 720 
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   601-5 603-5 701-5 

Grondsoort  Klei Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwakke olie-water reactie zwakke olie-water reactie zwakke olie-water reactie 

Certificaatcode   2021050666 2021050666 2021050666 

Boring(en)   601 603 701 

Traject (m -mv)   1,00 - 1,50 0,85 - 1,20 1,40 - 1,60 

Humus % ds 8,70 13,60 7,40 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  21-4-2021 21-4-2021 21-4-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

lood mg/kg ds    

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6)  <3 2 (6)  <3 3 (6) 

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 3 (6)  <5 5 (6) 

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 4 (6)  <5 3 (6)  <5 5 (6) 

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 9 (6)  24 18 (6)  <11 10 (6) 

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  7,7 8,9 (6)  17 13 (6)  7,5 10,1 (6) 

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 5 (6)  <6 3 (6)  <6 6 (6) 

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <28 -0,03  43 32 -0,03  <35 <33 -0,03 

     

OVERIG     

lutum %    

organische stof (humus) %  8,7   13,6   7,4  

droge stof % m/m  69,7 69,7 (6)  51,8 51,8 (6)  68,9 68,9 (6) 

gloeirest % (m/m) 
ds 

 91   86   92  

 
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   704-6 800-2 800-4 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwakke olie-water reactie zwak baksteenhoudend, brokken 
beton 

 

Certificaatcode   2021050666 2021050679 2021050679 

Boring(en)   704 800 800 

Traject (m -mv)   1,20 - 1,40 0,30 - 0,80 0,90 - 1,10 

Humus % ds 0,70 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  21-4-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

lood mg/kg ds   280 280 0,48  84 84 0,07 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   

minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   

minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  6,2 31,0 (6)   

minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   

minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   

minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   



 
 

Projectcode: P18-0261-005 

Grondmonster   704-6 800-2 800-4 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwakke olie-water reactie zwak baksteenhoudend, brokken 
beton 

 

Certificaatcode   2021050666 2021050679 2021050679 

Boring(en)   704 800 800 

Traject (m -mv)   1,20 - 1,40 0,30 - 0,80 0,90 - 1,10 

Humus % ds 0,70 10,00 10,00 

Lutum % ds 25,0 25,0 25,0 

Datum van toetsing  21-4-2021 31-3-2021 31-3-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01   

     

OVERIG     

lutum %   14,9   32  

organische stof (humus) %  <0,7   9,8   5,9  

droge stof % m/m  78,4 78,4 (6)  67,7 67,7 (6)  65,4 65,4 (6) 

gloeirest % (m/m) 
ds 

 100   89   92  

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  

Datum  

Filterdiepte (m -mv)  

Datum van toetsing  

Monsterconclusie  

Monstermelding 1  

Monstermelding 2  

Monstermelding 3  

  

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
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Bijlage E 

 

 

Normering en certificering  
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Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek en verkennend 

onderzoek. Het vooronderzoek wordt beschreven in de NEN 5725. Het verkennend bo-

demonderzoek wordt beschreven in de NEN 5740. Het verkennend bodemonderzoek 

asbest wordt beschreven in de NEN 5707. Veldwerkzaamheden worden beschreven con-

form BRL SIKB 2000. Laboratoriumanalyses voor grond-, grondwater- en waterbodemon-

derzoek worden beschreven in het accreditatieschema 3000 (AS SIKB 3000). 

 

Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.  

Figuur 1 Onderzoekstraject 

 

 

Aanleiding  

H1.Inleiding  

 

Doelstelling 

Afbakening 

 

Huidig gebruik locatie  

H2. 

Vooronderzoek 

  Scope NEN 5725 

Historisch gebruik locatie  

Bodemkundige gegevens  

Onderzoeksstrategie  

Uitvoering veldwerk 

Laboratoriumonderzoek 

 

H3. 

Veldwerkzaam-

heden 

 

 

Scope NEN 5707 

Scope NEN 5740 

Scope NEN 5744 

Normering  

Kwaliteitsborging   Scope BRL SIKB 2000 

   Scope AS3000 

Resultaten veldwerk  

H4. Resultaten 

 Scope BRL SIKB 2000 

Resultaten laboratoriumonderzoek   Scope AS3000 

Verontreinigingssituatie   Scope BRL SIKB 2000 

Toetsing hypothese   Scope AS3000 

Conclusies  

 H5. Conclusies   

Aanbevelingen 
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Interpretatie normeringen 

 NEN 5707: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem; 

 NEN 5717: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

 NEN 5720: Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend on-

derzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en bag-

gerspecie; 

 NEN 5725: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek; 

 NEN 5740: Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onder-

zoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond; 

 NEN 5744: Bodem – Monsterneming grondwater;  

 NTA 5727: Bodem – Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en bag-

gerspecie; 

 NTA 5755: Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - 

Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging; 

 BRL SIKB 2000: Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

 VKB-protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbe-

schrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen; 

 VKB-protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters; 

 VKB-protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek; 

 VKB-protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem; 

 AS SIKB 3000: Laboratoriumanalyses van grond-, waterbodem- en grondwatermon-

sters. 
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Bijlage F 

 

 

Verklaring onafhankelijkheid 

 

 

  



 

PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationstraat 27  F710E/20190509 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-013 F710 Onderzoeksplan milieukundig veldwerk 

REVISIEDATUM 16 juli 2020    7 / 7 

 

 

VERKLARING VELDWERKER 

Project Projectnummer: 

Projectnaam: 

Adres: 

 P18-0261 

Hardinxveld Giessendam, Stationstraat 23/25/27 

Hardinxveld Giessendam, Stationstraat 23/25/27 

 

Verklaring 

  

Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat hij/zij het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever 

en conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen heeft uitgevoerd.  

 

Indien om bepaalde redenen afgeweken is van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen is 

de afwijking bij opmerkingen aangegeven.  

Datum Naam Paraaf Protocol Afwijking BRL  

(aanvinken bij 

afwijken, 

toelichten bij 

opmerking) 

 Erkende veldwerker 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

                     

2001 2002 2003 2018 

 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

 Veldwerker in opleiding 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

                               

2001 2002 2003 2018 

 

 

Opmerkingen 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-11-2020    Diederik van Ameijde

18-11-2020    Elias Mendels

25-11-2020 J.M.D. van Ameijde



PROJECT Hardinxveld Giessendam, Stationstraat 27  F710E/20190509 

DOCUMENTNUMMER  P18-0261-021 F710 Onderzoeksplan milieukundig veldwerk 

REVISIEDATUM 19 maart 2021    7 / 7 

 

 

VERKLARING VELDWERKER 

Project Projectnummer: 

Projectnaam: 

Adres: 

 P18-0261 

Hardinxveld Giessendam, Stationstraat 27 

Hardinxveld Giessendam, Stationstraat 27 

 

Verklaring 

  

Onderstaande veldwerker(s) verklaren dat hij/zij het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever 

en conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen heeft uitgevoerd.  

 

Indien om bepaalde redenen afgeweken is van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen is 

de afwijking bij opmerkingen aangegeven.  

Datum Naam Paraaf Protocol Afwijking BRL  

(aanvinken bij 

afwijken, 

toelichten bij 

opmerking) 

 Erkende veldwerker 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

                     

2001 2002 2003 2018 

 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

 Veldwerker in opleiding 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

            
                   

2001 2002 2003 2018 

 

 

Opmerkingen 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu-Bodem BOOT
25-03-2021 J.M.D. van Ameijde

Milieu-Bodem BOOT

Milieu-Bodem BOOT
25-03-2021 J.H.J. ten Dam

Milieu-Bodem BOOT

Milieu-Bodem BOOT
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Bijlage G 

 

 

Gegevens vooronderzoek 

  



 

 

 
Vooronderzoek (water)bodem

 Giessenschoollocatie Hardinxveld

 Definitief 

 Gemeente Hardinxveld
Postbus 175
3370 AD HARDINXVELD

 Grontmij Nederland B.V.
 Waddinxveen, 19 juni 2012

GM

Vooronderzoek (water)bodem

Giessenschoollocatie Hardinxveld-Giessendam 

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam 
Postbus 175 
3370 AD HARDINXVELD-GIESSENDAM 

Nederland B.V. 
Waddinxveen, 19 juni 2012 

GM-0064772, revisie D1
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1 Inleiding

1.1 Algemeen 
In opdracht van Gemeente Hardinxveld
onderzoek (water)bodem uitgevoerd ter plaatse van 
straat te Hardinxveld-Giessendam.
Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
der onderzoek, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) januari 2009.
vooronderzoek waterbodem is uitgevoerd volgens de 
tegie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) november 2009.
 
De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 
locatie is weergegeven in bijlage 
 
1.2 Aanleiding en doelstelling
In het kader van een bestemmingsplanprocedure dient te worden bepaald of de (w
ter)bodemkwaliteit geschikt is voor de gewenste bestemming
in combinatie met zorgwoningen en 
demonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de te dempen watergang nabij de parkeerplaatsen
aan de overzijde van de Stationsstraat
 
In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en gron
water) en waterbodem noodzakelijk.
 
Doel van het vooronderzoek is het vaststellen 
gende activiteiten die op de onderzoeksloc
nen hebben geleid tot verontreiniging van de bodem. 
steld ten behoeve van een verkennend (water)bodemonderzoek.
 
1.3 Kwaliteitsborgin
Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij 
uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wor
 
Grontmij Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van 
uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het bodemo
derzoek. Het onderzoek is derhalve
lijk uitgevoerd. In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd 
onder de beoordelingsrichtlijn
 
1.4 Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
• de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2);
• de uit te voeren werkzaamheden
 

GM

Inleiding 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft Grontmij Nederland B.V. een v
bodem uitgevoerd ter plaatse van de Giessenschoolocatie aan de Station

essendam. Het vooronderzoek bodem is gebaseerd op de 
Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en n

, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) januari 2009.
waterbodem is uitgevoerd volgens de NEN 5717, Bodem – Waterbodem 

vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgegeven 
door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) november 2009. 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 
locatie is weergegeven in bijlage 7. 

Aanleiding en doelstelling  
In het kader van een bestemmingsplanprocedure dient te worden bepaald of de (w

t geschikt is voor de gewenste bestemming, zijnde een gezondheidscentrum 
in combinatie met zorgwoningen en direct hier aan grenzende parkeerplaatsen. 
demonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de te dempen watergang nabij de parkeerplaatsen

de overzijde van de Stationsstraat. 

In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en gron
noodzakelijk. 

Doel van het vooronderzoek is het vaststellen en in kaart brengen van mogelijke bodembedre
op de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten ku

nen hebben geleid tot verontreiniging van de bodem. Hierna kan een hypothese worden opg
steld ten behoeve van een verkennend (water)bodemonderzoek. 

Kwaliteitsborgin g en onafhankelijkheid 
Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij 
uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen wordt gewaarborgd, is vermeld in bijlage 

Grontmij Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van 
uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het bodemo
derzoek. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhank
lijk uitgevoerd. In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd 
onder de beoordelingsrichtlijnen en onderliggende protocollen. 

Opbouw van het rapport  
de rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 
n werkzaamheden (hoofdstuk 3). 
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heeft Grontmij Nederland B.V. een voor-
aan de Stations-

is gebaseerd op de NEN 5725, 
bij verkennend en na-

, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) januari 2009. Het 
Waterbodem - Stra-

onderzoek, uitgegeven 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Een overzicht van de 

In het kader van een bestemmingsplanprocedure dient te worden bepaald of de (wa-
ezondheidscentrum 

parkeerplaatsen. Het waterbo-
demonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de te dempen watergang nabij de parkeerplaatsen 

In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grond-

van mogelijke bodembedrei-
hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten kun-

Hierna kan een hypothese worden opge-

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen 
en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. De wijze waarop de kwaliteit van de door Grontmij 

dt gewaarborgd, is vermeld in bijlage 8. 

Grontmij Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Grontmij Nederland B.V. deel van 
uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van het bodemon-

volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit onafhanke-
lijk uitgevoerd. In de rapportage wordt expliciet vermeld welke werkzaamheden zijn uitgevoerd 



 

 

 

 

2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 
hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van 
locatie. 
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd op standaardniveau conform de NEN 5725 (bodem)
de financieel/juridische aspecten
zoek en conform de NEN 5717 (waterbodem). Beschikbare dossiers, vergunnin
en oud kaartmateriaal zijn ingezien om te kunnen bepalen of bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden. Ook heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek wordt de strategie vo
ter)bodemonderzoek opgesteld. 
paragrafen weergegeven. 
 
2.2 Locatiegegevens
In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. 
nomen in bijlage 2. 
 
Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens

Adres locatie Stationsstraat 

Kadastrale gegevens locatie Gemeente Hardinxveld

Stationsstraat 23a en 23b, Sectie F, Nummer 2194

Stationsstraat 25, Sectie F, 

Stationsstraat 27, Sectie F, Nummer 2209

Eigenaar locatie Divers. Zie kadastrale gegevens, bijlage 2.

Coördinaten x: 116813

Oppervlakte locatie (in m²) Circa 3.

    waarvan bebouwd (in m²) Circa 325

Huidig gebruik Braak 

Lokaal centrum voor gezondheidszorg

Verhardingen Deels klinkers 

 
2.3 Geraadpleegde bronnen
Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 
tabel 2.2 is vermeld welke bronnen hiervoor 
informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In 
fen 2.4 tot en met 2.11 zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht. 
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Vooronderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 
hypothese over de mate van verdachtheid ten aanzien van (water)bodemverontreiniging op de 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op standaardniveau conform de NEN 5725 (bodem)
juridische aspecten, met uitzondering van het archeologisch en explosievenonde

zoek en conform de NEN 5717 (waterbodem). Beschikbare dossiers, vergunnin
en oud kaartmateriaal zijn ingezien om te kunnen bepalen of bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden. Ook heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek wordt de strategie voor het verkennend (w
ter)bodemonderzoek opgesteld. De resultaten van het vooronderzoek zijn in de onderstaande 

Locatiegegevens  
In onderstaande tabel zijn de locatiegegevens samengevat. De kadastrale gegevens zijn opg

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Stationsstraat 23a, 23b, 25 en 27, Hardinxveld-Giessendam 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam: 

Stationsstraat 23a en 23b, Sectie F, Nummer 2194 

Stationsstraat 25, Sectie F, Nummer 1725 

Stationsstraat 27, Sectie F, Nummer 2209 

Divers. Zie kadastrale gegevens, bijlage 2. 

813, y: 426936 (rijksdriehoekcoördinaten) 

3.450 m² 

325 m² (Stationsstraat 23a, 23b en 25) 

 ter plaatse van Stationsstraat 27, woning met tuin ter plaatse van Stationsstraat 25,

Lokaal centrum voor gezondheidszorg ter plaatse van Stationsstraat 23a en 23b

Deels klinkers ter plaatse van Stationsstraat 23a, 23b en 25. 

Geraadpleegde bronnen  
Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 

is vermeld welke bronnen hiervoor zijn gebruikt en of bij de geraadpleegde bronnen 
informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In 

zijn de resultaten van het vooronderzoek toegelicht.  
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een 
bodemverontreiniging op de 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op standaardniveau conform de NEN 5725 (bodem), inclusief 
met uitzondering van het archeologisch en explosievenonder-

zoek en conform de NEN 5717 (waterbodem). Beschikbare dossiers, vergunningen, luchtfoto’s 
en oud kaartmateriaal zijn ingezien om te kunnen bepalen of bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden. Ook heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden. Op basis van 

or het verkennend (wa-
De resultaten van het vooronderzoek zijn in de onderstaande 

De kadastrale gegevens zijn opge-

ter plaatse van Stationsstraat 25, 

ter plaatse van Stationsstraat 23a en 23b 

Bij het verzamelen van de historische gegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In 
gebruikt en of bij de geraadpleegde bronnen 

informatie beschikbaar was over de onderzoekslocatie en omliggende percelen. In de paragra-



 

 

 

Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek

Bron Korte toelichtin

Internet  

• www.bodemloket.nl Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend op bodemloket. In de omg

ving van de onderzoekslocatie zijn beperkt ge

• www.ahn.nl  Maaiveldhoogte circa NAP 

• www.bodemdata.nl Geen relevante gegevens aanwezig.

Gemeente Hardinxveld- Giessendam/ Omgevingsdienst Zuid

• Bodemarchief Zie paragraaf 2.

• Hinderwetarchief Geen gegevens beschikbaar.

• Wet milieubeheerarchief Zie paragraaf 2.4.

• Tankenbestand Zie paragraaf 2.4.

• Bodemkwaliteitskaart Zie paragraaf 2.

• Luchtfoto’s Zie paragraaf 2.

• Waterbodemgegevens Zie paragraaf 2.

Provincie Zuid-Holland  

• Globis Geen relevante gegevens aanwezig.

• Bodemarchief Geen relevante gegevens aanwezig.

Overige bronnen  

•••• Luchtfoto-atlas Zie paragraaf 2.

•••• Historische atlas Zie paragraaf 2.

 
2.4 Resultaten dossieronderzoek
 
2.4.1 Bodemloket 
Op de onderzoekslocatie zijn op www.bodemloket.nl geen gegevens bekend binnen de onde
zoekslocatie. In de omgeving van de onderzoekslocatie is bekend dat de volgende locatie b
dembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben gevonden
van bodemloket): 
• Molenstraat 8, Hardinxveld

A0523019369, ClusterId: C0523012358), Statusinformatie 
Potentieel verontreinigd (geen vervolg).

• Molenstraat 4, Hardinxveld
rId: C0523012357), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel verontre
nigd (geen vervolg). 

• Damstraat 30, Hardinxveld
C0523201297), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel urgent.

• Damstraat 30, Hardinxveld
C0523201297), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel urgent.

 
2.4.2 Omgevingsdienst Zuid
In bijlage 4 is het overzicht van de gegevens verkregen van de 
Zuid opgenomen. Op basis hiervan zijn de dos
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie
 
Bron: Omgevingsrapportage -
• Stationsstraat 27, Sectie F, Nummer 2209

° Geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.
° Ondergrondse tanks: Er 
° Geregistreerde bedrijven met vergunnings

eubeheer:  
− Stationsstraat 27, Gemeente Hardinxveld

dens- algemeen, status: historisch bodem
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Tabel 2.2: Overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek 

Korte toelichting 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend op bodemloket. In de omg

ving van de onderzoekslocatie zijn beperkt gegevens bekend (zie paragraaf 2.4.1

Maaiveldhoogte circa NAP -0,4 m 

Geen relevante gegevens aanwezig. 

Giessendam/ Omgevingsdienst Zuid -Holland Zuid/ Waterschap Rivierenland

Zie paragraaf 2.5. 

Geen gegevens beschikbaar. 

Zie paragraaf 2.4. 

Zie paragraaf 2.4. 

Zie paragraaf 2.6. 

Zie paragraaf 2.7 en bijlage 5. 

Zie paragraaf 2.8. 

Geen relevante gegevens aanwezig. 

Geen relevante gegevens aanwezig. 

Zie paragraaf 2.7 en bijlage 5. 

Zie paragraaf 2.7 en bijlage 5. 

Resultaten dossieronderzoek  

Op de onderzoekslocatie zijn op www.bodemloket.nl geen gegevens bekend binnen de onde
zoekslocatie. In de omgeving van de onderzoekslocatie is bekend dat de volgende locatie b

reigende activiteiten plaatsvinden of hebben gevonden (zie bijlage 3 voor de gegevens 

Molenstraat 8, Hardinxveld-Giessendam: een schietbaan (particuliere vereniging) (LocatieId: 
A0523019369, ClusterId: C0523012358), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: 
Potentieel verontreinigd (geen vervolg). 
Molenstraat 4, Hardinxveld-Giessendam: schildersbedrijf (LocatieId: A0523019368, Clust
rId: C0523012357), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel verontre

Damstraat 30, Hardinxveld-Giessendam: onbekend (LocatieId: A052301518, ClusterId: 
C0523201297), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel urgent.
Damstraat 30, Hardinxveld-Giessendam: onbekend (LocatieId: A052301519, ClusterI
C0523201297), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel urgent.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
In bijlage 4 is het overzicht van de gegevens verkregen van de Omgevingsdienst Zuid
Zuid opgenomen. Op basis hiervan zijn de dossiers ingezien. 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie  

- bodem perceel HDV00 F 2209 te Hardinxveld-Giessendam
Sectie F, Nummer 2209: 

Geen historische bodembedreigende activiteiten bekend. 
Ondergrondse tanks: Er zijn geen ondergrondse tanks bekend. 
Geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader van de Wet Mil

Stationsstraat 27, Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG739). Particuliere huisho
, status: historisch bodem. 
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Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens bekend op bodemloket. In de omge-

gevens bekend (zie paragraaf 2.4.1) 

Holland Zuid/ Waterschap Rivierenland / Brandweerarchief  

Op de onderzoekslocatie zijn op www.bodemloket.nl geen gegevens bekend binnen de onder-
zoekslocatie. In de omgeving van de onderzoekslocatie is bekend dat de volgende locatie bo-

(zie bijlage 3 voor de gegevens 

Giessendam: een schietbaan (particuliere vereniging) (LocatieId: 
bodemloket/ Vervolg statuscode: 

Giessendam: schildersbedrijf (LocatieId: A0523019368, Cluste-
rId: C0523012357), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel verontrei-

Giessendam: onbekend (LocatieId: A052301518, ClusterId: 
C0523201297), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel urgent. 

Giessendam: onbekend (LocatieId: A052301519, ClusterId: 
C0523201297), Statusinformatie bodemloket/ Vervolg statuscode: Potentieel urgent. 

Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Giessendam 

/meldingsplicht in het kader van de Wet Mili-

Particuliere huishou-



 

 

 

Op een afstand van 25 meter rondom de grenzen van d e onderzoekslocatie
 
Bron: Omgevingsrapportage -
• Geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.
• Ondergrondse tanks: Er zijn geen ondergrondse t
• Geregistreerde bedrijven met vergunnings

beheer:  
− Molenstraat 8, Groepscommandant der Rijkspolitie Hg

 
Bron: Omgevingsrapportage -
• Schoolstraat 4, Sectie F, Nummer 2268

° Geen historische bodembedreigende activiteiten bekend.
° Ondergrondse tanks: Er zijn geen ondergrondse tanks bekend.
° Geregistreerde bedrijven met vergunnings

eubeheer:  
− Stationsstraat 29, Dukel Expert B.V. (HG961). Overige winkels

seerd in overige artikelen N.E.G., status: actief
− Stationsstraat 4, Gemeente Hardinxveld

dens- algemeen, status: historisch bodem.
 
Bron: Omgevingsrapportage -
• Stationsstraat 21, Sectie F, Nummer 2320

° Historische bodembedreigende activiteiten:
− Benzine-service-station: Stationsstraat 21, 

heden. 
− Onverdachte activiteit, autoreparatiebedrijf, benzine

drijfsnaam: Auto Ruvo B.V..
° Ondergrondse tanks: Er zijn 

eubeheer”. 
° Geregistreerde bedrijven met vergunnings

eubeheer:  
− ‘Haan’ Tankstation ‘t Spoor (HG567). Station

wegverkeer excl. aflevering L.P.G. 
(2 stuks), tankstations, afvalwatervoorziening (2
(15.000 liter), één benzinetank (4.000
aanwezig en nog in gebruik.

− Raadhuisstraat 1, Gemeente Hardinxveld
dens- algemeen, status: historisch bodem.

− Smalweer, Gemeente Hardinxveld
behandeling, rioolgemalen of pompstations, V.C.K.D. 100 m
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Op een afstand van 25 meter rondom de grenzen van d e onderzoekslocatie

- bodem perceel HDV00 F 2209 te Hardinxveld-Giessendam
Geen historische bodembedreigende activiteiten bekend. 
Ondergrondse tanks: Er zijn geen ondergrondse tanks bekend. 
Geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader van de Wet Milie

Groepscommandant der Rijkspolitie Hg (HG84). Status: historisch.

- bodem perceel HDV00 F 2268 te Hardinxveld-Giessendam
Sectie F, Nummer 2268 

Geen historische bodembedreigende activiteiten bekend. 
Ondergrondse tanks: Er zijn geen ondergrondse tanks bekend. 
Geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader van de Wet

Stationsstraat 29, Dukel Expert B.V. (HG961). Overige winkels- winkels gespecial
seerd in overige artikelen N.E.G., status: actief. Stookinstallatie 2 stuks.
Stationsstraat 4, Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG742). Particuliere huisho

algemeen, status: historisch bodem. 

- bodem perceel HDV00 F 2320 te Hardinxveld-Giessendam
Sectie F, Nummer 2320 

Historische bodembedreigende activiteiten: 
station: Stationsstraat 21, Bedrijfsnaam: De Haan. Periode

Onverdachte activiteit, autoreparatiebedrijf, benzine-service-station, Damstraat 30, B
drijfsnaam: Auto Ruvo B.V.. 

Ondergrondse tanks: Er zijn meerdere ondergrondse olietanks aanwezig

Geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader van de Wet Mil

‘Haan’ Tankstation ‘t Spoor (HG567). Stationsstraat 21. Benzineservicestations
wegverkeer excl. aflevering L.P.G. – meer dan 3 afleverslangen, status: actief. C

), tankstations, afvalwatervoorziening (2 stuks). Drie benzinetanks 
liter), één benzinetank (4.000 liter) en één dieselolietank (15.000

aanwezig en nog in gebruik. 
Raadhuisstraat 1, Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG744). Particuliere huisho

algemeen, status: historisch bodem. 
Smalweer, Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG556). Afvalwaterinzameling en 
behandeling, rioolgemalen of pompstations, V.C.K.D. 100 m3/uur, status: actief.
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Op een afstand van 25 meter rondom de grenzen van d e onderzoekslocatie  

Giessendam 

/meldingsplicht in het kader van de Wet Milieu-

tatus: historisch. 

Giessendam 

/meldingsplicht in het kader van de Wet Mili-

winkels gespeciali-
. Stookinstallatie 2 stuks. 

Giessendam (HG742). Particuliere huishou-

Giessendam 

Bedrijfsnaam: De Haan. Periode: 1990 -  

station, Damstraat 30, Be-

ondergrondse olietanks aanwezig. Zie “Wet Mili-

/meldingsplicht in het kader van de Wet Mili-

straat 21. Benzineservicestations-
meer dan 3 afleverslangen, status: actief. CFK 

Drie benzinetanks 
liter) en één dieselolietank (15.000 liter) zijn 

rticuliere huishou-

Giessendam (HG556). Afvalwaterinzameling en 
/uur, status: actief. 



 

 

 

2.5 Resultaten voorgaande bodemonderzoeken
Op en rondom de locatie zijn diverse (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Onderstaand staan de 
resultaten afkomstig van het archief van de Omgevingsdienst Zuid
beknopt samengevat. De relevante gegevens zijn in de onderhavige 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie
 
Bron: Omgevingsrapportage -
• Stationsstraat 27, Sectie F, Nummer 2209:

° Bodemonderzoeken:  
− Stationsstraat 27 (AA052300360), Potentieel verontrei

onderzocht, Wbb code: ZH052309331, Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Do
drecht Research, documentnummer 040206, datum 01
gunning. Bovengrond licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. Onderg
verontreinigd met kwik en lood. 
wezig geweest. In het verleden was hier een tank voor de verwarming van de school 
aanwezig, echter de ligging 

 
Op een afst and van 25 meter rondom de grenzen van de onderzoek slocatie
 
Bron: Omgevingsrapportage -
• Bodemonderzoeken:  

° Schoolstraat 4, Sectie F, Nummers 2269, 2337, 2338, 2270, 2350, 2345: 
− Schoolstraat 4 (AA052300

zocht, Wbb code: ZH052309345, Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Verhoeve 
Milieu, documentnummer 45096, datum 01
Grond en grondwater licht verontreinigd.

° Langs spoorlijn, Sectie I, Nummer 313: Langs spoorlijn, Sectie I, Nummer 313:
− Langs spoorlijn (kad nr I 313)

doende onderzocht, Wbb code: ZH052309387, Verkennend bodemonderzoek NEN 
5740, Royal Haskoning, document
transactie. Grond en grondwater licht verontreinigd.

° Parallelweg/ Stationsstraat, 
− Parallelweg/ Stationsstraat 

derzocht, Wbb code: ZH05
cumentnummer HG 01.5201, datum 19
der onderzoek, Milieudienst Zuid
010607, datum 02-11
Tussenwaarde. Omvang PAK > Interventiewaarde nabij boorpunt 12 is circa 12 m
Omvang PAK > Interventiewaarde nabij boorpunt 15 is circa 11 m
val. Grond wordt afgevoerd naar een verwerker.

° Stationsstraat 29, Sectie F, Nummer 2268:
− Stationsstraat 29 (AA052300361), Potentieel verontreinigd, vervolgstatus: voldoende 

onderzocht, Wbb code: ZH052309332. Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, I
pijn-Blokp. Arkel, documentnummer MA
vergunning. Grond licht verontreinigd met kwik, lood en nikkel. Grondwater licht veron
reinigd met zink en naftaleen. Een jaar later is een ondergrondse HBO
Saneringsevaluatie, Adico Milieutechniek, documentnummer 02.0181/5695.EVA, d
tum 25-11-2002, aanleiding civieltechnisch werk. HBO tank is verwijderd en gesaneerd 
volgens KIWA. Organoleptisch beoordeeld, geen analyseresultaten.

 
Bron: Omgevingsrapportage -
• Schoolstraat 4, Sectie F, Nummer 

° Bodemonderzoeken: zie perceel F 2209
− Schoolstraat 4, Sectie F, Nummers 2269, 2337, 2338, 2270, 2350, 2345.
− Stationsstraat 29, Sectie F, Nummer 2268.
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Resultaten voorgaande bodemonderzoeken  
Op en rondom de locatie zijn diverse (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Onderstaand staan de 
resultaten afkomstig van het archief van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
beknopt samengevat. De relevante gegevens zijn in de onderhavige rapportage opgenomen.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie  

- bodem perceel HDV00 F 2209 te Hardinxveld-Giessendam
Sectie F, Nummer 2209: 

Stationsstraat 27 (AA052300360), Potentieel verontreinigd, vervolgstatus: voldoende 
onderzocht, Wbb code: ZH052309331, Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Do
drecht Research, documentnummer 040206, datum 01-02-2004, aanleiding bouwve
gunning. Bovengrond licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. Onderg
verontreinigd met kwik en lood. Ter plaatse van Stationsstraat 27 is een ketelhuis aa

In het verleden was hier een tank voor de verwarming van de school 
de ligging van de voormalige tank is onbekend.  

and van 25 meter rondom de grenzen van de onderzoek slocatie

- bodem perceel HDV00 F 2209 te Hardinxveld-Giessendam

Sectie F, Nummers 2269, 2337, 2338, 2270, 2350, 2345: 
(AA052300376), Niet verontreinigd, vervolgstatus: voldoende onde

zocht, Wbb code: ZH052309345, Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Verhoeve 
Milieu, documentnummer 45096, datum 01-07-2004, aanleiding bouwvergunning. 
Grond en grondwater licht verontreinigd. 

orlijn, Sectie I, Nummer 313: Langs spoorlijn, Sectie I, Nummer 313:
Langs spoorlijn (kad nr I 313) (AA052300418), Niet verontreinigd, vervolgstatus: vo
doende onderzocht, Wbb code: ZH052309387, Verkennend bodemonderzoek NEN 
5740, Royal Haskoning, documentnummer 9P7767, datum 28-10-2004, aanleiding 
transactie. Grond en grondwater licht verontreinigd. 

Parallelweg/ Stationsstraat, Sectie I, Nummer 289: 
Parallelweg/ Stationsstraat (AA052300350), Niet ernstig, vervolgstatus: voldoende o
derzocht, Wbb code: ZH052309323. Oriënterend onderzoek, Dordrecht Research, d
cumentnummer HG 01.5201, datum 19-06-2001, aanleiding civieltechnisch werk. N
der onderzoek, Milieudienst Zuid-Holland Zuid, documentnummer HG 01.05301 Dr

11-2001, aanleiding voorgaand onderzoek. Bovengrond PAK > 
Tussenwaarde. Omvang PAK > Interventiewaarde nabij boorpunt 12 is circa 12 m
Omvang PAK > Interventiewaarde nabij boorpunt 15 is circa 11 m3. Geen ernstig g
val. Grond wordt afgevoerd naar een verwerker. 

tie F, Nummer 2268: 
(AA052300361), Potentieel verontreinigd, vervolgstatus: voldoende 

onderzocht, Wbb code: ZH052309332. Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, I
Blokp. Arkel, documentnummer MA-2051, datum 18-07-2001, aanleiding bou

gunning. Grond licht verontreinigd met kwik, lood en nikkel. Grondwater licht veron
reinigd met zink en naftaleen. Een jaar later is een ondergrondse HBO
Saneringsevaluatie, Adico Milieutechniek, documentnummer 02.0181/5695.EVA, d

002, aanleiding civieltechnisch werk. HBO tank is verwijderd en gesaneerd 
volgens KIWA. Organoleptisch beoordeeld, geen analyseresultaten. 

- bodem perceel HDV00 F 2268 te Hardinxveld-Giessendam
Sectie F, Nummer 2268 

Bodemonderzoeken: zie perceel F 2209 
Sectie F, Nummers 2269, 2337, 2338, 2270, 2350, 2345.

Sectie F, Nummer 2268. 
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Op en rondom de locatie zijn diverse (bodem)onderzoeken uitgevoerd. Onderstaand staan de 
Holland Zuid (zie bijlage 4) 

rapportage opgenomen. 

Giessendam 

nigd, vervolgstatus: voldoende 
onderzocht, Wbb code: ZH052309331, Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Dor-

2004, aanleiding bouwver-
gunning. Bovengrond licht verontreinigd met kwik, lood, zink en PAK. Ondergrond licht 

Ter plaatse van Stationsstraat 27 is een ketelhuis aan-
In het verleden was hier een tank voor de verwarming van de school 

and van 25 meter rondom de grenzen van de onderzoek slocatie  

Giessendam 

Sectie F, Nummers 2269, 2337, 2338, 2270, 2350, 2345:  
376), Niet verontreinigd, vervolgstatus: voldoende onder-

zocht, Wbb code: ZH052309345, Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, Verhoeve 
2004, aanleiding bouwvergunning. 

orlijn, Sectie I, Nummer 313: Langs spoorlijn, Sectie I, Nummer 313: 
(AA052300418), Niet verontreinigd, vervolgstatus: vol-

doende onderzocht, Wbb code: ZH052309387, Verkennend bodemonderzoek NEN 
2004, aanleiding 

(AA052300350), Niet ernstig, vervolgstatus: voldoende on-
2309323. Oriënterend onderzoek, Dordrecht Research, do-

2001, aanleiding civieltechnisch werk. Na-
Holland Zuid, documentnummer HG 01.05301 Dr-

onderzoek. Bovengrond PAK > 
Tussenwaarde. Omvang PAK > Interventiewaarde nabij boorpunt 12 is circa 12 m3. 

. Geen ernstig ge-

(AA052300361), Potentieel verontreinigd, vervolgstatus: voldoende 
onderzocht, Wbb code: ZH052309332. Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, In-

2001, aanleiding bouw-
gunning. Grond licht verontreinigd met kwik, lood en nikkel. Grondwater licht veront-

reinigd met zink en naftaleen. Een jaar later is een ondergrondse HBO-tank ontdekt. 
Saneringsevaluatie, Adico Milieutechniek, documentnummer 02.0181/5695.EVA, da-

002, aanleiding civieltechnisch werk. HBO tank is verwijderd en gesaneerd 

Giessendam 

Sectie F, Nummers 2269, 2337, 2338, 2270, 2350, 2345. 



 

 

 

Bron: Omgevingsrapportage -
• Stationsstraat 21, Sectie F, Nummer 2320

° Bodemonderzoeken: 
− Damstraat 34  (AA052300344), Potentieel verontreinigd, vervolgstatus: voldoende o

derzocht, Wbb code: ZH052309318. NVN 5740 onderzoek, ign, documentnummer 
M 50.058, datum 11-
met cadmium, chroom, nikkel, zink, minerale olie en PAK. Ondergrond licht verontre
nigd met lood en zink. Grondwater licht verontreinigd met arseen, chroom, koper, ni
kel, benzeen en xylenen.

− Stationsstraat 21  (AA052300353), Ernstig, ni
derzocht, Wbb code: ZH052309325. 

− Aanvullend bodemonderzoek
Hardinxveld-Giessendam
2001, aanleiding voorg
(rapport van Comon van 13 oktober 2000 is niet aanwezig in het archief van de OZHZ 
tijdens inzage). Tijdens voorgaand onderzoek uitgevoerd door Comon werden 
tember 2000 in peilbuis PB2 verontrei
ventiewaarde en verontreinigingen met naftaleen en tolueen boven de Streefwaarde 
aangetroffen. Tijdens het onderzoek van 2001 uitgevoerd door Inventerra is het 
grondwater rondom peilbuis 2 (peilbuizen PB101, PB102
ontreinigd met vluchtige aromaten
fen grondwaterverontreiniging met benzeen en xylenen boven Interventiewaarde is niet 
duidelijk. Peilbuis 2 is niet herbemonsterd. De grond is 
van zintuiglijke waarnemingen en niet analytisch onderzocht.

− Saneringsplan, Inventerra, documentnummer 7.319.012, datum 21
ding voorgaand onderzoek. Grondwatersanering plan van aanpak.

− Resultaten monitoring grondw
merk 7.319.009)/ Resultaten monitoring grondwater 2003 (Inventerra, datum 28 okt
ber 2003, kenmerk 7.319.014
terra, datum 16 augustus 2004, kenmerk 04
betreffen allen bodemonderzoek
te Hardinxveld-Giessendam
� Grondwater september/november 2001

benzeen, matig verontreinigd met tolueen, licht verontreinigd met tolueen, naftaleen en 
minerale olie. Peilbuizen PB1 en PB3 zijn niet verontrein
olie. 
� Grondwater okto

niet verontreinigd met tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie
buizen PB1 en PB3 zijn niet verontreinigd met BTEXN en minerale olie. 
� Grondwater 16 augustus 2004: peilbuizen PB1, PB2 en PB3 zijn

nigd met xylenen en niet verontreinigd met 
en minerale olie.  
� De grond is tijdens 

− Eindevaluatie grondwatersanering tankstation ´t Spoor, bioSoil
2004, aanleiding voorgaand onderzoek aangetroffen grondwaterverontreiniging
tember 2000 ter plaatse van peilbuis PB2 
waarde. Grondwatersanering door middel van onttrekking. O
het gehalte vluchtige aromaten en minerale olie in het grondwater in peilbuis PB2 b
neden de Tussenwaarde. Behalve peilbuis PB2 is het grondwater niet in andere pei
buizen onderzocht tijdens de onttrekking. 
bron van de verontreiniging is nog steeds niet duidelijk. (in het archief van de OZHZ is 
tijdens inzage geen beschikking aanwezig waarin deze grondwatersanering wordt 
goedgekeurd).  

− Nader onderzoek, Inventerra, documentnummer 07
aanleiding vermoeden of melding verontreiniging. Grond 
tige aromaten en licht verontreinigd met minerale olie
afgegraven. Grondverontreiniging is 

GM

- bodem perceel HDV00 F 2320 te Hardinxveld-Giessendam
Sectie F, Nummer 2320 

(AA052300344), Potentieel verontreinigd, vervolgstatus: voldoende o
derzocht, Wbb code: ZH052309318. NVN 5740 onderzoek, ign, documentnummer 

-04-1995, aanleiding transactie. Bovengrond licht verontreinigd 
met cadmium, chroom, nikkel, zink, minerale olie en PAK. Ondergrond licht verontre
nigd met lood en zink. Grondwater licht verontreinigd met arseen, chroom, koper, ni
kel, benzeen en xylenen. 

(AA052300353), Ernstig, niet urgent, vervolgstatus: voldoende o
derzocht, Wbb code: ZH052309325.  

bodemonderzoek t.p.v. het tankstation ’t Spoor aan de Stationstraat 21 te 
Giessendam, Inventerra, documentnummer ls/7.319.008, datum 29

2001, aanleiding voorgaand onderzoek uitgevoerd door Comon op 13 oktober 2000 
(rapport van Comon van 13 oktober 2000 is niet aanwezig in het archief van de OZHZ 

Tijdens voorgaand onderzoek uitgevoerd door Comon werden 
in peilbuis PB2 verontreinigingen met benzeen en xylenen boven Inte
en verontreinigingen met naftaleen en tolueen boven de Streefwaarde 
Tijdens het onderzoek van 2001 uitgevoerd door Inventerra is het 

rondom peilbuis 2 (peilbuizen PB101, PB102 en PB4) in juni 2001 niet 
vluchtige aromaten en minerale olie. De bron voor de eerder aangetro

fen grondwaterverontreiniging met benzeen en xylenen boven Interventiewaarde is niet 
duidelijk. Peilbuis 2 is niet herbemonsterd. De grond is slechts beoordeeld op basis 
van zintuiglijke waarnemingen en niet analytisch onderzocht. 
Saneringsplan, Inventerra, documentnummer 7.319.012, datum 21-01
ding voorgaand onderzoek. Grondwatersanering plan van aanpak. 
Resultaten monitoring grondwater 2001 (Inventerra, datum 19 december 2001, ke
merk 7.319.009)/ Resultaten monitoring grondwater 2003 (Inventerra, datum 28 okt
ber 2003, kenmerk 7.319.014-B030967)/ Monitoring grondwaterkwaliteit 2004 (Inve
terra, datum 16 augustus 2004, kenmerk 04-7319-B0408329). Voornoemde rapporten 

bodemonderzoek t.p.v. het tankstation ’t Spoor aan de Stationstraat 21 
Giessendam. Aanleiding voorgaand onderzoek.  

Grondwater september/november 2001: peilbuis PB2 is sterk verontreinigd met 
benzeen, matig verontreinigd met tolueen, licht verontreinigd met tolueen, naftaleen en 
minerale olie. Peilbuizen PB1 en PB3 zijn niet verontreinigd met BTEXN en minerale 

oktober 2003: peilbuis PB2 is matig verontreinigd met benz
niet verontreinigd met tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie
buizen PB1 en PB3 zijn niet verontreinigd met BTEXN en minerale olie. 

Grondwater 16 augustus 2004: peilbuizen PB1, PB2 en PB3 zijn
nigd met xylenen en niet verontreinigd met benzeen, tolueen, ethylbenzeen, naftaleen

tijdens de monitoringronden 2001, 2003, 2004 niet onderzocht.
Eindevaluatie grondwatersanering tankstation ´t Spoor, bioSoil B.V., datum 04
2004, aanleiding voorgaand onderzoek aangetroffen grondwaterverontreiniging

ter plaatse van peilbuis PB2 met benzeen en xylenen boven Interventi
Grondwatersanering door middel van onttrekking. Op 11 augustus 200

het gehalte vluchtige aromaten en minerale olie in het grondwater in peilbuis PB2 b
neden de Tussenwaarde. Behalve peilbuis PB2 is het grondwater niet in andere pei
buizen onderzocht tijdens de onttrekking. De grond is eveneens niet onderzocht. De 

on van de verontreiniging is nog steeds niet duidelijk. (in het archief van de OZHZ is 
tijdens inzage geen beschikking aanwezig waarin deze grondwatersanering wordt 

Nader onderzoek, Inventerra, documentnummer 07-3002-B03010, datum 
aanleiding vermoeden of melding verontreiniging. Grond sterk verontreinigd met vluc

en licht verontreinigd met minerale olie. Grondverontreiniging 
afgegraven. Grondverontreiniging is niet geheel afgeperkt, is nog sterk verontr
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Giessendam 

(AA052300344), Potentieel verontreinigd, vervolgstatus: voldoende on-
derzocht, Wbb code: ZH052309318. NVN 5740 onderzoek, ign, documentnummer 

licht verontreinigd 
met cadmium, chroom, nikkel, zink, minerale olie en PAK. Ondergrond licht verontrei-
nigd met lood en zink. Grondwater licht verontreinigd met arseen, chroom, koper, nik-

et urgent, vervolgstatus: voldoende on-

t.p.v. het tankstation ’t Spoor aan de Stationstraat 21 te 
, Inventerra, documentnummer ls/7.319.008, datum 29-08-

uitgevoerd door Comon op 13 oktober 2000 
(rapport van Comon van 13 oktober 2000 is niet aanwezig in het archief van de OZHZ 

Tijdens voorgaand onderzoek uitgevoerd door Comon werden in sep-
nigingen met benzeen en xylenen boven Inter-

en verontreinigingen met naftaleen en tolueen boven de Streefwaarde 
Tijdens het onderzoek van 2001 uitgevoerd door Inventerra is het 

en PB4) in juni 2001 niet ver-
De bron voor de eerder aangetrof-

fen grondwaterverontreiniging met benzeen en xylenen boven Interventiewaarde is niet 
slechts beoordeeld op basis 

01-2002, aanlei-

ater 2001 (Inventerra, datum 19 december 2001, ken-
merk 7.319.009)/ Resultaten monitoring grondwater 2003 (Inventerra, datum 28 okto-

B030967)/ Monitoring grondwaterkwaliteit 2004 (Inven-
. Voornoemde rapporten 

t.p.v. het tankstation ’t Spoor aan de Stationstraat 21 

peilbuis PB2 is sterk verontreinigd met 
benzeen, matig verontreinigd met tolueen, licht verontreinigd met tolueen, naftaleen en 

igd met BTEXN en minerale 

nigd met benzeen en 
niet verontreinigd met tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie. Peil-
buizen PB1 en PB3 zijn niet verontreinigd met BTEXN en minerale olie.  

Grondwater 16 augustus 2004: peilbuizen PB1, PB2 en PB3 zijn licht verontrei-
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, naftaleen 

niet onderzocht. 
datum 04-11-

2004, aanleiding voorgaand onderzoek aangetroffen grondwaterverontreiniging in sep-
benzeen en xylenen boven Interventie-

11 augustus 2004 lag 
het gehalte vluchtige aromaten en minerale olie in het grondwater in peilbuis PB2 be-
neden de Tussenwaarde. Behalve peilbuis PB2 is het grondwater niet in andere peil-

De grond is eveneens niet onderzocht. De 
on van de verontreiniging is nog steeds niet duidelijk. (in het archief van de OZHZ is 

tijdens inzage geen beschikking aanwezig waarin deze grondwatersanering wordt 

10, datum 09-03-2007, 
verontreinigd met vluch-

Grondverontreiniging is deels 
, is nog sterk verontreinigd 



 

 

 

met xylenen, maar mogelijk via het grondwater verspreid
nigd met minerale olie en 
naar omvang verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) in 
grond en het grondwater.
sen afleverzuil en de shop
verder afgeperkt worden.

− Nader onderzoek, Inventerra, documentnummer 07
2007, aanleiding vermoeden of melding verontreiniging. Grond niet 
nigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Grondwater sterk verontreinigd met 
vluchtige aromaten (BTEXN) en 
naar omvang verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) in het 
grondwater. Het gaat hier
shop (peilbuizen 201 en 303).

− Monitoringsrapportage, E.C.O. inspections, documentnum
26-08-2008, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater licht verontreinigd met na
taleen, benzeen en ethylbenzeen. Conclusie: de resultaten geven aanleiding voor n
der onderzoek naar de omvang van de verontreiniging in grondwater.
om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop.

− Aanvullend bodemonderzoek, Inventerra, documentnummer 08
06-10-2008, aanleiding nulsituatie Wm. Grond niet verontreinigd met minerale olie en 
vluchtige aromaten. Grondwater licht verontreinigd met benzeen. Conclusie: halfjaa
lijks monitoren, ter beoordeling aan de milieudienst voorleggen. Uitstel van de sanering 
tot 2010. Op basis van dit onderzoek en de onderzoeken van Inventerra (documen
nummers 07-3002-B0
17-10-2007) is de omvang 
olie en vluchtige aromaten bepaald: mogelijk is de omvang groter dan 100 m
hierbij om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop.

− Monitoringsrapportage, E.C.O. inspections, documentnummer 3371A
datum 13-05-2009, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater sterk verontreinigd 
met benzeen en licht verontreinigd met n
ring ronde 2009. Om de verspreiding van de verontreiniging te volgen wordt geadv
seerd halfjaarlijks te monitoren. De verontreiniging verspreid niet. Uitstel sanering van 
de restverontreiniging is akkoord (zie ra
grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop.

− Monitoringsrapportage, Inventerra, documentnummer 10
2010, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater matig verontreinigd met benz
Conclusie: Extra monitoring naar de verspreiding van de restverontreiniging nabij de 
tankshop. N.a.v. de analyseresultaten in april 2010. De resultaten van deze extra mon
toring geven geen aanleiding tot maatregelen. De sanering mag worden uitgesteld.
gaat hierbij om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop.

− Monitoringsrapportage, Bodem
aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater sterk verontreinigd met ethylbenzeen, 
matig verontreinigd met benzeen en licht verontreinigd met naftaleen. Conclusie: Mon
toring 2011. Het gaat hierbij om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de 
shop. 

 
2.6 Bodemkwaliteitskaart
 
Diffuse verontreinigingen 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam 
vingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
zijn vastgesteld. De locatie is gelegen in bodemkwaliteitszone
kwaliteit van deze herkomstlaag is zo heterogeen dat de bodemkwaliteitskaart niet kan dienen 
als bewijsmiddel voor de bodemkwaliteit. Toepassing is alleen mogelijk indien uit verkennend 
onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit van de herkomstlocatie voldoet aan de zonekwaliteit. De 
voorgenomen toepassing dient te worden gemeld via meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl. 

GM

met xylenen, maar mogelijk via het grondwater verspreid. Grondwater sterk verontre
nigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Conclusie: uitvoeren nader onderzoek 
naar omvang verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) in 

het grondwater. Het gaat hierbij om een ontgraving/sanering van 
en de shop. De ontgraving/sanering is echter niet afgerond en moet nog 

verder afgeperkt worden. 
Nader onderzoek, Inventerra, documentnummer 07-2092-B071007, da
2007, aanleiding vermoeden of melding verontreiniging. Grond niet tot licht 
nigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Grondwater sterk verontreinigd met 
vluchtige aromaten (BTEXN) en minerale olie. Conclusie: uitvoeren nader onderzoe
naar omvang verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) in het 
grondwater. Het gaat hierbij om een grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de 
shop (peilbuizen 201 en 303). 
Monitoringsrapportage, E.C.O. inspections, documentnummer WdV/ic/08op125, datum 

2008, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater licht verontreinigd met na
taleen, benzeen en ethylbenzeen. Conclusie: de resultaten geven aanleiding voor n
der onderzoek naar de omvang van de verontreiniging in grondwater. 
om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop. 

onderzoek, Inventerra, documentnummer 08-2176-
2008, aanleiding nulsituatie Wm. Grond niet verontreinigd met minerale olie en 

maten. Grondwater licht verontreinigd met benzeen. Conclusie: halfjaa
lijks monitoren, ter beoordeling aan de milieudienst voorleggen. Uitstel van de sanering 

Op basis van dit onderzoek en de onderzoeken van Inventerra (documen
B03010 met datum 09-03-2007 en 07-2092-B071007 met datum 
mvang van de sterke verontreiniging in grondwater met mine

olie en vluchtige aromaten bepaald: mogelijk is de omvang groter dan 100 m
grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop.

Monitoringsrapportage, E.C.O. inspections, documentnummer 3371AX 
2009, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater sterk verontreinigd 

met benzeen en licht verontreinigd met naftaleen en minerale olie. Conclusie: Monit
ring ronde 2009. Om de verspreiding van de verontreiniging te volgen wordt geadv
seerd halfjaarlijks te monitoren. De verontreiniging verspreid niet. Uitstel sanering van 
de restverontreiniging is akkoord (zie rapport AA052300867). Het gaat hierbij om de 
grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop. 
Monitoringsrapportage, Inventerra, documentnummer 10-7319-B100764, datum 23
2010, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater matig verontreinigd met benz
Conclusie: Extra monitoring naar de verspreiding van de restverontreiniging nabij de 
tankshop. N.a.v. de analyseresultaten in april 2010. De resultaten van deze extra mon
toring geven geen aanleiding tot maatregelen. De sanering mag worden uitgesteld.
gaat hierbij om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop.
Monitoringsrapportage, Bodem-ID, documentnummer 127.010, datum 19
aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater sterk verontreinigd met ethylbenzeen, 

met benzeen en licht verontreinigd met naftaleen. Conclusie: Mon
Het gaat hierbij om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de 

Bodemkwaliteitskaart  

Giessendam beschikt over een bodemkwaliteitskaart van de Omg
Holland Zuid, waarbij voor het gemeentelijk grondgebied achtergrondwaarden 

zijn vastgesteld. De locatie is gelegen in bodemkwaliteitszone Wonen Heterogeen
stlaag is zo heterogeen dat de bodemkwaliteitskaart niet kan dienen 

als bewijsmiddel voor de bodemkwaliteit. Toepassing is alleen mogelijk indien uit verkennend 
onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit van de herkomstlocatie voldoet aan de zonekwaliteit. De 
voorgenomen toepassing dient te worden gemeld via meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl. 
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Grondwater sterk verontrei-
. Conclusie: uitvoeren nader onderzoek 

naar omvang verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) in de 
sanering van grond tus-

De ontgraving/sanering is echter niet afgerond en moet nog 

B071007, datum 17-10-
tot licht verontrei-

nigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Grondwater sterk verontreinigd met 
. Conclusie: uitvoeren nader onderzoek 

naar omvang verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) in het 
om een grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de 

mer WdV/ic/08op125, datum 
2008, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater licht verontreinigd met naf-

taleen, benzeen en ethylbenzeen. Conclusie: de resultaten geven aanleiding voor na-
 Het gaat hierbij 

-B081002, datum 
2008, aanleiding nulsituatie Wm. Grond niet verontreinigd met minerale olie en 

maten. Grondwater licht verontreinigd met benzeen. Conclusie: halfjaar-
lijks monitoren, ter beoordeling aan de milieudienst voorleggen. Uitstel van de sanering 

Op basis van dit onderzoek en de onderzoeken van Inventerra (document-
B071007 met datum 

grondwater met minerale 
olie en vluchtige aromaten bepaald: mogelijk is de omvang groter dan 100 m3. Het gaat 

grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop. 
X Tankstation, 

2009, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater sterk verontreinigd 
aftaleen en minerale olie. Conclusie: Monito-

ring ronde 2009. Om de verspreiding van de verontreiniging te volgen wordt geadvi-
seerd halfjaarlijks te monitoren. De verontreiniging verspreid niet. Uitstel sanering van 

Het gaat hierbij om de 

B100764, datum 23-07-
2010, aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater matig verontreinigd met benzeen. 
Conclusie: Extra monitoring naar de verspreiding van de restverontreiniging nabij de 
tankshop. N.a.v. de analyseresultaten in april 2010. De resultaten van deze extra moni-
toring geven geen aanleiding tot maatregelen. De sanering mag worden uitgesteld. Het 
gaat hierbij om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de shop. 

ID, documentnummer 127.010, datum 19-01-2011, 
aanleiding voorgaand onderzoek. Grondwater sterk verontreinigd met ethylbenzeen, 

met benzeen en licht verontreinigd met naftaleen. Conclusie: Moni-
Het gaat hierbij om de grondwaterverontreiniging tussen afleverzuil en de 

van de Omge-
waarbij voor het gemeentelijk grondgebied achtergrondwaarden 

eterogeen. De bodem-
stlaag is zo heterogeen dat de bodemkwaliteitskaart niet kan dienen 

als bewijsmiddel voor de bodemkwaliteit. Toepassing is alleen mogelijk indien uit verkennend 
onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit van de herkomstlocatie voldoet aan de zonekwaliteit. De 
voorgenomen toepassing dient te worden gemeld via meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.  



 

 

 

2.7 Luchtfoto’s en historisch kaartmateriaal
Op basis van luchtfoto’s en historisch kaartmateriaal (opgenomen in bijlage 
zaken waargenomen: 
 
1881: De spoorlijn en de Damstraat zijn aanwezig. Grenzend aan de Damstraat zijn reeds g
bouwen te zien. De omgeving bestaat uit weiland met sloten.
1898: Geen wijzigingen ten opzichte van 1881. 
Het is op basis van de historische kaart van 1881 niet duidelijk of deze watergang in 1881 ook 
al aanwezig was. 
1927: Geen wijzigingen ten opzichte van 1889.
1955: Stationsstraat, Stationsdwarsstraat en Molenstraat worden aangelegd. Een aantal sloten 
zijn gedempt. Parallel aan de Stationsstraat (ten noorden) loopt een watergang. Deze wate
gang loopt door tot Stationsstraat 23/25. Ter plaatse van Stationsstraat 4, 6, 23, 25, 27 en 29 
zijn reeds gebouwen aanwezig. Ter plaatse van Stationsstraat 21 en Damstraat 34 zijn wel g
bouwen aanwezig, maar dit zijn niet dezelfde gebouwen als anno nu (2012).
1966: De omgeving en de wijk van de Stationsstraat, Molenstraat, Stationsdwarsstraat en 
Damstraat is verder ontwikkeld. Waarschijnlijk zijn nog een aantal sloten gedempt. Dit is echter 
niet duidelijk te zien op de luchtfoto. Het gebouw ter plaatse van Damstraat 34 is niet meer op 
de historische kaart van 1969 te zien.
1969: Op de historische kaart zijn geen sloten meer te zien in de wijk tussen de Stationsstraat, 
Molenstraat, Stationsdwarsstraat en Damstraat. De wijk is verder ontwikkeld.
1981: Het gebouw ter plaatse van Stationsstraat 27 is aan de oostkant uitgebreid. Er zijn g
bouwen bij Molenstraat 8, 10 en 12 bijgebouwd. Er is weer een nieuw gebouw ter plaatse van 
Damstraat 34 te zien. 
1989: De parkeerplaats ten noorden van de Stationsstraat is aangelegd. Een deel van de w
tergang is gedempt. De gebouwen aan de Stationsstraat 21 en/of de Damstraat 34 en de M
lenstraat 8, 10 en 12 zijn gewijzigd. Er is een weg tussen Stationsstraat 21 e
aangelegd.  
2006: Een klein gebouw aan de oostkant welke dwars op de Stationsstraat 27 staat, is niet 
meer aanwezig. De grond rondom Stationsstraat 27 ligt deels braak. De gebouwen aan de St
tionsstraat 21 en/of de Damstraat 34 zijn gewijz
2010: De locatie ter plaatse van Stationsstraat 27 is grotendeels braak. Het gebouw aan de 
Stationsstraat 27 is niet meer aanwezig. De gebouwen ter plaatse van Stationsstraat 23a, 23b 
en 25 zijn nog wel aanwezig. 
 
2.8 Resultaten terreininspectie
De terreininspectie is uitgevoerd door Grontmij Nederland B.V. op 
foto’s zijn opgenomen in bijlage 
onsstraat 27 braak. Op het braakgelegen terrein is de contour te zien waar het 
schoolgebouw heeft gestaan. Daarnaast zijn op sommige plekken vegetatie behorend bij natt
re gebieden (o.a. biesgras) te zien. 
plaatse van Stationsstraat 23a en 23b is een gebouw ten behoeve van een lokaal centrum voor 
gezondheidszorg aanwezig. Ter plaatse van Stationsstraat 25 is een woning 
welke nog is bewoond. De voortuin van Stationsstraat 23a, 23b en 25
met klinkers. Op enkele plekken tussen de klinkers is beplanting aanwezig. 
spectie zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. Opgemerkt wordt 
dat de visuele inspectie niet is uitgevoerd c
 
Direct ten oosten van de onderzoekslocatie is 
straat 21) aanwezig. Ter plaatse van het tankstation zijn ondergrondse tanks en vul
tingspunten aanwezig. De vul
onderzoeksgrens van Stationsstraat 23a en 23b. 
tie is autohandel Auto RuVo B.V. (Damstraat 30) 
tie, aan de overkant van de Molenstraat, is een winkel van Expert (Dukel Expert) 
straat 29) gevestigd. 
 
De te dempen watergang is gelegen achter de tuinen van de woning aan de Stationsstraat 
zijn geen asbesthoudende beschoeiingen aanwezig.

GM

Luchtfoto’s en historisch kaartmateriaal  
Op basis van luchtfoto’s en historisch kaartmateriaal (opgenomen in bijlage 5) zijn de volgende 

De spoorlijn en de Damstraat zijn aanwezig. Grenzend aan de Damstraat zijn reeds g
bouwen te zien. De omgeving bestaat uit weiland met sloten. 

Geen wijzigingen ten opzichte van 1881. Parallel aan de spoorlijn loopt een watergang. 
de historische kaart van 1881 niet duidelijk of deze watergang in 1881 ook 

Geen wijzigingen ten opzichte van 1889. 
Stationsstraat, Stationsdwarsstraat en Molenstraat worden aangelegd. Een aantal sloten 

an de Stationsstraat (ten noorden) loopt een watergang. Deze wate
gang loopt door tot Stationsstraat 23/25. Ter plaatse van Stationsstraat 4, 6, 23, 25, 27 en 29 
zijn reeds gebouwen aanwezig. Ter plaatse van Stationsstraat 21 en Damstraat 34 zijn wel g

wen aanwezig, maar dit zijn niet dezelfde gebouwen als anno nu (2012). 
De omgeving en de wijk van de Stationsstraat, Molenstraat, Stationsdwarsstraat en 

Damstraat is verder ontwikkeld. Waarschijnlijk zijn nog een aantal sloten gedempt. Dit is echter 
niet duidelijk te zien op de luchtfoto. Het gebouw ter plaatse van Damstraat 34 is niet meer op 
de historische kaart van 1969 te zien. 

Op de historische kaart zijn geen sloten meer te zien in de wijk tussen de Stationsstraat, 
rsstraat en Damstraat. De wijk is verder ontwikkeld. 

Het gebouw ter plaatse van Stationsstraat 27 is aan de oostkant uitgebreid. Er zijn g
bouwen bij Molenstraat 8, 10 en 12 bijgebouwd. Er is weer een nieuw gebouw ter plaatse van 

De parkeerplaats ten noorden van de Stationsstraat is aangelegd. Een deel van de w
tergang is gedempt. De gebouwen aan de Stationsstraat 21 en/of de Damstraat 34 en de M
lenstraat 8, 10 en 12 zijn gewijzigd. Er is een weg tussen Stationsstraat 21 en 23a, 23b en 25 

Een klein gebouw aan de oostkant welke dwars op de Stationsstraat 27 staat, is niet 
meer aanwezig. De grond rondom Stationsstraat 27 ligt deels braak. De gebouwen aan de St
tionsstraat 21 en/of de Damstraat 34 zijn gewijzigd. 

De locatie ter plaatse van Stationsstraat 27 is grotendeels braak. Het gebouw aan de 
tionsstraat 27 is niet meer aanwezig. De gebouwen ter plaatse van Stationsstraat 23a, 23b 

 

Resultaten terreininspectie  
ninspectie is uitgevoerd door Grontmij Nederland B.V. op 21 januari 2012

foto’s zijn opgenomen in bijlage 6. Momenteel ligt de onderzoekslocatie ter plaatse van Stat
Op het braakgelegen terrein is de contour te zien waar het 

schoolgebouw heeft gestaan. Daarnaast zijn op sommige plekken vegetatie behorend bij natt
re gebieden (o.a. biesgras) te zien. Mogelijk heeft op deze plekken een sloot gelopen. 
plaatse van Stationsstraat 23a en 23b is een gebouw ten behoeve van een lokaal centrum voor 
gezondheidszorg aanwezig. Ter plaatse van Stationsstraat 25 is een woning met tuin 

De voortuin van Stationsstraat 23a, 23b en 25 is grotendeels bestraat 
met klinkers. Op enkele plekken tussen de klinkers is beplanting aanwezig. Tijdens de terreini
spectie zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. Opgemerkt wordt 
dat de visuele inspectie niet is uitgevoerd conform de eisen van NEN 5707. 

Direct ten oosten van de onderzoekslocatie is een tankstation van Haan Service (Station
Ter plaatse van het tankstation zijn ondergrondse tanks en vul

tingspunten aanwezig. De vul- en ontluchtingspunten liggen op circa 2 meter afstand van de 
onderzoeksgrens van Stationsstraat 23a en 23b. Direct ten zuidoosten van de onderzoeksloc

B.V. (Damstraat 30) gelegen. Ten westen van de onderzoeksloc
Molenstraat, is een winkel van Expert (Dukel Expert) 

De te dempen watergang is gelegen achter de tuinen van de woning aan de Stationsstraat 
asbesthoudende beschoeiingen aanwezig. Wel is er rommel in het water
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) zijn de volgende 

De spoorlijn en de Damstraat zijn aanwezig. Grenzend aan de Damstraat zijn reeds ge-

aan de spoorlijn loopt een watergang. 
de historische kaart van 1881 niet duidelijk of deze watergang in 1881 ook 

Stationsstraat, Stationsdwarsstraat en Molenstraat worden aangelegd. Een aantal sloten 
an de Stationsstraat (ten noorden) loopt een watergang. Deze water-

gang loopt door tot Stationsstraat 23/25. Ter plaatse van Stationsstraat 4, 6, 23, 25, 27 en 29 
zijn reeds gebouwen aanwezig. Ter plaatse van Stationsstraat 21 en Damstraat 34 zijn wel ge-

De omgeving en de wijk van de Stationsstraat, Molenstraat, Stationsdwarsstraat en 
Damstraat is verder ontwikkeld. Waarschijnlijk zijn nog een aantal sloten gedempt. Dit is echter 
niet duidelijk te zien op de luchtfoto. Het gebouw ter plaatse van Damstraat 34 is niet meer op 

Op de historische kaart zijn geen sloten meer te zien in de wijk tussen de Stationsstraat, 

Het gebouw ter plaatse van Stationsstraat 27 is aan de oostkant uitgebreid. Er zijn ge-
bouwen bij Molenstraat 8, 10 en 12 bijgebouwd. Er is weer een nieuw gebouw ter plaatse van 

De parkeerplaats ten noorden van de Stationsstraat is aangelegd. Een deel van de wa-
tergang is gedempt. De gebouwen aan de Stationsstraat 21 en/of de Damstraat 34 en de Mo-

n 23a, 23b en 25 

Een klein gebouw aan de oostkant welke dwars op de Stationsstraat 27 staat, is niet 
meer aanwezig. De grond rondom Stationsstraat 27 ligt deels braak. De gebouwen aan de Sta-

De locatie ter plaatse van Stationsstraat 27 is grotendeels braak. Het gebouw aan de 
tionsstraat 27 is niet meer aanwezig. De gebouwen ter plaatse van Stationsstraat 23a, 23b 

2012. Relevante 
Momenteel ligt de onderzoekslocatie ter plaatse van Stati-

Op het braakgelegen terrein is de contour te zien waar het voormalige 
schoolgebouw heeft gestaan. Daarnaast zijn op sommige plekken vegetatie behorend bij natte-

Mogelijk heeft op deze plekken een sloot gelopen. Ter 
plaatse van Stationsstraat 23a en 23b is een gebouw ten behoeve van een lokaal centrum voor 

met tuin aanwezig, 
is grotendeels bestraat 

Tijdens de terreinin-
spectie zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. Opgemerkt wordt 

Service (Stations-
Ter plaatse van het tankstation zijn ondergrondse tanks en vul- en ontluch-

ngspunten liggen op circa 2 meter afstand van de 
Direct ten zuidoosten van de onderzoeksloca-

Ten westen van de onderzoeksloca-
Molenstraat, is een winkel van Expert (Dukel Expert) (Stations-

De te dempen watergang is gelegen achter de tuinen van de woning aan de Stationsstraat 4. Er 
Wel is er rommel in het water te zien. 



 

 

 

 
2.9 Relevante gegevens met betrekking tot waterbodem
Men is voornemens 70 meter watergang achter de woning aan de Stationsstraat 4 ter plaatse 
van de noordelijk gelegen parkeerplaatsen te dempen. 
van het Waterschap Rivierenland zijn de volgende gegevens bekend met betrekking tot de w
terbodem. 
 
Ligging watergang 
De te dempen watergang, welke is gelegen achter Stationsstraat 4, betreft een A
Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de watergang. Meer 
stroomafwaarts heeft het Waterschap Rivierenland de kernzone van de A
dom. Waterschap Rivierenland is bevoegd gezag. 
 
De watergang ligt in het stedelijk gebied en ligt op circa 5 meter naast een doorgaande weg. De 
watergang is gelegen nabij een spoorlijn.
 
Functie watergang/ watertype
De huidige waterhuishoudkundige functie van de watergang betreft aan
vlaktewater en berging van oppervlaktewater. Een deel van het oppervlaktewater uit ‘Wijk over 
het Spoor’ is via een duiker aangesloten op de A
 
Op basis van de richtlijnen van de NEN 5717 zijn de te baggeren watergangen als “Overig w
ter, lintvormig” gedefinieerd. 
 
Mogelijke puntbronnen 
Bij het Waterschap Rivierenland is niet bekend of er lozingen en/of verontreinigende bedrijfsa
tiviteiten in of nabij de watergang hebben plaatsgevonde
(voormalige) stortplaatsen, ophogingen, dijken en kade
ten. Er is wel veel tuinafval/afval in de watergang aanwezig. Er zijn eveneens geen gegevens 
bekend of er asbestverdacht materiaal in of nabij de watergang aanwezig is. 
 
Kwaliteit 
De kwaliteit van de waterbodem is gem
verspreidbaar is (klasse B/ niet toepasbaar). De planning 
2012 gebaggerd zou worden. De uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn echter in ieder 
geval een half jaar vertraagd. De bagger zal worden 
vlaktewater (klasse B). Er is tot dusver geen asbest in de bagger aangetroffen.
 
2.10 Historische, huidige en toekomstige situatie
 
Historische informatie 
De historische situatie is beschreven in 
to’s, het historisch kaartmateriaal en het dossieronderzoek.
één of twee slootdempingen tussen 1927, 1955 en 1966 
moet blijken tijdens uitvoering van het veldwerk. Ter plaatse van Stationsstraat 27 is een kete
huis aanwezig geweest. In het verleden was hier een 
school aanwezig, echter de ligging 
 
Huidige situatie 
De huidige situatie is beschreven in 
zoek en het dossieronderzoek
tankstation (Stationsstraat 21) aanwezig met ondergrondse tank
waar sterke verontreinigingen met 
water zijn aangetroffen. 
 
 

GM

Relevante gegevens met betrekking tot waterbodem  
Men is voornemens 70 meter watergang achter de woning aan de Stationsstraat 4 ter plaatse 
van de noordelijk gelegen parkeerplaatsen te dempen. Op basis van de ontvangen gegevens 

Rivierenland zijn de volgende gegevens bekend met betrekking tot de w

De te dempen watergang, welke is gelegen achter Stationsstraat 4, betreft een A
Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de watergang. Meer 
stroomafwaarts heeft het Waterschap Rivierenland de kernzone van de A-watergang in eige
dom. Waterschap Rivierenland is bevoegd gezag.  

edelijk gebied en ligt op circa 5 meter naast een doorgaande weg. De 
watergang is gelegen nabij een spoorlijn. 

Functie watergang/ watertype 
De huidige waterhuishoudkundige functie van de watergang betreft aan- en afvoer van oppe

oppervlaktewater. Een deel van het oppervlaktewater uit ‘Wijk over 
het Spoor’ is via een duiker aangesloten op de A-watergang. 

Op basis van de richtlijnen van de NEN 5717 zijn de te baggeren watergangen als “Overig w

Bij het Waterschap Rivierenland is niet bekend of er lozingen en/of verontreinigende bedrijfsa
tiviteiten in of nabij de watergang hebben plaatsgevonden of dat er sprake is geweest van 
(voormalige) stortplaatsen, ophogingen, dijken en kaden, gedempte sloten, wielen of tichelg
ten. Er is wel veel tuinafval/afval in de watergang aanwezig. Er zijn eveneens geen gegevens 
bekend of er asbestverdacht materiaal in of nabij de watergang aanwezig is.  

De kwaliteit van de waterbodem is gemeten in 2009. Hier kwam uit naar voren dat het slib niet 
verspreidbaar is (klasse B/ niet toepasbaar). De planning was dat de watergang

. De uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn echter in ieder 
ar vertraagd. De bagger zal worden afgevoerd naar een stortlocatie in oppe

. Er is tot dusver geen asbest in de bagger aangetroffen.

Historische, huidige en toekomstige situatie  

e situatie is beschreven in paragrafen 2.4, 2.5, 2.7 en 2.9 op basis van de luchtf
to’s, het historisch kaartmateriaal en het dossieronderzoek. Waarschijnlijk hebben op de locatie 

tussen 1927, 1955 en 1966 plaatsgevonden. De exac
moet blijken tijdens uitvoering van het veldwerk. Ter plaatse van Stationsstraat 27 is een kete

In het verleden was hier een HBO-tank voor de verwarming van de 
de ligging van de voormalige tank is onbekend. 

De huidige situatie is beschreven in paragrafen 2.2, 2.6, 2.8 en 2.9 op basis van het locatieb
en het dossieronderzoek. Ten oosten van de locatie is binnen een straal van 25 meter een 

tankstation (Stationsstraat 21) aanwezig met ondergrondse tanks en vul- en ontluchtingspunten 
verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) 
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Men is voornemens 70 meter watergang achter de woning aan de Stationsstraat 4 ter plaatse 
Op basis van de ontvangen gegevens 

Rivierenland zijn de volgende gegevens bekend met betrekking tot de wa-

De te dempen watergang, welke is gelegen achter Stationsstraat 4, betreft een A-watergang. 
Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de watergang. Meer 

watergang in eigen-

edelijk gebied en ligt op circa 5 meter naast een doorgaande weg. De 

en afvoer van opper-
oppervlaktewater. Een deel van het oppervlaktewater uit ‘Wijk over 

Op basis van de richtlijnen van de NEN 5717 zijn de te baggeren watergangen als “Overig wa-

Bij het Waterschap Rivierenland is niet bekend of er lozingen en/of verontreinigende bedrijfsac-
n of dat er sprake is geweest van 

n, gedempte sloten, wielen of tichelga-
ten. Er is wel veel tuinafval/afval in de watergang aanwezig. Er zijn eveneens geen gegevens 

eten in 2009. Hier kwam uit naar voren dat het slib niet 
watergang in week 3 van 

. De uitvoering van de baggerwerkzaamheden zijn echter in ieder 
naar een stortlocatie in opper-

. Er is tot dusver geen asbest in de bagger aangetroffen. 

op basis van de luchtfo-
lijk hebben op de locatie 

plaatsgevonden. De exacte ligging 
moet blijken tijdens uitvoering van het veldwerk. Ter plaatse van Stationsstraat 27 is een ketel-

tank voor de verwarming van de 

op basis van het locatiebe-
Ten oosten van de locatie is binnen een straal van 25 meter een 

en ontluchtingspunten 
minerale olie en vluchtige aromaten (BTEXN) in het grond-



 

 

 

Toekomstige situatie 
Men is voornemens de locatie opnieuw in te richten als gezondheidscentrum in combinatie met 
zorgwoningen en parkeerplaatsen.
ning aan de Stationsstraat 4 te 
 
2.11 Bodemopbouw en geohydrologie
De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel
leend aan www.dinoloket.nitg.tno.nl
overeen met circa NAP -0,4 m.
 
Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw

Globale diepte 

(m -mv) 

Samenstelling

0 tot 10 

10 tot 20 

Klei afgewisseld met veen, plaatselijk 

Fijne tot grove zanden, plaatselijk grindig

 
Op grond van de TNO/DGV gegevens wordt geconcludeerd dat vermoedelijk sprake is van een 
infiltratiesituatie. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in 
ting. 
De freatische, ondiepe grondwaterstand op de locatie bedraagt circa 
richting van het freatische grondwater is niet exact aan te geven en kan plaatselijk afwijken door 
de aanwezigheid van (gedempte) sloten, 
 
De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwingebied of boringsvrije zone (bron:
vingsdienst Zuid-Holland Zuid
 
2.12 Opstelling onderzoekshypothese en onderzoek
Conform de aanpak van de NE
het vooronderzoek een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onde
zoekslocatie zonodig onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoeksh
pothese worden opgesteld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hyp
these geeft het volgende aan:
• of de bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is;
• de aard van de verontreinigende stoffen;
• de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen;
• of de stoffen worden verwacht in grond en/of grondwater.
 
Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek zijn een aantal verdachte 
voren gekomen. Het overige deel van de onderzoekslocatie kan als onverdacht worden b
schouwd. Voor de verdachte deellocaties wordt hieronder puntsgewijs samengevat waarom 
deze deellocaties als verdacht dienen te worden
 
Verdachte deellocatie tankstation
• Op basis van het locatiebezoek en het dossieronderzoek is ten oosten van de onde

zoekslocatie binnen 2 meter een tankstation (Stationsstraat 21) aanwezig met ondergrondse 
tanks, vul- en ontluchtingspunten
negatief is beïnvloed door de activiteiten ter plaatse van het tankstation
enische kwaliteit van de grond en het grondwater te worden onderzocht
° Er zijn in het verleden sterke verontreinigingen met 

ter plaatse van de ondergrondse tanks 
direct grenzend aan de onderzoekslocatie
is echter geen beschikking met goedkeuring van de sanering van 2004 in het archief 
aanwezig. De grond is tijdens de grondwatersanering niet onderzocht. 

° Er zijn geen gegevens bekend van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond ter plaatse 
van de ondergrondse tanks, vul

° Er is sprake van een tweed
minerale olie in het grondwater. Deze verontreiniging 
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Men is voornemens de locatie opnieuw in te richten als gezondheidscentrum in combinatie met 
zorgwoningen en parkeerplaatsen. Daarnaast is het plan om 70 meter watergang achter de w
ning aan de Stationsstraat 4 te dempen en het noordelijk gelegen parkeerterrein uit te breiden

Bodemopbouw en geohydrologie  
De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2.3. De gegevens uit deze tabel zijn on

tg.tno.nl. De maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt globaal 
m. 

Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw 

Samenstelling Geohydrologische eenheid

Klei afgewisseld met veen, plaatselijk zand 

Fijne tot grove zanden, plaatselijk grindig 

Deklaag 

Eerste watervoerend pakket

Op grond van de TNO/DGV gegevens wordt geconcludeerd dat vermoedelijk sprake is van een 
infiltratiesituatie. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in 

De freatische, ondiepe grondwaterstand op de locatie bedraagt circa 1,0 m -mv. De stroming
richting van het freatische grondwater is niet exact aan te geven en kan plaatselijk afwijken door 
de aanwezigheid van (gedempte) sloten, rioleringen en dergelijke in de directe omgeving.

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwingebied of boringsvrije zone (bron:
Holland Zuid). 

Opstelling onderzoekshypothese en onderzoek sstrategie 
Conform de aanpak van de NEN 5740 en de NEN 5720 dient, op basis van de resultaten van 
het vooronderzoek een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onde
zoekslocatie zonodig onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoeksh

esteld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hyp
these geeft het volgende aan: 

of de bodem naar verwachting wel of niet verontreinigd is; 
de aard van de verontreinigende stoffen; 
de plaats van voorkomen van de verontreinigende stoffen; 
of de stoffen worden verwacht in grond en/of grondwater. 

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek zijn een aantal verdachte deel
Het overige deel van de onderzoekslocatie kan als onverdacht worden b

rdachte deellocaties wordt hieronder puntsgewijs samengevat waarom 
deze deellocaties als verdacht dienen te worden beschouwd. 

Verdachte deellocatie tankstation 
Op basis van het locatiebezoek en het dossieronderzoek is ten oosten van de onde

innen 2 meter een tankstation (Stationsstraat 21) aanwezig met ondergrondse 
en ontluchtingspunten. Om te verifiëren of onderhavige onderzoekslocatie niet 

is beïnvloed door de activiteiten ter plaatse van het tankstation, dient de milieuhyg
nische kwaliteit van de grond en het grondwater te worden onderzocht: 

sterke verontreinigingen met vluchtige aromaten in het grondwater 
ter plaatse van de ondergrondse tanks aangetroffen. Deze verontreiniging

grenzend aan de onderzoekslocatie en is volgens het archief in 2004 gesaneerd. Er 
is echter geen beschikking met goedkeuring van de sanering van 2004 in het archief 

De grond is tijdens de grondwatersanering niet onderzocht.  
r zijn geen gegevens bekend van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond ter plaatse 

van de ondergrondse tanks, vul- en ontluchtingspunten.  
tweede vlek met sterke verontreinigingen met vluchtige aromaten en 

ndwater. Deze verontreiniging ligt echter verder van de onde
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Men is voornemens de locatie opnieuw in te richten als gezondheidscentrum in combinatie met 
70 meter watergang achter de wo-

parkeerterrein uit te breiden. 

. De gegevens uit deze tabel zijn ont-
. De maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt globaal 

Geohydrologische eenheid 

Eerste watervoerend pakket 

Op grond van de TNO/DGV gegevens wordt geconcludeerd dat vermoedelijk sprake is van een 
infiltratiesituatie. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt in noordelijke rich-

mv. De stromings-
richting van het freatische grondwater is niet exact aan te geven en kan plaatselijk afwijken door 

rioleringen en dergelijke in de directe omgeving. 

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een waterwingebied of boringsvrije zone (bron: Omge-

dient, op basis van de resultaten van 
het vooronderzoek een onderzoekshypothese te worden vastgesteld. Hierbij wordt de onder-
zoekslocatie zonodig onderverdeeld in deellocaties. Per (deel)locatie moet een onderzoekshy-

esteld, op basis waarvan de onderzoeksstrategie wordt bepaald. De hypo-

deellocaties naar 
Het overige deel van de onderzoekslocatie kan als onverdacht worden be-

rdachte deellocaties wordt hieronder puntsgewijs samengevat waarom 

Op basis van het locatiebezoek en het dossieronderzoek is ten oosten van de onder-
innen 2 meter een tankstation (Stationsstraat 21) aanwezig met ondergrondse 

. Om te verifiëren of onderhavige onderzoekslocatie niet 
dient de milieuhygi-

in het grondwater 
rontreiniging was gesitueerd 

in 2004 gesaneerd. Er 
is echter geen beschikking met goedkeuring van de sanering van 2004 in het archief 

r zijn geen gegevens bekend van de milieuhygiënische kwaliteit van de grond ter plaatse 

vluchtige aromaten en 
verder van de onder-



 

 

 

zoekslocatie, tussen de afleverzuil en de shop, en 
van de sanering is uitgesteld. 
De sanering mocht in overleg met de Omgevingsdienst Zuid
steld. Gezien de afstand van deze verontreinigingsvlek tot onderhavige onderzoekslocatie 
en het feit dat de verontreinigingsvlek zich in het grondwater niet uitbreid, wordt verwacht 
dat deze grondwaterverontreiniging niet van invloed is op onderhavige onderzoekslocatie.

° Het tankstation met ondergrondse tanks
wezig. De tanks, vul- en ontluchtingspunten liggen direct naast de onderzoekslocatie en 
er vinden nog bodembedreigende (
of lekken. Gezien de afstand van de tanks, vul
onderzoekslocatie slechts een paar meter is,
onderzoekslocatie negatief is beïnvloed

 
Verdachte deellocatie Ketelhuis inclusief voormalige ondergrondse tank
• Ter plaatse van Stationsweg 27 is op basis van de g

Holland Zuid naar voren gekomen dat een voormalig ketelhuis en een ondergrondse hui
brandolietank voor de verwarming van de school
ligging van de voormalige tank is echter onbekend
grond ter plaatse van het ketelhuis en de huisbrandolietank dient te worden bepaald.

 
Verdachte deellocatie Gedempte sloten
• Ter plaatse van Stationsweg 27 zijn op basis van de luchtfoto’s en het locatiebezoek aanwi

zingen gevonden dat een gedempte sloot op de onderzoekslocatie aanwezig is. 
lijk hebben op de locatie één of twee slootdempingen tussen 1927, 1955 en 1966 plaatsg
vonden. De exacte ligging van de gedempte sloot en met welk materiaal de sloot is g
is onbekend. De ligging van de gedempte sloot en de milieuhygiënische kwaliteit van het 
dempingmateriaal dient te worden bepaald.

 
In tabel 2.4 is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese en onde
zoeksstrategie weergegeven.
 
Tabel 2.4: te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie

Deellocatie Oppervlakte (in m

Lengte (in m

Verkennend bodemonderzoek  

Onverdacht 3.450 m

Tankstation < 10 m2 

Ketelhuis incl. voormalige 

ondergrondse tank 

< 10 m2 

Gedempte sloten onbekend

  

Verkennend waterbodemonderzoek

Watergang S1 70 m1 

 
1 STAP1 Standaardpakket grond: droge 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM) en minerale olie GC C10

 STAPS droge stof, lutum, organische stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 

PAK (10 van VROM), Polychloorbifenylen (PCB), minerale olie, conform AS 3000
2 

ONV Onverdacht 

 VEP Verdacht, plaatselijke bodembelasting met een duid

 Grontmij Strategie voor het bepalen van de ligging van gedempte slot

waarnemingen in het veld. 

ging van de gedempte slot

en daarin wordt een peilbuis geplaatst. 

 OLN overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning

GM

tussen de afleverzuil en de shop, en is deels gesaneerd en het andere deel 
van de sanering is uitgesteld. Er vindt regelmatig monitoring van het grondwater plaats. 

in overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Gezien de afstand van deze verontreinigingsvlek tot onderhavige onderzoekslocatie 

en het feit dat de verontreinigingsvlek zich in het grondwater niet uitbreid, wordt verwacht 
grondwaterverontreiniging niet van invloed is op onderhavige onderzoekslocatie.

Het tankstation met ondergrondse tanks, vul- en ontluchtingspunten zijn 
en ontluchtingspunten liggen direct naast de onderzoekslocatie en 

bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten plaats, waarbij er kan is op morsen 
Gezien de afstand van de tanks, vul- en ontluchtingspunten tot onderhavige 

onderzoekslocatie slechts een paar meter is, dient te worden geverifieerd of onderhavige 
negatief is beïnvloed door de bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten

Verdachte deellocatie Ketelhuis inclusief voormalige ondergrondse tank 
Ter plaatse van Stationsweg 27 is op basis van de gegevens van de Omgevingsdienst Zuid
Holland Zuid naar voren gekomen dat een voormalig ketelhuis en een ondergrondse hui

voor de verwarming van de school op de locatie aanwezig zijn geweest.
ligging van de voormalige tank is echter onbekend. De milieuhygiënische kwaliteit van de 
grond ter plaatse van het ketelhuis en de huisbrandolietank dient te worden bepaald.

Verdachte deellocatie Gedempte sloten 
Ter plaatse van Stationsweg 27 zijn op basis van de luchtfoto’s en het locatiebezoek aanwi
zingen gevonden dat een gedempte sloot op de onderzoekslocatie aanwezig is. 
lijk hebben op de locatie één of twee slootdempingen tussen 1927, 1955 en 1966 plaatsg

De exacte ligging van de gedempte sloot en met welk materiaal de sloot is g
is onbekend. De ligging van de gedempte sloot en de milieuhygiënische kwaliteit van het 
dempingmateriaal dient te worden bepaald. 

is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese en onde
. 

Tabel 2.4: te onderscheiden deellocaties met onderzoeksstrategie 

Oppervlakte (in m2)/ 

Lengte (in m1) 

Verdacht/ 

Onverdacht 

Aard verwachte 

stoffen1 

Plaats van 

voorkomen 

3.450 m2 Onverdacht -  

 Verdacht minerale olie/ vluchtige 

aromaten (BTEXN) 

Grens Stationsstraat 

23a en 23b

 Verdacht minerale olie/ vluchtige 

aromaten (BTEXN) 

Nabij voormalig 

huis Stationsstraat 2

onbekend Verdacht STAP1 dempingmateriaal

   

Verkennend waterbodemonderzoek  

Verdacht STAPS slib 

Standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, ontsluiting t.b.v. metalen, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM), polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM) en minerale olie GC C10-

droge stof, lutum, organische stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 

PAK (10 van VROM), Polychloorbifenylen (PCB), minerale olie, conform AS 3000

Verdacht, plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern

Strategie voor het bepalen van de ligging van gedempte sloten. Deze strategie

waarnemingen in het veld. Er worden circa vijf boringen geplaatst tot 2,0 m –

gedempte sloten. Het meest zintuiglijk verontreinigde boorgat,  wordt 

en daarin wordt een peilbuis geplaatst.  

overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning 
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is deels gesaneerd en het andere deel 
Er vindt regelmatig monitoring van het grondwater plaats. 

Holland Zuid worden uitge-
Gezien de afstand van deze verontreinigingsvlek tot onderhavige onderzoekslocatie 

en het feit dat de verontreinigingsvlek zich in het grondwater niet uitbreid, wordt verwacht 
grondwaterverontreiniging niet van invloed is op onderhavige onderzoekslocatie. 

 nog steeds aan-
en ontluchtingspunten liggen direct naast de onderzoekslocatie en 

, waarbij er kan is op morsen 
en ontluchtingspunten tot onderhavige 

dient te worden geverifieerd of onderhavige 
door de bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten. 

egevens van de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid naar voren gekomen dat een voormalig ketelhuis en een ondergrondse huis-

op de locatie aanwezig zijn geweest. De 
De milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond ter plaatse van het ketelhuis en de huisbrandolietank dient te worden bepaald. 

Ter plaatse van Stationsweg 27 zijn op basis van de luchtfoto’s en het locatiebezoek aanwij-
zingen gevonden dat een gedempte sloot op de onderzoekslocatie aanwezig is. Waarschijn-
lijk hebben op de locatie één of twee slootdempingen tussen 1927, 1955 en 1966 plaatsge-

De exacte ligging van de gedempte sloot en met welk materiaal de sloot is gedempt 
is onbekend. De ligging van de gedempte sloot en de milieuhygiënische kwaliteit van het 

is de indeling in deellocaties met de bijbehorende onderzoekshypothese en onder-

Plaats van  

voorkomen  

Onderzoeks- 

strategie2 

ONV 

Grens Stationsstraat  

23a en 23b 

VEP 

voormalig ketel- 

Stationsstraat 27 

VEP 

dempingmateriaal Grontmij 

 

OLN 

, ontsluiting t.b.v. metalen, barium, cadmium, 

polychloorbifenylen (PCB 7 van VROM), polycyclische 

-C40, conform AS 3000 

droge stof, lutum, organische stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 

PAK (10 van VROM), Polychloorbifenylen (PCB), minerale olie, conform AS 3000 

elijke verontreinigingskern 

Deze strategie is maatwerk op basis van 

–mv ter bepaling van de lig-

wordt doorgezet tot 3,0 m –mv 



 

 

 

 
Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de 
eventuele aanwezigheid van asbest in de (water)bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest 
in de grond dient plaats te vinden conform de NEN 5707. Uit het vooronderzoek 
de locatie onverdacht is met betrekking tot asbest. 
bodem conform NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (puin) en in waterbodem conform de 
NTA 5727 achterwege kan blijven. 
dacht is besteed aan het eventueel zintuiglijk voorkomen van asbest op en in de (water)bodem.
 
In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuizen en analyses) uitgewerkt in de 
vorm van een onderzoeksinspanning (veld
 
 

GM

Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de 
eventuele aanwezigheid van asbest in de (water)bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest 
in de grond dient plaats te vinden conform de NEN 5707. Uit het vooronderzoek 
de locatie onverdacht is met betrekking tot asbest. Dit betekent dat onderzoek naar asbest in de 
bodem conform NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (puin) en in waterbodem conform de 

5727 achterwege kan blijven. Opgemerkt wordt dat bij de uitvoering van het veldwerk aa
dacht is besteed aan het eventueel zintuiglijk voorkomen van asbest op en in de (water)bodem.

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuizen en analyses) uitgewerkt in de 
vorm van een onderzoeksinspanning (veldwerk en laboratorium). 
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Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de 
eventuele aanwezigheid van asbest in de (water)bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest 
in de grond dient plaats te vinden conform de NEN 5707. Uit het vooronderzoek is gebleken dat 

Dit betekent dat onderzoek naar asbest in de 
bodem conform NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (puin) en in waterbodem conform de 

tvoering van het veldwerk aan-
dacht is besteed aan het eventueel zintuiglijk voorkomen van asbest op en in de (water)bodem. 

In hoofdstuk 3 is de onderzoeksstrategie (boringen, peilbuizen en analyses) uitgewerkt in de 



 

 

 

 

3 Uit te voeren werkzaamheden

3.1 Algemeen 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de uit te voeren veld
te voeren boringen en peilbuizen met boordieptes 
umanalyses zijn weergegeven. Bijlage 
de situering van de te verrichte
 
Tabel 3.1: Overzicht uit te voeren 

Deellocatie Oppervlakte  

(m2)/  

 Lengte (m1) 

Verkennend bodemonderzoek 

Onverdacht 3.450 m2 

Tankstation4, 5 < 10 m2 

Ketelhuis incl. voor-

malige ondergrond-

se tank 

< 10 m2 

Gedempte sloten onbekend 

Verkennend waterbodemonderzoek

Watergang S1 70 m1 

  

 
1 ONV onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie

 VEP Verdacht, plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern

 Grontmij Strategie voor het bepalen van de ligging van gedempte sloten. Deze strategie is maatwerk op basis van waarnemingen in 

het veld. Er worden circa vijf boringen geplaats

meest zintuiglijk verontreinigde boorgat,  wordt doorgezet tot 3,0

 OLN overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning

2 m -mv onder m –mv wordt verstaan meter minus maaiveld of minus onderzijde verhardingsconstructie (= asfalt

ding inclusief eventuele funderingslaag) of meter minus bovenkant waterbodem.

3 STAP1 Standaardpakket grond: droge 

kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 

 STAPw standaardpakket grondwater: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, benzeen, tolueen, 

ethylbenzeen, som xylenen (som o,m,p), styreen, naftaleen, vinylchloride, 1,1

dichlooretheen, cis-1,2

tetrachloormethaan, 1,2

som dichloorpropanen, 1,1,2

 STAPS droge stof, lutum, organische stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (10 van 

VROM), Polychloorbifenylen (PCB), minerale olie, conform AS 3000

 MO Minerale olie, droge stof, organische stof

 BTEXN vluchtige aromatische koolwaterstoffen, droge stof, organische stof

4  Er wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande peilbuis, indien deze bruikbaar, betrouwbaar en

5  Indien blijkt dat het grondwater verontreinigd is met vluchtige aromaten, dient de grond eveneens op vluchtige aromaten te 

worden onderzocht. 

GM

Uit te voeren werkzaamheden 

geeft een overzicht van de uit te voeren veld- en laboratoriumwerkzaamheden. 
boringen en peilbuizen met boordieptes en het aantal en de te verrichten laborator

weergegeven. Bijlage 7 geeft een overzicht van het voorgestelde boorplan met
verrichten boringen en de te plaatsen peilbuizen. 

uit te voeren veld- en laboratoriumonderzoek 

 Strategie1 Aantal boringen, peilbuizen en slibste-

ken2 

Aantal en soort analyses

 0,5  

m -mv 

1,0  

m -mv 

2,0  

m -mv 

boring met 

peilbuis 

Grond

ONV 10  2 1 4x STAP1

VEP   1  1x MO

 

VEP    1 1x STAP1,

1x BTEXN

Grontmij   4 1 5x STAP1

Verkennend waterbodemonderzoek  

OLN  10    

      

onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

Verdacht, plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern 

Strategie voor het bepalen van de ligging van gedempte sloten. Deze strategie is maatwerk op basis van waarnemingen in 

het veld. Er worden circa vijf boringen geplaatst tot 2,0 m –mv ter bepaling van de ligging van de gedempte sloten. Het 

meest zintuiglijk verontreinigde boorgat,  wordt doorgezet tot 3,0 m –mv en daarin wordt een peilbuis geplaatst.

overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning 

mv wordt verstaan meter minus maaiveld of minus onderzijde verhardingsconstructie (= asfalt

ding inclusief eventuele funderingslaag) of meter minus bovenkant waterbodem. 

Standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, ontsluiting t.b.v. metalen, 

kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PCB's, PAK 10 VROM en minerale olie GC C10

standaardpakket grondwater: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, benzeen, tolueen, 

ethylbenzeen, som xylenen (som o,m,p), styreen, naftaleen, vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans

1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1

tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3

som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen, bromoform en minerale olie GC C10

droge stof, lutum, organische stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (10 van 

VROM), Polychloorbifenylen (PCB), minerale olie, conform AS 3000 

Minerale olie, droge stof, organische stof, conform AS 3000 

vluchtige aromatische koolwaterstoffen, droge stof, organische stof, conform AS 3000

Er wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande peilbuis, indien deze bruikbaar, betrouwbaar en

Indien blijkt dat het grondwater verontreinigd is met vluchtige aromaten, dient de grond eveneens op vluchtige aromaten te 
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en laboratoriumwerkzaamheden. De uit 
errichten laboratori-

het voorgestelde boorplan met 

Aantal en soort analyses3 

Grond Water- 

bodem 

Grond- 

water 

4x STAP1  1x STAPw 

1x MO  1x MO, 

1X BTEXN 

1x STAP1, 

1x BTEXN 

 1x STAPw 

5x STAP1  1x STAPw 

1x STAPS(slib)  

1x STAPS 

(onderliggende 

vaste bodem) 

 

Strategie voor het bepalen van de ligging van gedempte sloten. Deze strategie is maatwerk op basis van waarnemingen in 

mv ter bepaling van de ligging van de gedempte sloten. Het 

mv en daarin wordt een peilbuis geplaatst. 

mv wordt verstaan meter minus maaiveld of minus onderzijde verhardingsconstructie (= asfalt- of betonverhar-

lutum, ontsluiting t.b.v. metalen, barium, cadmium, kobalt, koper, 

PCB's, PAK 10 VROM en minerale olie GC C10-C40 

standaardpakket grondwater: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, benzeen, tolueen, 

dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-

dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, 

dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, 

ethaan, tetrachlooretheen, bromoform en minerale olie GC C10-C40 
droge stof, lutum, organische stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (10 van 

, conform AS 3000 

Er wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande peilbuis, indien deze bruikbaar, betrouwbaar en toegankelijk is. 

Indien blijkt dat het grondwater verontreinigd is met vluchtige aromaten, dient de grond eveneens op vluchtige aromaten te 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topografische ligging onderzoekslocatie
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Kadastrale gegevens 
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Gegevens bodemloket 
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Gegevens Omgevingsdienst Zuid
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s Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
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Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over de milieuhygiënische 

kwaliteit van grond- en grondwater van het door u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens 

over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een 

samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot 

uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse 

brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende 

activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Er kan niet 

worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen 

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de 

onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, 

ondergrondse brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-

/meldingsplicht vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap 

met de onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie). 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  

Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geinterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 



1 Algemene informatie perceel HDV00 F 2209 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 
Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres  

Kadastrale gegevens 

Gemeente HDV00 

Sectie F 

Nummer 2209 

 

 



2 Gegevens op perceel HDV00 F 2209 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

 

Onderzoekslocatie 'Stationsstraat 27'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Stationsstraat 27 (AA052300360)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 27 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309331 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 02 2004 Onbekend  

In het verleden was hier een tank voor de verwarming van de school. Waar deze lag is onbekend. 



 



Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig. 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader 

van de Wet Milieubeheer. 

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG739)  

De inrichting is bekend onder de naam: Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG739)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 27    
Omschrijving: PARTICULIERE HUISHOUDENS-ALGEMEEN-   
Status: hist bodem   

 

 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel HDV00 F 2209 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

 

Onderzoekslocatie 'Schoolstraat 4'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Schoolstraat 4 (AA052300376)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Schoolstraat 4 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309345 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 07 2004 >S  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoekslocatie 'Langs spoorlijn (kad nr I 313)'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Langs spoorlijn (kad nr I 313) (AA052300418)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Langs spoorlijn 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309387 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 28 10 2004 >S  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoekslocatie 'Parallelweg/ Stationsstraat'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Parallelweg/ Stationsstraat (AA052300350)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Parallelweg  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Niet ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309323 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend onderzoek 19 06 2001 >I Onbekend 

Nader onderzoek 02 11 2001 >I Onbekend 

 

Omvang PAK > I nabij bp 12 is ca. 12 m3. Omvang PAK > I nabij bp 15 is ca. 11 m3. Geen ernsig geval. Deze grond wordt afgevoerd naar 

een verwerker 

 

 

 

 



1ste rapport; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2de en laatste rapport;  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onderzoekslocatie 'Stationsstraat 29'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Stationsstraat 29 (AA052300361)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 29 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309332 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Saneringsevaluatie 25 11 2002 Onbekend Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 18 07 2001 >S  

 

VO (rap. 663) uit 2001 maakt geen melding van een aanwezige HBO tank. Bij graafwerkzaamheden in 2002 kwam men een HBO tank tegen.  

Tank is gesaneerd volgens KIWA. Organoleptisch beoordeeld, geen analyseresultaten. 

 

 

 

 

 

 



1ste rapport;  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2de en laatste rapport; 

 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig. 

 

 

 

 

 



Overzicht geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader 

van de Wet Milieubeheer. 

 

Groepscommandant der Rijkspolitie Hg (HG84)  

De inrichting is bekend onder de naam: Groepscommandant der Rijkspolitie Hg (HG84)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Molenstraat 8    
Omschrijving:    
Status: historisch   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl. 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze een bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijk bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  



De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 

Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn.  

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is  sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en  het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 



tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging.  

Pot. Spoedeisend : Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is “oude” termologie, Urgent is vervangen door de term 

“Spoedeisend”. Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een  beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico’s bepaald: zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb  is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 

zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 



spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke  vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

woden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, 

of dat de risico’s die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  



Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor  bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = orienterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 

 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  



De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd “natuurlijk moment” (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.  

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 



Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM  

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  
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Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over de milieuhygiënische 

kwaliteit van grond- en grondwater van het door u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens 

over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een 

samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot 

uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse 

brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende 

activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Er kan niet 

worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen 

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de 

onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, 

ondergrondse brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-

/meldingsplicht vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap 

met de onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie). 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  

Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geinterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 



1 Algemene informatie perceel HDV00 F 2320 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 
Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres  

Kadastrale gegevens 

Gemeente HDV00 

Sectie F 

Nummer 2320 

 

 



2 Gegevens op perceel HDV00 F 2320 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

benzine-service-station Stationsstraat 21  HAAN, DE - 1990 

benzine-service-station Stationsstraat 21  HAAN, DE - 1990 

benzine-service-station Stationsstraat 21  HAAN, DE 1990 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

 

Onderzoekslocatie 'Damstraat 34'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Damstraat 34 (AA052300344)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Damstraat 34 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309318 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

NVN Onderzoek 11 04 1995 >S  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Onderzoekslocatie 'Stationsstraat 21'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Stationsstraat 21 (AA052300353)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 21 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Ernstig, niet urgent 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309325 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend onderzoek 29 08 2001 Onbekend >I 

Monitoringsrapportage 26 08 2008 Onbekend >I 

Saneringsplan 21 01 2002 Onbekend Onbekend 

Nader onderzoek 17 10 2007 >I  

Nader onderzoek 06 10 2008 <d >S 

 

 

 

 



1ste rapport; 

 



2de rapport; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3de rapport; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4de rapport; 

 



5de rapport; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6de rapport; 

 



7de rapport; 

 



8ste en laatste rapport; 

 



Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

 

Er zijn, voor zover bekend, meerdere ondergrondse olietanks brandstoftanks aanwezig. 

Zie onderdeel “Overzicht geregistreerde bedrijven met vergunning-/meldingsplicht in het 

kader van de Wet milieubeheer”. 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader 

van de Wet Milieubeheer. 

 

'Haan' Tankstation 't Spoor (HG567)  

De inrichting is bekend onder de naam: 'Haan' Tankstation 't Spoor (HG567)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 21    
Omschrijving: BENZINESERVICESTATIONS-WEGVERKEER EXCL. AFLEVERING L.P.G.-

MEER DAN 3 AFLEVERSLANGEN 
  

Status: actief   

 

 

Kenmerken: 

Kenmerk Inhoud Aantal Eenheid Datum 

geplaatst 

Datum 

verwijderd 

CFK 12  kg   

tankstations      

afvalwatervoorziening      

afvalwatervoorziening      

CFK 3  kg   



 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel HDV00 F 2320 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

onverdachte activiteit Damstraat 30  Auto Ruvo B.V. -  

autoreparatiebedrijf Damstraat 30  Auto Ruvo B.V. -  

benzine-service-station Damstraat 30  Auto Ruvo B.V. -  

onverdachte activiteit Damstraat 30  Auto Ruvo B.V. -  

autoreparatiebedrijf Damstraat 30  Auto Ruvo B.V. -  

benzine-service-station Damstraat 30  Auto Ruvo B.V. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

 

Onderzoekslocatie 'Parallelweg/ Stationsstraat'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Parallelweg/ Stationsstraat (AA052300350)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Parallelweg  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Niet ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309323 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend onderzoek 19 06 2001 >I Onbekend 

Nader onderzoek 02 11 2001 >I Onbekend 

 

Omvang PAK > I nabij bp 12 is ca. 12 m3. Omvang PAK > I nabij bp 15 is ca. 11 m3. Geen ernsig geval. Deze grond wordt afgevoerd naar 

een verwerker 

 

 

 

 



1ste rapport; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2de en laatste rapport;  

 



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig. 

 

 

 

 

 

 



Overzicht geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader 

van de Wet Milieubeheer. 

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG744)  

De inrichting is bekend onder de naam: Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG744)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Raadhuisstraat 1    
Omschrijving: PARTICULIERE HUISHOUDENS-ALGEMEEN-   
Status: hist bodem   

 

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG556)  

De inrichting is bekend onder de naam: Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG556)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Smalweer    
Omschrijving: AFVALWATERINZAMELING EN -BEHANDELING-RIOOLGEMALEN OF -

POMPSTATIONS-V.C.K.D. 100 M3/UUR 
  

Status: actief   

 

 

Kenmerken: 

Kenmerk Inhoud Aantal Eenheid Datum 

geplaatst 

Datum 

verwijderd 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl. 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze een bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijk bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  



De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 

Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn.  

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is  sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en  het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 



tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging.  

Pot. Spoedeisend : Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is “oude” termologie, Urgent is vervangen door de term 

“Spoedeisend”. Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een  beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico’s bepaald: zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb  is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 

zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 



spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke  vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

woden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, 

of dat de risico’s die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  



Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor  bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = orienterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 

 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  



De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd “natuurlijk moment” (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.  

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 



Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM  

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  
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Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over de milieuhygiënische 

kwaliteit van grond- en grondwater van het door u opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens 

over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een 

samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot 

uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse 

brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende 

activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Er kan niet 

worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen 

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de 

onderzoekslocatie, bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, 

ondergrondse brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-

/meldingsplicht vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap 

met de onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie). 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  

Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geinterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 



1 Algemene informatie perceel HDV00 F 2268 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 
Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres  

Kadastrale gegevens 

Gemeente HDV00 

Sectie F 

Nummer 2268 

 

 



2 Gegevens op perceel HDV00 F 2268 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

Onderzoekslocatie 'Schoolstraat 4'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Schoolstraat 4 (AA052300376)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Schoolstraat 4 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309345 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 07 2004 >S  

 

Zie rapportage perceel F.2209 

 

 

Onderzoekslocatie 'Stationsstraat 29'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Stationsstraat 29 (AA052300361)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 29 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309332 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Saneringsevaluatie 25 11 2002 Onbekend Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 18 07 2001 >S  

 

Zie rapportage perceel F.2209 

 

 

Legenda  



< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig. 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader 

van de Wet Milieubeheer. 

 

Dukel Expert B.V. (HG961)  

De inrichting is bekend onder de naam: Dukel Expert B.V. (HG961)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 29    
Omschrijving: OVERIGE WINKELS (2)-WINKELS GESPECIALISEERD IN OVERIGE 

ARTIKELEN N.E.G. 
  

Status: actief   

 

 

Kenmerken: 

Kenmerk Inhoud Aantal Eenheid Datum 

geplaatst 

Datum 

verwijderd 

stookinstallatie 70 2 kW   

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel HDV00 F 2268 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen historische bodembedreigende activiteiten uitgevoerd 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

 

Onderzoekslocatie 'Parallelweg/ Stationsstraat'  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Parallelweg/ Stationsstraat (AA052300350)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Parallelweg  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Niet ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH052309323 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend onderzoek 19 06 2001 >I Onbekend 

Nader onderzoek 02 11 2001 >I Onbekend 

 

Zie rapportage perceel F.2209 
 

 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

 

Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

 

Er zijn, voor zover bekend, geen ondergrondse brandstoftanks aanwezig. 

 

 

 

 



Overzicht geregistreerde bedrijven met vergunnings-/meldingsplicht in het kader 

van de Wet Milieubeheer. 

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG742)  

De inrichting is bekend onder de naam: Gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG742)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 4    
Omschrijving: PARTICULIERE HUISHOUDENS-ALGEMEEN-   
Status: hist bodem   

 

 

H. Buijk (HG730)  

De inrichting is bekend onder de naam: H. Buijk (HG730)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 6    
Omschrijving: PARTICULIERE HUISHOUDENS-ALGEMEEN-   
Status: hist bodem   

 

 

A.J.A. van 't Verlaat-Veenstra (HG699)  

De inrichting is bekend onder de naam: A.J.A. van 't Verlaat-Veenstra (HG699)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 8    
Omschrijving: PARTICULIERE HUISHOUDENS-ALGEMEEN-   
Status: hist bodem   

 

 

Vh. Mw. G. Kieviet (HG715)  

De inrichting is bekend onder de naam: Vh. Mw. G. Kieviet (HG715)   
De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres: Stationsstraat 10    
Omschrijving: PARTICULIERE HUISHOUDENS-ALGEMEEN-   
Status: hist bodem   

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl. 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze een bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijk bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  



De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 

Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn.  

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is  sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en  het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 



tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging.  

Pot. Spoedeisend : Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is “oude” termologie, Urgent is vervangen door de term 

“Spoedeisend”. Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een  beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico’s bepaald: zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb  is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 

zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 



spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke  vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

woden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, 

of dat de risico’s die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  



Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor  bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = orienterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 

 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  



De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd “natuurlijk moment” (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.  

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 



Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM  

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  
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1 © De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan het Kadaster, Apeldoorn, 2012.
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Ligging Tankstation Haan (Stationsstraat 21)
 

Ligging Tankstation Haan met daarachter Auto Ruvo B.V. (Damstraat 30)
blauwe prijsinformatiebord zijn de ontluchtings
zien. Er zijn een aantal peilbuizen aanwezig.
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Ligging Tankstation Haan (Stationsstraat 21), naast Stationsstraat 23a, 23b en 25.

met daarachter Auto Ruvo B.V. (Damstraat 30). Rechts 
blauwe prijsinformatiebord zijn de ontluchtings- en vulpunten van de ondergrondse 
zien. Er zijn een aantal peilbuizen aanwezig.

Relevante foto's locatiebezoek  
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, naast Stationsstraat 23a, 23b en 25. 

 
. Rechts achter het 

en vulpunten van de ondergrondse tanks te 



 

 

 
 

Ligging lokaal centrum voor gezondheidszorg (Stationsstraat 23a en 23b)
straat 25, voortuin. 
 

Ligging lokaal centrum voor gezondheidszorg (Stationsstraat 23a en 23b).
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Ligging lokaal centrum voor gezondheidszorg (Stationsstraat 23a en 23b) en woning Station

Ligging lokaal centrum voor gezondheidszorg (Stationsstraat 23a en 23b). 

foto's locatiebezoek (Vervolg 1) 

GM-0064772, revisie D1

 
en woning Stations-

 



 

 

 

Ligging woning Stationsstraat 25 voortuin.
 

Ligging woning Stationsstraat 25, op de voorgrond het terrein van Stationsstraat 27
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Ligging woning Stationsstraat 25, op de voorgrond het terrein van Stationsstraat 27

locatiebezoek (Vervolg 2) 
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Ligging woning Stationsstraat 25, op de voorgrond het terrein van Stationsstraat 27 



 

 

Het terrein van Stationsstraat 27, waar het voormalige schoolgebouw heeft gestaan.
terin is te zien dat op sommige plekken vegetatie behorend bij na
aanwezig is. 
 

Het terrein van Stationsstraat 27, waar het voormalige schoolgebouw heeft gestaan.
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Het terrein van Stationsstraat 27, waar het voormalige schoolgebouw heeft gestaan.
terin is te zien dat op sommige plekken vegetatie behorend bij nattere gebieden (o.a. biesgras) 

Het terrein van Stationsstraat 27, waar het voormalige schoolgebouw heeft gestaan.

foto's locatiebezoek (Vervolg 3) 
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Het terrein van Stationsstraat 27, waar het voormalige schoolgebouw heeft gestaan. Links ach-

ttere gebieden (o.a. biesgras) 

 
Het terrein van Stationsstraat 27, waar het voormalige schoolgebouw heeft gestaan. 



 

 

Ligging locatie, met uitzicht op de Stationsweg en het spoor.
 

Ligging te dempen watergang
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Ligging locatie, met uitzicht op de Stationsweg en het spoor. 

Ligging te dempen watergang 

foto's locatiebezoek (Vervolg 4) 
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Kwaliteitsborging 
 

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdracht

voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssys

kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te

te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaa

borgd worden. 

 

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel Kwalibo) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bode

vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aann

mers, inspectie-instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan d

gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair

cruciale functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie e

inspectie) onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). 

gewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is. 

 

De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzo

gende manieren gewaarborgd: 

NEN-EN
Het managementsysteem van Grontmij
2000. Deze norm geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een 
aantal activiteiten aangegeven, die voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier wo
den aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwal
teitsborging.
 

NEN-EN
Het managementsysteem van Grontmij
2004. Deze norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certif
caat toont Grontmij aan dat zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfs
ring goed heeft georganiseerd. Kernpunten daarbij zijn het naleven van wet
voortdurende verbetering van milieuprestaties.
 

VCA 
Grontmij Nederland B.V. voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA** van de Stichting S
menwerken voor
civiele techniek, cultuurtechniek, milieu, winning van zand, grind en klei en werken in de risicogebi
den railinfrastructuur”.
 
 

SIKB 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsbor
markt en overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van 
bodembeheer te verhogen. Grontmij is actief betrokken bij het werk van SIKB. 
Grontmij Nederland B.V.
• Het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000)
• het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000);
• milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000).
Grontmij is voor bovenstaande activiteiten erkend door de minist
Met dit logo op offertes en in rapportages wordt aangegeven of het werk conform de BRL
2000 of 6000 is uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd. Zie voor 
motivatie dan de tekst.
 

SC-540
Grontmij Nederland B.V. beschikt over het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie SC
het uitvoeren van asbestonderzoek’, SCA
lity Assurance.
 

VKB 
Grontmij Nederland B.V. is actief lid van d
Deze vereniging van milieuadvies
onderzoek en bodemadvies door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing 
van normen e
conform de kwaliteitseisen van deze vereniging.
 

Milieukundig laboratoriumonderzoek
De laboratoria, die door Grontmij worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukund
umonderzoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN
ISO/IEC 17025: 2005.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bijlage 8

Grontmij wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doelstellingen en eisen van haar opdracht

voldoen. Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Grontmij over een kwaliteitssys

kwaliteitssysteem is er mede op gericht de individuele kennis, kunde en activiteiten van de medewerkers zodanig te

te stemmen, dat de kwaliteit van de gezamenlijk tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaa

Het Besluit bodemkwaliteit (onderdeel Kwalibo) richt zich op kwaliteit én integriteit van de bodemintermediair. De kwaliteitseisen zijn 

vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat moeten bodemintermediairs (aann

instellingen, milieukundige begeleiders e.d.) aantonen dat hun bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet. Het 

gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Bovendien moeten de personen en instellingen die bepaalde 

functies in het bodembeheer vervullen (milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen, veldwerk, certificatie e

inspectie) onafhankelijk zijn van hun opdrachtgever (eigenaar / initiatiefnemer). Functiescheiding en het (laten) uitvoeren van de aa

gewezen werkzaamheden door erkende bodemintermediairs gelden vanaf de datum dat erkenning verplicht is. 

De kwaliteit van de door Grontmij uitgevoerde onderzoeken en gegeven adviezen op het gebied van bodembeheer wordt op de vo

EN-ISO-9001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN
2000. Deze norm geeft een model voor externe kwaliteitsborging en voor certificatie. Er wordt een 
aantal activiteiten aangegeven, die voor het geven van vertrouwen in de relatie klant/leverancier wo
den aangetoond. Dit omvat zowel randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering als eisen voor kwal
teitsborging. 

EN-ISO-14001 
Het managementsysteem van Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd tegen NEN
2004. Deze norm geeft eisen en richtlijnen voor het gebruik van milieuzorgsystemen. Met het certif
caat toont Grontmij aan dat zij de zorg voor het milieu in haar dienstverlening en interne bedrijfs
ring goed heeft georganiseerd. Kernpunten daarbij zijn het naleven van wet
voortdurende verbetering van milieuprestaties. 

Grontmij Nederland B.V. voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA** van de Stichting S
menwerken voor Veiligheid. De norm betreft “het uitvoeren van bodemonderzoek op het gebied van 
civiele techniek, cultuurtechniek, milieu, winning van zand, grind en klei en werken in de risicogebi
den railinfrastructuur”. 

 
De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een samenwerkingsverband van 
markt en overheid, met als doel de kwaliteit van besluitvorming, dienstverlening en realisatie van 
bodembeheer te verhogen. Grontmij is actief betrokken bij het werk van SIKB. 
Grontmij Nederland B.V. is gecertificeerd voor: 

Het uitvoeren van partijkeuringen van grond (BRL SIKB 1000) 
het uitvoeren van veldwerk (BRL SIKB 2000); 
milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000).

Grontmij is voor bovenstaande activiteiten erkend door de ministers van VROM en V&W 
Met dit logo op offertes en in rapportages wordt aangegeven of het werk conform de BRL
2000 of 6000 is uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd. Zie voor 
motivatie dan de tekst. 

540 
ntmij Nederland B.V. beschikt over het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie SC

het uitvoeren van asbestonderzoek’, SCA-code 06-D060027.1 uitgegeven door Lloyd’s Register Qu
lity Assurance. 

Grontmij Nederland B.V. is actief lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 
Deze vereniging van milieuadvies- en veldwerkbureaus werkt aan de kwaliteitsborging van bode
onderzoek en bodemadvies door o.a. het stellen van eisen inzake opleiding en ervaring, toepassing 
van normen en voorschriften en certificatie. Onze advies- en veldwerkzaamheden worden uitgevoerd 
conform de kwaliteitseisen van deze vereniging. 

Milieukundig laboratoriumonderzoek  
De laboratoria, die door Grontmij worden ingeschakeld voor het uitvoeren van milieukund
umonderzoek, voldoen aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN
ISO/IEC 17025: 2005. 
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ZH052300618 Stationsstraat 23a-27 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Stationsstraat 23a-27

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH052300618

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA052300618

Adres: Stationsstraat 23A 3371AX Hardinxveld-Giessendam

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend onbekend

demping (niet gespecificeerd) 
(900060)

onbekend huidig

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

ASB - asbest 
onderzoek NEN 5707

Grontmij 339927 2014-11-18

Nader onderzoek dordrecht research BR/130617/cv 2013-09-19

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Grontmij GM-0085560 2012-12-17
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1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

NO uitvoeren 2013025896 / CHK 2013-10-21

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. Dit doet u online via de omgevingsrapportage: https://ozhz.omgevingsrapportage.nl/.

Onderzoeksrapporten kunt u opvragen via https://www.ozhz.nl.
  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Inleiding

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) met de beschikbare informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater van het door u
opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodem- en
bedrijfsinformatiesysteem van OZHZ. Het informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige, gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse
brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de informatiesystemen van OZHZ aanwezige gegevens. Wilt u meer weten over de rapporten en inrichtingen
die in deze rapportage staan? Raadpleeg de desbetreffende dossiers. Rapporten kunt u kosteloos opvragen via de website van OZHZ. Als OZHZ gaan we uitsluitend uit van de informatie die bij ons
bekend is en in onze bodeminformatiesystemen staat.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.1.
Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van OZHZ aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
bevinden).

2.

Disclaimer.3.
Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.4.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het
laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses
voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.
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Locatie: Parallelweg/ Stationsstraat

Locatie
Adres Parallelweg Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300350

Locatienaam Parallelweg/ Stationsstraat

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052309323

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

19-06-2001 Orienterend bodemonderzoek Parallelweg/Stationsstraat Dordr. Research Pdf- 762555 Bp 12 en 15 PAK > I, bovengrond. MM3 (bp 16+18+20+22) PAK > T

02-11-2001 Nader onderzoek Parallelweg/Stationsstraat milieudienst zhz Pdf- 762567 Omvang PAK> I rondom bp 12 is 12 m3. Omvang PAK> I rondom bp 15 is 11 m3.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

ophooglaag met kolengruis en/of sintels 9999 8888 Nee Per definitie >I Nee Onbekend

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval 9999 8888 Nee Per definitie >I Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar

 

 

Pagina 4 van 18 - 02-12-2020

 



Locatie: Stationsstraat 21

Locatie
Adres Stationsstraat 21 3371AX Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300353

Locatienaam Stationsstraat 21

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052309325

Status
Vervolg WBB monitoring Beoordeling Ernstig, niet urgent

Status rapporten Monitoringsrapportage Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

29-08-2001
Orienterend
bodemonderzoek

Stationsstraat 21 Inventerra Grondwater > I

21-01-2002 Saneringsplan Stationsstraat 21 Inventerra grondwatersanering Plan van aanpak

17-10-2007 Nader onderzoek Stationsstraat 21 Inventerra
De gr is niet verontr. Het gw is sterk verontr met MO en vl aromaten.. Uitvoeren NO naar de omvang van
de veront met MO en vl arom in het gw

26-08-2008 Monitoringsrapportage Stationsstraat 21
E.C.O.
inspections

De resultaten van dit monitoringsonderzoek geven aanleiding voor het uitvoeren van een NO naar de
omvang van de veront. in gw.

06-10-2008 Nader onderzoek Stationsstraat 21 Inventerra
Halfjaarlijks monitoren, ter beoordeling aan de milieudienst voorleggen. Uitstel van de sanering tot
2010.

13-05-2009 Monitoringsrapportage Stationsstraat 21
E.C.O.
inspections
B.V.

Monitoring ronde 2009. Om de verspreiding van de verontreiniging te volgen wordt geadviseerd
halfjaarlijks te monitoren. De verontr. verspreidt niet. Uitstel sanering van de restverontreiniging is
akkoord. (zie rap AA052300867).

23-07-2010 Monitoringsrapportage Stationsstraat 21 Inventerra
Extra monitoring naar de verspreiding van de restverontr nabij de tankshop. Nav de analyseresultaten in
april 2010. De resultaten van deze extra monitorings geven geen aanleiding tot maatregelen. De
sanering mag uitgesteld.

19-01-2011 Monitoringsrapportage Stationsstraat 21 Bodem-ID Monitoring 2010

21-10-2013 Monitoringsrapportage Stationsstraat 21 Bodem-ID Monitorings rapprotage 2013. Fluctuerendegehalten van de restverontreiniging met benzeen en xyl.

19-08-2014 Monitoringsrapportage Stationsstraat 21
E.C.O.
inspections
B.V.

Monitoringronde 2014

15-01-2018 Monitoringsrapportage
Stationsstraat
21, Hardinxveld-
Giessendam

Bodem-ID D-18-1829396

Uit de resultaten van de grondwatermonitoring van 2017 volgt: Ter plaatse van peilbuis 201 in de kern
van de restverontreiniging is sprake van een sterke verontreiniging met benzeen en lichte
verontreinigingen met overige vluchtige aromatische koolwaterstoffen en minerale olie, alsmede een
gehalte aan methyl tert-butyl ether (MTBE) die de herstelrichtwaarde in lichte mate overschrijdt. Het
grondwater ter plaatse van peilbuis 1 is met geen enkele van de geanalyseerde componenten
verontreinigd. Ter plaatse van de overige peilbuizen is sprake van ten hoogste lichte verontreinigingen
met vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) en/of minerale olie.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

benzine-service-station 1990 8888 Nee Ja >I Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Stationsstraat 27

Locatie
Adres Stationsstraat 27 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300360

Locatienaam Stationsstraat 27

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052309331

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-02-2004 Verkennend onderzoek NEN 5740 Stationsstraat 27 dordrecht research Bovengrond bp 1 en 3 Hg, Pb, Zn en PAK > S. Ondergrond bp 2 en 3 Hg en Pb > S.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Damstraat 29

Locatie
Adres Damstraat 29 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300476

Locatienaam Damstraat 29

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052309439

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Niet ernstig

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

01-04-2007
Verkennend onderzoek
NEN 5740

Damstraat
29

abd Uitvoeren NO naar de omvang van de matige verontr met Pb in de ondergrond.

01-07-2007 Nader onderzoek
Damstraat
29

abd
De sterke verontr met Pb bevindt zich nabij bp 1, 5 en 6 in de ondergrond ( 0,8-1,3m-mv) MZHZ: uitvoeren
aanvullend NO om de omvang verder uit te karteren.

31-10-2007 Nader onderzoek
Damstraat
29

abd
De omvang van de sterke verontr met Pb bedraagt ca 15 m3. Dit is geen ernstig geval. Op deze locatie is geen
vervolgonderzoek of sanering is noodzakelijk.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 1922 1961 Nee Nee Onbekend Onbekend

slachthuis 1922 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I Pb

Grond S Cu, Hg, Zn

Grondwater geen verontreinigingen

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Stationsstraat 23a-27

Locatie
Adres Stationsstraat 23A 3371AX Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300618

Locatienaam Stationsstraat 23a-27

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052300618

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd

Status rapporten ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en asbest niet aangetoond

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

17-12-2012 Verkennend onderzoek NEN 5740 Stationsstraat 23a-27 Grontmij

19-09-2013 Nader onderzoek Stationsstraat 23a-27 dordrecht research

18-11-2014 ASB - asbest onderzoek NEN 5707 Stationsstraat 23a-27 Grontmij

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

demping (niet gespecificeerd) 9999 8888 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Ja

hbo-tank (ondergronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Onbekend Nee Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond T

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

21-10-2013 NO uitvoeren 2013025896 / CHK Definitief

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Damstraat 30-34 HARDINXVELD GIESSENDAM

Locatie
Adres Damstraat 30 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052301177

Locatienaam HBB: Damstraat 30-34 HARDINXVELD GIESSENDAM

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052301177

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 9999 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

benzine-service-station 9999 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

onverdachte activiteit 9999 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Damstraat 38-38 HARDINXVELD GIESSENDAM

Locatie
Adres Damstraat 38 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052301381

Locatienaam HBB: Damstraat 38-38 HARDINXVELD GIESSENDAM

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052301381

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

metaalconstructiebedrijf 1956 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

smederij 1943 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Damstraat 30-30 HARDINXVELD GIESSENDAM

Locatie
Adres Damstraat 30 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052301382

Locatienaam HBB: Damstraat 30-30 HARDINXVELD GIESSENDAM

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052301382

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Potentieel Ernstig en Urgent

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf 1968 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

benzine-service-station 1968 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Damstraat 28-28 HARDINXVELD GIESSENDAM

Locatie
Adres Damstraat 28 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052301383

Locatienaam HBB: Damstraat 28-28 HARDINXVELD GIESSENDAM

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052301383

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 1922 1961 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: Damstraat 43-43 HARDINXVELD GIESSENDAM

Locatie
Adres Damstraat 43 Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052301385

Locatienaam HBB: Damstraat 43-43 HARDINXVELD GIESSENDAM

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052301385

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf 1959 1965 Nee Nee Onbekend Onbekend

timmerwerkplaats 1983 9999 Nee Nee Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Damstraat 34

Locatie
Adres Damstraat 34 3371AD Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode AA052300344

Locatienaam Damstraat 34

Plaats Hardinxveld-Giessendam

Locatiecode bevoegd gezag WBB ZH052309318

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie Archief Conclusie overheid

11-04-1995
Verkennend onderzoek NVN
5740

Damstraat
34

ign
Bovengrond Cd, Cr, Ni, Zn. MO en PAK > S Ondergrond Pb en Zn > S. Grondwater As, Cr, Cu, Ni , Benzeen
en Xyl > S

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

afgewerkte olietank (bovengronds) 9999 8888 Nee Per definitie >S Nee Onbekend

opslag van alifatische koolwaterstoffen 9999 8888 Nee Per definitie >S Nee Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Inrichtingen
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Disclaimer

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van OZHZ. De basisgegevens uit de
informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van OZHZ en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk
dat na het moment van aanvragen aanvullende gegevens door OZHZ worden verkregen, of dat recent verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient
derhalve te worden gezien als een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd.
Aangezien het invoeren van gegevens mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

OZHZ is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is
vermeld. In het geval van koop/verkoop adviseert OZHZ om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten
uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten kunnen
hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.

Graag uw aandacht voor het volgende:

De omgevingsrapportage zoals deze nu voor u ligt bevat helaas nog niet alle bij OZHZ bekende tankinformatie. Het kan daarom zijn dat er brandstoftanks ontbreken. Er wordt aan gewerkt om ook het
laatste informatiesysteem aan deze rapportage toe te voegen. In de tussentijd kunt u aanvullende tankinformatie kosteloos opvragen via de website van OZHZ onder het thema "Bodem". Onze excuses
voor het ongemak.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo
zorgvuldig mogelijk geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document
verwijderen.
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Toelichting

Algemene informatie
Bodemkwaliteitskaart
Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid.
Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl.

Voormalige boomgaarden en kassen
Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht vanwege de
(mogelijke) aanwezigheid van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient
derhalve bij een bodemonderzoek extra aandacht te worden besteed aan de (mogelijke) aanwezigheid van organochloor bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige
boomgaarden en kassen is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van OZHZ. Daarom wordt verwezen naar de internetsite http://topotijdreis.nl. Hierop zijn onder andere de
topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen

Algemene uitleg bij deze rapportage
De rapportage bevat een beschrijving van de bodem gerelateerde activiteiten op de locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd, hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid een
bodemonderzoek bij een omgevingsvergunning ten behoeve van nieuwbouw en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval
aan het licht is gekomen, waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij OZHZ te vinden is, is
dit geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging, zijn de bodembedreigende
activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het onderhavige rapport.

Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB bestand)
Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem hebben verontreinigd. De gegevens zijn afkomstig uit
oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het vermoeden van een
bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot een vervolgonderzoek.

Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)
Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een
eventuele verontreiniging op de locatie.

Als ergens een bodemonderzoek is verricht en dit rapport wordt bij OZHZ aangeboden, wordt de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het bodeminformatiesysteem van OZHZ.
Alle beschikbare rapportages behorende tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld.

Beoordeling verontreiniging
De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de verontreinigingssituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een opsomming:

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740.
Tijdens dit onderzoek is aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie voorkomende (historische) verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen is kleiner dan de
achtergrondwaarden.

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalten zijn gelijk of hoger dan
de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van
deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar.

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd, wanneer een matige of sterke verontreiniging
in de grond en/of het grondwater is aangetroffen. De omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als potentieel ernstig gekwalificeerd wanneer er
bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging.
De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend gekwalificeerd wanneer er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder dat er
aan de hand van een bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot een bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van een
spoedeisende bodemverontreiniging.

Pot. Urgent: Potentieel urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term "Spoedeisend". Zie Pot. spoedeisend.

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is,
maar dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) is door middel van een beschikking vastgelegd dat er sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan

25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld
nieuwbouw), of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting.

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed.

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3grondwater waarvan de risico's niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de
verontreinigingssituatie kan dit wenselijk zijn te onderzoeken.

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald.

Ernstig, spoed, risico’s wegnemen:  Er is sprake van een sterke bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat
de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat het risico direct dient te worden weggenomen. De sanering van
de verontreiniging dient plaats te vinden binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde termijn.

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat
de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar vormt voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar na vaststelling.

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven, alleen zijn
de risico’s minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van
het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd).

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van lichte tot matige verontreinigde grond.
Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het
vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de omvangcriteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater boven
de interventiewaarde, niet is overschreden. Op basis van de verontreinigingssituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's.

De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar.

Vervolgstatus
Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn waarbinnen één en ander
moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen (activiteiten):

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering), is een
vervolgonderzoek niet noodzakelijk.

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch (bodem) Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader bodemOnderzoek, een Aanvullend
bodemOnderzoek, een SaneringsOnderzoek en het opstellen van een SaneringsPlan.

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullende sanering: De grond en/of het grondwater moeten worden gesaneerd. Sanering kan inhouden dat de verontreinigingen worden verwijderd, of dat de risico's
die de verontreiniging oplevert, worden weggenomen.

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te dringen.
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Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid verwijderde grond, bereikt resultaat, etc.) worden vastgelegd in een rapport.

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen, die door het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking.

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt van de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in
een Wbb beschikking vastgelegd.

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achtergebleven. De aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het Kadaster wordt
deze locatie ook geregistreerd.

Type onderzoek
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en een andere uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten.
De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel.

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van het locatiebezoek, gesprekken met betrokkenen en/of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn voor
bodembedreigende activiteiten.

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bijvoorbeeld verdenking van asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit.

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veld analytisch bodemonderzoek verricht om te onderzoeken of er sprake is van een bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen
onderzoeken zijn, die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de
Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem (verder) heeft verontreinigd, wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd, kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel
bodembedreigende activiteiten uitvoeren.

Onderzoek op omvang: (Nader onderzoek) Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen verontreiniging en het vaststellen van ernst en spoed.

Saneringsonderzoek opgesteld: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.

Saneringsevaluatie uitgevoerd: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.

Wat u moet weten over tankgegevens
In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buiten gebruik gestelde
tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet was
verontreinigd). Oude buiten gebruik gestelde tanks, die nu nog niet zijn behandeld, moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht.

Algemene bodemkwaliteit
Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij OZHZ ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het gebied waarin de locatie is gelegen. Per
onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds
uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl.
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In onderstaande tabel is de bronvermelding weergegeven.  

Tabel Bronvermelding 

ONDERZOEKSASPECTEN BRON  

Locatiegegevens 

§2.3 

Terreininrichting (verharding 

/ bebouwing) Opdrachtgever  

Kadaster 

Google Maps en Streetview 

Topotijdreis 

Gebruik (verleden, huidig, 

toekomst) 

(Topografische) ligging en 

omgeving 

Terrein 

§2.4 

Terreininspectie 

Terreinverkenning 

Bodemopbouw en 

geohydrologie  

§2.5 

Bodemopbouw Dinoloket 

Grondwatertools 

Actueel hoogtebestand Nederland 

Geohydrologie 

Verwachting ten aanzien van 

de bodemkwaliteit. 

 

Gebruik en beïnvloeding van 

de locatie, verdachte situatie, 

activiteiten, ongewoon 

voorval. 

§2.6 

Antropogene lagen in de 

bodem 

 

Geval van ernstige 

bodemverontreiniging? 

Gemeente Hardinxveld 

Provincie Zuid Holland 

Omgevingsdienst ZHZ 

Bodemloket 

Kwaliteit op basis van 

Bodemkwaliteitskaart 

Kwaliteit op basis van 

uitgevoerde bodemonder-

zoeken 

Gebiedsgerichte kwaliteit / 

beleid 

Verdachte bronlocaties 

Restverontreiniging 

bodemsanering 

Asbestverdacht? 
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft een verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek 

asbest die zijn uitgevoerd in opdracht van Pouderoyen B.V. aan de Stationsstraat 27 te 

Hardinxveld-Giessendam. Aanleiding voor beide onderzoeken vormt de voorgenomen 

nieuwbouw van een gezondheidscentrum/zorgcomplex. In het kader hiervan is het ge-

wenst inzicht te krijgen in de actuele milieuhygienische kwaliteit van de bodem. Het 

onderzoek richt zich specifiek op de verdachte/geroerde laag en aanvullend (gecombi-

neerd) op PFOA.  

Tabel 1.1 Hypothese en resultaten 

ONDERZOEKSLOCATIE STRATEGIE¹ RESULTATEN2 

GROND GRONDWATER 

Ontwikkellocatie (algemeen) VED-HE-NL cadmium*, koper*, kobalt*, 

kwik*, lood**, molybdeen*, 

zink*, PAK-totaal* 

Barium**, zink* 

Aanvullend onderzoek PFOA VED-HE-NL PFOA (0,19 – 5,0 µg/kg) 

PFOS (<0,1 – 0,53 µg/kg) 

PFOA (<0,01 – 0,14 µg/L) 

PFOS (<0,001 – 0,002 µg/L) 

Ontwikkellocatie (VO asbest VED-HE Zowel visueel als analytisch 

geen asbest aangetoond 

- 

1) 

VED-HE-NL : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig 

VED-HE : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld 

2) 

PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zie ook bijlage C 

 

-     : <= AW2000 grond of streefwaarde grondwater/detectiegrens 

*     : > AW2000 grond of > streefwaarde grondwater 

**    : >½(AW2000 grond+I)-waarde of >½(S grondwater+I)-waarde 

***    : >Interventiewaarde grond of grondwater 

 

Conclusie en aanbevelingen  

� De overwegend licht verhoogde concentraties (zware metalen en PAK-totaal) in de 

grond geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren van 

nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen.  

� De concentratie lood is in een separaat grondmonster matig verhoogd aangetoond. 

Gezien de gevolgde onderzoekshypothese is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk; 

� Het licht verhoogd gehalte zink en matig verhoogd gehalte barium in het grondwater 

wordt toegeschreven aan natuurlijke achtergrondwaarden in relatie met het verstoren 

van de bodem tijdens het plaatsen van de peilbuis; 

� De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin geen 

belemmering voor het huidig of toekomstig gebruik (gezondheidscen-

trum/zorgcomplex). Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk; 
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� De sterk verhoogde concentratie (nikkel) die tijdens het bodemonderzoek in  2012 zijn 

aangetoond vormen wel een belemmering voor het toekomstig gebruik. Het saneren 

van de spot dient in de planvorming/nieuwbouw meegenomen te worden; 

� Ondanks dat op het maaiveld en in de bodem geen  asbestdeeltjes zijn aangetroffen is 

het niet ondenkbaar dat tijdens de voorgenomen werkzaamheden asbestrestanten 

worden aangetroffen. Geadviseerd wordt om tijdens de graafwerkzaamheden hierop 

alert te zijn; 

� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten 

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit 

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit 

bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat 

de onderzoekslocatie is gelegen in de pluimzone (zone B) van Dupont/Chemours en 

dat PFOA als aanvullende parameter in het analysepakket meegenomen dient te wor-

den; 

� Op basis van de resultaten van een eventuele partijkeuring is grondverzet toegestaan. 

Mogelijk is grond toepasbaar binnen het beheersgebied van OZHZ, zie hiervoor het 

bodembeheerplan en de bodemkwaliteitskaart; 

� De verhoogde concentraties zink en barium in het grondwater zijn mogelijk te relate-

ren aan de onnatuurlijke troebelheid van het grondwater van peilbuis 01. De onnatuur-

lijke troebelheid van het grondwatermonster in combinatie met de aangetoonde licht 

verhoogd gehalte zink en matig verhoogd gehalte barium kan aanleiding geven tot een 

herbemonstering van het grondwater. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Pouderoyen B.V. is door BOOT organiserend ingenieursburo een verken-

nend bodemonderzoek incl. asbest uitgevoerd aan de Stationstraat 27 te Hardinxveld-

Giessendam . De onderzoekslocatie heeft een grootte van circa 2.360 m². Een overzicht 

van de locatie is weergegeven in bijlage A, blad 2. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase is een vooronderzoek (con-

form NEN 5725) uitgevoerd. Aan de hand hiervan is de onderzoeksstrategie bepaald. In de 

tweede fase is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform NEN 5740 en NEN 

5707. Het veldwerk is uitgevoerd onder erkenning van de BRL SIKB 2000. De laboratori-

umanalyses zijn uitgevoerd conform AS 3000. 

1.1 Aanleiding  

Aanleiding voor beide onderzoeken vormt de voorgenomen nieuwbouw van een gezond-

heidscentrum/zorgcomplex. In het kader hiervan is het gewenst inzicht te krijgen in de 

actuele milieuhygienische kwaliteit van de bodem. Het onderzoek richt zich specifiek op 

de verdachte/geroerde laag en aanvullend (gecombineerd) op PFOA. 

1.2 Doelstelling 

Doel van het verkennend bodemonderzoek is na te gaan of de bodem (met betrekking tot 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem) geschikt is voor het huidig en/of toekomstig 

gebruik of dat mogelijk een bedreiging van de volksgezondheid kan optreden.  

 

Doel van het verkennend bodemonderzoek asbest is om met een relatief geringe onder-

zoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging 

met asbest aanwezig is. Op basis van de berekende asbestconcentratie kan een indicatie-

ve uitspraak worden gedaan over het asbestgehalte in de bodem. 

1.3 Afbakening 

Het uitgevoerde onderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek en verkennend 

bodemonderzoek asbest. Bij een verkennend onderzoek wordt middels vooronderzoek, 

bestaande uit een historisch onderzoek en terreininspectie, in beeld gebracht of en zo ja 

waar verontreinigingen worden verwacht. Op basis hiervan wordt een strategie opgesteld 

voor het veldwerk. Het veldwerk bestaat uit een aantal boringen en asbestinspectiegaten, 

waarbij de visuele waarnemingen worden vastgelegd en een aantal representatieve 

mengmonsters worden samengesteld. Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd of 

de verwachting uit het vooronderzoek juist is. Indien daartoe aanleiding is, dient aanvul-

lend onderzoek te worden gedaan om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een 

verontreiniging en wat de omvang daarvan is.  

 

Middels een verkennend onderzoek wordt beoordeeld of de bodem geschikt is voor het 

beoogde gebruik en/of een verontreiniging wordt verwacht. Het vaststellen van de bo-

demkwaliteitsklasse van de bodem voor toepassing elders maakt hiervan geen onderdeel 

uit. 
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Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze en door gekwalificeerd personeel uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt hierbij beïnvloed door: 

� Beschikbaarheid van historische informatie. Onvolledige historische informatie kan 

leiden tot een onjuiste onderzoeksstrategie; 

� Het onderzoek wordt uitgevoerd conform een gestandaardiseerde methode. Op basis 

hiervan worden middels een steekproef, boringen geplaatst en asbestinspectiegaten 

gegraven en monsters genomen. Doordat de steekproefomvang afgeleid is van de 

norm wordt een betrouwbaar beeld van de bodemkwaliteit verkregen. Lokale afwijkin-

gen van de bodemkwaliteit kunnen niet volledig worden uitgesloten; 

� Het onderzoek betreft een momentopname. Eventuele toekomstige bodembedreigende 

activiteiten, calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde vloeistof-

fen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders kun-

nen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het vooronderzoek. De opzet van het veld- en 

laboratoriumonderzoek volgen in hoofdstuk 3. De resultaten van veldwerkzaamheden, 

laboratoriumonderzoek en de verontreinigingssituatie staan beschreven in hoofdstuk 4 en 

5. In hoofdstuk 6 worden conclusies en eventuele aanbevelingen beschreven. 
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2 Vooronderzoek  

In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd. De opzet vormt de basis voor de te 

volgen strategie en bijbehorende toetsing. De benodigde informatie is volgens het stan-

daard vooronderzoek verzameld.  

2.1 Omschrijving locatie en huidige situatie 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Hardinxveld-Giessendam. 

De X-coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 

116.851 en de Y-coördinaat is 426.951. De topografische ligging is weergegeven in 

bijlage A. 

Terreinverkenning 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is op 15 mei 2018 een terreinverkenning uitge-

voerd. De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als weiland. De aangrenzende 

percelen zijn tevens betrokken bij het vooronderzoek tot een maximale afstand van 25 

meter van de grens bodemonderzoek. De aangrenzende percelen zijn in gebruik als 

openbare weg (Stationsstraat) met aan de overzijde station Hardinxveld-Giessendam, en 

woningen met tuin. 

 

Tijdens de terreinverkenning zijn geen waarnemingen gedaan of aanvullende verdachte 

bronlocaties waargenomen die aanleiding geven om de opzet van het bodemonderzoek te 

veranderen. Tevens zijn tijdens de terreinverkenning geen aanwijzingen gevonden voor de 

aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter plaatse van de onder-

zoekslocatie.  

2.2 Raadpleging informatiebronnen 

Het vooronderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen: 

Tabel 2.1 Verzamelde informatie 

Bron  Bijzonderheden 

Informatie opdrachtgever De onderzoekslocatie was tot medio 2009 in gebruik als schoolterrein. Daarna is 

het terrein niet meer bebouwd of in gebruik genomen. Toekomstig gebruik is de 

realisatie van een gezondheidscentrum/zorgcomplex. 

 

Vooronderzoek (water)bodem  

Locatie/adres: Stationsstraat 23a, 23b, 25 en 27  

Door: Grontmij 

Datum: 19 juni 2012 

Rapportnr.: GM-0064772 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de volgende deellocaties te 

onderscheiden: 

• Onverdacht terreindeel 

• Tankstation op belendend perceel (Stationsstraat 21) 

• Ketelhuis incl. ondergrondse tank 

• Gedempte sloten 

• Watergang aan noordzijde Stationsstraat  
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Bron  Bijzonderheden 

Verkennend bodemonderzoek  

Locatie/adres: Stationsstraat 23a, 23b, 25 en 27  

Door: Grontmij 

Datum: 17 december 2012 

Rapportnr.: GM-0085560 

Onderzoeksresultaten onverdacht terreindeel 

BG: zink >T; zware metalen, PAK, minerale olie >AW  

OG: zware metalen, PCB >AW 

Gw: alle onderzochte parameters <S 

Conclusie: geen aanleiding voor vervolgonderzoek 

Onderzoeksresultaten deellocatie ketelhuis en vml. ondergrondse tank  

BG:  zware metalen >AW 

OG: nikkel >I; kobalt, molybdeen >AW 

Gw: barium, naftaleen >S 

Conclusie: na afperking blijkt de omvang van de sterk verhoogde concentratie 

nikkel in de ondergrond van beperkte omvang, max. 18 m³ en daarmee geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging. Geen aanleiding voor vervolgonderzoek.  

Onderzoeksresultaten deellocatie tankstation  

BG:  zink >I; zware metalen, PAK, PCB, minerale olie >AW 

OG: zware metalen, PAK, PCB, minerale olie >AW 

Gw: alle onderzochte parameters <S 

Conclusie: na afperking blijkt de omvang van de sterk verhoogde concentratie 

nikkel in de bovengrond van beperkte omvang, max. 22 m³ en daarmee geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging.  

Onderzoeksresultaten deellocatie gedempte sloten 

BG:  kwik, lood, PAK, PCB >AW 

OG: lood >T; zware metalen, PAK >AW 

Gw: barium >S 

Conclusie: Het matig verhoogd gehalte lood komt overeen met de gehanteerde 

onderzoeksstrategie, nl. verdacht locatie en is in voldoende mate in kaart gebracht. 

Informatie 

Omgevingsdienst Zuid-

Holland OZHZ 

Verkennend bodemonderzoek  

Locatie/adres: Stationsstraat 27 

Door: Dordrecht research 

Datum: 01-02-2004 

Rapportnr.: geen info beschikbaar 

Resultaten bovengrond: kwik, lood, zink, PAK >S 

Resultaten ondergrond: kwik en lood >S 

Resultaten grondwater: geen informatie beschikbaar 

Conclusie: Vervolg WBB = voldoende onderzocht 

 

Locatie: Stationsstraat 23-27 

Statusinformatie 

Vervolg Wbb: voldoende onderzocht 

Beoordeling: niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd 

Status asbest: onderzocht conform NEN5707, geen asbest aangetoond 
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Bron  Bijzonderheden 

Uitgevoerde onderzoeken 

• Verkennend bodemonderzoek, Grontmij, 17-12-2012 

• Nader onderzoek, Dordrecht research, 19-09-2013 

• Asbestonderzoek, Grontmij, 18-11-2014 

Verontreinigende activiteiten 

• Demping (niet gespecificeerd), voldoende onderzocht: ja 

• HBO-tank (ondergronds), voldoende onderzocht, ja 

Besluiten 

• Uitvoeren NO, kenmerk 2013025896 / CHK, 21-10-2013 

Bodemloket Ter plaatse van de onderzoekslocatie is  de volgende bodeminformatie 

beschikbaar: 

Rapport ZH052300618 

Adres: Stationsstraat 23a-27 

Code Bevoegd gezag: ZH052300618 

Verontreinigde activiteiten 

• Hbo-tank (ondergronds) 

• Demping (niet gespecificeerd) 

Onderzoeksrapporten 

• Asbestonderzoek NEN5707 door Grontmij, nr. 339927, d.d. 2014-11-18 

• Nader onderzoek door Dordrecht Research, nr. BR/130617/cv, d.d. 2013-

09-19 

• Verkennend onderzoek NEN5740 door Grontmij, nr. GM-0085560, d.d. 

2012-12-17 

Besluiten 

NO uitvoeren, kenmerk 2013025896/CHK, d.d. 2013-10-21 

Kadaster 

Topotijdreis 

Periode 1900 – 1950 

De onderzoekslocatie is onbebouwd. Ontsluiting van de percelen vindt plaats via de 

Damstraat. Aan noordzijde is de spoorlijn Dordrecht – Gorinchem reeds aanwezig. 

Periode 1959 – 20100 

Omstreeks 1959 wordt het  treinstation en de stationsstraat aangelegd. Vanaf deze 

periode t/m 2009 is op de onderzoekslocatie een langwerpig (school)gebouw 

aanwezig.  

Periode 2010 – heden 

Onderzoekslocatie is onbebouwd. 

2.3 Bodem en geohydrologie 

Het freatisch grondwater bevindt zich op circa 0,4 á 1,0 meter beneden maaiveld (bron: 

voorgaand verkennend bodemonderzoek). De regionale grondwaterstromingsrichting van 

het freatisch grondwater is noordelijk gericht. De lokale grondwaterstroming kan worden 

beïnvloed door de aanwezigheid van (gedempte)watergangen, rioolsleuven en dergelijke 

in de directe omgeving. 

 

In tabel 2.2 is een weergave gegeven van de regionale bodemopbouw.   
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Tabel 2.2 Schematische weergave van de regionale bodemopbouw 

PAKKET DIEPTE (M -MV) SAMENSTELLING 

Antropogene bodemlaag  0 – 0,5 Opgebrachte zand-/teelaarde laag 

Formatie van Echteld 0,5 – 1,5 Klei, zandig tot zwak siltig, soms humeus, grijs tot bruin 

Formatie van Nieuwkoop 1,5 – 5,0 Veen, mineraalarm, kalkloos, bruin tot zwart 

Formatie van Echteld 5,0 – 9,0 Klei, zandig tot zwak siltig, soms humeus, grijs tot bruin 

Formatie van Kreftenheye 9,0 -  9,5 Klei, zwak siltig tot zandig, grijs, bruin of zwart 

Formatie van Kreftenheye 9,5 – 19,25 Zand, matig tot uiterst grof, grijs tot bruin, bont, 

grindhoudend 

Formatie van Sterksel 19,25 – 37,15 Zand, matig grof tot uiterst grof, zwak tot sterk grindig, 

grijsbruin 

Formatie van Stramproy 37,15 - 38,35 Klei, sterk tot uiterst siltig, groengrijs tot bruin 

Formatie van Stramproy 38,35 - 40 Zand, matig fijn tot matig grof, lichtgrijs 

Formatie van Waalre 40 – 54,4 Klei, sterk zandig tot zwak siltig, blauwgrijs en bruingrijs 

Bron: TNO Dinoloket, mei 2018 
 

2.4 Conclusies vooronderzoek en onderzoeksstrategie 

Uit het voorgaand bodemonderzoek (Grontmij, 2012) blijkt dat ter plaatse van de onder-

zoekslocatie verdachte deellocaties zijn onderzocht, namelijk: 

• voormalige ketelhuis met ondergrondse dieseltank; 

• gedempte sloot.  

Deze zijn in een voldoende mate separaat onderzocht.  

 

Op het overig terreindeel zijn bodemvreemde bijmengingen (o.a. puin) aangetroffen. 

Diverse parameters zijn licht verhoogd aangetoond. De concentratie lood is matig ver-

hoogd aangetoond. Daarnaast is een spot met nikkel (ingeperkt ca. 18 m³) en een spot 

met zink (ingeperkt ca. 22 m³) in de grond aangetroffen. Deze zijn eveneens voldoende 

onderzocht. De spot met zink is gelegen buiten de onderzoekslocatie van onderliggend 

bodemonderzoek. 

  

De actualisatie van het verkennend onderzoek richt zich op de geroerde laag met bodem-

vreemde bijmengingen (verdacht heterogeen). De eerdere verdachte/verontreinigde 

deellocaties maken hier onderdeel vanuit. 

 

Voorts is de locatie gelegen binnen het risicogebied voor aanwezigheid van PFOA (perflu-

oroctaanzuur) veroorzaakt door Dupont/Chemours. De betrokken gemeentes en milieu-

diensten hebben medio 2017 specifiek bodembeleid in verband met deze problematiek 

opgesteld. De hieruit voortvloeiende risicostoffen worden gecombineerd in het verken-

nend onderzoek onderzocht volgens de hiervoor opgestelde handreiking. 

 

Voor de locatie is de hypothese ‘diffuse bodembelasting’ conform de NEN 5725 van 

toepassing. De onderzoekslocatie is niet lijnvormig. Voor de monstername PFOA wordt 

tevens aangesloten bij de memo: “aanvullende informatie OZHZ onderzoek PFOA-PFOS-

GENX, d.d. 26-09-2017”. 
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In tabel 2.3 zijn de gehanteerde onderzoeksstrategieën opgenomen inclusief het betref-

fende oppervlak en verdachte parameters. 

Tabel 2.3 Deellocaties met onderzoeksstrategie 

DEELLOCATIE STRATEGIE 

NEN 5740¹ 

NEN 5707¹ 

OPPERVLAKTE 

(M²) 

VERDACHTE PARAMETERS 

A Ontwikkellocatie (algemeen) 2.500 VED-HE-NL Zware metalen, PAK-totaal, minerale 

olie, PCB 

B Aanvullend onderzoek PFOA  2.500 VED-HE-NL PFOA 

C Ontwikkellocatie 2.500 VED-HE asbest 

1) 

VED-HE-NL : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld, niet lijnvormig 

VED-HE : verdacht, diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld 
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3 Veldwerkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de veldwerk- en laboratoriumresultaten gepresenteerd.  

3.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 15 mei 2018. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de vol-

gende werkzaamheden verricht: 

� een visuele beoordeling van de situatie ter plaatse (terreininspectie); 

� maaiveldinspectie (conform NEN 5707) op aanwezigheid asbestverdachte materialen; 

� verrichten van vijftien handboringen waarvan twee afgewerkt met een peilbuis; 

� graven van vijftien asbestinspectiegaten van 0,3 x  0,3 meter tot minimaal 50 cm-mv 

(nrs. G01 t/m G15); 

� doorboren viertal asbestinspectiegaten (nrs. G01, G03, G04, G11) met behulp van een 

grondboor met een diameter van 10 cm tot de ongeroerde bodem met een maximale 

diepte van 2,0 m-mv; 

� systematische inspectie ontgraven materiaal op aanwezigheid van asbest met behulp 

van een zeef of hark (>20 mm); 

� het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomen bodemmateriaal op 

eventuele aanwezigheid van verontreinigingen; 

� bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal; 

� samenstellen van grondmengmonsters van bodemmateriaal afkomstig van de verdach-

te bodemlaag ten behoeve van asbestanalyses; 

� het inmeten van de bemonsteringslocaties. 

Tabel 3.1 Deellocaties met boringen, gaten en peilbuizen 

DEELLOCATIE NUMMERING MONSTERPUNTEN 

BORING MET 

PEILBUIS1 

BORING  

2,0 M 

BORING 

1,0 M 

ASBESTINSPECTIE 

GATEN 

A Ontwikkellocatie (algemeen) 01a 03, 04, 11 02,  

05 t/m 10,  

12 t/m 15 

- 

B Aanvullend onderzoek PFOA  11b 03, 04, 11 02,  

05 t/m 10,  

12 t/m 15 

- 

C Ontwikkellocatie (VO asbest) - 01, 03, 04, 11 - G01 t/m G15 

1)  

a. Peilbuizen met bovenzijde filter vanaf 0,5 meter minus grondwater. 

b. Peilbuizen met een filterstelling, snijdend met het grondwater in verband met mogelijke drijflaag. 

 

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage A, blad 2. 
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3.2 Laboratoriumonderzoek 

Het laboratoriumonderzoek (chemisch en asbestanalyses) is uitgevoerd door Eurofins 

Analytico B.V.  

 

Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief 

dieptes en de bemonsterde peilbuizen met bijbehorende chemische analyses is weergege-

ven in tabel 3.2 en tabel 3.3. 

Tabel 3.2 Overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 

DL1 (MENG-) 

MONSTER 

BORINGNUMMER(S) DIEPTE  

(CM-MV) 

ANALYSE2 REDEN MONSTERSELECTIE 

A MM01 04 0 - 50 Standaardpakket 

grond incl. 

Verdachte bodemlaag 

Klei met matige bodemvreemde 

bijmengingen 

A MM02 02, 03, 13, 14 0 - 50 Standaardpakket 

grond incl. 

Verdachte bodemlaag 

Klei met zwakke bodemvreemde 

bijmengingen 

A MM03 01, 03, 13 50 - 150 Standaardpakket 

grond incl. 

Verdachte bodemlaag 

Klei met zwakke bodemvreemde 

bijmengingen 

A MM04 01, 09, 10 0 - 50 Standaardpakket 

grond incl. 

Verdachte bodemlaag 

Zand met zwakke bodemvreemde 

bijmengingen 

B MM11 02, 03, 04, 07 0 - 50 Droge Stof, 

organische stof, 

PFOS/PFOA 

Verdachte bodemlaag 

Bovengrond, klei 

B MM12 12, 13, 14 0 - 50 Droge Stof, 

organische stof, 

PFOS/PFOA 

Verdachte bodemlaag 

Bovengrond, klei 

B MM13 12, 13, 14 50 - 100 Droge Stof, 

organische stof, 

PFOS/PFOA 

Verdachte bodemlaag 

Bodemlaag (klei) rond 

grondwaterniveau 

B MM14 01, 05, 08, 15 0 - 50 Droge Stof, 

organische stof, 

PFOS/PFOA 

Verdachte bodemlaag 

Bovengrond, zand 

B MM15 07, 09, 11 0 - 50 Droge Stof, 

organische stof, 

PFOS/PFOA 

Verdachte bodemlaag 

Bovengrond, zand 

B MM16 01, 03, 11 50 - 100 Droge Stof, 

organische stof, 

PFOS/PFOA 

Verdachte bodemlaag 

Bodemlaag (zand) rond 

grondwaterniveau 

C VE01 G04, G13 0 - 50 Asbest in grond 

NEN 5898 

Verdachte bodemlaag 

Klei met matige bodemvreemde 

bijmengingen 

C VE02 G01, G02, G03, G06, 

G09, G10, G14 

0 - 50 Asbest in grond 

NEN 5898 

 

1)
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Deellocatie A, ontwikkellocatie (algemeen)  

Deellocatie B, aanvullend onderzoek PFOS/PFOA 

Deellocatie C, Ontwikkellocatie (asbest in bodem) 

2)  

zie bijlage C, incl. = inclusief organisch stof- en lutumgehalte 

 

Tabel 3.3 Overzicht grondwatermonsters en analyseparameters 

DL1 PEILBUIS/WATERMONSTER FILTERSTELLING (CM-MV) ANALYSE2 

A 01-1-1 120 - 220 PFOA/PFOS 

A 01-1-2 120 - 220 Standaardpakket grondwater 

B 11-1-1 50 - 250 PFOA/PFOS 

B kraanwater-1-1 - PFOA/PFOS 

1)   

Deellocatie A, ontwikkellocatie (algemeen)  

Deellocatie B, aanvullend onderzoek PFOS/PFOA 

2)   

zie bijlage C 

3.3 Normering 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740: Bodem – Landbodem 

– Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

 

Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform NEN 5707: Bodem - Inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB 

procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De laboratorium-

analyses (chemische parameters) zijn uitgevoerd conform de AS3000. De laboratorium-

analyses (asbest) zijn uitgevoerd conform NEN 5898. 

Afwijkingen 

Tijdens het onderzoek is niet afgeweken van de geldende normen. 

 

3.4 Kwaliteitsborging 

Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo (nr. VB-007) en het hierbij 

behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het 

milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de over-

dracht van de monsters aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  

 

Het onderzoek is op een zorgvuldige werkwijze en door gekwalificeerd personeel uitge-

voerd. Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart BOOT organi-

serend ingenieursburo onafhankelijk te zijn ten aanzien van opdrachtgever en projectloca-

tie.  
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4 Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek  

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en chemische analy-

se inclusief toetsing gepresenteerd. Voor een verdere uitwerking voor asbest wordt ver-

wezen naar het volgende hoofdstuk. 

4.1 Bodemopbouw en grondwater 

Bodemgesteldheid 

In tabel 4.1 is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw weergegeven. De bodem-

beschrijving per boring is weergegeven in bijlage B. 

Tabel 4.1 Bodemopbouw 

BODEMLAAG 

(CM-MV) 

BODEMTYPE 

0 – 100 Geroerde bodemlaag bestaande uit zand en klei met bodemvreemde bijmengingen 

(plaatselijk tot 1,5 m-mv) 

100 – 150 Klei, matig tot sterk siltig 

150 – 250 Veen, mineraal arm tot zwak kleiig 

 

Het grondwater bevindt zich op circa 70 á 100 cm-mv. De hoogte van het maaiveld op de 

onderzoekslocatie varieert licht als gevolg van de huidige terreininrichting. 

4.2 Veldonderzoek 

Terreininspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Tijdens de 

terreininspectie zijn geen waarnemingen gedaan die aanleiding geven om de opzet van 

het bodemonderzoek te veranderen. Tevens zijn tijdens de terreininspectie geen aanwij-

zingen gevonden voor de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter 

plaatse van de onderzoekslocatie. 

Grond 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen een zintuiglijke 

waarneming gedaan die wijst op bodemvreemd materiaal in de bodem. Een overzicht 

hiervan is weergegeven in tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Zintuiglijke waarneming  

DL¹ BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

A/C (G)01 0 - 50 brokken beton 

A/C (G)01 100 - 150 sporen baksteen, sporen kolengruis, matig onbekend 

A/C (G)02 0 - 50 zwak baksteen 

A/C (G)03 0 - 20 sporen kalk 

A/C (G)03 20 - 50 resten aardewerk, zwak baksteen, sporen kolengruis 

A/C (G)03 75 - 100 zwak baksteen, zwak kolengruis 

A/C (G)03 100 - 125 zwak baksteen 

A/C (G)04 0 - 50 matig baksteen, zwak kolengruis 

A/C (G)04 50 - 100 zwak baksteen 

A/C (G)06 0 - 50 sporen baksteen 
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DL¹ BORING TRAJECT (CM-MV) BIJZONDERHEDEN  

A/C (G)09 0 - 50 sporen baksteen, brokken beton 

A/C (G)09 50 - 100 resten aardewerk, resten baksteen, zwak kolengruis 

A/C (G)10 0 - 50 sporen baksteen, resten beton, resten glas, sporen metselpuin 

A/C (G)11 50 - 100 resten baksteen, sporen kolengruis 

A/C (G)11 100 - 155 sporen baksteen, sporen kolengruis 

A/C (G)12 50 - 80 sporen baksteen 

A/C (G)13 0 - 50 matig baksteen, resten beton, zwak kolengruis 

A/C (G)13 50 - 100 zwak kolengruis, resten leisteen 

A/C (G)14 0 - 40 zwak baksteen, sporen kolengruis 

A/C (G)14 50 - 100 sporen baksteen 

1)  

Deellocatie A, ontwikkellocatie (algemeen)  

Deellocatie C, Ontwikkellocatie (asbest in bodem) 

 

De zintuiglijke waarnemingen geven geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te 

passen. in de mengmonstersamenstelling is rekening gehouden met het zintuiglijk aange-

troffen bodemvreemd materiaal. De mengmonsters zijn samengesteld uit grondmonsters 

met gelijkwaardige bijmengingen. 

Grondwater 

In tabel 4.3 zijn de gemeten grondwaterstanden en de tijdens peilbuisbemonstering 

gemeten waarden voor temperatuur, zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen, zuurstof 

en troebelheid weergegeven. De in het veld bepaalde pH, Ec en O2 wijken niet af van 

datgene wat van nature in de bodem voorkomt.  

 

Bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden na stabilisatie van de waarden 

opgelost zuurstofgehalte en elektrisch geleidingsvermogen. 

Tabel 4.3 Gegevens grondwater tijdens bemonstering 

PEILBUIS BKPB  

CM TOV MV 

GWS¹ 

(CM TOV BKPB) 

TEMP¹ 

( °C) 

PH¹ EC¹ 

(µS/CM) 

O2¹ 

(MG/L) 

NTU² BELUCHT³ 

01-1-1 28-5-2018 70 18,3 5,96 2180 - 71,3 Nee 

01-1-2 30-5-2018 144 16,5 6,68 - 2,74 - Nee 

11-1-1 28-5-2018 90 15,9 5,73 1490  827 Nee 

kraanwater-1-1 28-5-2018 - - - - - - - 

1)   

BKPB : bovenkant peilbuis 

GWS : grondwaterstand 

TEMP : temperatuur 

pH : zuurgraad 

Ec : elektrisch geleidingsvermogen 

O2  : zuurstof 

NTU : troebelheid (Nephelometric Turbidity Units) 
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2)   

Ondanks dat het grondwater is bemonsterd conform de NEN 5744, overschrijdt de in het veld gemeten troebelheid 

de vastgestelde waarden voor grondwater met een natuurlijke troebelheid (0 – 10 NTU). Dit betekent dat indien een 

in het grondwater gemeten concentratie de toetsings- of interventiewaarde overschrijdt, een herbemonstering dient 

te worden uitgevoerd gericht op het nemen van een grondwatermonster met een natuurlijke troebelheid. 

3)   

Indien tijdens het voorpompen en/of grondwatermonstername de verlaging van het waterniveau in de peilbuis 

groter is dan 50 cm, waarbij het filterdeel gedeeltelijk droog is komen te staan, wordt gesproken van een belucht 

grondwatermonster. 

 

4.3 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

Toetsing Wet bodembescherming (Wbb) 

De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage C, evenals een 

verklaring van de analysepakketten.  

 

De gemeten waarden worden gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische 

stof. De gecorrigeerde waarde wordt de gestandaardiseerde meetwaarden (=GSSD) ge-

noemd. De gestandaardiseerde meetwaarde wordt getoetst aan de achtergrondwaarde 

grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en interventiewaarden, zoals vermeld in 

de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

Tabel 4.4 Toetsingswaarden 

TOETSINGSWAARDEN1 TOELICHTING 

Achtergrondwaarde (AW) Bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Streefwaarde (S) Grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem. 

Interventiewaarde (I)   Het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor de 

mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 

verminderd. 

1)
  

In de praktijk wordt vaak het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde (of streefwaarde) en interventie-

waarde gebruikt als toetswaarden waarvoor aanvullend en/of nader bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht. 

Dit rekenkundig gemiddelde wordt de tussenwaarde genoemd. 

 

Bij toetsing van de grond- en grondwatermonsters is voor sommige (som)parameters de 

streef- / achtergrondwaarde hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000. In voor-

noemd geval wordt conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit en conform bijlage 

1 van de Circulaire bodemsanering de rapportagegrens als Achtergrondwaarde grond / 

Streefwaarde grondwater aangehouden. Bij somparameters geldt dit alleen als de waarden 

waarmee gerekend wordt lager zijn dan de rapportagegrens.  
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Toetsingskader PFOA (Perfluoroctaanzuur C8) in grond en grondwater 

In de gemeente Dordrecht is rondom de Dupont/Chemours fabriek sprake van een bo-

demverontreiniging met PFOA (perfluoroctaanzuur). Deze verontreiniging is naar verwach-

ting in de jaren '70 ontstaan en kan dus gezien worden als een historische bodemveront-

reiniging. De stof PFOA werd tot 2012 gebruikt bij de productie van polymeren voor het 

product Teflon. Gezien de aanwezigheid van deze stof in grond en grondwater heeft de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens de gemeente Dordrecht het RIVM gevraagd 

risicogrenzen voor PFOA af te leiden ten behoeve van het bodembeleid. De risicogrenzen 

staan beschreven in rapportage “Risicogrenzen PFOA voor grond en grondwater door 

RIVM, briefrapport 2018-0060”. 

Tabel 4.5 Overzicht toetswaarden PFOA grond en grondwater 

RISICOGRENZEN TEN BEHOEVEN VAN   

(GEBIEDSSPECIFIEK) BELEID 

RISICOGRENS GROND¹ 

µG/KG D.S. 

RISICOGRENS GRONDWATER 

µG/L 

Humane risico’s Scenario “Wonen met tuin” 900² 129 

Humane risico’s Scenario “Wonen met moestuin” 86 12 

Direct gebruik grondwater als drinkwater - 0,39² 

1) Afgeleid op basis van evenwichtspartitie met organische koolstof in standaardbodem met 10% 

organische stof 

2) Voorstel RIVM ad hoc Interventiewaarden  

 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit (BBK) 

De grondmonsters zijn getoetst aan Besluit bodemkwaliteit. Doordat de onderzoekslocatie 

als een verdachte locatie wordt aangemerkt is de interactieve bodemkwaliteitskaart voor-

alsnog niet van toepassing. De verkregen toetsresultaten dienen in dit stadium van onder-

zoek als indicatief te worden beschouwd. Voor het bepalen van de kwaliteit volgens 

Besluit bodemkwaliteit dient een partijkeuring uitgevoerd te worden.  

 

Specifiek beleid PFOA houdende grond 

Aangezien PFOA niet genormeerd is in het Besluit bodemkwaliteit heeft Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid gebiedsspecifiek beleid opgesteld omtrent toepassing van PFOA hou-

dende grond. Dit is beschreven in een herziene handreiking “Toepassing PFOA houdende 

grond Zuid-Holland Zuid”, d.d. 13 juni 2018.  

 

De onderzoekslocatie is gelegen in “zone B”, Pluimzone. Hiervoor geldt een maximaal 

toegestane concentratie PFOA in toe te passen grond van 10 µg/kg d.s. 

 

De bovenvermelde toepassingsregels gelden bovenop het reguliere hergebruiksbeleid 

voor zware metalen, PAK, minerale olie etc. Voor de regio Zuid-Holland Zuid zijn die 

vastgelegd in de Nota bodembeheer ZHZ (2010), het Besluit bodemkwaliteit en de regeling 

bodemkwaliteit (beide 2008). 
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Grond 

In tabel 4.6 zijn de verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseerde grondmon-

sters weergegeven.  

Tabel 4.6 Overzicht toetsresultaten grond(meng)monsters 

DL¹ (MENG-) 

MONSTER  

BORINGNUM-

MER(S) 

DIEPTE  

(CM-MV) 

TOETSING2 

WBB 

TOETSING  

BBK 

A MM01 04 0 - 50 cadmium*, koper*, kwik*, 

lood**, zink*, PAK-totaal* 

Klasse Industrie 

A MM02 02, 03, 13, 14 0 - 50 kwik*, lood*, PAK-totaal* Klasse Wonen 

A MM03 01, 03, 13 50 - 150 koper*, kwik*, lood*, 

molybdeen*, zink* 

Klasse Industrie 

A MM04 01, 09, 10 0 - 50 kobalt*, kwik*, zink* Klasse Industrie 

B MM11 02, 03, 04, 07 0 - 50 PFOA (2,1) - , PFOS  (0,2) Toepasbaar in zone B 

B MM12 12, 13, 14 0 - 50 PFOA (5,0) - , PFOS  (0,53) Toepasbaar in zone B  

B MM13 12, 13, 14 50 - 100 PFOA (3,9) - , PFOS  (<0,1) Toepasbaar in zone B 

B MM14 01, 05, 08, 15 0 - 50 PFOA (0,19) - , PFOS  (0,23) Toepasbaar in zone B 

B MM15 07, 09, 11 0 - 50 PFOA (0,23) - , PFOS  (0,26) Toepasbaar in zone B 

B MM16 01, 03, 11 50 - 100 PFOA (0,68) - , PFOS  (<0,1) Toepasbaar in zone B 

1)  

Deellocatie A, ontwikkellocatie (algemeen)  

Deellocatie B, aanvullend onderzoek PFOS/PFOA 

2)  

PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, zie ook bijlage C 

 

-     : <= detectiegrens/achtergrondwaarde/wonen + (moes)tuin (PFOA) 

*     : > achtergrondwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde 

#  : > wonen + tuin (PFOA) 

 ## : > wonen + moestuin (PFOA) 

3)  

Toepasbaar in zone B : PFOA = 0 - 10 µg/kg 

Grondwater  

In tabel 4.7 zijn de relevante en/of verhoogde parameters na toetsing van de geanalyseer-

de grondwatermonsters weergegeven.  

Tabel 4.7 Toetsresultaten grondwatermonsters 

DL¹ PEIL-

BUIS/WATERMONSTER 

FILTERSTELLING (CM-MV) TOETSING2 

A/B 01-1-1 120 - 220 PFOA (0,14) - , PFOS  (0,002) 

A 01-1-2 120 - 220 barium**, zink* 

B 11-1-1 50 - 250 PFOA (0,08) - , PFOS  (<0,001) 

B Kraanwater-1-1 - PFOA (<0,01) - , PFOS  (<0,001) 
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1)  

Deellocatie A, ontwikkellocatie (algemeen)  

Deellocatie B, aanvullend onderzoek PFOS/PFOA 

2)  

Zie ook bijlage C 

 

-     : <= detectiegrens/streefwaarde/grondwater als drinkwater (PFOA) 

*     : > streefwaarde 

**    : > tussenwaarde 

***    : > interventiewaarde  

#  : < grondwater als drinkwater (PFOA) 

## : > grondwater als drinkwater (PFOA) 

 

De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn 

niet met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarden 

grond/streefwaarden grondwater aangetroffen. In bijlage D zijn de gemeten concentra-

ties, de toetswaarden en de toetsresultaten weergegeven. 

4.4 Resultaten laboratoriumonderzoek en veldwerkonderzoek 

Actualisatie verdachte bodemlaag 

In de verdachte bodemlaag (bovengrond) overschrijdt de concentratie lood de tussen-

waarde. De concentraties cadmium, koper, kobalt, kwik, zink en PAK-totaal overschrijden 

de achtergrondwaarden.  

Ondergrond 

In de ondergrond overschrijden de concentraties koper, kwik, lood, molybdeen en zink de 

achtergrondwaarden. 

Grondwater 

In het grondwater overschrijdt de concentratie barium de tussenwaarde. De concentratie 

zink overschrijdt de streefwaarde. 

Aanvullend onderzoek PFOA 

In de onderzochte bodemlagen overschrijden de aangetoonde concentraties PFOA de 

toetswaarden niet. De onderzochte bodemlagen voldoen aan de hergebruikscriteria die 

gelden voor zone B. 

4.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gevolgde onderzoeksstrategie (“verdachte locatie”) blijkt formeel gezien juist te zijn, 

omdat licht tot matig verhoogde concentraties zijn aangetroffen. Het uitvoeren van een 

onderzoek met een opzet gericht op een verdachte locatie wordt weinig zinvol geacht. De 

resultaten van een dergelijk onderzoek zullen naar alle waarschijnlijkheid geen belangrij-

ke verschillen vertonen ten opzichte van de huidige resultaten. 
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Het matig verhoogd gehalte barium in het grondwater wordt vaker aangetroffen zonder 

dat sprake is van een duidelijk aanwijsbare bron. In deze gevallen wordt gesproken van 

een verhoogde waarden met een (semi) natuurlijke oorsprong1.  

                                                   
1 Bron: Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SIKB); Cahier “zware metalen”. 
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5 Onderzoeksresultaten verkennend bodemonderzoek 
asbest  

In dit hoofdstuk worden de resultaten voortvloeiend uit het veldwerk en asbestanalyses 

inclusief toetsing gepresenteerd.  

5.1 Veldonderzoek 

Maaiveldinspectie 

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Op basis 

van de maaiveldinspectie kan de onderzoeklocatie worden opgedeeld in homogene deel-

locaties, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verdachte en onverdachte deelloca-

ties. Doel van de maaiveldinspectie is om de oppervlakte van de verdachte locaties zoveel 

mogelijk in te perken.  

 

Op basis van de maaiveldinspectie kan geen verdere opdeling worden gemaakt tussen 

verdachte en onverdachte deellocaties als gevolg van de aanwezigheid van vegetatie. De 

gehele locatie wordt als verdachte locatie beschouwd.  

 

Op het te inspecteren terreindeel is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Inspectie en monsterneming bodem 

De asbestinspectiegaten zijn gelijkmatig over de onderzoekslocatie verdeeld en zijn 

handmatig gegraven in de verdachte bodemlaag tot op de onverdachte ondergrond. Ter 

plaatse van de bebouwing zijn geen asbestinspectiegaten gegraven. 

 

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is in de bodem geen asbestverdacht mate-

riaal in de bodem aangetroffen. De inspectie-efficiëntie van het vrijkomende bodemmate-

riaal bedraagt 100%. 

5.2 Laboratoriumonderzoek en toetsing 

De landelijke norm voor asbest in grond, bodem en puingranulaat is vastgesteld op 100 

mg/kg gewogen (serpentijnconcentratie vermeerderd met tienmaal de amfibool concen-

tratie). De interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) is opgenomen in bijlage 1 van de 

Circulaire bodemsanering 2009, zoals gewijzigd per 1 juli 2013.  

 

In NEN 5707 wordt onderscheidt gemaakt tussen asbest op maaiveld en asbest in de 

bodem. De gewogen waarden voor asbest op maaiveld en in de bodem worden separaat 

getoetst aan de interventiewaarde.  

 

In het stadium van een verkennend bodemonderzoek wordt de berekende asbestconcen-

tratie gezien als een indicatief gehalte per te onderscheiden (deel)locatie. Indien het 

gewogen gehalte aan asbest kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder 

onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de interventiewaarde 

ook in een nader onderzoekstraject niet zal worden overschreden. 

 

De analysecertificaten met de bepaalde asbestconcentraties zijn weergegeven in bijlage C. 
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5.3 Bepaling asbestconcentratie en toetsing 

Resultaten asbestberekening maaiveld 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierdoor is een  

berekening van het asbestgehalte van het maaiveld niet nodig.  

Verdachte bodemlaag (0 – 0,50 m-mv) 

Het berekenen van de asbestconcentratie in deze onderzoeksfase (verkennend onderzoek) 

heeft als doel het vaststellen of voortzetting naar een nader onderzoek asbest noodzake-

lijk is. 

 

In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbestverdacht materiaal 

aangetoond. Een berekening van het asbestgehalte in de bodem is hierdoor niet nodig. 

Tabel 5.1 Gewogen asbestconcentratie en toetsing in de bodem 

DL¹ (MENG-) 

MONSTER 

INSPECTIEGAT TRAJECT 

(CM-MV) 

H/NH² GEWOGEN 

ASBESTCONCENTRATIE 

(MG/KG) ³ 

C VE01 G04, G13 0 – 50 n.v.t. <0,1 

C VE02 G01, G02, G03, G06, G09, G10, G14 0 – 50 n.v.t. <0,2 

1)
  

Deellocatie C, Ontwikkellocatie (asbest in bodem) 

2) 

H = hechtgebonden  

NH = Niet Hechtgebonden 

3) 

-  : geen asbest gemeten 

*  : tussen 0 en 50 mg/kg ds 

*** : groter dan 50 mg/kg ds (overschrijding grenswaarde NEN 5897/ ½ x interventiewaarde NEN 5707) 

 

5.4 Resultaten laboratoriumonderzoek en veldonderzoek 

Maaiveld 

Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

Verdachte bodemlaag 

In de verdachte bodemlagen is zowel visueel als analytisch geen asbestverdacht materiaal 

aangetoond. 

5.5 Toetsing onderzoekshypothese 

De gehanteerde onderzoekshypothese “verdachte locatie” wordt hiermee verworpen 

omdat zowel visueel als analytisch geen asbest is aangetoond.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  

6.1 Conclusies 

Uit het uitgevoerd bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

� De overwegend licht verhoogde concentraties (zware metalen en PAK-totaal) in de 

grond geven vanuit de Wet bodembescherming geen noodzaak voor het uitvoeren van 

nader onderzoek en/of het treffen van sanerende maatregelen. Lood is in een separaat 

grondmonster matig verhoogd aangetoond. Gezien de gevolgde onderzoekshypothese 

is aanvullend onderzoek niet noodzakelijk; 

� Het licht verhoogd gehalte zink en matig verhoogd gehalte barium in het grondwater 

wordt toegeschreven aan natuurlijke achtergrondwaarden in relatie met het verstoren 

van de bodem tijdens het plaatsen van de peilbuis; 

� Zowel visueel als analytisch is geen asbest aangetroffen; 

� De aangetoonde concentraties in de bodem vormen in milieuhygiënische zin geen 

belemmering voor het huidig of toekomstig gebruik (gezondheidscen-

trum/zorgcomplex). Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk; 

� De sterk verhoogde concentratie (nikkel) die tijdens het bodemonderzoek in  2012 zijn 

aangetoond vormen wel een belemmering voor het toekomstig gebruik/nieuwbouw. 

Het saneren van de spot dient in de planvorming meegenomen te worden. 

6.2 Aanbevelingen 

� Ondanks dat op het maaiveld en in de bodem geen  asbestdeeltjes zijn aangetroffen is 

het niet ondenkbaar dat tijdens de voorgenomen werkzaamheden asbestrestanten 

worden aangetroffen. Geadviseerd wordt om tijdens de graafwerkzaamheden hierop 

alert te zijn; 

� Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten 

grondbalans te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit 

materiaal elders toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit 

bodemkwaliteit uitgevoerd te worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat 

de onderzoekslocatie is gelegen in de pluimzone van Dupont/Chemours en dat PFOA 

als aanvullende parameter in het analysepakket meegenomen dient te worden.  

� Op basis van de resultaten van een eventuele partijkeuring is grondverzet toegestaan. 

Mogelijk is grond toepasbaar binnen het beheersgebied van OZHZ, zie hiervoor het 

bodembeheerplan en de bodemkwaliteitskaart; 

� De verhoogde concentraties zink en barium in het grondwater zijn mogelijk te relate-

ren aan de onnatuurlijke troebelheid van het grondwater van peilbuis 01. De onnatuur-

lijke troebelheid van het grondwatermonster in combinatie met de aangetoonde licht 

verhoogd gehalte zink en matig verhoogd gehalte barium kan aanleiding geven tot een 

herbemonstering van het grondwater. 
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Boring: 01-
Datum: 15-05-2018

0
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100

150

200

12

34

56

78

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
wortels, brokken beton, neutraalbeige, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
wortels, licht grijsbeige, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
grindig, sporen kolengruis, sporen 
baksteen, matig onbekend, zwak 
veenhoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, onbekende gruis 
bijmenging

150

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
veen, donkergrijs, Edelmanboor

220

Boring: 02-
Datum: 15-05-2018

0
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100

12

34

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, resten wortels, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor
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Boring: 03-
Datum: 15-05-2018
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29
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114
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136

147

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen kalk, sterk 
wortelhoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
kolengruis, resten aardewerk, zwak 
baksteenhoudend, resten wortels, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, zeer grof, zwak siltig, licht 
grijsbeige, Edelmanboor

75

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, resten veen, 
donkergrijs, Edelmanboor

125

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 04-
Datum: 15-05-2018
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15

26

37

48

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
grindig, matig baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
veen, donker bruingrijs, Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, sterk houthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

200
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Boring: 05-
Datum: 15-05-2018

0

50

100

12

3

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, resten wortels, bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Boring: 06-
Datum: 15-05-2018

0

50

100

12

3

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: 07-
Datum: 15-05-2018

0

50

100

13

24

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, brokken 
klei, donker beigegrijs, Edelmanboor

100

Boring: 08-
Datum: 15-05-2018

0

50

100

12

3

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

50

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbeige, Edelmanboor

100
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Boring: 09-
Datum: 15-05-2018

0

50

100

12

34

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, brokken 
beton, sporen baksteen, brokken klei, 
licht grijsbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, resten klei, 
resten baksteen, resten aardewerk, zwak 
kolengruishoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: 10-
Datum: 15-05-2018
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100

1
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gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
metselpuin, resten beton, sporen 
baksteen, resten glas, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalroest, Edelmanboor

75

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Boring: 11-
Datum: 15-05-2018

0
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250

12

34

56

78

109

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige, 
Edelmanboor

20

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
roest, licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
zwak grindig, resten baksteen, sporen 
kolengruis, donkergrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, sporen baksteen, 
sporen kolengruis, blauwgrijs, 
Edelmanboor

155

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, sterk houthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

250

Boring: 12-
Datum: 15-05-2018

0
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100

12

3

4

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
baksteen, zwak roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

80

Zand, matig grof, zwak siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

100
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Boring: 13-
Datum: 15-05-2018

0

50

100

12

34

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, resten beton, zwak 
kolengruishoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
kolengruishoudend, resten leisteen, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: 14-
Datum: 15-05-2018

0
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100

13
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5

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolengruis, 
donkergrijs, Edelmanboor

40

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, donkergrijs, Edelmanboor50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
baksteen, donkergrijs, Edelmanboor

100

Boring: 15-
Datum: 15-05-2018

0

50

100

13

24

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, resten wortels, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100
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Sleuf: G01-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
wortels, brokken beton, neutraalbeige, 
Schep, zeefproef grove fractie: 112 gram 
fijne fractie: 38,2 Kg. VE02

50

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
wortels, licht grijsbeige, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
grindig, sporen kolengruis, sporen 
baksteen, matig onbekend, zwak 
veenhoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor, onbekende gruis 
bijmenging

150

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
veen, donkergrijs, Edelmanboor

220

Sleuf: G02-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, resten wortels, 
donker grijsbruin, Schep, zeefproef 
grove fractie: 105 gram fijne fractie: 33,7 
Kg. VE02

50

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

100

Sleuf: G03-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

150

200

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen kalk, sterk 
wortelhoudend, neutraal grijsbruin, 
Schep, zeefproef grove fractie: 0 gram 
fijne fractie: 13 Kg. VE02

20

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
kolengruis, resten aardewerk, zwak 
baksteenhoudend, resten wortels, 
bruingrijs, Schep, zeefproef grove 
fractie: 89 gram fijne fractie: 25,2 Kg. 
VE02

50

Zand, zeer grof, zwak siltig, licht 
grijsbeige, Edelmanboor75

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
baksteenhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, resten veen, 
donkergrijs, Edelmanboor

125

Veen, mineraalarm, donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Sleuf: G04-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30
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200

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
grindig, matig baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, Schep, 
zeefproef grove fractie: 178 gram fijne 
fractie: 34,5 Kg.  VE01

50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
veen, donker bruingrijs, Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, sterk houthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

200
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Sleuf: G05-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, resten wortels, bruingrijs, Schep

50

Sleuf: G06-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraalbruin, Schep, 
zeefproef grove fractie: 0 gram fijne 
fractie: 34,8 Kg. VE02

50

Sleuf: G07-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbeige, Schep

20

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, donker bruingrijs, Schep

50

Sleuf: G08-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
schelpen, sporen roest, neutraal 
grijsbeige, Schep

50
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Sleuf: G09-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, brokken 
beton, sporen baksteen, brokken klei, 
licht grijsbeige, Schep, zeefproef grove 
fractie: 320 gram fijne fractie: 36 Kg. 
VE02

50

Sleuf: G10-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
metselpuin, resten beton, sporen 
baksteen, resten glas, licht beigegrijs, 
Schep, zeefproef grove fractie: 226 gram 
fijne fractie: 32,9 Kg. VE02
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Sleuf: G11-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30
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gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbeige, 
Schep

20

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
roest, licht grijsbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak humeus, 
zwak grindig, resten baksteen, sporen 
kolengruis, donkergrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig siltig, sporen baksteen, 
sporen kolengruis, blauwgrijs, 
Edelmanboor

155

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Veen, mineraalarm, sterk houthoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

250

Sleuf: G12-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, Schep

50
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Sleuf: G13-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30
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100

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, resten beton, zwak 
kolengruishoudend, grijsbruin, Schep, 
zeefproef grove fractie: 230 gram fijne 
fractie: 36,2 Kg.  VE01

50

Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
kolengruishoudend, resten leisteen, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Sleuf: G14-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
grindig, matig wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolengruis, 
donkergrijs, Schep, zeefproef grove 
fractie: 165 gram fijne fractie: 29 Kg. VE 
02

40

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, donkergrijs, Schep50

Sleuf: G15-
Datum: 15-05-2018 Sleuflengte: 0,30

Sleufbreedte: 0,30

0

50

100

gras0

Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, resten wortels, licht grijsbruin, 
Schep

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Schep

100
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Plesmanstraat 5

Veenendaal

0318 - 527 600

Postbus 509

3900 AM

Veenendaal

info@buroboot.nl 

www.buroboot.nl  

BOOT:

INGENIEURS

MET EEN 

VERHAAL

Een toekomstbestendige leefomgeving. 

Dat is het verhaal van BOOT. De ingenieurs 

van BOOT zijn actief binnen alle facetten 

van onze leefomgeving en leveren integrale 

advies- en managementdiensten. Jij kunt ons 

dan ook inzetten om projecten van A tot Z 

te regelen. Wij onderscheiden ons door onze 

risicogerichte aanpak, effectieve toepassing 

van data, circulaire denkkracht. En vooral: 

door onze mensen. Mensen vormen de kern 

van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. Hoe 

verschillend ook, ze werken pragmatisch, 

nieuwsgierig en vooral sámen. Elke 

medewerker werkt met de kracht én ambitie 

van een compleet team achter zich.  

 

De ingenieurs van BOOT: daar zit een 

verhaal achter.

BOOT organiserend ingenieursburo bv. Alle opdrachten worden  

aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2018.



 

 

 
 

 
 
  
 
 
 

  

Quickscan externe veiligheid 
Stationsstraat Hardinxveld-Giessendam 

Rapportnummer: POU001-0001-EV-v1 



 
 POU001-0001-EV-v1 / 16 april 2018 

 

2 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

 
 
 
 
Opdrachtgever:  Pouderoyen 

 
Contactpersoon:  Mevrouw B. van den Hoek 

  

Onderzoek:  Quickscan externe veiligheid  
Stationsstraat Hardinxveld-Giessendam 

  
Rapportnummer:  POU001-0001-EV-v1 
  
Datum:  16 april 2018 
  

Uitgevoerd door: WINDMILL 
Milieu I Management I Advies 
Postbus 5 
6267 ZG Cadier en Keer 
Tel. 043 407 09 71 
www.adviesburowindmill.nl  
info@wmma.nl  

  
Contactpersoon:  ing. P.E.M. Coenen-Stalman 

 
 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 
 POU001-0001-EV-v1 / 16 april 2018 

 

3 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ..................................................................................... 4 

2 Transportassen ......................................................................... 5 
2.1 Inleiding ..................................................................................................................... 5 
2.2 Wettelijk kader .......................................................................................................... 5 
2.2.1 Risiconormen ............................................................................................................ 5 
2.3 Transport over waterwegen ...................................................................................... 6 
2.4 Transport over wegen ............................................................................................... 6 
2.5 Transport over het spoor .......................................................................................... 8 

3 Buisleidingen ............................................................................ 9 
3.1 Inleiding ..................................................................................................................... 9 
3.2 Wettelijk kader .......................................................................................................... 9 
3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen ............................................................................ 9 

4 Externe veiligheid inrichtingen .............................................. 11 
4.1 Inleiding ................................................................................................................... 11 
4.2 Wettelijk kader ........................................................................................................ 11 
4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen ....................................................................... 11 

5 Conclusie ................................................................................. 13 
 
 
 
  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 
 POU001-0001-EV-v1 / 16 april 2018 

 

4 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

1 Inleiding 

In opdracht van Pouderoyen is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van een planontwikkeling aan 
de Stationsstraat te Hardinxveld-Giessendam. Het plan omvat de realisatie van 
zorgwoningen. 
 
De ligging van het plangebied (rode omlijning) is weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
Figuur 1.1: Globale ligging van het plangebied  
 
In het kader van het onderzoek naar het planvoornemen dienen de externe 
veiligheidsrisico’s ten gevolge van activiteiten in de directe omgeving te worden 
geïnventariseerd. Externe veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan door het transport van 
gevaarlijke stoffen door buisleidingen en over transportroutes (weg, spoor en water) en 
het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen. In deze quickscan zijn 
de risicobronnen geïnventariseerd en is beoordeeld of de genoemde risicobronnen 
mogelijk een belemmering vormen voor de invulling van het plangebied. Indien 
risicobronnen een mogelijke belemmering vormen, is een vervolgonderzoek 
noodzakelijk. 
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2 Transportassen 

2.1 Inleiding 

Eén van de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een plan waar mensen verblijven, 
zoals de voorgenomen ontwikkeling, zijn de externe veiligheidsrisico’s vanwege het 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Bepaald dient te 
worden of het vervoer van gevaarlijke stoffen consequenties kan hebben voor de 
gewenste ontwikkeling.  

2.2 Wettelijk kader 

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire 
bronnen en transportassen. De regelgeving rond de risico’s van het transport van 
gevaarlijke stoffen volgt per 1 april 2015 uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs, 
Stb. 2013, nr. 307). De Wvgs vervangt de nota en de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (Rnvgs). In de WVGS en het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) worden normwaarden gegeven voor twee verschillende typen 
risico’s, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In de bijlagen van de Regeling 
Basisnet is opgenomen voor welke transportroutes de externe veiligheidsrisico’s 
bepaald moeten worden. In de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is 
vastgelegd hoe de risico’s van transport van gevaarlijke stoffen berekend en 
geanalyseerd moeten worden. 

2.2.1 Risiconormen 

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).  
 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een 
plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident 
met het vervoer van gevaarlijke stoffen. De hoogte van het GR representeert de kans 
per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen in de 
omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 
 
Overeenkomstig het Bevt (artikel 8, lid 1) en de HART (paragraaf 2.1) hoeven geen 
beperkingen aan het ruimtegebruik van een plan te worden gesteld in het gebied dat op 
meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Indien de risicobron op meer dan 200 
meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft geen berekening plaats te vinden 
van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of de (toename van) de hoogte 
van het groepsrisico. 
 
Een (beperkte) verantwoordingsplicht voor de hoogte van het groepsrisico is aan de 
orde indien een plangebied zich bevindt binnen het invloedsgebied van een risicobron. 
Het invloedsgebied wordt bepaald door de 1% letaliteitsafstand van de stofcategorieën 
die getransporteerd worden. In de HART zijn per stofcategorie en per modaliteit vaste 
afstanden opgenomen voor de begrenzing van het invloedsgebied. De ligging van het 
invloedsgebied per modaliteit is in navolgende tabel 2.1 weergegeven. 
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Tabel 2.1: Invloedsgebied per stofcategorie  

Stofcategorie Invloedsgebied 1%-letaliteitsafstand (m) 

Weg, water Spoor Spoor Weg Water 

LF1   45 35 

LF2 C3 35 45 35 

LT1 D3 375 730 600 

LT2   880 880 

LT3 D4 >4000 >4000 n.v.t. 

LT4   n.v.t. n.v.t. 

GF1   40 n.v.t. 

GF2   280 65 

GF3 A 460 355 90 

GT2   245 n.v.t. 

GT3 B2 995 560 1070 

GT4 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

GT5 B3 >4000 >4000 n.v.t. 

2.3 Transport over waterwegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over het water zijn uitsluitend waterwegen van belang waar vervoer 
van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan.  
 
Gebleken is dat op circa 950 m van het plangebied de Beneden-Merwede aanwezig is 
waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.  Deze vaarweg is opgenomen in 
het Basisnet water. 
 
Conform Bijlage III Tabel Basisnet water worden ter hoogte van het plangebied LF1, 
LF2, GF3 en GT3-stoffen vervoerd. Op grond van tabel 2.1 is het maximale 
invloedsgebied van deze stoffen 1.070 meter (toxische stof LT3). Hiermee ligt het 
plangebied binnen het invloedsgebied van toxische stoffen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke 
stoffen over water meegenomen dienen te worden in een beperkte verantwoording van 
de hoogte van het groepsrisico. 

2.4 Transport over wegen 

Ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg zijn uitsluitend de transportassen van belang waar 
structureel vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. In beginsel zijn 
dit A- en N-wegen.  
 
Voor het plangebied zijn de volgende wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
relevant (liggend binnen een straal van 4 km om het plangebied): 
- A15; 
- N214. 
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Figuur 2.1: Ligging wegen t.o.v. het plangebied 

 
 
A15 
Op een afstand van circa 760 meter van het plangebied is de rijksweg A15 (wegvak 
Z79) gelegen. Deze weg is opgenomen in het Basisnet. Gezien de ruimtelijke scheiding 
is het PAG en plaatsgebonden risico van deze weg geen aandachtspunt voor de 
planvorming. 
 
Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A15, ter hoogte van het 
plangebied LF1, LF2, LT1, LT2, GF1, GF2, GF3, GT3 en GT4-stoffen getransporteerd 
worden. Op basis van het transport van deze stoffen ligt het plangebied binnen het 
invloedsgebied van GT4-stoffen. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke 
stoffen over deze weg (toxisch scenario) dienen meegenomen te worden in een 
beperkte verantwoording van de hoogte van het groepsrisico. 
 
N214 
Op een afstand van circa 2.750 meter is de provinciale weg N214 (wegvak Z130) 
gelegen. Deze weg is niet opgenomen in het Basisnet. Gezien de ruimtelijke scheiding 
is het PAG en plaatsgebonden risico van deze weg geen aandachtspunt voor de 
planvorming. 
 
Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de N214, ter hoogte van het 
plangebied, LF1, LF2 en GF3-stoffen worden getransporteerd. Op basis van het 
transport van deze stoffen ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van deze 
weg. De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over deze weg 
vormen geen aandachtspunt uit het oogpunt van externe veiligheid voor het plan.  
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2.5 Transport over het spoor 

Ook ten aanzien van de veiligheidsrisico’s in het plangebied als gevolg van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het spoor zijn uitsluitend spoorwegen van belang waar 
vervoer van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer is toegestaan. 
 
Het plangebied ligt op circa 800 meter van de spoorlijn Kijfhoek – Betuweroute Meteren 
(route 202). Deze spoorlijn is opgenomen in het Basisnet spoor. Over deze spoorlijn 
vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Gezien de ruimtelijke scheiding ligt het 
plangebied niet binnen een PR 10

-6
-risicocontour of PAG. Deze veiligheidsgrenzen 

vormen derhalve geen belemmeringen voor het onderhavige plan. 
 
Conform Bijlage II Tabel Basisnet spoor worden over dit traject A, B2, B3, C3, D3 en 
D4-stoffen getransporteerd. Op basis van deze stoffen ligt het plangebied binnen het 
invloedsgebied van B2, B3 en D4-stoffen. De risico’s als gevolg van het spoor (toxisch 
scenario) dienen meegenomen te worden in een verantwoording van de hoogte van het 
groepsrisico. 
 
 
 
 
  

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 
 POU001-0001-EV-v1 / 16 april 2018 

 

9 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

3 Buisleidingen 

3.1 Inleiding 

Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient tevens rekening te worden 
gehouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor 
bepaalde aan te houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere 
afhankelijk van de aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd, de 
diepteligging en de diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de 
externe veiligheid gaat het vooral om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een 
hogedruk aardgastransportleiding. Maar ook andere buisleidingen kunnen een 
aandachtsgebied voor externe veiligheid hebben dat tot over het plan reikt. Bepaald 
dient te worden of eventueel aanwezige buisleidingen consequenties kunnen hebben 
voor het plangebied.  
 

3.2 Wettelijk kader 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 
getreden. Dit besluit sluit aan bij de risiconormering uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). Dat betekent dat de toetsings- en bebouwingsafstand worden 
vervangen door een afstand voor het plaatsgebonden risico (PR) en een afstand voor 
het invloedsgebied van het groepsrisico (GR). Voor het PR geldt dat er binnen de  

10
-6

-risicocontour geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd. Voor beperkt 
kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Voor het GR geldt, indien er 
objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordingsplicht. 
 

3.3 Inventarisatie lokale buisleidingen 

Eventuele risico’s van buisleidingen zijn pas relevant indien de effecten van een 
ongeval het plangebied kan overschrijden. Om inzicht te krijgen in de bandbreedte van 
het invloedsgebied van buisleidingen wordt is het Handboek buisleiding in 
bestemmingsplannen-Handreiking voor opstellers van bestemmingsplannen 
(geactualiseerde versie 2016) geraadpleegd, waarin uit tabel 5.1 1%-letaliteitsgrens bij 
hogedrukaardgastransportleidingen blijkt dat de grootst mogelijke 1%-letaliteitsafstand 
van een buisleiding 580 meter bedraagt. Voor plannen op méér dan 580 meter afstand 
van een buisleiding kan dan ook worden geconcludeerd dat geen beperkingen gelden 
voor het plan; de berekening van de ligging van de plaatsgebonden risicocontouren of 
de (toename van) de hoogte van het groepsrisico is dan niet aan de orde. 
 
Op basis van de risicokaart is geconstateerd dat op circa 70 meter afstand van het 
plangebied een buisleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen aanwezig is.  
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Figuur 3.1: Ligging buisleiding t.o.v. het plangebied 

 
Het betreft hogedruk aardgasleiding W-528-01. In de onderstaande tabel zijn de 
relevante gegevens weergegeven. 
 
 
Tabel 3.1: Leidinggegevens 

Buisleiding Diameter Druk 
Afstand tot 
plangebied 

100% 
letaliteitsafstand 

1% 
letaliteitsafstand 

W – 528 – 01 12 inch 40 bar ca. 70 m 70 m 140 m 

 
Op grond van bovenstaande gegevens ligt het plangebied binnen de 1%-
letaliteitsafstand van de buisleiding. De risico’s als gevolg van het transport door 
buisleidingen dienen derhalve kwantitatief inzichtelijk gemaakt te worden middels een 
Carola-berekening. 
 
De risico’s als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
dienen meegenomen te worden in een verantwoording van de hoogte van het 
groepsrisico. 
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4 Externe veiligheid inrichtingen 

4.1 Inleiding 

Naast het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes en door buisleidingen, 
dient bij de realisatie van het plan ook rekening te worden gehouden met de opslag en 
het gebruik van gevaarlijke stoffen bij inrichtingen waarvoor ook aan te houden 
risicoafstanden gelden. Bepaald dient te worden of eventueel aanwezige risicovolle 
inrichtingen belemmeringen kunnen vormen voor de planrealisatie.  
 

4.2 Wettelijk kader 

Voor risicovolle activiteiten en/of risicovolle installaties bij inrichtingen worden ten 
aanzien van het milieuhygiënische aspect externe veiligheid regels gesteld in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt 
aangesloten op de van toepassing zijnde publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). 
Daarnaast is een aantal rechtstreeks geldende besluiten van belang waarin te 
respecteren veiligheidsafstanden en/of risicocontouren zijn opgenomen. Hierbij kan 
gedacht worden aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015), het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik en het Vuurwerkbesluit. 

 
Voor zover het Bevi, Brzo 2015 en de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel 
gebruik niet van toepassing is, vallen activiteiten met gevaarlijke stoffen onder het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Indien de drempelwaarden uit bijlage 1 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer niet wordt overschreden, vallen activiteiten met de 
opslag van ontplofbare stoffen zoals genoemd in het Vuurwerkbesluit eveneens onder 
het Activiteitenbesluit milieubeheer. In specifieke gevallen kunnen aanvullende 
voorschriften zijn opgenomen in een individuele milieuvergunning. De effecten met 
betrekking tot externe veiligheid worden uitgedrukt in te respecteren 
veiligheidsafstanden, plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 

4.3 Inventarisatie relevante inrichtingen 

Met behulp van de risicokaart is bepaald of het plangebied binnen de plaatsgebonden 
risicocontouren, dan wel invloedsgebieden van omliggende risicovolle inrichtingen is 
gelegen. In de uitsnede in navolgende figuur is de ligging van relevante inrichtingen in 
de directe omgeving van het plangebied weergegeven. 
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Figuur 4.1: Ligging inrichtingen ten opzichte van het plangebied 

 
 
Uit figuur 4.1 blijkt dat er geen PR 10

-6
 risicocontouren tot het plangebied reiken. Ook 

reiken geen invloedsgebieden van risicovolle inrichtingen in de omgeving van het 
plangebied tot over het plangebied.  
 
Het aspect risicovolle inrichtingen vormt derhalve geen belemmering voor de 
planontwikkeling. 
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5 Conclusie 

In opdracht van Pouderoyen is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van een planontwikkeling aan 
de Stationsstraat te Hardinxveld-Giessendam. Het plan omvat de realisatie van 
zorgwoningen. 
 

Transport over het water  
Op circa 950 meter van het plangebied is de Beneden Merwede gelegen. Over dit water 
vindt transport van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer plaats. Op grond van de stoffen die 
over het water getransporteerd worden, ligt het plangebied binnen het invloedsgebied 
van dit water (toxisch scenario). De risico’s als gevolg van de transporten met 
gevaarlijke stoffen over water dienen meegenomen te worden in een beperkte 
verantwoording van de hoogte van het groepsrisico. 
 
Transport over de weg  
Op circa 800 meter van het plangebied is de rijksweg A15 gelegen. Over deze weg 
vindt transport van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer plaats. De A15 is opgenomen in 
het Basisnet. Op grond van de ruimtelijke scheiding is het plangebied niet gelegen 
binnen een PR 10

-6
 contour of plasbrandaandachtsgebied. Op grond van de stoffen die 

over deze A15 getransporteerd worden, ligt het plangebied wel binnen het 
invloedsgebied van deze weg. De risico’s als gevolg van de transporten met gevaarlijke 
stoffen over de weg (toxisch scenario) dienen meegenomen te worden in een beperkte 
verantwoording van de hoogte van het groepsrisico. 
 
 

Transport over het spoor 
Op circa 800 meter is de spoorlijn Kijfhoed – Betuweroute Meteren gelegen. Gezien de 
ruimtelijke scheiding is het  plangebied niet gelegen binnen een PR 10

-6
-risicocontour of 

een plasbrandaandachtsgebied van het nabijgelegen spoor waarover structureel 
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Op grond van de stoffen die over deze spoorlijn 
worden vervoerd, ligt het plangebied wel binnen het invloedsgebied van deze spoorlijn. 
De risico’s als gevolg van transporten met gevaarlijke stoffen (toxisch scenario) dienen 
meegenomen te worden in een verantwoording van de hoogte van het groepsrisico. 
 
Buisleidingen 
Het plangebied ligt binnen de 1%-letaliteitsafstand van een buisleiding. De hoogte van 
het groepsrisico als gevolg van deze buisleiding voor het transport van gevaarlijke 
stoffen dient kwantitatief inzichtelijk gemaakt te worden middels een Carola-berekening. 
De risico’s als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen door buisleidingen dienen 
meegenomen te worden in een verantwoordingsplicht. 
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Inrichtingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen een PR 10

-6
-risicocontour of invloedsgebied 

van een nabijgelegen risicovolle inrichting. De risico’s als gevolg van de aanwezigheid 
van risicovolle inrichtingen vormen geen aandachtspunt uit het oogpunt van externe 
veiligheid voor de planontwikkeling. 
 

 
 

WINDMILL 

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES 

 
ing. P.E.M. Coenen-Stalman 
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1 Inleiding 

In opdracht van Pouderoyen is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van het plan aan de 
Stationsstraat te Hardinxveld-Giessendam. Het nieuwbouwplan voorziet in de realisatie 
van 24 zorgstudio’s met een logeerkamer en een gezamenlijk meandergebied. 
Separaat zullen nog 15 reguliere appartementen gerealiseerd worden. 
 
Gebleken is dat het plangebied binnen het invloedsgebied van een hogedruk 
aardgasleiding ligt. Onderzocht is of de buisleiding een belemmering vormt voor het 
plangebied. Tevens is bepaald welke effecten het plan heeft op de hoogte van het 
groepsrisico van de betreffende buisleiding. De berekeningen hebben overeenkomstig 
de voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA. In figuur 1.1 is de 
globale ligging van het plangebied en de buisleiding weergegeven. 
 

  
Figuur 1.1: Ligging van het plangebied t.o.v. de buisleiding (bron: Risicokaart) 
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2 Buisleidingen 

2.1 Inleiding 

Bij de realisatie van (beperkt) kwetsbare objecten dient rekening te worden gehouden 
met het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen waarvoor bepaalde aan te 
houden risicoafstanden gelden. Deze afstanden zijn onder andere afhankelijk van de 
aard van de stof, de druk waaronder deze wordt getransporteerd en de diepteligging, de 
diameter en wanddikte van de buisleiding. Ten aanzien van de externe veiligheid gaat 
het met name om de risico’s in het geval er iets fout gaat met een hogedruk 
aardgastransportleiding. 

2.2 Wettelijk kader 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe 
veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb 
regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond 
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi).  
 
Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat 
een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een buisleiding 
verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het transport van gevaarlijke 
stoffen door die buisleiding. De hoogte van het GR representeert de kans per jaar per 
kilometer buisleiding dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de 
buisleiding in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval met die 
buisleiding. 
 
Voor hogedruk aardgasleidingen is sinds 1 mei 2010 het rekenpakket CAROLA 
beschikbaar voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. CAROLA staat voor: Computer Applicatie voor 
Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas. Het rekenpakket 
is gebaseerd op een rekenmethodiek die is ontwikkeld door Gasunie en het RIVM. 

2.3 Inventarisatie lokale buisleidingen 

Door de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn de leidingdata binnen het 
inventarisatiegebied rondom het plan opgevraagd bij de leidingbeheerder Gasunie. De 
beschikbaar gestelde leidinggegevens kunnen in het rekenprogramma CAROLA 
worden ingelezen om invloedsgebieden inzichtelijk te maken waarbinnen de hoogte van 
het groepsrisico bepaald dient te worden.  
 
In figuur 2.1 is het daadwerkelijke invloedsgebied, zoals bepaald met het programma 
CAROLA, weergegeven.  
 
 
 

http://www.adviesburowindmill.com/
http://www.milieucoordinator.nl/
http://www.milieuadvies.nl/
http://www.milieuadviesbureau.nl/


 
 20200909-POU018-RAP-CAR 1.0 / 9 september 2020 

 

6 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

  
Figuur 2.1: Uitsnede CAROLA invloedsgebied buisleiding 

 
Het plangebied ligt binnen de 1%-letaliteitsafstand voor externe veiligheid van 
buisleiding W-528-01-deel-1. Op grond van deze ligging is de invloed van het plan op 
de hoogte van het groepsrisico voor deze buisleiding bepaald.  

2.4 Plaatsgebonden risico 

Uit de berekening met behulp van het programma CAROLA blijkt dat voor buisleiding 
W-528-01-deel-1 geen plaatsgebonden 10-6-risicocontour ter hoogte van het plangebied 
wordt berekend. Wel is er een kleine 10-6-risicocontour ten oosten van het plangebied 
aanwezig, maar deze reikt niet tot aan het plangebied 
 

 
Figuur 2.2: Uitsnede CAROLA plaatsgebonden risico voor leiding W-528-01-deel-1 

  

plangebied 

plangebied 
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2.5 Berekening hoogte groepsrisico 

Omdat het plangebied is gelegen binnen de 1% letaliteitsafstand van de genoemde 
buisleiding, is met behulp van het programma CAROLA de hoogte van het groepsrisico 
inzichtelijk gemaakt. De berekeningen zijn voor zowel de huidige situatie gemaakt als 
voor de toekomstige situatie. 
 
Voor de bevolkingsinventarisatie is gebruik gemaakt van de populatieservice. De 
populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen met o.a. 
CAROLA. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar stellen van informatie 
over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het groepsrisico 
van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.  
De populatieservice is gebaseerd op de Basisadministratie Adressen en Gebouwen 
(BAG). De BAG bevat alle benodigde gegevens ten aanzien van gebouwgebonden 
activiteiten.  
 
In de huidige situatie is het beoogde plangebied niet bebouwd. In de berekening zijn 
dan ook geen personen gemodelleerd. 
 
Voor de toekomstige situatie is, in overleg met de opdrachtgever, uitgegaan van de 
volgende personenaantallen: 
 

Type woning Aantal Personen dagperiode Personen nachtperiode 

1-persoonsstudio 22 22 22 

2-persoonsstudio 2 4 4 

Logeerkamer 1 2 2 

Appartementen 15 18 36 

 
Voor de bewoners van de studio’s, zorgappartementen en logeerkamer is uitgegaan dat 
deze personen zowel in de dag- als nachtperiode 100% aanwezig zijn.  
Bij de reguliere woonfuncties is uitgegaan van 2,4 personen per woning, met een 
aanwezigheid van 50% gedurende de dagperiode en 100% gedurende de nacht. 
 
Naast de bovengenoemde personenaantallen zullen ook nog zorgmedewerkers 
aanwezig zijn. Hierbij is uitgegaan van 6 personen in de dagperiode en 2 personen 
gedurende de nacht. 
 
Als gevolg van het planvoornemen, neemt de personendichtheid in de toekomstige 
situatie toe met 52 personen in de dagperiode en 66 personen in de nachtperiode. 
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Berekening groepsrisico buisleiding W-528-01-deel-1 
In figuur 2.3 is de groepsrisico-screening voor buisleiding W-528-01-deel-1 opgenomen 
van de huidige situatie. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé ter hoogte van 
het plangebied is gelijk aan 0,019 en correspondeert met die kilometer leiding die is 
gevisualiseerd in figuur 2.4.  
 

 
Figuur 2.3: Groepsrisico screening W-528-01-deel-1, voor planrealisatie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 30 
slachtoffers en een frequentie van 2,14E-007. 
 

   
Figuur 2.4: Kilometer leiding ter hoogte van het plangebied (in groen weergegeven), voor planrealisatie  

 
Onderstaand is de fN-curve weergegeven voor de hoogte van het groepsrisico van 
buisleiding W-528-01-deel-1 ter hoogte van het plan weergegeven. De volledige 
CAROLA rapportage, waarin de maatgevende kilometer leiding is weergegeven, is 
opgenomen in bijlage I. 
 

 
Figuur 2.5: fN-curve buisleiding W-528-01-deel-1, voor planrealisatie 

plangebied 
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In figuur 2.6 is de groepsrisico-screening voor buisleiding W-528-01-deel-1 opgenomen 
na planrealisatie. 
 

 
Figuur 2.6: Groepsrisico screening W-528-01-deel-1, na planrealisatie 

 
Uit de berekeningen blijkt dat de maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé gelijk is 
aan 0,019. De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt 
eveneens gevonden bij 30 slachtoffers en een frequentie van 2,14E-007. 
 
De fN-curve laat geen toename van het groepsriscio zien na planrealisatie, het 
groepsrisico is na planrealisatie onveranderd lager dan 0,1 maal de oriënterende 
waarde. 
 

 
Figuur 2.9: fN-curve buisleiding W-528-01-deel-1, na planrealisatie 

 
De volledige CAROLA rapportage, waarin de maatgevende kilometer leiding is 
weergegeven voor de toekomstige situatie, is opgenomen in bijlage II. 
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3 Samenvatting en conclusie 

In opdracht van Pouderoyen is door Windmill Milieu en Management een inventarisatie 
uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van het plan aan de 
Stationsstraat te Hardinxveld-Giessendam. Het nieuwbouwplan voorziet in de realisatie 
van 24 zorgstudio’s met een logeerkamer en een gezamenlijk meandergebied. 
Separaat zullen nog 15 reguliere appartementen gerealiseerd worden. 
 
De berekening heeft overeenkomstig de voorschriften plaatsgevonden met het 
rekenprogramma CAROLA. 
 

Zowel de huidige als de toekomstige situatie is berekend. Uit de berekening volgt dat ter 
plaatse van het plangebied geen plaatsgebonden risicocontour van buisleiding W-528-
01-deel-1 wordt berekend. Het plangebied ligt binnen de 1% letaliteitsafstand voor 
externe veiligheid van deze buisleiding, zodat de invloed van het plan op de hoogte van 
het groepsrisico voor deze buisleiding is bepaald.  
 
Uit de berekening van de hoogte van het groepsrisico zowel vóór als ná planrealisatie 
blijkt dat de planrealisatie niet leidt tot een toename van de hoogte van het groepsrisico 
voor deze buisleiding, ter hoogte van het plangebied. Voor de buisleiding geldt dat de 
oriëntatiewaarde en de 0,1 x oriëntatiewaarde van de hoogte van het groepsrisico zowel 
vóór als ná planrealisatie niet wordt overschreden.  
 

Het transport van gevaarlijke stoffen door de buisleiding vormt derhalve geen 
belemmering voor de planrealisatie. 
 
In artikel 12 lid 3 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen juncto artikel 8 van de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen is opgenomen wanneer sprake is van het 
verantwoorden van het groepsrisico. In onderhavige situatie is sprake van een beperkte 
verantwoordingsplicht. Voor een verantwoording van het groepsrisico moet door het 
bevoegd gezag advies worden gevraagd bij de regionale brandweer/Veiligheidsregio.  
 
 
 
 

WINDMILL 

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES 

 
ing. P.E.M. Coenen-Stalman
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I. BIJLAGE 

Rapportage CAROLA, huidige situatie 

  



 

Kwantitatieve Risicoanalyse 
Stationsstraat 27 Hardinxveld-Giessendam  

 

 
Huidige situatie 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten 

ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht 

van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 
• naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 

• parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

• datum van de berekening 

• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

• naam buisleiding 

• diameter 

• druk 

• eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
• leiding 

• noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 

Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 

10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 
omgeving  

  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 09-09-2020.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  P:\prj100\POU\018\2_Werk\Onderzoek\Externe 

veiligheid\1_Carola\Actualisatie Stationsstraat H-G.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 07-09-

2020. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Gilze-Rijen. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

 

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 
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2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6797_leiding-

W-528-01-

deel-1 

323.80 40.00 20-07-2020 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6797_leiding-

W-528-08-

deel-1 

168.30 40.00 20-07-2020 

  

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 



Pagina 7 van 16   
   

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 

maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken 
  

Evenement   
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Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 

  

 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 881 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\industrie-dag100-nacht30.txt 

Werken 306 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 3338   

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 8695   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-

risicocontouren op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 

kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 

kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 

FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 

overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 30 

slachtoffers en een frequentie van 2.14E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.019 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1220.00 en stationing 

2220.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 



Pagina 13 van 16   
   

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 
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Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 

voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 

groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1220.00 en stationing 2220.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten 

ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht 

van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden. 

 Onderwerp Vertrouwelijk/ 

Openbaar 

Aangeleverd 

door CAROLA 

1 Algemene rapportgegevens    

 Administratieve gegevens: 

• naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens 

Bevb) 
• naam en adres van de opsteller van de QRA 

Openbaar Deels 

 

 
Nee 

 Reden opstellen QRA Openbaar Nee 

 Gevolgde methodiek 

• rekenpakket met versienummer 

• parameterbestand met versienummer 

Openbaar Ja 

 Peildatum QRA  

• datum van de berekening 

• datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 

Openbaar  

Ja 

Nee 

2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)   

 Gegevens buisleiding 

• naam buisleiding 

• diameter 

• druk 

• eventuele mitigerende maatregelen 

Openbaar  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.  
• leiding 

• noordpijl en schaalindicatie 

Openbaar  
Ja 

Ja 

3 Beschrijving omgeving   

 Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties 

• bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 

10-6-contour en het invloedsgebied 

Openbaar  

Ja indien 

ingevoerd  

 Actuele topografische kaart Openbaar Ja indien 
ingevoerd 

 
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder 

opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is 

gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing) 

Openbaar Nee 

 
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding 

effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/ 

activiteiten, vliegroutes, windturbines) 

Openbaar Nee 

 Gebruikt weerstation Openbaar Ja 

4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de 
omgeving  

  

 
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin 

tenminste is opgenomen: 

Openbaar Ja 

 
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren 

voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig) 

Openbaar Ja 

 FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het 

groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste 

overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as 

van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke 

slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot  
10-9 per jaar 

Openbaar Ja 

 FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de 

oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding 

Openbaar Ja 

 Grafiek met de screening van het groepsrisico Openbaar Ja 

 Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt 

kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10-6 per jaar 

zijn 

Openbaar Nee 

 Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA 

zijn meegenomen 

Openbaar Ja 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 09-09-2020.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  P:\prj100\POU\018\2_Werk\Onderzoek\Externe 

veiligheid\1_Carola\Actualisatie Stationsstraat H-G.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 07-09-

2020. 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 

weerstation Gilze-Rijen. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

 

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 
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2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6797_leiding-

W-528-01-

deel-1 

323.80 40.00 20-07-2020 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6797_leiding-

W-528-08-

deel-1 

168.30 40.00 20-07-2020 

  

 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
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Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 

maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken 
  

Evenement   
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Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 

1-

persoonskamers, 

22x 

Wonen 22.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

2-

persoonskamers, 

2x 

Wonen 4.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

logeerkamer, 1x Wonen 2.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

15 

appartementen 

Wonen 36.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

50/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Personeel zorg Werken 6.0   Vervangen 

Bestaande 

Populatie 

100/ 33/ 7/ 1/ 

100/ 100 

 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 881 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\industrie-dag100-nacht30.txt 

Werken 306 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 3338   

POU001 Stationsstraat Hardinxveld-

Giessendam_geval 1_resultaten_resultaten 

(1)\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 8695   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-

risicocontouren op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 

kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 

kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 

FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 

overschreden.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 30 

slachtoffers en een frequentie van 2.14E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.019 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1220.00 en stationing 

2220.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 
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Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 

slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 
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Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 

voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 

groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 6797_leiding-W-528-01-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1220.00 en stationing 2220.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 6797_leiding-W-528-08-deel-1 van N.V. Nederlandse 

Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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       Herten, 10 september 2020 

1. Inleiding 

In opdracht van Pouderoyen is door Windmill Milieu en Management een 
inventarisatie uitgevoerd van de externe veiligheidsrisico’s ten behoeve van het plan 
aan de Stationsstraat te Hardinxveld-Giessendam. Het nieuwbouwplan voorziet in 
de realisatie van 24 zorgstudio’s met een logeerkamer en een gezamenlijk 
meandergebied. Separaat zullen nog 15 reguliere appartementen gerealiseerd 
worden. 
 
In de nabijheid van het plangebied zijn diverse risicobronnen aanwezig, waardoor 
het plangebied zich binnen het invloedsgebied van deze bronnen bevindt. Het 
aspect externe veiligheid vormt derhalve een aandachtspunt. 
 
De ligging van de planlocatie is in figuur 1 weergegeven.  
 

 
Figuur 1:  Globale ligging van het plangebied 

  

Notitie 20200910-POU018-NOT-VGR 0.1: 
Verantwoording groepsrisico  
Stationsstraat Hardinxveld-Giessendam 



 

2 

2. Risicobronnen 

In de omgeving van het plangebied zijn, zoals reeds genoemd, diverse 
risicobronnen aanwezig. Hiervoor is een quickscan uitgevoerd, zoals is verwoord in 
het rapport Quickscan externe veiligheid – Stationsstraat Hardinxveld-Giessendam 
(rapportnummer POU001-0001-EV-v1, d.d. 16 april 2018 door Windmill). 
Onderstaand volgen de samenvatting en conclusie uit het voornoemde rapport, 
evenals de beschouwing op eventueel andere aanwezige risicobronnen. 

 
Transport over water 
Op circa 950 meter van het plangebied is de Beneden Merwede gelegen. Over dit 
water vindt transport van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer plaats. Op grond van de 
stoffen die over het water getransporteerd worden, ligt het plangebied binnen het 
invloedsgebied van dit water (toxisch scenario). De risico’s als gevolg van de 
transporten met gevaarlijke stoffen over water dienen meegenomen te worden in 
een beperkte verantwoording van de hoogte van het groepsrisico. 
 
Transport over de weg 
Op circa 800 meter van het plangebied is de rijksweg A15 gelegen. Over deze weg 
vindt transport van gevaarlijke stoffen in bulkvervoer plaats. De A15 is opgenomen 
in het Basisnet. Op grond van de ruimtelijke scheiding is het plangebied niet 
gelegen binnen een PR 10-6 contour of plasbrandaandachtsgebied. Op grond van 
de stoffen die over deze A15 getransporteerd worden, ligt het plangebied wel binnen 
het invloedsgebied van deze weg. De risico’s als gevolg van de transporten met 
gevaarlijke stoffen over de weg (toxisch scenario) dienen meegenomen te worden in 
een beperkte verantwoording van de hoogte van het groepsrisico. 
 
Transport over het spoor 
Op circa 800 meter is de spoorlijn Kijfhoek – Betuweroute Meteren gelegen. Gezien 
de ruimtelijke scheiding is het  plangebied niet gelegen binnen een PR 10-6-
risicocontour of een plasbrandaandachtsgebied van het nabijgelegen spoor 
waarover structureel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Op grond van de stoffen 
die over deze spoorlijn worden vervoerd, ligt het plangebied wel binnen het 
invloedsgebied van deze spoorlijn. De risico’s als gevolg van transporten met 
gevaarlijke stoffen (toxisch scenario) dienen meegenomen te worden in een 
verantwoording van de hoogte van het groepsrisico 
 

Buisleidingen 
Het plangebied ligt binnen de 1%-letaliteitsafstand van een buisleiding. De hoogte 
van het groepsrisico als gevolg van deze buisleiding voor het transport van 
gevaarlijke stoffen is kwantitatief inzichtelijk gemaakt middels een Carola-
berekening. Dit is verwoord in rapport Externe veiligheid buisleidingen – 
Stationsstraat Hardinxveld-Giessendam (rapportnummer 20200909-POU018-RAP-
CAR 1.0 door Windmill). Uit deze berekeningen is geconcludeerd dat het 
groepsrisico zowel in de huidige als de toekomstige situatie lager is dan 0,1 maal de 
oriënterende waarde.  
De risico’s als gevolg van transporten van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
dienen meegenomen te worden in een beperkte verantwoordingsplicht. 
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Inrichtingen 
Het plangebied bevindt zich niet binnen een PR 10-6-risicocontour of een 
invloedsgebied van een risicovolle inrichting in de omgeving. De risico’s als gevolg 
van de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen vormen geen aandachtspunt voor 
de planlocatie. Een verantwoordingsplicht is derhalve niet aan de orde. 

3. Verantwoordingsplicht groepsrisico 

Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag 
in hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en 
welke maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het 
invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag. Door de 
verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht het externe veiligheidsaspect 
mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is 
kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of moeten komen.  
 
Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) (alsmede het Besluit externe veiligheid inrichtingen) geeft de 
regionale brandweer/Veiligheidsregio een wettelijke adviestaak bij het invullen van 
de verantwoordingsplicht. Het advies van de regionale brandweer/ Veiligheidsregio 
gaat vooral over het groepsrisico en mogelijkheden om een ramp of zwaar ongeval 
te voorkomen of de omvang ervan te beperken en de zelfredzaamheid van 
personen te vergroten. 
 
De verantwoording van het groepsrisico heeft betrekking op de in hoofdstuk 2 
beschreven relevante risicobronnen. Aspecten in de verantwoording die bij alle 
risicobronnen van toepassing zijn, zijn zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchten.  
 
Mobiliteit van de aanwezigen  
Binnen het plangebied worden functies voorzien die specifiek bedoeld zijn voor 
minder zelfredzame personen. Het betreft de realisatie van 24 zorgstudio’s, bedoeld 
voor bewoners met een zorgindicatie. Dit betekent dat ervan uitgegaan wordt dat 
personen zich bij een eventuele dreigende situatie niet zelfstandig in veiligheid 
kunnen brengen. 
Echter in het gebouw is gekwalificeerd personeel aanwezig, zowel in de dag- als de 
nachtperiode, die bij een calamiteit ervoor zorg dragen dat de bewoners tijdig in 
veiligheid worden gebracht. 
Daarnaast worden nog 15 reguliere woonfuncties gerealiseerd. Het uitgangspunt 
hier is dat personen die hier aanwezig zijn, zichzelf wel zelfstandig in veiligheid 
kunnen brengen, danwel in veiligheid gebracht kunnen worden. 
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Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen 
De mogelijkheden voor ontvluchting van het gebied, de ontvluchting van gebouwen 
en de schuilmogelijkheden in gebouwen worden bij de onderscheidenlijke 
risicobronnen beschouwd aangezien deze afhankelijk zijn van het ongevalsscenario.  
 
Risicocommunicatie 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid kan worden 
verbeterd door maatregelen zoals een waarschuwings- en alarmeringssysteem en 
risicocommunicatie (hoe te handelen bij een incident, gebaseerd op het eerder 
genoemde scenario). In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat de 
aanwezigen tijdig gewaarschuwd worden. Vluchtroutes dienen zichtbaar en duidelijk 
te worden aangeduid. Hierbij zijn het opstellen van een bedrijfsnoodplan en de 
bedrijfshulpverlening inrichten en oefenen op het beschreven scenario interne 
maatregelen die de zelfredzaamheid verhogen. In het ontruimingsplan (dit maakt 
onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan) dient onder andere te worden beschreven: 

- wie de organisatie van het evacueren begeleidt; 
- de verantwoordelijkheden;  
- waar de verzamelplaats is;  
- de organisatie op de verzamelplaats;  
- wie zorg draagt voor alarmering;  

 
Het ontruimingsplan dient opgesteld te worden in samenspraak met de brandweer. 
Daarnaast dienen ontruimingsoefeningen te worden gedaan waarbij de frequentie 
hiervan in overleg met de brandweer kan worden vastgesteld. 
 
De invulling van de risicocommunicatie dient conform de Wet veiligheidsregio’s door 
het bestuur van de Veiligheidsregio’s uitgevoerd te worden. De Veiligheidsregio 
ondersteunt en adviseert de gemeenten hierin in voorbereiding op een alarmering 
bij rampen. 
 
Bestrijdbaarheid 
 
Beheersbaarheid  
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. 
De brandweer moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om 
daarmee verdere escalatie van een incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het voldoende/adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en 
bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder 
geschaard. Hierbij hanteert de regionale brandweer richtlijnen zoals beschreven in 
de publicatie “Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van brandweer 
Nederland.  
 
Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 
Uit bovengenoemde handreiking volgt het advies dat het plangebied en de 
risicobronnen goed bereikbaar moeten zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee 
van elkaar onafhankelijke aanvalswegen, waardoor in geval van calamiteiten het 
plangebied bereikbaar is.  
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De locatie en de capaciteit van de benodigde bluswatervoorzieningen worden bij de 
onderscheidenlijke risicobronnen beschouwd aangezien deze afhankelijk zijn van 
het ongevalsscenario.  
 
Zorgnorm 
De brandweerzorgnorm is een aanbevolen opkomsttijd die afhankelijk is van het 
soort object en de risico’s voor de aanwezige personen. De opkomsttijd bestaat uit 
een optelsom van de uitruktijd en de aanrijdtijd. De uitruktijd betreft de tijd die men 
heeft vanaf het alarmeren totdat men gereed is om te vertrekken naar het plaats van 
het incident. De uitruktijd voor een beroepskorps ligt lager dan die van een vrijwillig 
korps, omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe nabijheid van de kazerne 
bevinden. 
 
Bevt -  Water-, weg- en spoorwegtransport 
Voor de A15, de spoorlijn Kijfhoek-Betuweroute Meteren en de Beneden Merwede 
kan op grond van de ruimtelijke scheiding tussen het plangebied en de transportas 
volstaan worden met een beperkte verantwoording van de risico’s. 
 
In een beperkte verantwoording worden de volgende aspecten beschouwd:  

• mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 
omvang van een ramp of zwaar ongeval; 

• zelfredzaamheid ten aanzien van nog niet gerealiseerde (beperkt) 
kwetsbare objecten. 

 
Als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het 
spoor is een toxische scenario maatgevend. 
 
Toxisch scenario 
Toxische stoffen kunnen vrijkomen als de tankwagen of container met toxische 
stoffen het begeeft als gevolg van bijvoorbeeld een incident. Hierbij komen de 
toxische stoffen vrij in de vorm van een wolk. Afhankelijk van de windrichting en de 
weersomstandigheden kan de toxische wolk richting het plangebied drijven. 
 
Zelfredzaamheid 
Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen 
Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of 
vluchten.  
 
Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van 
blootstelling aan de toxische stof. Of mensen daadwerkelijk komen te overlijden is 
afhankelijk van de dosis, die bestaat uit de blootstellingsduur en de concentratie 
waaraan de persoon is blootgesteld. Aangenomen wordt dat personen die zich 
binnen in een van de buitenlucht afgesloten ruimte bevinden een 10 keer zo lage 
kans hebben te overlijden als personen die zich bevinden in de buitenlucht (PGS3). 
Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een incident 
op de weg is schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie kunnen worden gesloten. 
Aangezien het de nieuwbouw van woningen betreft, zal voldoende aandacht 
geschonken worden aan de luchtdichtheid, als gevolg van de vigerende 
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bouwregelgeving. Aanwezige luchtbehandelingsinstallaties moeten met één 
handeling zijn uit te schakelen.  
 
Indien desalniettemin bij een toxische wolk wordt besloten het gebied te ontruimen, 
is het van belang dat personen haaks op de wolk kunnen vluchten. Hiervoor is het 
nodig dat er haaks op elkaar staande vluchtwegen beschikbaar zijn, die van de bron 
af gericht zijn. Deze wegen mogen niet doodlopend zijn. In de voorliggende situatie 
zijn voldoende vluchtwegen beschikbaar.  
 
Bestrijdbaarheid 
Bij een ongeval met toxische stoffen kan de brandweer, afhankelijk van de 
stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te 
verdunnen/op te nemen met water. Hiertoe dienen voldoende 
bluswatervoorzieningen nabij de risicobron aanwezig te zijn. De aanwezigheid van 
bluswatervoorzieningen binnen het plangebied is met het oog op een toxische 
scenario niet relevant.  
 
Ook ten aanzien van de bereikbaarheid is bij een toxisch scenario met name de 
bereikbaarheid van de risicobron maatgevend. De inrichting van het plangebied 
heeft geen invloed op de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen ter plaatse 
van de risicobron. 
 
 
Bevb - Transport door buisleidingen 
Het maatgevende ongevalsscenario voor een hoge druk aardgasleiding is een 
fakkelbrand, die na een beschadiging van een buisleiding ontstaat als gevolg van 
een ontsteking.  
 
In artikel 12 lid 3 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen juncto artikel 8 van 
de Regeling externe veiligheid buisleidingen is opgenomen wanneer sprake is van 
het verantwoorden van het groepsrisico. In onderhavige situatie is sprake van een 
beperkte verantwoordingsplicht voor de buisleiding, waarbij de verantwoording dient 
in te gaan op de volgende onderdelen: 

1) Aanwezige en de te verwachten dichtheid van personen in het 
invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede 
veroorzaakt of veroorzaken; 

2) Het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit 
wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare 
en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico; 

3) De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 
omvang van een ramp of zwaar ongeval; 

4) De mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied 
van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of 
veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar 
ongeval voordoet. 
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Ad 1)  
Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied voor externe veiligheid van 
buisleiding W-528-01-deel-1. De buisleiding ligt ten noorden van het plangebied, 
waardoor het plan binnen de 1% letaliteitsafstand ligt.  
 
In de huidige situatie is het terrein niet bebouwd. Voor de toekomstige situatie is 
uitgegaan van de realisatie van 24 zorgstudio’s met een logeerkamer en 15 
reguliere appartementen. 
 
De aanwezigheid van de bewoners van de zorgstudio’s is 100% in zowel de dag- 
als de nachtperiode. Naast de bewoners zijn in de dagperiode 6 personeelsleden 
aanwezig en in de nachtperiode 2 personen. 
 
Voor de bewoners van de reguliere appartementen is uitgegaan van 2,4 personen 
per woning, met een aanwezigheid van 50% gedurende de dagperiode en 100% 
gedurende de nacht. 
 
Dit betekent dat als gevolg van het planvoornemen de personendichtheid binnen het 
plangebied toeneemt met 52 personen in de dagperiode en 66 personen in de 
nachtperiode. 
 
Ad 2) 
De externe veiligheidsrisico’s van de buisleiding zijn in het rapport Externe veiligheid 
buisleidingen – Stationsstraat Hardinxveld-Giessendam (rapportnummer 20200907-
POU018-RAP-CAR 1.0 door Windmill) beschouwd. De berekeningen van de hoogte 
van het groepsrisico van de relevante buisleiding hebben overeenkomstig de 
voorschriften plaatsgevonden met het rekenprogramma CAROLA. 
 
Voor de buisleiding geldt dat de oriëntatiewaarde van de hoogte van het 
groepsrisico  zowel vóór als ná de planrealisatie niet wordt overschreden en zelfs 
minder bedraagt van 0,1 maal de oriëntatiewaarde. De realisatie van het plan leidt 
niet tot een toename van de hoogte van het groepsrisico van buisleidingen W-528-
01-deel-1.  
 
Ad 3) 
Voor de bestrijding van een calamiteit is de inrichting van het gebied van belang. Bij 
een dreigende breuk van een hogedruk aardgasleiding richt de brandweer zich op 
het veilig stellen van het effectgebied en het voorkomen van een ontsteking. Als 
uitstroming plaats vindt, zal de Gasunie de leiding inblokken. Afhankelijk van het 
systeem en de afstand tot de breuk kan het enkele uren duren voor de leiding is 
leeg gelopen. In geval van een directe ontsteking kunnen hulpdiensten door de 
enorme hittestraling de fakkel beperkt benaderen om gewonden te helpen. De 
fakkel zelf kan niet door de brandweer worden geblust. Er dient te worden gewacht 
tot het ingeblokte leidingdeel leeg is gelopen. 
 

Naast het tijdig aanwezig zijn met voldoende materieel is tevens de bereikbaarheid 
in algemene zin en de specifieke risicolocatie cruciaal. De aspecten ‘bereikbaarheid 
calamiteit’ en de ‘(primaire en secundaire) bluswatervoorziening’ speelt hierin een 
rol. 
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Ad 4) 
Het maatgevende scenario voor ongevallen met aardgastransportleidingen is 
fakkelbrand. Slachtoffers kunnen vallen door de warmtestraling en een drukgolf. Alle 
aanwezigen die door de vuurbal worden getroffen komen te overlijden. Hiernaast 
kunnen rondvliegende brokstukken en glasscherven plaatselijk zware schade 
aanbrengen aan personen en gebouwen. 
 
De mogelijkheden om zelfredzaamheid te vergroten  
Het risico op een incident met een hoge druk aardgasleiding wordt voornamelijk 
bepaald door het risico van schade aan de leiding door (graaf)werkzaamheden nabij 
de leiding.  
Een belangrijkste bronmaatregel om het risico te verkleinen is het opnemen van een 
aanlegvergunningstelsel voor een strook aan weerszijden van de 
aardgastransportleiding. Daarnaast dient in het bestemmingsplan te worden 
opgenomen dat binnen de belemmeringsstrook (4 meter aan weerszijden van de 
leiding) een bouwverbod geldt. Tot slot wordt geadviseerd om 
grondwerkzaamheden, zoals heien, op minder dan 20 meter van de buisleiding 
onder toezicht van de leidingbeheerder te laten uitvoeren. Door deze maatregelen 
wordt het groepsrisico verder gereduceerd.  
 
Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen 
Binnen het invloedsgebied van de aardgastransportleiding is vluchten de beste 
optie. Wat betreft een fakkelbrand na leidingbreuk geldt dat het zich snel kan 
ontwikkelen. Afhankelijk van de afstand van bebouwing tot de aardgasleiding, zijn er 
scenario´s waarbij vluchten niet of nauwelijks mogelijk is. De hittestraling is daarvoor 
te groot. Personen die aanwezig zijn binnen de 100% letaliteitsgrens komen te 
overlijden. Indien het incident op grotere afstand van het plangebied plaatsvindt zijn 
de mogelijkheden voor zelfredzaamheid, voor het gebied dat buiten de 100% 
letaliteitsgrens valt, groter. Zelfredzaamheid is mogelijk, mits ontvluchting uit 
gebouwen en omgeving op een juiste manier mogelijk is. Vluchten kan dan alleen 
maar via een route buiten het ´zicht´ van de fakkel.  
 
Vluchtroutes moeten personen direct van de calamiteit wegleiden. Bij de inrichting 
van het plangebied dienen voldoende vluchtwegen aanwezig te zijn om het 
plangebied in geval van calamiteit te ontvluchten. De vluchtwegen dienen van de 
leiding af gericht te zijn.  
 
Bovengenoemde punten ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
dienen voor advies aan de regionale brandweer/Veiligheidsregio te worden 
voorgelegd. De aanvullende adviezen van de regionale brandweer/Veiligheidsregio 
dient de gemeente Hardinxveld-Giessendam mee te wegen in haar besluitvorming.  
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4. Conclusie 

In deze notitie zijn elementen aangedragen die de gemeenteraad kan gebruiken bij 
de oordeelsvorming inzake de verantwoording van het groepsrisico. De gemeente 
Hardinxveld-Giessendam dient in het kader van de ruimtelijke procedure advies in te 
winnen bij de Veiligheidsregio en een standpunt in te nemen aangaande de 
verantwoording van het groepsrisico. 
 
 
 

 

WINDMILL 
 

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES 
 
 
 

ing. P.E.M. Coenen-Stalman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akoestisch onderzoek 
berekening gevelbelasting 
 

Stationsstraat 27 te Hardinxveld-
Giessendam 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 
 

 
Kerkstraat 4   Kerkstraat 2   
6367 JE Voerendaal 6095 BE Baexem 
T (045) 575 32 55  T (0475) 459 260 
 
Parklaan 21 
5261 LR Vught 
T (073) 303 27 00 
 
info@aelmans.com www.aelmans.com 

KvK 14091320 
BTW 8170.53.189.B.01 
Bankrekening 0115 2942 44 
BIC RABONL2U 
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44 
 

 
                                     
Op onze dienstverlening zijn de algemene 
voorwaarden van Aelmans Ruimte, 
Omgeving & Milieu BV van toepassing die u 
vindt op www.aelmans.com 
 

Akoestisch onderzoek 
berekening gevelbelasting 
 
Stationsstraat 27 te Hardinxveld-Giessendam 
 
 

 

 

 

 

 

Rapportnummer:   M201781.001.001.R2/GGO 

 

Naam opdrachtgever:  Thuismakers Hardinxveld-Giessendam B.V. 

Blokland Bouwpartners B.V. 

 

Uitgevoerd door:  G.R.M. Goertz 

 

Contactpersoon:  G.R.M. Goertz 

 

Datum:    20 juli 2021 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

1 Inleiding .............................................................................................................. 3 

2 De Wet geluidhinder en het plangebied ............................................................... 5 

2.1 Industrielawaai ....................................................................................................................... 5 

2.2 Spoorweglawaai ..................................................................................................................... 5 

2.3 Wegverkeerslawaai ................................................................................................................ 6 

2.4 Dove gevels ............................................................................................................................. 8 

2.5 Cumulatie Wet geluidhinder .................................................................................................. 8 

2.6 Goede ruimtelijke ordening.................................................................................................... 9 

2.7 Bouwbesluit ............................................................................................................................ 9 

2.8 Gemeentelijk geluidbeleid ...................................................................................................... 9 

2.9 Van toepassing op de huidige situatie .................................................................................. 10 

3 Uitgangspunten ................................................................................................. 11 

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens ......................................................................................... 11 

3.2 Gebruikte railverkeersgegevens ........................................................................................... 11 

3.3 Toegepaste correcties .......................................................................................................... 11 

3.4 Omgevingskenmerken .......................................................................................................... 12 

3.5 Waarneempunten en -hoogten ............................................................................................ 12 

4 Resultaten......................................................................................................... 13 

4.1 Resultaten wegverkeer ......................................................................................................... 13 

4.2 Resultaten railverkeer .......................................................................................................... 14 

4.3 Gemeentelijk beleid en maatregelen ................................................................................... 14 

4.4 Resultaten cumulatie ............................................................................................................ 17 

4.5 Karakteristieke geluidwering van de gevel ........................................................................... 18 

5 Conclusie .......................................................................................................... 19 

5.1 Wet geluidhinder .................................................................................................................. 19 

5.2 Cumulatie ............................................................................................................................. 20 

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel ........................................................................... 21 

6 Bijlagen ............................................................................................................. 22 

 



 

 

 

M201781.001.001.R2/GGO 

 

 

 

 Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting Stationsstraat 27 te Hardinxveld-Giessendam 3 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

1 Inleiding  

Opdrachtgevers, wenst een woonzorggebouw en een appartementengebouw te realiseren op de 

locatie Stationsstraat 27 te Hardinxveld-Giessendam. Om dit te kunnen realiseren wordt een 

bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. 

Namens opdrachtgevers is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.  

 

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het 

omliggende (spoor)wegennet voor het jaar 2021 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de 

normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze “Nieuwe situatie” bepaald wat de 

cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of 

extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.  

 

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II 

volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het 

rekenprogramma Geomilieu van DGMR. 

 

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend; het 

betreft momenteel een bestemmingsplanprocedure waarvoor in eerste instantie een bepaling van 

de gevelbelasting aan de orde is. De berekening van de geluidwering van de gevel zal, indien nodig, 

deel uitmaken van de later te volgen procedure. 

 

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer. 

Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie  

 

planlocatie 
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In onderhavig onderzoek is gesteld dat de begrenzing van het bouwvlak de gevels van de nieuw te 

bouwen woningen representeren. 

 

In figuur 2 is het bouwplan weergegeven inclusief de te toetsen gevels. 

Figuur 2: Te toetsen gevels 

 

 

 

 

 

 

gevel zuid 

      gevel noord 

 

gevel oost 

gevel west gevel oost 

gevel west 
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2 De Wet geluidhinder en het plangebied 

2.1 Industrielawaai 

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor industrielawaai. 

2.2 Spoorweglawaai 

De omvang van de geluidzone langs een spoorweg is afhankelijk van het feit of de spoorweg is 

aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart. 

 

Spoorweg aangegeven op de geluidplafondkaart 

Voor spoorwegen, aangegeven op de geluidplafondkaart, wordt in artikel 1.4a van het Besluit 

geluidhinder de breedte van de geluidzone geregeld. Deze is afhankelijk van de hoogte van het 

geluidproductieplafond (GPP). Tot de zone behoort de ruimte aan weerszijden van de spoorweg als 

aangegeven in navolgende tabel. 

 

Hoogte geluidproductieplafond Breedte zone 

< 56 dB 100 meter 

≥ 56 dB < 61 dB 200 meter 

≥ 61 dB < 66 dB 300 meter 

≥ 66 dB < 71 dB 600 meter 

≥ 71 dB < 74 dB 900 meter 

≥ 74 dB 1.200 meter 

Tabel 1: Breedte van de geluidzone langs spoorwegen 

 

Spoorweg aangegeven op de zonekaart 

Een spoorweg, aangegeven op de kaart als bedoeld in artikel 106, eerste lid van de Wet 

geluidhinder, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte aan 

weerszijden van de spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De ruimte boven en onder 

de spoorweg behoort conform artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder tot de zone. In de Regeling 

zonekaart spoorwegen geluidhinder is de zonekaart als bedoeld in artikel 106 van de Wet 

geluidhinder opgenomen. De zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 100 meter.  

 

Artikel 4.9 tot en met 4.12 en artikel 5.3 van het Besluit Geluidhinder geven nadere uitleg met 

betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties". 

 

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen 

restricties op aan het plan.  

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar 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, op overwegende bezwaren 
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stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. 

 

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige 

maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet 

meer bedraagt dan 33 dB. 

 

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende 

tabel. 

 

Grenswaarden railverkeer 

Voorkeursgrenswaarde nog niet-geprojecteerde woning 55 dB 

Voorkeursgrenswaarde nog niet-geprojecteerde overige geluidgevoelige object 53 dB 

Maximale ontheffingswaarde 68 dB 

Tabel 2: Normen geluidbelasting railverkeer 

2.3 Wegverkeerslawaai 

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de 

geluidbelasting in zogenaamde “Nieuwe situaties”. 

 

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen 

restricties op aan het plan.  

 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar 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, op overwegende bezwaren 

stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. 

  

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige 

maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet 

meer bedraagt dan 33 dB. 
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Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende 

tabel. 

 

Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied dB 

Voorkeursgrenswaarde 48 / 48 

Maximale ontheffingswaarde 53 / 63 

Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie 53 / 63 

Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning 58 /  - 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw 58 / 68 

Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de 

bebouwde kom,  binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg 

63 /  - 

Tabel 3: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied  

2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor 

wegverkeerslawaai. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen. 

 

Stedelijk gebied:  het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met 

uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg. 

 

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 verkeersgegevens en verkeerstekens 1990. 

 

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in 

stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied. 

2.3.2 Zones langs wegen 

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is 

gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De 

geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden. 

 

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.  

 

Aantal rijstroken Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

1 of 2 250 meter 200 meter 

3 of 4 400 meter 350 meter 

5 of meer 600 meter 350 meter 

Tabel 4: Breedte van de geluidzone  

2.3.3 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder 

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende 

resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. 

Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt: 
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- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 

70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB 

bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB; 

- 5 dB voor de overige wegen; 

- 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 Wet geluidhinder.  

2.3.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 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 

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: 

- Zeer Open Asfalt Beton; 

- tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn; 

- uitgeborsteld beton; 

- geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

- oppervlakbewerking. 

 

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma. 

2.4 Dove gevels 

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de 

geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende 

geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. 

Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat 

er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn 

toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband 

met de noodzakelijk spuiventilatie. 

2.5 Cumulatie Wet geluidhinder 

Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening 

gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel 

1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij 

rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen. 

Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch 
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relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet 

worden toegepast. 

2.6 Goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge 

van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-

zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. 

 

Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieu-

kwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met 

betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast. 

 

Geluidklasse Beoordeling 

Lden < 50 dB goed 

Lden 50 - 55 dB redelijk 

Lden 55 - 60 dB matig 

Lden 60 - 65 dB tamelijk slecht 

Lden 65 - 70 dB slecht 

Lden > 70 dB zeer slecht 

Tabel 5: Classificering methode Miedema 

 

Bij een milieukwaliteit ‘goed’ of ‘redelijk’ is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de 

beoordeling ‘matig’, ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’ dient onderzocht te worden of de geluidbelasting 

doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen. 

2.7 Bouwbesluit 

Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een 

verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum 

van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de 

Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil 

tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. 

Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een 

zone van een weg, spoorweg of industrieterrein. 

2.8 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam hanteert het “Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening” d.d. 

21 augustus 2018. 
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2.9 Van toepassing op de huidige situatie 

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante 

geluidbronnen. 

 

Bron Eigenschappen Toe te passen regel 

Spoortraject Hardinxveld-

Giessendagm – Hardinxveld 

Blauwe Zoom  

Geluidbelasting GPP 54 dB Zonebreedte 100 meter 

Stationsstraat Stedelijk gebied 

Snelheid: 50 km/uur 

Aantal rijstroken: 2 

Zonebreedte: 200 meter 

Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB 

Max. ontheffingswaarde: 63 dB 

Spoorweg Buitenstedelijk gebied 

Snelheid: 60 km/uur 

Aantal rijstroken: 2 

Zonebreedte: 250 meter 

Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB 

Max. ontheffingswaarde: 63 dB 

Spoorweg, Frederikstraat, 

Binnendams, Damstraat, 

Molenstraat 

Snelheid: 30 km/uur 

Aantal rijstroken: 2 

- 

- 

Tabel 6: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen 

 

De zone van de noordelijk gelegen Betuwelijn ligt buiten de planlocatie en wordt derhalve verder 

niet beschouwd in onderliggende rapportage. De geluidsuitstraling hiervan wordt niet akoestisch 

relevant geacht. 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens met betrekking tot de wegen vermeld in voorgaande tabel 6 zijn verkregen van 

de gemeente. De verkeersinvoergegevens zijn aangeleverd middels een in Geomilieu in te voeren 

shape-bestand. 

 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2021 + 10 jaar na realisatie = 2031. Indien 

autonome groei 2% is zou dit een toename zijn van minder dan 0,1 dB op de resultaten in 

onderhavig onderzoek. Derhalve wordt de autonome groei van 2030 naar 2031 als akoestisch niet 

relevant beschouwd en wordt gerekend met de waarde zoals aangeleverd voor het jaar 2030. 

 

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van 

het meest akoestisch relevante wegdeel is weergegeven in de tabel 7. De ingevoerde 

modelgegevens zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

Stationsstraat 

Maximum snelheid 50 km/uur 

wegdektype Dunne deklagen A 

Etmaalintensiteit  2196,94 / 2393,29 motorvoertuigen (beide rijrichtingen) 

 Dag (%) Avond (%) Nacht (%) 

Gemiddeld per uur 6,59% 3,50% 0,87% 

Licht verkeer 90,70% 94,85% 91,53% 

Middelzwaar verkeer 7,25% 4,34% 6,80% 

Zwaar verkeer 2,04% 0,80% 1,67% 

Tabel 7: Verkeersgegevens op de Stationsstraat 

3.2 Gebruikte railverkeersgegevens 

De toekomstige verkeersgegevens voor het railverkeer zijn afkomstig uit het Geluidregister spoor 

(SWUNG-1) zoals dit beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij 

is gebruik gemaakt van het Geluidregister spoor. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens 

direct overgenomen in het rekenmodel. 

3.3 Toegepaste correcties 

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met 

een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van 

het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast. 
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3.4 Omgevingskenmerken 

In de bijlage 1 en bijlage 2 zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle 

relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De 

afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan 

Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels 

Streetview en/of 3D BAG Data van 3D Geoinformation Group, TU Delft. 

 

De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van 

de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied een passende 

bodemfactor gehanteerd is: 

- 0,50 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen; 

- 0,30 (overwegend hard) voor het grondgebied in de omgeving van de te realiseren 

flatwoningen. Hier zal overwegend harde ondergrond aanwezig zijn; 

- 0,00 (hard) voor harde gebieden als water, erf- en wegverharding.  

 

De gebruikte hoogtelijnen zijn gebaseerd op de hoogtelijnen beschikbaar gesteld middels een 

download van PDOK 3D Geluid TIN/Hoogtelijnen.  

3.5 Waarneempunten en -hoogten 

In bijlage 1 is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In bijlage 2 zijn de invoergegevens 

hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op 

een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het 

maaiveld. De tweede verdieping is getoetst op 7,5 meter hoogte. Voor alle punten is gerekend met 

invallend geluid (exclusief gevelreflectie).  
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten wegverkeer 

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als Lden waarde gepresenteerd.  

 

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van 

de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het 

Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen 

aftrek. 

 

 

Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

1e verdieping 

4,5 meter 

2e verdieping 

7,5 meter 

o 01 – gevel noord 55 55 55 

o 02 – gevel noord 55 55 55 

o 03 – gevel noord 55 55 55 

o 04 – gevel noord 55 55 54 

o 05 – gevel oost 49 49 49 

o 12 – gevel west - 49 50 

o 13 – gevel west - 51 51 

o 14 – gevel west 53 53 52 

o 15 – gevel west 50 - - 

t 01 – gevel noord 56 56 56 

t 02 – gevel noord 56 56 56 

t 03 – gevel noord 56 56 56 

t 04 – gevel oost 51 51 51 

t 05 – gevel oost 49 50 50 

t 12 – gevel west 50 50 50 

Overige beoordelingsunten ≤ 48 ≤ 48 ≤ 48 

Tabel 8: Resultaten op gevels t.g.v. Stationsstraat 

 

 

Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

1e verdieping 

4,5 meter 

2e verdieping 

7,5 meter 

Alle beoordelingspunten ≤ 48 ≤ 48 ≤ 48 

Tabel 9: Resultaten op gevels t.g.v. Spoorweg (en gemodelleerde 30 km/uur wegen) 

 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Spoorweg en de 30 km/uur wegen 

overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.  

 

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de Stationsstraat overschrijdt de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van het bouwplan met maximaal 8 dB. De maximale 

ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt echter nergens 

overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de 
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gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en 

bronmaatregelen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. 

4.2 Resultaten railverkeer 

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten te vinden. In navolgende tabel zijn de rekenresultaten van het 

beschouwde spoortraject samengevat.  

 

 

Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

1e verdieping 

4,5 meter 

2e verdieping 

7,5 meter 

o 01 – gevel noord 53 55 55 

o 02 – gevel noord 53 55 56 

o 03 – gevel noord 53 55 56 

o 04 – gevel noord 54 56 56 

t 01 – gevel noord 54 56 56 

t 02 – gevel noord 54 56 56 

t 03 – gevel noord 53 55 56 

Overige beoordelingspunten ≤ 53 ≤ 53 ≤ 53 

Tabel 10: Resultaten op gevels t.g.v. spoortraject Hardinxveld-Giessendagm – Hardinxveld Blauwe Zoom 

 

Voor de spoorlijn Hardinxveld-Giessendagm – Hardinxveld Blauwe Zoom geldt dat de 

voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB op meerdere locaties wordt overschreden. 

De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. Derhalve is het mogelijk om een 

beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de 

geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug 

4.3 Gemeentelijk beleid en maatregelen 

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger 

belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidwal of -scherm ontmoet in de onderhavige 

situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële 

aard. Een afschermende voorziening dient namelijk dicht bij de bron of ontvanger geplaatst te 

worden en circa 8 meter hoog te worden Er is volledigheidshalve middels een rekentool inzichtelijk 

gemaakt hoeveel reductie- en maatregelpunten er zijn. Opgemerkt dient te worden dat dit is met de 

aanname dat er geen stedenbouwkundige of andere bezwaren zijn. Dit is in onderhavige geval wel 

aan de orde. De resultaten zijn te vinden in bijlage 6. Te zien is dat het (net) doelmatig geacht wordt 

om een scherm te realiseren, mits er geen andere bezwaren zijn. Het realiseren van een 8 meter 

hoog scherm tussen de weg en de te realiseren wooneenheden brengt echter grote bezwaren van 

stedenbouwkundige aard. Daarbij komt ook dat er voor het Woonhuis op het westelijk perceel 

sprake is van niet-zelfstandige wooneenheden. Hierbij worden doorgaans andere eisen gesteld 

vanwege de aard van deze wooneenheden.  
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Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is het vergroten van de afstand tussen geluidbron en 

ontvanger. Daar een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten 

van deze afstand niet te kwalificeren als zijnde doeltreffend. 

 

Bij bronmaatregelen wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid 

gereduceerd kan worden. Mogelijke maatregelen zijn: 

- stillere voertuigen: alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en dus niet realistisch; 

- verlaging van de maximum snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer van het bouwplan geen 

invloed; 

- aanbrengen van geluidreducerend wegdek: toepassing van geluidreducerend wegdek ontmoet 

overwegende bezwaren van financiële aard. Het is vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat 

het bouwplan de extra kosten van € 150,- tot € 300,- per strekkende meter kan dragen. Daarbij 

komt dat er tevens al een geluidreducerend wegdek aanwezig is, een nog beter 

geluidreducerend wegdek realiseren zal naar verwachting maximaal maar een paar dB verschil 

opleveren, tevens wordt het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek als niet doelmatig 

bevonden conform de reductie- en maatregelenpuntensysteem, zie ook bijlage 6; 

- toepassen van stillere treinbakken of verlaging van de snelheid: hierop heeft de initiatiefnemer 

van het bouwplan geen invloed;  

- toepassen van raildempers: gezien de kosten van circa € 300,- per strekkende meter spoor is 

het vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten kan dragen, 

daarbij betreft het slechts een overschrijding van 1 dB. Deze aanpassing worst als niet 

doelmatig beschouwd. 

 

Hierbij komt ook dat voor zoveel mogelijk er rekening gehouden wordt met de constructie van de te 

realiseren niet-zelfstandige wooneenheden en appartementen. Voor de niet-zelfstandige 

wooneenheden zijn er 50% gelegen aan een geluidluwe zijde en is een groot deel van de gezamelijke 

ruimtes ook gelegen aan geluidluwe zijdes. De tekeningen hiervan zijn opgenomen in bijlage 8. 

 

Voor de 15 te realiseren appartementen zijn de zes appartementen gelegen aan de voorzijde van het 

gebouw ten gevolgen van het wegverkeer niet gelegen aan een geluidluwe zijde in de eerder 

gemaakte berekeningen. Voor het spoorweglawaai zijn de zijgevels van dit gebouw wel geluidluw. Er 

is derhalve in het ontwerp van het gebouw rekening gehouden met het wegverkeerlawaai en een 

sprong in het ontwerp gemaakt om een geluidluwe zuidgevel te creëren waarbij tevens een balkon 

gerealiseerd wordt. Deze uitwerking is navolgend verder beschouwd. Om een goed beeld te creëren 

zijn er aanvullend nog vier extra beoordelingspunten gemaakt om aan te tonen dat er sprake is van 

een geluidluwe (buiten)ruimte. De aanvullende beoordelingspunten die niet aan de gevel zijn 

worden inclusief gevelreflecties berekend. De resultaten zijn te vinden in bijlage 7. In navolgende 

tabel zijn kort de resultaten weergegeven van de relevante beoordelingspunten. 
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Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

1e verdieping 

4,5 meter 

2e verdieping 

7,5 meter 

t 05a – gevel zuid ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

t 05b – balkon/buitenruimte ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

t 05c – balkon/buitenruimte 46 48 48 

t 06 – gevel oost 47 48 48 

t 10 – gevel west 43 44 44 

t 11a – gevel zuid ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

t 11b – balkon/buitenruimte ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

t 11c – balkon/buitenruimte ≤ 40 ≤ 40 ≤ 40 

Tabel 11: Resultaten op gevels t.g.v. spoortraject Hardinxveld-Giessendagm – Hardinxveld Blauwe Zoom 

 

 

Door deze aanpassing is er sprake van een geluidluwe zijde (de zuidgevel). Zie navolgend figuur voor 

de modellering inclusief de sprong.   

Figuur 3: Aangepast gebouw t.b.v. creëren van geluidluwe gevel 

 

Daarnaast hebben de appartementen gelegen aan de voorzijde van het gebouw de balkons aan de 

zijkant gesitueerd, bij de geluidluwe gevel bij de sprong. Daarbij wordt er ook een plaatselijk scherm 

gerealiseerd. Dit ter verdere bevordering van het geluidniveau in de buitenruimte en op de daar 

aanwezige gevels. Met voorgenoemde aanpassingen is er sprake van een geluidluwe gevel waaraan 

de buitenruimte gelegen is conform het gemeentelijk geluidbeleid. Zie ook navolgend de 

Geluidluw balkon 

geluidluw 
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cumulatieve berekeningen. De tekeningen/schetsen waarin het lokale scherm te zien is zijn 

opgenomen in bijlage 9. 

4.4 Resultaten cumulatie 

Wet geluidhinder 

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan 

meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De 

correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden 

toegepast. 

 

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting enkel 

bepaald dient te worden voor het spoor en de Stationsstraat. Daar de geluidbelasting exclusief 

correctie artikel 110g Wet geluidhinder hoger is dan 53 dB is formeel een aanvullend onderzoek ter 

bepaling van de geluidwering van de gevel nodig.   

 

Bij het vaststellen van de cumulatieve geluidbelasting is er bij het railverkeerslawaai rekening 

gehouden met het feit dat er minder dan 30% aan spoorvoertuigen behorende tot de 

spoorvoertuigcategorieën 4, 5 of 11 op de spoorbaan passeert (Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012, artikel 6.5, lid 2). Om deze reden is bij de cumulatie van weg- en railverkeerslawaai de 

geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer omgerekend naar het spectrum wegverkeersgeluid 

(overeenkomstig hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012).  
 
Goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde 

geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is de cumulatieve 

geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen en spoorwegen. Zie bijlage 5 voor de 

berekeningen van de cumulatieve waarde en het omrekenen van het railverkeer naar het spectrum 

wegverkeersgeluid, dit is een worst-case benadering waarin geen rekening gehouden is met de 

aanpassingen van het gebouw zoals besproken in paragraaf 4.3. In bijlage 4 is de worst-case 

benadering weergegeven van de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer. In 

bijlage 7 is de berekende gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer, rekening 

houdend met de aanpassing in het gebouw op het oostelijke perceel, weergegeven. Dit is 

samenvattend weergegeven in navolgende tabel. Indien beoordelingspunten niet specifiek benoemd 

zijn in navolgende tabel is de geluidbelasting kleiner of gelijk aan 53 dB. Derhalve worden deze 

beoordelingspunten als geluidluw beschouwd.  
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Beoordelingspunt/gevel 

begane grond 

1,5 meter 

1e verdieping 

4,5 meter 

2e verdieping 

7,5 meter 

o 01 – gevel noord 60 60 60 

o 02 – gevel noord 60 61 60 

o 03 – gevel noord 60 60 60 

o 04 – gevel noord 60 60 60 

o 05 – gevel oost 54 55 55 

o 12 – gevel west - 55 56 

o 13 – gevel west - 56 57 

o 14 – gevel west 58 58 58 

o 15 – gevel west 55 - - 

o 16 – gevel west 54 - - 

t 01 – gevel noord 62 61 61 

t 02 – gevel noord 62 61 61 

t 03 – gevel noord 61 61 61 

t 04 – gevel oost 56 57 56 

t 12 – gevel west 55 55 55 

Overige beoordelingspunten ≤ 53 ≤ 53 ≤ 53 

Tabel 12: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting, rekening houdend met aanpassing gebouw 

4.5 Karakteristieke geluidwering van de gevel 

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel (GA;k), volgens het Bouwbesluit 2012 de hoogste 

cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in het onderhavige geval 

29 dB. 

 

Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling 

van de geluidwering van de gevels nodig.  
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5 Conclusie 

Namens opdrachtgevers, is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan de Stationsstraat 23 t/m 27. Op deze locatie wensen 

opdrachtgevers een woonzorggebouw en een appartementengebouw te realiseren.  

5.1 Wet geluidhinder 

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
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Woonhuis Hardinxveld 

Giessendam 

48 dB 63 dB  -  

Appartement 1   7 dB - 55 dB 

Appartement 2   7 dB - 55 dB 

Appartement 5   7 dB - 55 dB 

Appartement 6   7 dB - 55 dB 

Appartement 7   7 dB - 55 dB 

Appartement 8   7 dB - 55 dB 

Appartement 9   7 dB - 55 dB 

Appartement 10   1 dB - 49 dB 

Appartement 16   7 dB - 55 dB 

Appartement 17   6 dB - 54 dB 

Appartement 18   7 dB - 55 dB 

Appartement 19   2 dB - 50 dB 

Logee   7 dB - 55 dB 

Appartementen Stationsstraat 

Hardinxveld-Giessendam 

48 dB 63 dB  -  

Appartement 1   8 dB - 56 dB 

Appartement 2   8 dB - 56 dB 

Appartement 6   8 dB - 56 dB 

Appartement 7   8 dB - 56 dB 

Appartement 11   8 dB - 56 dB 

Appartement 12   8 dB - 56 dB 

Tabel 13. Conclusies Wet geluidhinder (wegverkeer) 
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Hardinxveld-Giessendam – 
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Woonhuis Hardinxveld 

Giessendam 

55 dB 68 dB  -  

Appartement 9   1 dB - 56 dB 

Appartement 17   1 dB - 56 dB 

Appartement 18   1 dB - 56 dB 

Logee   1 dB - 56 dB 

Appartementen Stationsstraat 

Hardinxveld-Giessendam 

55 dB 68 dB  -  

Appartement 6   1 dB - 56 dB 

Appartement 7   1 dB - 56 dB 

Appartement 11   1 dB - 56 dB 

Appartement 12   1 dB - 56 dB 

Tabel 14. Conclusies Wet geluidhinder (spoorverkeer) 

 

Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) of het toepassen van 

stiller wegdek (bronmaatregel) om de geluidbelasting terug te brengen tot de 

voorkeursgrenswaarde ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke, 

civieltechnische, verkeerskundige en financiële aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere 

waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder. 

 

Conform het reductie- en maatregelpuntensysteem kan een scherm nog als doelmatig worden 

beschouwd mits er geen overige bezwaren zijn. In onderhavige situatie zijn er echter wel bezwaren 

van stedenbouwkundige aard om een scherm  volledig langs de voorgevels van beide complexen te 

realiseren. Volledige onderbouwing is weergegeven in paragraaf 4.3. Daarnaast is in paragraaf 4.4 te 

zien dat cumulatief ook sprake is van een geluidluwe gevel/ruimte. 

5.2 Cumulatie 

Wet geluidhinder 

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 

110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen met een 

geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval betreft dit de 

Stationsstraat en het spoortraject Hardinxveld-Giessendam – Hardinxveld Blauwe Zoom. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde 

geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde 

getoetst aan de ‘methode Miedema’. De maximale gecumuleerde waarde, welke voornamelijk 

wordt bepaald door de Stationsstraat bedraagt 62 dB, waarmee gesteld kan worden dat er sprake is 
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van de kwalificatie ‘tamelijk slecht’ en daarmee dient bezien te worden of maatregelen mogelijk zijn. 

Daar maatregelen aan de bron en overdrachtsmaatregelen op overwegende bezwaren stuiten, dient 

de oplossing gezocht te worden in geluidwerende maatregelen in de gevel en/of dak. 

 

Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen is een binnenniveau van  

33 dB gewaarborgd. Daarmee is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel 

Grootheid Hoogste waarde 

hoogste gecumuleerde geluidbelasting 62 dB 

vereist binnenniveau 33 dB 

Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering (GA;k) 29 dB 

Tabel 15. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel 

 

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting hoger is dan 53 dB dient er een nader onderzoek te 

worden uitgevoerd ter bepaling van de geluidwering van de gevel. Bij toepassing van de juiste 

geluidwerende materialen en maatregelen (conform dat nader onderzoek) is een binnenniveau van 

33 dB en daarmee een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd.   
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6 Bijlagen 

1) Figuren 

2) Invoergegevens 

3) Rekenresultaten wegverkeer en spoorverkeer 

4) Gecumuleerde rekenresultaten wegverkeer 

5) Gecumuleerde rekenresultaten wegverkeer + spoorweg 

6) Resultaten puntensysteem 

7) Rekenresultaten inclusief sprong in gebouw 

8) Bouwtekeningen Woonhuis Hardinxveld 

9) Bouwtekeningen Appartementen Stationsstraat 

 

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle aan 

ondergetekende bekende omstandigheden. 

 

Opgemaakt te Baexem 

G.R.M. Goertz 

 

 











Bijlage 2
Invoergegevens

Model: M201781.001/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

Naam Groep Omschr. Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A)

Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2157,31   6,58   3,51   0,87  91,29  95,05  92,12   6,87   4,23   6,38   1,83   0,72
Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2101,93   6,58   3,51   0,87  91,29  95,05  92,12   6,87   4,23   6,38   1,83   0,72
Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2196,94   6,59   3,50   0,87  90,70  94,85  91,53   7,25   4,34   6,80   2,04   0,80
Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2393,29   6,59   3,50   0,87  90,70  94,85  91,53   7,25   4,34   6,80   2,04   0,80
Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2394,78   6,59   3,50   0,87  90,67  94,82  91,50   7,28   4,38   6,82   2,04   0,80

Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2196,94   6,59   3,50   0,87  90,67  94,82  91,50   7,28   4,38   6,82   2,04   0,80
Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2196,94   6,59   3,50   0,87  90,70  94,85  91,53   7,25   4,34   6,80   2,04   0,80
Stationsst Stationsstraat Stationsstraat W11   2393,29   6,59   3,50   0,87  90,70  94,85  91,53   7,25   4,34   6,80   2,04   0,80
Spoorweg Spoorweg Spoorweg W0   1704,09   6,57   3,56   0,87  95,93  98,23  96,14   2,93   1,33   2,93   1,14   0,44
Spoorweg Spoorweg Spoorweg W0    795,08   6,57   3,56   0,87  95,93  98,23  96,14   2,93   1,33   2,93   1,14   0,44

Spoorweg Spoorweg Spoorweg W9a   1704,09   6,57   3,56   0,87  95,93  98,23  96,14   2,93   1,33   2,93   1,14   0,44
Spoorweg Spoorweg Spoorweg W9a    795,08   6,57   3,56   0,87  95,93  98,23  96,14   2,93   1,33   2,93   1,14   0,44
Spoorweg Spoorweg Spoorweg W0   2020,55   6,64   3,49   0,80  95,57  98,14  96,22   3,46   1,50   3,18   0,97   0,36
Spoorweg Spoorweg Spoorweg W0   1044,88   6,64   3,49   0,80  95,57  98,14  96,22   3,46   1,50   3,18   0,97   0,36
Molenstraa (Overige) 30 km/uur wegen Molenstraat W9a    361,06   6,57   4,07   0,63  87,40  93,41  91,11   9,25   4,84   8,02   3,35   1,75

Molenstraa (Overige) 30 km/uur wegen Molenstraat W9a    109,33   6,57   4,07   0,63  87,40  93,41  91,11   9,25   4,84   8,02   3,35   1,75
Buitendams (Overige) 30 km/uur wegen Buitendams W0    406,84   6,55   4,08   0,63  88,49  94,01  91,91   8,45   4,40   7,30   3,06   1,59
Buitendams (Overige) 30 km/uur wegen Buitendams W9a    406,84   6,55   4,08   0,63  88,49  94,01  91,91   8,45   4,40   7,30   3,06   1,59
Damstraat (Overige) 30 km/uur wegen Damstraat W9a    493,27   6,58   4,02   0,62  84,50  91,76  88,95  11,38   6,05   9,96   4,12   2,19
Damstraat (Overige) 30 km/uur wegen Damstraat W9a    535,28   6,60   3,99   0,62  82,85  90,80  87,71  12,59   6,76  11,09   4,56   2,45

Frederikst (Overige) 30 km/uur wegen Frederikstraat W9a    249,80   6,52   4,19   0,64  94,04  96,99  95,89   4,37   2,21   3,71   1,58   0,80
Frederikst (Overige) 30 km/uur wegen Frederikstraat W9a    316,46   6,52   4,19   0,64  94,04  96,99  95,89   4,37   2,21   3,71   1,58   0,80
Binnendams (Overige) 30 km/uur wegen Binnendams W9a   1547,25   6,57   3,79   0,75  90,00  94,19  92,09   7,49   4,44   7,42   2,51   1,37
Binnendams (Overige) 30 km/uur wegen Binnendams W9a   1818,05   6,57   3,79   0,75  90,00  94,19  92,09   7,49   4,44   7,42   2,51   1,37
Binnendams (Overige) 30 km/uur wegen Binnendams W9a   1369,96   6,59   3,74   0,75  86,87  92,24  89,53   9,85   5,94   9,82   3,29   1,82

Binnendams (Overige) 30 km/uur wegen Binnendams W9a   1089,36   6,59   3,74   0,75  86,87  92,24  89,53   9,85   5,94   9,82   3,29   1,82
Binnendams (Overige) 30 km/uur wegen Binnendams W0   2922,27   6,58   3,50   0,87  92,37  96,31  92,86   5,67   2,92   5,54   1,96   0,77
Binnendams (Overige) 30 km/uur wegen Binnendams W0   2284,06   6,58   3,50   0,87  92,37  96,31  92,86   5,67   2,92   5,54   1,96   0,77
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Bijlage 2
Invoergegevens

Model: M201781.001/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

Naam %ZV(N) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))

Stationsst   1,50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Stationsst   1,50  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Stationsst   1,67  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Stationsst   1,67  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Stationsst   1,67  50  50  50  50  50  50  50  50  50

Stationsst   1,67  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Stationsst   1,67  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Stationsst   1,67  50  50  50  50  50  50  50  50  50
Spoorweg   0,93  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Spoorweg   0,93  30  30  30  30  30  30  30  30  30

Spoorweg   0,93  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Spoorweg   0,93  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Spoorweg   0,61  60  60  60  60  60  60  60  60  60
Spoorweg   0,61  60  60  60  60  60  60  60  60  60
Molenstraa   0,87  30  30  30  30  30  30  30  30  30

Molenstraa   0,87  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Buitendams   0,79  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Buitendams   0,79  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Damstraat   1,08  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Damstraat   1,21  30  30  30  30  30  30  30  30  30

Frederikst   0,40  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Frederikst   0,40  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Binnendams   0,49  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Binnendams   0,49  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Binnendams   0,65  30  30  30  30  30  30  30  30  30

Binnendams   0,65  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Binnendams   1,60  30  30  30  30  30  30  30  30  30
Binnendams   1,60  30  30  30  30  30  30  30  30  30
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Model: M201781.001/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

PE1350689 p:1040805950      1,00      1,40 Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350692 p:1040805953      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350697 p:1040805958      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350688 p:1040805949      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350683 p:1040805944      1,00      1,40 Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE1350687 p:1040805948      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

PE1350689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE1350687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Model: M201781.001/GGO
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Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hdef. Gevel Hoogte A Hoogte B Hoogte C X Y

t 01 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116869,12     426968,08
t 02 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116877,60     426969,04
t 03 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116885,78     426969,97
t 04 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116890,54     426965,77
t 05 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116891,13     426960,67

t 06 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116891,81     426954,66
t 07 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116888,40     426948,94
t 08 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116880,56     426948,06
t 09 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116871,62     426947,05
t 10 gevel west Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116866,36     426951,02

t 11 gevel west Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116865,69     426956,89
t 12 gevel west Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116864,98     426963,10
o 01 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116835,52     426961,79
o 02 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116842,89     426962,62
o 03 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116851,13     426963,54

o 04 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116857,86     426964,30
o 05 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116860,90     426960,45
o 06 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116861,47     426955,58
o 07 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116862,14     426949,88
o 08 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116858,69     426946,45

o 09 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116852,39     426945,75
o 10 gevel zuid Relatief Ja --      4,50      7,50     116844,45     426944,88
o 11 gevel zuid Relatief Ja --      4,50      7,50     116835,82     426943,93
o 12 gevel west Relatief Ja --      4,50      7,50     116831,07     426947,06
o 13 gevel west Relatief Ja --      4,50      7,50     116830,53     426951,80

o 14 gevel west Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116829,90     426957,27
o 15 gevel west Relatief Ja      1,50 -- --     116828,93     426948,25
o 16 gevel west Relatief Ja      1,50 -- --     116829,57     426942,67
o 17 gevel zuid Relatief Ja      1,50 -- --     116834,86     426938,82
o 18 gevel zuid Relatief Ja      1,50 -- --     116843,55     426939,81
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Model: M201781.001/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

Naam Omschr. Bf

b 01 parkeerplaats 0,00
b 02 Tuin/gemengd 0,50
b 03 Overwegend hard 0,30

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
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Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
wegverharding 0,00

wegverharding 0,00
wegverharding 0,00
verharding 0,00
verharding 0,00
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Bijlage 2
Invoergegevens

Model: M201781.001/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 2k Refl. 8k

g 154     8,30      0,95 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 153     7,80      0,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 152     5,80      0,16 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 155     5,70      0,20 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 158     2,70      0,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 157     6,70     -0,29 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 156     7,20      0,51 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 147     8,10      0,81 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 146     4,00      0,37 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 145     6,00      0,22 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 148     9,70      0,76 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 151     6,60      0,16 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 150     5,60      0,56 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 149     7,50      0,35 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 168     3,20      0,61 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 167     7,40      0,38 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 166     8,90      0,31 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 169     3,10      0,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 172     4,00      0,31 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 171     4,20      0,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 170     3,80      0,11 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 161     3,10      0,32 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 160     2,60      0,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 159     8,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 162     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 165     2,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 164     3,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 163     2,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 126     8,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 125     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 124     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 127     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 130     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 129     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 128     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 119     3,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 118     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 117     8,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 120     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 123     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 122     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 121     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 140     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 139     3,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 138     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 141     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 144     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 143     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 142     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 133     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 132     9,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 131     9,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 134     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 137     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 136     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 135     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 210     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 209     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 208     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 211     9,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2
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Model: M201781.001/GGO
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Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 2k Refl. 8k

g 214     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 213     9,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 212     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 203     9,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 202     2,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 201     9,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 204     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 207    10,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 206     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 205     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 224     7,40     -0,20 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 223     7,20     -0,77 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 222    12,20      0,34 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 225     5,70      0,43 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 228     9,30      0,62 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 227     3,30     -0,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 226     7,60     -0,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 217     3,10     -0,68 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 216     3,00     -0,23 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 215     2,30     -0,68 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 218     7,90     -0,01 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 221     3,20      0,08 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 220     3,30     -0,10 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 219     3,10     -0,10 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 182     3,20      0,05 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 181     2,30      0,06 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 180     3,20      0,06 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 183     8,50     -0,05 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 186     8,50      0,08 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 185     8,40      0,08 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 184     8,40      0,04 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 175     8,40     -0,02 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 174     8,30      0,03 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 173     8,40      0,05 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 176     9,20      0,65 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 179     6,60      0,12 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 178     3,00      0,17 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 177     6,00      0,23 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 196     2,70     -0,33 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 195     9,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 194     6,60      0,26 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 197     6,00     -0,25 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 200     6,50      0,47 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 199     5,60     -0,64 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 198     2,10     -0,57 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 189     2,90      0,62 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 188     2,70     -0,75 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 187     5,20      0,44 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 190     5,80      0,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 193     5,90      0,13 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 192     3,50      1,40 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 191     6,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 116     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 41     6,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 40     9,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 39     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 42     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 45     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 44     7,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 43     2,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 2k Refl. 8k

g 34     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 33     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 32     7,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 35     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 38     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 37     7,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 36     4,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 55     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 54     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 53     7,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 56     2,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 59     8,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 58     3,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 57     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 48     9,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 47     8,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 46     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 49     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 52     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 51     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 50     3,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 13     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 12     2,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 11     3,40     -0,97 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 14     8,40     -0,92 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 17     5,90     -1,19 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 16    10,90     -0,99 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 15     2,70     -1,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 06     8,40     -0,92 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 05     9,50     -1,03 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 04     3,20     -0,91 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 07     3,10     -0,90 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 10     9,50     -1,05 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 09     2,90     -0,96 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 08     2,90     -0,88 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 27     8,30     -0,92 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 26     9,50     -1,07 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 25     8,30     -0,92 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 28     9,50     -1,07 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 31     3,00     -0,88 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 30     3,00     -0,89 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 29     3,10     -1,07 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 20     3,10     -1,06 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 19     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 18     6,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 21     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 24     5,90     -1,01 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 23     5,80     -0,96 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 22     5,70     -0,81 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 97     5,80     -1,02 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 96     5,70     -0,81 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 95     5,70     -0,84 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 98     5,80     -0,88 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 101     5,80     -1,08 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 100     6,80     -1,09 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 99     5,70     -0,96 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 90     7,60     -0,23 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 89     7,70     -0,22 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 88     7,30     -0,32 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 91     4,50     -0,28 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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g 94     8,50     -0,20 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 93     7,40     -0,34 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 92     6,50     -0,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 111     2,20     -0,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 110     2,20     -0,31 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 109     2,40     -0,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 112     7,80     -1,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 115     6,50     -0,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 114     6,40     -0,41 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 113     8,10     -0,71 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 104     2,60     -0,26 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 103     2,20     -0,91 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 102     6,90     -0,79 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 105     6,70     -0,65 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 108     6,10     -0,54 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 107     8,20     -0,68 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 106     7,00     -0,56 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 69     4,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 68     6,70     -0,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 67     2,30     -1,03 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 70     8,10     -0,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 73     8,10     -0,65 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 72     6,40     -0,53 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 71     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 62     6,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 61     8,10     -0,36 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 60     6,90     -0,32 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 63     7,70     -0,31 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 66     7,90     -0,19 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 65     7,20     -0,20 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 64     8,10     -0,17 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 83     7,60     -0,16 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 82     7,50     -0,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 81     3,00     -0,16 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 84     5,80     -0,16 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 87     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 86     7,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 85     6,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 76     2,20     -0,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 75     2,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 74     5,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 77     7,30     -0,83 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 80     7,20     -0,79 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 79     7,20     -0,71 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 78     8,00     -0,77 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 229     6,30     -0,87 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 380     8,10     -0,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 379     7,70     -0,76 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 378     7,80     -0,87 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 381     7,70     -0,87 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 384     3,30     -0,78 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 383     2,30     -1,13 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 382     2,70     -1,15 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 373     7,20     -0,78 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 372     7,20     -0,67 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 371     7,20     -0,83 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 374     7,20     -0,79 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 377     7,20     -0,74 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 376     8,50     -0,92 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 375     8,20     -0,66 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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g 394     7,90     -0,70 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 393     4,20     -0,87 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 392     2,20     -1,11 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 395     3,00     -0,65 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 398     3,30     -1,12 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 397     2,60     -1,29 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 396     7,50     -0,62 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 387    11,30     -0,98 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 386     6,50      1,97 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 385     6,40      3,75 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 388     7,40      2,41 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 391     8,10      2,29 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 390     7,80      1,65 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 389     7,50     -1,02 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 352     8,60      1,54 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 351     2,80     -0,17 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 350     9,50      2,58 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 353    10,50      0,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 356     7,80      0,68 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 355     0,20      0,49 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 354    10,50      2,28 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 345     9,20     -0,23 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 344    10,70     -0,13 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 343    11,10      1,75 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 346    10,20      1,73 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 349    10,70     -0,41 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 348     2,50     -0,66 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 347     2,50     -0,47 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 366     7,30     -0,16 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 365     2,60     -0,34 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 364     8,90      3,52 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 367     9,40      2,84 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 370     4,70      2,30 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 369    10,30      1,71 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 368     7,80      3,70 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 359     6,70      3,64 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 358     6,90      3,71 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 357     7,00      1,54 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 360     9,90      2,56 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 363     9,80      3,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 362     7,10      3,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 361     9,00      0,79 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 436     5,10      3,70 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 435     7,50      1,85 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 434     2,10      0,99 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 437     7,20      2,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 440     6,60      0,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 439     2,20     -0,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 438     7,10     -0,41 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 429     6,90      1,14 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 428     4,30      0,12 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 427     8,50      0,58 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 430    10,10      1,38 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 433     8,30      1,08 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 432     2,70      1,11 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 431    11,70     -0,64 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 450    12,10     -1,06 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 449     7,30      1,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 448     7,20     -0,92 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 451     7,10     -0,72 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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g 454     6,70     -0,69 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 453     6,00      0,84 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 452     9,70      1,10 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 443     7,20      1,17 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 442     4,00      0,86 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 441     4,00     -0,54 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 444     3,40     -0,61 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 447     5,40     -0,45 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 446     2,40     -0,83 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 445     4,50     -0,05 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 408     9,40     -0,33 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 407     2,20     -0,79 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 406     7,10     -0,74 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 409     6,20     -0,77 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 412    10,10     -0,13 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 411     5,80     -0,84 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 410     2,60     -0,77 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 401     9,10     -0,87 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 400     8,30     -0,77 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 399     8,10     -0,74 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 402     2,70     -0,49 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 405     8,80     -0,57 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 404     2,90     -0,72 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 403     2,60     -0,64 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 422     3,70     -0,70 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 421     5,00     -0,57 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 420     2,30     -0,72 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 423     5,90     -0,80 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 426     4,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 425     8,40     -0,51 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 424     5,70     -1,23 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 415     9,00      2,64 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 414     5,90      3,60 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 413     4,00      2,88 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 416     3,30      0,44 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 419     5,90      0,41 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 418     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 417     9,50      0,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 342     1,70      0,17 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 267     9,20      0,53 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 266     5,90      0,21 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 265     3,50      0,45 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 268     7,30      0,53 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 271     5,50      0,51 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 270     8,70      0,36 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 269     8,40      0,18 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 260     2,90      0,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 259     2,50      0,62 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 258     6,40      0,48 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 261     6,30      0,28 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 264     7,50      0,44 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 263     7,10      0,12 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 262     6,30      0,29 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 281     2,10      0,94 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 280     6,20      0,39 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 279     4,60      0,07 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 282     3,20      0,19 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 285     7,90     -0,43 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 284     6,40     -0,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 283    10,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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g 274    10,50     -0,40 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 273     6,70      0,69 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 272     2,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 275     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 278     8,50      0,63 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 277     6,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 276     6,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 239     3,80      0,39 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 238     5,30      0,31 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 237     9,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 240     6,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 243     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 242     8,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 241     8,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 232     9,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 231     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 230     6,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 233     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 236     5,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 235     6,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 234     6,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 253     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 252     3,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 251     2,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 254     3,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 257     6,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 256     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 255     6,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 246     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 245     7,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 244     6,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 247     6,80      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 250     3,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 249     4,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 248     2,90     -0,40 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 323     3,90     -0,69 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 322     4,30     -0,60 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 321     7,60     -0,19 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 324     3,20     -0,42 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 327     6,70     -0,46 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 326     7,50      0,19 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 325     7,70     -0,26 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 316     6,60     -0,29 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 315     6,90     -0,45 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 314     6,70     -0,67 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 317     6,70     -0,70 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 320     7,90      0,03 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 319     8,40     -0,37 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 318     8,40     -0,43 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 337     8,90     -0,24 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 336     8,90     -0,25 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 335     2,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 338     7,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 341     6,60      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 340     5,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 339     3,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 330     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 329     2,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 328     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 331     9,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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g 334     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 333     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 332     8,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 295     8,20      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 294     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 293     8,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 296     5,10      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 299     6,50      0,50 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 298     2,40      0,28 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 297     2,70      0,06 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 288     3,70      0,13 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 287     6,60     -0,59 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 286     7,50     -0,62 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 289     6,00     -0,90 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 292     7,20     -0,58 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 291     4,40     -0,86 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 290     8,60     -0,75 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 309     6,60     -0,82 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 308     9,30     -0,48 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 307     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 310     6,10     -0,82 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 313     6,80      0,42 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 312     6,90      0,40 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 311     6,80      0,38 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 302     7,90      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 301     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 300     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 303     3,30      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 306     6,30     -0,86 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 305     2,00     -0,74 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80

g 304     4,40     -0,87 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 01 Te realiseren gebouw (t toetspunten)    10,00     -0,73 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 02 Te realiseren gebouw (o toetspunten)    10,00     -0,74 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
g 03 Te realiseren gebouw (o toetspunten)     3,50     -1,02 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3
Rekenresultaten Stationsstraat incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A gevel noord 116835,52 426961,79 1,50 54,42 50,98 45,48 55,08
o 01_B gevel noord 116835,52 426961,79 4,50 54,54 51,08 45,60 55,20
o 01_C gevel noord 116835,52 426961,79 7,50 54,04 50,58 45,10 54,70
o 02_A gevel noord 116842,89 426962,62 1,50 54,62 51,17 45,68 55,28
o 02_B gevel noord 116842,89 426962,62 4,50 54,70 51,25 45,76 55,36

o 02_C gevel noord 116842,89 426962,62 7,50 54,22 50,76 45,28 54,88
o 03_A gevel noord 116851,13 426963,54 1,50 54,26 50,81 45,32 54,92
o 03_B gevel noord 116851,13 426963,54 4,50 54,39 50,94 45,45 55,05
o 03_C gevel noord 116851,13 426963,54 7,50 53,92 50,47 44,98 54,58
o 04_A gevel noord 116857,86 426964,30 1,50 54,09 50,65 45,15 54,75

o 04_B gevel noord 116857,86 426964,30 4,50 54,14 50,69 45,20 54,80
o 04_C gevel noord 116857,86 426964,30 7,50 53,65 50,19 44,71 54,31
o 05_A gevel oost 116860,90 426960,45 1,50 48,42 44,99 39,49 49,09
o 05_B gevel oost 116860,90 426960,45 4,50 48,61 45,15 39,67 49,27
o 05_C gevel oost 116860,90 426960,45 7,50 48,26 44,80 39,32 48,92

o 06_A gevel oost 116861,47 426955,58 1,50 45,56 42,13 36,62 46,22
o 06_B gevel oost 116861,47 426955,58 4,50 45,89 42,43 36,95 46,55
o 06_C gevel oost 116861,47 426955,58 7,50 45,61 42,15 36,66 46,26
o 07_A gevel oost 116862,14 426949,88 1,50 42,09 38,66 33,15 42,75
o 07_B gevel oost 116862,14 426949,88 4,50 43,08 39,64 34,14 43,74

o 07_C gevel oost 116862,14 426949,88 7,50 42,92 39,46 33,98 43,58
o 08_A gevel zuid 116858,69 426946,45 1,50 32,40 29,03 23,47 33,08
o 08_B gevel zuid 116858,69 426946,45 4,50 34,90 31,52 25,97 35,58
o 08_C gevel zuid 116858,69 426946,45 7,50 35,60 32,22 26,67 36,28
o 09_A gevel zuid 116852,39 426945,75 1,50 27,21 23,74 18,27 27,86

o 09_B gevel zuid 116852,39 426945,75 4,50 34,86 31,49 25,93 35,54
o 09_C gevel zuid 116852,39 426945,75 7,50 36,15 32,74 27,22 36,82
o 10_B gevel zuid 116844,45 426944,88 4,50 34,16 30,77 25,23 34,83
o 10_C gevel zuid 116844,45 426944,88 7,50 36,54 33,13 27,61 37,21
o 11_B gevel zuid 116835,82 426943,93 4,50 32,62 29,25 23,69 33,30

o 11_C gevel zuid 116835,82 426943,93 7,50 35,24 31,85 26,31 35,91
o 12_B gevel west 116831,07 426947,06 4,50 48,58 45,19 39,64 49,25
o 12_C gevel west 116831,07 426947,06 7,50 49,51 46,09 40,58 50,18
o 13_B gevel west 116830,53 426951,80 4,50 50,29 46,90 41,36 50,96
o 13_C gevel west 116830,53 426951,80 7,50 50,43 47,00 41,49 51,09

o 14_A gevel west 116829,90 426957,27 1,50 51,94 48,52 43,00 52,60
o 14_B gevel west 116829,90 426957,27 4,50 51,90 48,46 42,96 52,56
o 14_C gevel west 116829,90 426957,27 7,50 51,58 48,14 42,64 52,24
o 15_A gevel west 116828,93 426948,25 1,50 49,31 45,90 40,37 49,98
o 16_A gevel west 116829,57 426942,67 1,50 47,63 44,24 38,70 48,30

o 17_A gevel zuid 116834,86 426938,82 1,50 32,97 29,57 24,04 33,64
o 18_A gevel zuid 116843,55 426939,81 1,50 34,24 30,83 25,31 34,91
t 01_A gevel noord 116869,12 426968,08 1,50 55,70 52,25 46,76 56,36
t 01_B gevel noord 116869,12 426968,08 4,50 55,56 52,10 46,62 56,22
t 01_C gevel noord 116869,12 426968,08 7,50 54,88 51,41 45,93 55,53

t 02_A gevel noord 116877,60 426969,04 1,50 55,76 52,30 46,81 56,41
t 02_B gevel noord 116877,60 426969,04 4,50 55,57 52,11 46,62 56,22
t 02_C gevel noord 116877,60 426969,04 7,50 54,89 51,42 45,94 55,54
t 03_A gevel noord 116885,78 426969,97 1,50 55,63 52,18 46,68 56,28
t 03_B gevel noord 116885,78 426969,97 4,50 55,62 52,16 46,67 56,27

t 03_C gevel noord 116885,78 426969,97 7,50 55,01 51,55 46,07 55,67
t 04_A gevel oost 116890,54 426965,77 1,50 50,43 46,99 41,49 51,09
t 04_B gevel oost 116890,54 426965,77 4,50 50,71 47,26 41,77 51,37
t 04_C gevel oost 116890,54 426965,77 7,50 50,49 47,04 41,55 51,15
t 05_A gevel oost 116891,13 426960,67 1,50 48,47 45,04 39,53 49,13

t 05_B gevel oost 116891,13 426960,67 4,50 48,97 45,53 40,03 49,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-3-2021 14:14:17Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 3
Rekenresultaten Stationsstraat incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 05_C gevel oost 116891,13 426960,67 7,50 48,97 45,52 40,03 49,63
t 06_A gevel oost 116891,81 426954,66 1,50 46,42 43,01 37,49 47,09
t 06_B gevel oost 116891,81 426954,66 4,50 47,50 44,07 38,57 48,17
t 06_C gevel oost 116891,81 426954,66 7,50 47,15 43,71 38,21 47,81
t 07_A gevel zuid 116888,40 426948,94 1,50 36,66 33,27 27,73 37,33

t 07_B gevel zuid 116888,40 426948,94 4,50 39,07 35,65 30,14 39,74
t 07_C gevel zuid 116888,40 426948,94 7,50 28,45 25,00 19,51 29,11
t 08_A gevel zuid 116880,56 426948,06 1,50 32,43 29,03 23,50 33,10
t 08_B gevel zuid 116880,56 426948,06 4,50 34,82 31,40 25,88 35,48
t 08_C gevel zuid 116880,56 426948,06 7,50 28,79 25,35 19,85 29,45

t 09_A gevel zuid 116871,62 426947,05 1,50 25,03 21,51 16,07 25,67
t 09_B gevel zuid 116871,62 426947,05 4,50 28,52 25,04 19,57 29,17
t 09_C gevel zuid 116871,62 426947,05 7,50 30,60 27,17 21,66 31,26
t 10_A gevel west 116866,36 426951,02 1,50 42,04 38,61 33,10 42,70
t 10_B gevel west 116866,36 426951,02 4,50 43,05 39,59 34,10 43,70

t 10_C gevel west 116866,36 426951,02 7,50 43,01 39,55 34,07 43,67
t 11_A gevel west 116865,69 426956,89 1,50 45,46 42,02 36,52 46,12
t 11_B gevel west 116865,69 426956,89 4,50 45,69 42,24 36,75 46,35
t 11_C gevel west 116865,69 426956,89 7,50 45,49 42,02 36,54 46,14
t 12_A gevel west 116864,98 426963,10 1,50 49,73 46,29 40,79 50,39

t 12_B gevel west 116864,98 426963,10 4,50 49,80 46,34 40,86 50,46
t 12_C gevel west 116864,98 426963,10 7,50 49,39 45,93 40,45 50,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-3-2021 14:14:17Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 3
Rekenresultaten Spoorweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A gevel noord 116835,52 426961,79 1,50 39,84 36,84 30,59 40,49
o 01_B gevel noord 116835,52 426961,79 4,50 41,79 38,79 32,54 42,44
o 01_C gevel noord 116835,52 426961,79 7,50 43,05 40,05 33,80 43,70
o 02_A gevel noord 116842,89 426962,62 1,50 40,17 37,17 30,92 40,82
o 02_B gevel noord 116842,89 426962,62 4,50 42,08 39,07 32,83 42,72

o 02_C gevel noord 116842,89 426962,62 7,50 43,30 40,29 34,05 43,94
o 03_A gevel noord 116851,13 426963,54 1,50 40,31 37,31 31,06 40,96
o 03_B gevel noord 116851,13 426963,54 4,50 42,21 39,21 32,96 42,86
o 03_C gevel noord 116851,13 426963,54 7,50 43,39 40,38 34,14 44,03
o 04_A gevel noord 116857,86 426964,30 1,50 40,67 37,67 31,42 41,32

o 04_B gevel noord 116857,86 426964,30 4,50 42,40 39,39 33,15 43,04
o 04_C gevel noord 116857,86 426964,30 7,50 43,54 40,53 34,29 44,18
o 05_A gevel oost 116860,90 426960,45 1,50 37,25 34,26 28,00 37,90
o 05_B gevel oost 116860,90 426960,45 4,50 38,76 35,76 29,50 39,40
o 05_C gevel oost 116860,90 426960,45 7,50 39,76 36,75 30,50 40,40

o 06_A gevel oost 116861,47 426955,58 1,50 35,81 32,81 26,55 36,45
o 06_B gevel oost 116861,47 426955,58 4,50 37,19 34,18 27,93 37,83
o 06_C gevel oost 116861,47 426955,58 7,50 38,15 35,13 28,89 38,79
o 07_A gevel oost 116862,14 426949,88 1,50 34,37 31,38 25,12 35,02
o 07_B gevel oost 116862,14 426949,88 4,50 35,70 32,69 26,44 36,34

o 07_C gevel oost 116862,14 426949,88 7,50 36,81 33,79 27,56 37,45
o 08_A gevel zuid 116858,69 426946,45 1,50 24,52 21,49 15,27 25,16
o 08_B gevel zuid 116858,69 426946,45 4,50 23,61 20,49 14,37 24,23
o 08_C gevel zuid 116858,69 426946,45 7,50 25,75 22,66 16,53 26,39
o 09_A gevel zuid 116852,39 426945,75 1,50 21,15 18,07 11,88 21,77

o 09_B gevel zuid 116852,39 426945,75 4,50 23,54 20,43 14,29 24,16
o 09_C gevel zuid 116852,39 426945,75 7,50 26,14 23,07 16,91 26,78
o 10_B gevel zuid 116844,45 426944,88 4,50 26,52 23,47 17,27 27,15
o 10_C gevel zuid 116844,45 426944,88 7,50 26,48 23,42 17,24 27,12
o 11_B gevel zuid 116835,82 426943,93 4,50 25,97 22,91 16,72 26,60

o 11_C gevel zuid 116835,82 426943,93 7,50 25,47 22,38 16,24 26,10
o 12_B gevel west 116831,07 426947,06 4,50 35,92 32,94 26,67 36,57
o 12_C gevel west 116831,07 426947,06 7,50 37,68 34,68 28,42 38,32
o 13_B gevel west 116830,53 426951,80 4,50 36,86 33,87 27,61 37,51
o 13_C gevel west 116830,53 426951,80 7,50 38,46 35,46 29,20 39,10

o 14_A gevel west 116829,90 426957,27 1,50 36,95 33,96 27,70 37,60
o 14_B gevel west 116829,90 426957,27 4,50 37,61 34,62 28,36 38,26
o 14_C gevel west 116829,90 426957,27 7,50 39,06 36,06 29,81 39,71
o 15_A gevel west 116828,93 426948,25 1,50 34,67 31,68 25,42 35,32
o 16_A gevel west 116829,57 426942,67 1,50 33,82 30,83 24,57 34,47

o 17_A gevel zuid 116834,86 426938,82 1,50 26,05 23,00 16,81 26,69
o 18_A gevel zuid 116843,55 426939,81 1,50 21,89 18,77 12,65 22,51
t 01_A gevel noord 116869,12 426968,08 1,50 40,72 37,72 31,47 41,37
t 01_B gevel noord 116869,12 426968,08 4,50 42,63 39,62 33,38 43,27
t 01_C gevel noord 116869,12 426968,08 7,50 43,80 40,79 34,55 44,44

t 02_A gevel noord 116877,60 426969,04 1,50 40,69 37,68 31,44 41,33
t 02_B gevel noord 116877,60 426969,04 4,50 42,60 39,59 33,35 43,24
t 02_C gevel noord 116877,60 426969,04 7,50 43,76 40,75 34,52 44,41
t 03_A gevel noord 116885,78 426969,97 1,50 39,75 36,74 30,50 40,39
t 03_B gevel noord 116885,78 426969,97 4,50 42,20 39,19 32,96 42,85

t 03_C gevel noord 116885,78 426969,97 7,50 43,54 40,53 34,30 44,19
t 04_A gevel oost 116890,54 426965,77 1,50 33,61 30,55 24,37 34,25
t 04_B gevel oost 116890,54 426965,77 4,50 37,59 34,56 28,36 38,24
t 04_C gevel oost 116890,54 426965,77 7,50 39,15 36,11 29,92 39,79
t 05_A gevel oost 116891,13 426960,67 1,50 33,68 30,63 24,45 34,32

t 05_B gevel oost 116891,13 426960,67 4,50 37,37 34,34 28,13 38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-3-2021 14:15:26Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 3
Rekenresultaten Spoorweg incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 05_C gevel oost 116891,13 426960,67 7,50 38,76 35,73 29,53 39,41
t 06_A gevel oost 116891,81 426954,66 1,50 33,50 30,45 24,27 34,14
t 06_B gevel oost 116891,81 426954,66 4,50 36,77 33,73 27,53 37,41
t 06_C gevel oost 116891,81 426954,66 7,50 37,88 34,85 28,65 38,53
t 07_A gevel zuid 116888,40 426948,94 1,50 24,01 20,83 14,78 24,62

t 07_B gevel zuid 116888,40 426948,94 4,50 28,13 25,03 18,90 28,76
t 07_C gevel zuid 116888,40 426948,94 7,50 25,74 22,63 16,54 26,38
t 08_A gevel zuid 116880,56 426948,06 1,50 19,65 16,13 10,58 20,25
t 08_B gevel zuid 116880,56 426948,06 4,50 22,62 19,13 13,56 23,23
t 08_C gevel zuid 116880,56 426948,06 7,50 25,60 22,48 16,40 26,24

t 09_A gevel zuid 116871,62 426947,05 1,50 18,10 14,83 8,92 18,71
t 09_B gevel zuid 116871,62 426947,05 4,50 22,05 18,80 12,90 22,67
t 09_C gevel zuid 116871,62 426947,05 7,50 25,98 22,87 16,78 26,62
t 10_A gevel west 116866,36 426951,02 1,50 33,43 30,43 24,17 34,07
t 10_B gevel west 116866,36 426951,02 4,50 35,10 32,09 25,84 35,74

t 10_C gevel west 116866,36 426951,02 7,50 36,28 33,26 27,02 36,92
t 11_A gevel west 116865,69 426956,89 1,50 34,94 31,94 25,68 35,58
t 11_B gevel west 116865,69 426956,89 4,50 36,77 33,76 27,51 37,41
t 11_C gevel west 116865,69 426956,89 7,50 37,92 34,91 28,67 38,56
t 12_A gevel west 116864,98 426963,10 1,50 37,52 34,53 28,27 38,17

t 12_B gevel west 116864,98 426963,10 4,50 38,93 35,93 29,67 39,57
t 12_C gevel west 116864,98 426963,10 7,50 39,95 36,95 30,69 40,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-3-2021 14:15:26Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Rapport: Resultatentabel
Model: situatie RL 2031

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: baan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

o 01_A gevel noord 1,50 52,6

o 01_B gevel noord 4,50 55,0

o 01_C gevel noord 7,50 55,3

o 02_A gevel noord 1,50 53,1

o 02_B gevel noord 4,50 55,3

o 02_C gevel noord 7,50 55,6

o 03_A gevel noord 1,50 53,3

o 03_B gevel noord 4,50 55,4

o 03_C gevel noord 7,50 55,6

o 04_A gevel noord 1,50 53,7

o 04_B gevel noord 4,50 55,5

o 04_C gevel noord 7,50 55,7

o 05_A gevel oost 1,50 50,0

o 05_B gevel oost 4,50 51,9

o 05_C gevel oost 7,50 52,0

o 06_A gevel oost 1,50 48,6

o 06_B gevel oost 4,50 50,7

o 06_C gevel oost 7,50 50,7

o 07_A gevel oost 1,50 46,8

o 07_B gevel oost 4,50 49,0

o 07_C gevel oost 7,50 49,3

o 08_A gevel zuid 1,50 36,2

o 08_B gevel zuid 4,50 34,9

o 08_C gevel zuid 7,50 37,3

o 09_A gevel zuid 1,50 33,3

o 09_B gevel zuid 4,50 34,8

o 09_C gevel zuid 7,50 37,0

o 10_B gevel zuid 4,50 38,5

o 10_C gevel zuid 7,50 37,8

o 11_B gevel zuid 4,50 37,0

o 11_C gevel zuid 7,50 35,9 
o 12_B gevel west              4,50 48,6 
o 12_C gevel west 7,50 50,1 
o 13_B gevel west 4,50 50,1 
o 13_C gevel west 7,50 51,0

o 14_A gevel west 1,50 49,4

o 14_B gevel west 4,50 51,0

o 14_C gevel west 7,50 51,6

o 15_A gevel west 1,50 47,0

o 16_A gevel west 1,50 45,9

o 17_A gevel zuid 1,50 37,7

o 18_A gevel zuid 1,50 33,1

t 01_A gevel noord 1,50 54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-3-2021 09:41:47Geomilieu V4.50

Bijlage 3
Rekenresultaten spoorwegverkeer



Rapport: Resultatentabel
Model: situatie RL 2031

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: baan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

t 01_B gevel noord 4,50 55,9

t 01_C gevel noord 7,50 56,0

t 02_A gevel noord 1,50 54,2

t 02_B gevel noord 4,50 55,8

t 02_C gevel noord 7,50 55,9

t 03_A gevel noord 1,50 53,1

t 03_B gevel noord 4,50 55,4

t 03_C gevel noord 7,50 55,7

t 04_A gevel oost 1,50 48,3

t 04_B gevel oost 4,50 51,1

t 04_C gevel oost 7,50 51,6

t 05_A gevel oost 1,50 47,7

t 05_B gevel oost 4,50 50,3

t 05_C gevel oost 7,50 50,7

t 06_A gevel oost 1,50 47,0

t 06_B gevel oost 4,50 49,7

t 06_C gevel oost 7,50 49,8

t 07_A gevel zuid 1,50 38,9

t 07_B gevel zuid 4,50 41,8

t 07_C gevel zuid 7,50 35,6

t 08_A gevel zuid 1,50 29,0

t 08_B gevel zuid 4,50 33,0

t 08_C gevel zuid 7,50 36,4

t 09_A gevel zuid 1,50 30,0

t 09_B gevel zuid 4,50 33,8

t 09_C gevel zuid 7,50 36,7

t 10_A gevel west 1,50 46,1

t 10_B gevel west 4,50 48,6

t 10_C gevel west 7,50 49,0

t 11_A gevel west 1,50 48,0

t 11_B gevel west 4,50 50,4

t 11_C gevel west 7,50 50,6

t 12_A gevel west 1,50 49,6

t 12_B gevel west 4,50 51,8

t 12_C gevel west 7,50 52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-3-2021 09:41:47Geomilieu V4.50

Bijlage 3
Rekenresultaten spoorwegverkeer



Bijlage 4
Rekenresultaten cumulatief, wegverkeer excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001/GGO

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

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A gevel noord 116835,52 426961,79 1,50 59,58 56,16 50,63 60,24
o 01_B gevel noord 116835,52 426961,79 4,50 59,79 56,35 50,82 60,44
o 01_C gevel noord 116835,52 426961,79 7,50 59,39 55,97 50,42 60,04
o 02_A gevel noord 116842,89 426962,62 1,50 59,78 56,35 50,83 60,44
o 02_B gevel noord 116842,89 426962,62 4,50 59,95 56,51 50,98 60,60

o 02_C gevel noord 116842,89 426962,62 7,50 59,58 56,15 50,60 60,23
o 03_A gevel noord 116851,13 426963,54 1,50 59,44 56,01 50,48 60,09
o 03_B gevel noord 116851,13 426963,54 4,50 59,66 56,23 50,70 60,31
o 03_C gevel noord 116851,13 426963,54 7,50 59,31 55,89 50,34 59,96
o 04_A gevel noord 116857,86 426964,30 1,50 59,28 55,86 50,33 59,94

o 04_B gevel noord 116857,86 426964,30 4,50 59,43 56,00 50,46 60,08
o 04_C gevel noord 116857,86 426964,30 7,50 59,06 55,65 50,09 59,72
o 05_A gevel oost 116860,90 426960,45 1,50 53,75 50,35 44,79 54,41
o 05_B gevel oost 116860,90 426960,45 4,50 54,05 50,64 45,07 54,70
o 05_C gevel oost 116860,90 426960,45 7,50 53,87 50,46 44,87 54,51

o 06_A gevel oost 116861,47 426955,58 1,50 51,01 47,62 42,04 51,67
o 06_B gevel oost 116861,47 426955,58 4,50 51,47 48,07 42,48 52,12
o 06_C gevel oost 116861,47 426955,58 7,50 51,39 48,00 42,38 52,04
o 07_A gevel oost 116862,14 426949,88 1,50 47,81 44,45 38,81 48,46
o 07_B gevel oost 116862,14 426949,88 4,50 48,91 45,53 39,88 49,55

o 07_C gevel oost 116862,14 426949,88 7,50 49,05 45,67 39,97 49,67
o 08_A gevel zuid 116858,69 426946,45 1,50 39,30 35,88 29,85 39,78
o 08_B gevel zuid 116858,69 426946,45 4,50 42,14 38,71 32,50 42,56
o 08_C gevel zuid 116858,69 426946,45 7,50 43,76 40,31 33,87 44,09
o 09_A gevel zuid 116852,39 426945,75 1,50 35,62 32,07 25,76 35,94

o 09_B gevel zuid 116852,39 426945,75 4,50 42,17 38,75 32,51 42,59
o 09_C gevel zuid 116852,39 426945,75 7,50 44,16 40,71 34,31 44,51
o 10_B gevel zuid 116844,45 426944,88 4,50 41,97 38,57 32,26 42,37
o 10_C gevel zuid 116844,45 426944,88 7,50 44,53 41,07 34,69 44,88
o 11_B gevel zuid 116835,82 426943,93 4,50 42,42 39,02 32,24 42,68

o 11_C gevel zuid 116835,82 426943,93 7,50 44,83 41,32 34,59 45,04
o 12_B gevel west 116831,07 426947,06 4,50 54,16 50,79 45,07 54,78
o 12_C gevel west 116831,07 426947,06 7,50 55,12 51,71 46,03 55,73
o 13_B gevel west 116830,53 426951,80 4,50 55,70 52,33 46,67 56,34
o 13_C gevel west 116830,53 426951,80 7,50 55,94 52,53 46,88 56,56

o 14_A gevel west 116829,90 426957,27 1,50 57,18 53,77 48,19 57,83
o 14_B gevel west 116829,90 426957,27 4,50 57,24 53,82 48,22 57,88
o 14_C gevel west 116829,90 426957,27 7,50 57,00 53,58 47,97 57,63
o 15_A gevel west 116828,93 426948,25 1,50 54,69 51,29 45,65 55,32
o 16_A gevel west 116829,57 426942,67 1,50 53,20 49,81 44,10 53,81

o 17_A gevel zuid 116834,86 426938,82 1,50 42,27 38,82 32,18 42,54
o 18_A gevel zuid 116843,55 426939,81 1,50 41,59 38,15 31,90 41,99
t 01_A gevel noord 116869,12 426968,08 1,50 60,84 57,40 51,89 61,50
t 01_B gevel noord 116869,12 426968,08 4,50 60,78 57,34 51,82 61,43
t 01_C gevel noord 116869,12 426968,08 7,50 60,21 56,78 51,25 60,86

t 02_A gevel noord 116877,60 426969,04 1,50 60,89 57,45 51,94 61,55
t 02_B gevel noord 116877,60 426969,04 4,50 60,79 57,35 51,83 61,44
t 02_C gevel noord 116877,60 426969,04 7,50 60,22 56,79 51,25 60,87
t 03_A gevel noord 116885,78 426969,97 1,50 60,74 57,30 51,79 61,40
t 03_B gevel noord 116885,78 426969,97 4,50 60,82 57,38 51,86 61,47

t 03_C gevel noord 116885,78 426969,97 7,50 60,32 56,90 51,36 60,98
t 04_A gevel oost 116890,54 426965,77 1,50 55,55 52,12 46,60 56,21
t 04_B gevel oost 116890,54 426965,77 4,50 55,98 52,55 47,00 56,63
t 04_C gevel oost 116890,54 426965,77 7,50 55,89 52,47 46,90 56,54
t 05_A gevel oost 116891,13 426960,67 1,50 53,67 50,25 44,70 54,32

t 05_B gevel oost 116891,13 426960,67 4,50 54,35 50,94 45,36 55,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-3-2021 14:15:51Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 4
Rekenresultaten cumulatief, wegverkeer excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001/GGO

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

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 05_C gevel oost 116891,13 426960,67 7,50 54,50 51,08 45,48 55,14
t 06_A gevel oost 116891,81 426954,66 1,50 51,73 48,33 42,75 52,38
t 06_B gevel oost 116891,81 426954,66 4,50 53,00 49,59 43,98 53,64
t 06_C gevel oost 116891,81 426954,66 7,50 52,86 49,45 43,80 53,48
t 07_A gevel zuid 116888,40 426948,94 1,50 42,53 39,11 33,33 43,10

t 07_B gevel zuid 116888,40 426948,94 4,50 45,16 41,72 35,90 45,71
t 07_C gevel zuid 116888,40 426948,94 7,50 41,82 38,26 31,13 41,89
t 08_A gevel zuid 116880,56 426948,06 1,50 39,28 35,82 29,74 39,73
t 08_B gevel zuid 116880,56 426948,06 4,50 41,94 38,43 32,31 42,35
t 08_C gevel zuid 116880,56 426948,06 7,50 41,51 37,96 30,89 41,60

t 09_A gevel zuid 116871,62 426947,05 1,50 35,49 31,91 25,16 35,66
t 09_B gevel zuid 116871,62 426947,05 4,50 38,99 35,42 28,66 39,16
t 09_C gevel zuid 116871,62 426947,05 7,50 41,60 38,09 31,22 41,77
t 10_A gevel west 116866,36 426951,02 1,50 47,64 44,26 38,65 48,29
t 10_B gevel west 116866,36 426951,02 4,50 48,76 45,36 39,74 49,40

t 10_C gevel west 116866,36 426951,02 7,50 48,98 45,59 39,93 49,61
t 11_A gevel west 116865,69 426956,89 1,50 50,84 47,43 41,87 51,50
t 11_B gevel west 116865,69 426956,89 4,50 51,23 47,83 42,25 51,88
t 11_C gevel west 116865,69 426956,89 7,50 51,23 47,83 42,22 51,87
t 12_A gevel west 116864,98 426963,10 1,50 54,99 51,57 46,03 55,65

t 12_B gevel west 116864,98 426963,10 4,50 55,15 51,73 46,18 55,80
t 12_C gevel west 116864,98 426963,10 7,50 54,87 51,46 45,89 55,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

9-3-2021 14:15:51Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



 
 
 

BIJLAGE 5 

 



goederen LRL L*RL LVL L*VL L*VL,CUM L*RL,CUM

[m] % L den  [dB] L den  [dB] L den  [dB] L den  [dB] L den  [dB] L den  [dB]

o 01_A gevel noord 1,5 < 30 52,6 48,6 60,2 60,24 61 n.v.t.
o 01_B gevel noord 4,5 < 30 55,0 50,9 60,4 60,44 61 n.v.t.
o 01_C gevel noord 7,5 < 30 55,3 51,1 60,0 60,04 61 n.v.t.
o 02_A gevel noord 1,5 < 30 53,1 49,0 60,4 60,44 61 n.v.t.
o 02_B gevel noord 4,5 < 30 55,3 51,1 60,6 60,6 61 n.v.t.
o 02_C gevel noord 7,5 < 30 55,6 51,4 60,2 60,23 61 n.v.t.
o 03_A gevel noord 1,5 < 30 53,3 49,2 60,1 60,09 60 n.v.t.
o 03_B gevel noord 4,5 < 30 55,4 51,2 60,3 60,31 61 n.v.t.
o 03_C gevel noord 7,5 < 30 55,6 51,4 60,0 59,96 61 n.v.t.
o 04_A gevel noord 1,5 < 30 53,7 49,6 59,9 59,94 60 n.v.t.
o 04_B gevel noord 4,5 < 30 55,5 51,3 60,1 60,08 61 n.v.t.
o 04_C gevel noord 7,5 < 30 55,7 51,5 59,7 59,72 60 n.v.t.
o 05_A gevel oost 1,5 < 30 50,0 46,1 54,4 54,41 55 n.v.t.
o 05_B gevel oost 4,5 < 30 51,9 47,9 54,7 54,7 56 n.v.t.
o 05_C gevel oost 7,5 < 30 52,0 48,0 54,5 54,51 55 n.v.t.
o 06_A gevel oost 1,5 < 30 48,6 44,8 51,7 51,67 52 n.v.t.
o 06_B gevel oost 4,5 < 30 50,7 46,8 52,1 52,12 53 n.v.t.
o 06_C gevel oost 7,5 < 30 50,7 46,8 52,0 52,04 53 n.v.t.
o 07_A gevel oost 1,5 < 30 46,8 43,1 48,5 48,46 50 n.v.t.
o 07_B gevel oost 4,5 < 30 49,0 45,2 49,6 49,55 51 n.v.t.
o 07_C gevel oost 7,5 < 30 49,3 45,4 49,7 49,67 51 n.v.t.
o 08_A gevel zuid 1,5 < 30 36,2 33,0 39,8 39,78 41 n.v.t.
o 08_B gevel zuid 4,5 < 30 34,9 31,8 42,6 42,56 43 n.v.t.
o 08_C gevel zuid 7,5 < 30 37,3 34,0 44,1 44,09 44 n.v.t.
o 09_A gevel zuid 1,5 < 30 33,3 30,2 35,9 35,94 37 n.v.t.
o 09_B gevel zuid 4,5 < 30 34,8 31,7 42,6 42,59 43 n.v.t.
o 09_C gevel zuid 7,5 < 30 37,0 33,8 44,5 44,51 45 n.v.t.
o 10_B gevel zuid 4,5 < 30 38,5 35,2 42,4 42,37 43 n.v.t.
o 10_C gevel zuid 7,5 < 30 37,8 34,5 44,9 44,88 45 n.v.t.
o 11_B gevel zuid 4,5 < 30 37,0 33,8 42,7 42,68 43 n.v.t.
o 11_C gevel zuid 7,5 < 30 35,9 32,7 45,0 45,04 45 n.v.t.
o 12_B gevel oost 4,5 < 30 48,6 44,8 54,8 54,78 55 n.v.t.
o 12_C gevel oost 7,5 < 30 50,1 46,2 55,7 55,73 56 n.v.t.
o 13_B gevel oost 4,5 < 30 50,1 46,2 56,3 56,34 57 n.v.t.
o 13_C gevel oost 7,5 < 30 51,0 47,1 56,6 56,56 57 n.v.t.
o 14_A gevel oost 1,5 < 30 49,4 45,5 57,8 57,83 58 n.v.t.
o 14_B gevel oost 4,5 < 30 51,0 47,1 57,9 57,88 58 n.v.t.
o 14_C gevel oost 7,5 < 30 51,6 47,6 57,6 57,63 58 n.v.t.
o 15_A gevel oost 1,5 < 30 47,0 43,3 55,3 55,32 56 n.v.t.
o 16_A gevel oost 1,5 < 30 45,9 42,2 53,8 53,81 54 n.v.t.
o 17_A gevel zuid 1,5 < 30 37,7 34,4 42,5 42,54 43 n.v.t.
o 18_A gevel zuid 1,5 < 30 33,1 30,0 42,0 41,99 42 n.v.t.
t 01_A gevel noord 1,5 < 30 54,2 50,1 61,5 61,5 62 n.v.t.
t 01_B gevel noord 4,5 < 30 55,9 51,7 61,4 61,43 62 n.v.t.
t 01_C gevel noord 7,5 < 30 56,0 51,8 60,9 60,86 61 n.v.t.
t 02_A gevel noord 1,5 < 30 54,2 50,1 61,6 61,55 62 n.v.t.
t 02_B gevel noord 4,5 < 30 55,8 51,6 61,4 61,44 62 n.v.t.
t 02_C gevel noord 7,5 < 30 55,9 51,7 60,9 60,87 61 n.v.t.
t 03_A gevel noord 1,5 < 30 53,1 49,0 61,4 61,4 62 n.v.t.
t 03_B gevel noord 4,5 < 30 55,4 51,2 61,5 61,47 62 n.v.t.
t 03_C gevel noord 7,5 < 30 55,7 51,5 61,0 60,98 61 n.v.t.
t 04_A gevel oost 1,5 < 30 48,3 44,5 56,2 56,21 56 n.v.t.
t 04_B gevel oost 4,5 < 30 51,1 47,1 56,6 56,63 57 n.v.t.
t 04_C gevel oost 7,5 < 30 51,6 47,6 56,5 56,54 57 n.v.t.
t 05_A gevel oost 1,5 < 30 47,7 43,9 54,3 54,32 55 n.v.t.
t 05_B gevel oost 4,5 < 30 50,3 46,4 55,0 55 56 n.v.t.

wegverkeerslawaairailverkeerslawaaitoets-

punt omschrijving

toets- 

hoogte

gecumuleerd



t 05_C gevel oost 7,5 < 30 50,7 46,8 55,1 55,14 56 n.v.t.
t 06_A gevel oost 1,5 < 30 47,0 43,3 52,4 52,38 53 n.v.t.
t 06_B gevel oost 4,5 < 30 49,7 45,8 53,6 53,64 54 n.v.t.
t 06_C gevel oost 7,5 < 30 49,8 45,9 53,5 53,48 54 n.v.t.
t 07_A gevel zuid 1,5 < 30 38,9 35,6 43,1 43,1 44 n.v.t.
t 07_B gevel zuid 4,5 < 30 41,8 38,3 45,7 45,71 46 n.v.t.
t 07_C gevel zuid 7,5 < 30 35,6 32,4 41,9 41,89 42 n.v.t.
t 08_A gevel zuid 1,5 < 30 29,0 26,2 39,7 39,73 40 n.v.t.
t 08_B gevel zuid 4,5 < 30 33,0 30,0 42,4 42,35 43 n.v.t.
t 08_C gevel zuid 7,5 < 30 36,4 33,2 41,6 41,6 42 n.v.t.
t 09_A gevel zuid 1,5 < 30 30,0 27,1 35,7 35,66 36 n.v.t.
t 09_B gevel zuid 4,5 < 30 33,8 30,7 39,2 39,16 40 n.v.t.
t 09_C gevel zuid 7,5 < 30 36,7 33,5 41,8 41,77 42 n.v.t.
t 10_A gevel west 1,5 < 30 46,1 42,4 48,3 48,29 49 n.v.t.
t 10_B gevel west 4,5 < 30 48,6 44,8 49,4 49,4 51 n.v.t.
t 10_C gevel west 7,5 < 30 49,0 45,2 49,6 49,61 51 n.v.t.
t 11_A gevel west 1,5 < 30 48,0 44,2 51,5 51,5 52 n.v.t.
t 11_B gevel west 4,5 < 30 50,4 46,5 51,9 51,88 53 n.v.t.
t 11_C gevel west 7,5 < 30 50,6 46,7 51,9 51,87 53 n.v.t.
t 12_A gevel west 1,5 < 30 49,6 45,7 55,7 55,65 56 n.v.t.
t 12_B gevel west 4,5 < 30 51,8 47,8 55,8 55,8 56 n.v.t.
t 12_C gevel west 7,5 < 30 52,0 48,0 55,5 55,52 56 n.v.t.
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Bijlage 7
Aangepaste invoergegevensInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Model: M201781.001.R2/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

Naam Omschr. Hdef. Gevel Hoogte A Hoogte B Hoogte C X Y

t 01 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116869,12     426968,08
t 02 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116877,60     426969,04
t 03 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116885,78     426969,97
t 04 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116890,39     426965,88
t 05a gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116889,72     426963,98

t 06 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116889,85     426957,63
t 07 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116888,25     426949,03
t 08 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116880,37     426948,13
t 09 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116871,55     426947,13
t 10 gevel west Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116867,21     426955,16

t 11a gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116865,86     426961,38
t 12 gevel west Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116865,01     426962,75
o 01 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116835,52     426961,80
o 02 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116842,89     426962,62
o 03 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116851,13     426963,54

o 04 gevel noord Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116857,85     426964,29
o 05 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116860,90     426960,45
o 06 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116861,47     426955,58
o 07 gevel oost Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116862,14     426949,88
o 08 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116858,76     426946,45

o 09 gevel zuid Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116852,39     426945,75
o 10 gevel zuid Relatief Ja --      4,50      7,50     116844,45     426944,88
o 11 gevel zuid Relatief Ja --      4,50      7,50     116835,81     426943,93
o 12 gevel west Relatief Ja --      4,50      7,50     116831,07     426947,06
o 13 gevel west Relatief Ja --      4,50      7,50     116830,53     426951,80

o 14 gevel west Relatief Ja      1,50      4,50      7,50     116829,90     426957,27
o 15 gevel west Relatief Ja      1,50 -- --     116828,93     426948,25
o 16 gevel west Relatief Ja      1,50 -- --     116829,57     426942,67
o 17 gevel zuid Relatief Ja      1,50 -- --     116834,86     426938,82
o 18 gevel zuid Relatief Ja      1,50 -- --     116843,55     426939,81

t 05b balkon/buitenruimte Relatief Nee      1,50      4,50      7,50     116889,97     426962,43
t 11b balkon/buitenruimte Relatief Nee      1,50      4,50      7,50     116866,09     426959,85
t 05c balkon/buitenruimte Relatief Nee      1,50      4,50      7,50     116890,09     426961,32
t 11c balkon/buitenruimte Relatief Nee      1,50      4,50      7,50     116866,19     426958,92

20-7-2021 08:46:23Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 7
Aangepaste invoergegevensInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Model: M201781.001.R2/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

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

s 01 scherm/balkon     10,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80
s 02 scherm/balkon     10,00 -- Relatief 0 dB Nee 0,80 0,80 0,80
PE1350689 p:1040805950      1,00      1,40 Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00
PE1350692 p:1040805953      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00
PE1350697 p:1040805958      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00

PE1350688 p:1040805949      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00
PE1350683 p:1040805944      1,00      1,40 Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00
PE1350687 p:1040805948      1,00 -- Eigen waarde 0 dB Nee 0,00 0,00 0,00

20-7-2021 08:46:23Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 7
Aangepaste invoergegevensInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Model: M201781.001.R2/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

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

s 01 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
s 02 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
PE1350689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE1350688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage 7
Aangepaste invoergegevensInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Model: M201781.001.R2/GGO
Stationsstraat 27 - Gemeente Hardinxveld-Giessendam

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

Naam Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

s 01 0,80 0,80 0,80 0,80
s 02 0,80 0,80 0,80 0,80
PE1350689 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350692 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350697 0,00 0,00 0,00 0,00

PE1350688 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350683 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1350687 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage 7
Rekenresultaten Stationsstraat incl. aftrekInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001.R2/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A gevel noord 1,50 54,42 50,98 45,48 55,08
o 01_B gevel noord 4,50 54,54 51,09 45,60 55,20
o 01_C gevel noord 7,50 54,04 50,58 45,10 54,70
o 02_A gevel noord 1,50 54,62 51,17 45,68 55,28
o 02_B gevel noord 4,50 54,70 51,25 45,76 55,36

o 02_C gevel noord 7,50 54,22 50,76 45,28 54,88
o 03_A gevel noord 1,50 54,26 50,82 45,32 54,92
o 03_B gevel noord 4,50 54,40 50,94 45,46 55,06
o 03_C gevel noord 7,50 53,93 50,47 44,99 54,59
o 04_A gevel noord 1,50 54,08 50,64 45,15 54,74

o 04_B gevel noord 4,50 54,14 50,69 45,20 54,80
o 04_C gevel noord 7,50 53,64 50,19 44,70 54,30
o 05_A gevel oost 1,50 48,44 45,01 39,51 49,11
o 05_B gevel oost 4,50 48,64 45,18 39,69 49,29
o 05_C gevel oost 7,50 48,27 44,81 39,33 48,93

o 06_A gevel oost 1,50 45,70 42,27 36,76 46,36
o 06_B gevel oost 4,50 46,04 42,59 37,10 46,70
o 06_C gevel oost 7,50 45,77 42,30 36,82 46,42
o 07_A gevel oost 1,50 41,35 37,93 32,42 42,02
o 07_B gevel oost 4,50 42,33 38,87 33,38 42,98

o 07_C gevel oost 7,50 42,17 38,70 33,23 42,82
o 08_A gevel zuid 1,50 32,38 29,01 23,45 33,06
o 08_B gevel zuid 4,50 34,77 31,38 25,84 35,44
o 08_C gevel zuid 7,50 35,39 32,00 26,46 36,06
o 09_A gevel zuid 1,50 27,13 23,66 18,19 27,78

o 09_B gevel zuid 4,50 34,76 31,38 25,83 35,44
o 09_C gevel zuid 7,50 36,02 32,60 27,08 36,68
o 10_B gevel zuid 4,50 34,05 30,67 25,13 34,73
o 10_C gevel zuid 7,50 36,45 33,03 27,51 37,11
o 11_B gevel zuid 4,50 32,47 29,09 23,54 33,15

o 11_C gevel zuid 7,50 35,12 31,73 26,19 35,79
o 12_B gevel west 4,50 48,58 45,19 39,64 49,25
o 12_C gevel west 7,50 49,51 46,09 40,58 50,18
o 13_B gevel west 4,50 50,29 46,90 41,36 50,96
o 13_C gevel west 7,50 50,43 47,00 41,49 51,09

o 14_A gevel west 1,50 51,94 48,52 43,00 52,60
o 14_B gevel west 4,50 51,90 48,46 42,96 52,56
o 14_C gevel west 7,50 51,58 48,14 42,64 52,24
o 15_A gevel west 1,50 49,31 45,90 40,37 49,98
o 16_A gevel west 1,50 47,63 44,24 38,70 48,30

o 17_A gevel zuid 1,50 32,97 29,57 24,04 33,64
o 18_A gevel zuid 1,50 34,24 30,83 25,31 34,91
t 01_A gevel noord 1,50 55,70 52,25 46,76 56,36
t 01_B gevel noord 4,50 55,56 52,10 46,62 56,22
t 01_C gevel noord 7,50 54,88 51,41 45,93 55,53

t 02_A gevel noord 1,50 55,76 52,30 46,81 56,41
t 02_B gevel noord 4,50 55,57 52,11 46,62 56,22
t 02_C gevel noord 7,50 54,89 51,42 45,94 55,54
t 03_A gevel noord 1,50 55,63 52,18 46,68 56,28
t 03_B gevel noord 4,50 55,62 52,16 46,67 56,27

t 03_C gevel noord 7,50 55,01 51,55 46,07 55,67
t 04_A gevel oost 1,50 50,35 46,92 41,41 51,01
t 04_B gevel oost 4,50 50,65 47,20 41,71 51,31
t 04_C gevel oost 7,50 50,44 46,99 41,50 51,10
t 05a_A gevel zuid 1,50 32,43 29,02 23,49 33,10

t 05a_B gevel zuid 4,50 34,52 31,08 25,58 35,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-7-2021 08:46:42Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 7
Rekenresultaten Stationsstraat incl. aftrekInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001.R2/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stationsstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 05a_C gevel zuid 7,50 35,51 32,05 26,57 36,17
t 05b_A balkon/buitenruimte 1,50 34,83 31,39 25,89 35,49
t 05b_B balkon/buitenruimte 4,50 36,51 33,03 27,57 37,16
t 05b_C balkon/buitenruimte 7,50 37,88 34,32 28,92 38,51
t 05c_A balkon/buitenruimte 1,50 45,67 42,26 36,74 46,34

t 05c_B balkon/buitenruimte 4,50 46,92 43,49 37,98 47,58
t 05c_C balkon/buitenruimte 7,50 47,29 43,86 38,35 47,95
t 06_A gevel oost 1,50 46,21 42,79 37,28 46,88
t 06_B gevel oost 4,50 47,24 43,80 38,30 47,90
t 06_C gevel oost 7,50 47,21 43,77 38,27 47,87

t 07_A gevel zuid 1,50 37,13 33,73 28,20 37,80
t 07_B gevel zuid 4,50 39,50 36,08 30,56 40,16
t 07_C gevel zuid 7,50 28,23 24,78 19,29 28,89
t 08_A gevel zuid 1,50 33,72 30,33 24,79 34,39
t 08_B gevel zuid 4,50 36,05 32,64 27,12 36,72

t 08_C gevel zuid 7,50 28,91 25,48 19,97 29,57
t 09_A gevel zuid 1,50 24,67 21,16 15,72 25,31
t 09_B gevel zuid 4,50 28,13 24,64 19,18 28,78
t 09_C gevel zuid 7,50 29,47 26,03 20,53 30,13
t 10_A gevel west 1,50 42,25 38,82 33,32 42,92

t 10_B gevel west 4,50 43,00 39,54 34,06 43,66
t 10_C gevel west 7,50 42,93 39,46 33,98 43,58
t 11a_A gevel zuid 1,50 19,98 16,44 11,02 20,61
t 11a_B gevel zuid 4,50 22,36 18,76 13,39 22,98
t 11a_C gevel zuid 7,50 24,90 21,24 15,92 25,50

t 11b_A balkon/buitenruimte 1,50 30,44 26,92 21,49 31,08
t 11b_B balkon/buitenruimte 4,50 31,69 28,09 22,73 32,31
t 11b_C balkon/buitenruimte 7,50 33,81 30,06 24,82 34,39
t 11c_A balkon/buitenruimte 1,50 37,22 33,77 28,28 37,88
t 11c_B balkon/buitenruimte 4,50 38,17 34,68 29,22 38,82

t 11c_C balkon/buitenruimte 7,50 38,72 35,16 29,76 39,35
t 12_A gevel west 1,50 49,37 45,93 40,43 50,03
t 12_B gevel west 4,50 49,41 45,95 40,46 50,06
t 12_C gevel west 7,50 49,00 45,54 40,06 49,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 7
Rekenresultaten Spoorweg incl. aftrekInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001.R2/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A gevel noord 1,50 39,84 36,84 30,59 40,49
o 01_B gevel noord 4,50 41,79 38,79 32,54 42,44
o 01_C gevel noord 7,50 43,05 40,05 33,80 43,70
o 02_A gevel noord 1,50 40,17 37,17 30,92 40,82
o 02_B gevel noord 4,50 42,08 39,07 32,83 42,72

o 02_C gevel noord 7,50 43,30 40,29 34,05 43,94
o 03_A gevel noord 1,50 40,31 37,31 31,06 40,96
o 03_B gevel noord 4,50 42,21 39,21 32,96 42,86
o 03_C gevel noord 7,50 43,39 40,38 34,14 44,03
o 04_A gevel noord 1,50 40,67 37,67 31,42 41,32

o 04_B gevel noord 4,50 42,40 39,39 33,15 43,04
o 04_C gevel noord 7,50 43,54 40,53 34,29 44,18
o 05_A gevel oost 1,50 37,36 34,37 28,11 38,01
o 05_B gevel oost 4,50 38,85 35,85 29,59 39,49
o 05_C gevel oost 7,50 39,80 36,79 30,54 40,44

o 06_A gevel oost 1,50 35,97 32,98 26,71 36,61
o 06_B gevel oost 4,50 37,36 34,35 28,10 38,00
o 06_C gevel oost 7,50 38,33 35,31 29,07 38,97
o 07_A gevel oost 1,50 33,81 30,82 24,56 34,46
o 07_B gevel oost 4,50 35,20 32,18 25,94 35,84

o 07_C gevel oost 7,50 36,36 33,34 27,10 37,00
o 08_A gevel zuid 1,50 24,50 21,46 15,24 25,13
o 08_B gevel zuid 4,50 23,58 20,45 14,34 24,20
o 08_C gevel zuid 7,50 25,57 22,47 16,35 26,20
o 09_A gevel zuid 1,50 21,15 18,07 11,88 21,77

o 09_B gevel zuid 4,50 23,54 20,43 14,29 24,16
o 09_C gevel zuid 7,50 26,14 23,07 16,91 26,78
o 10_B gevel zuid 4,50 26,56 23,51 17,31 27,19
o 10_C gevel zuid 7,50 26,70 23,64 17,47 27,34
o 11_B gevel zuid 4,50 25,97 22,91 16,72 26,60

o 11_C gevel zuid 7,50 25,47 22,38 16,24 26,10
o 12_B gevel west 4,50 35,92 32,94 26,67 36,57
o 12_C gevel west 7,50 37,68 34,68 28,42 38,32
o 13_B gevel west 4,50 36,86 33,87 27,61 37,51
o 13_C gevel west 7,50 38,46 35,46 29,20 39,10

o 14_A gevel west 1,50 36,95 33,96 27,70 37,60
o 14_B gevel west 4,50 37,61 34,62 28,36 38,26
o 14_C gevel west 7,50 39,06 36,06 29,81 39,71
o 15_A gevel west 1,50 34,67 31,68 25,42 35,32
o 16_A gevel west 1,50 33,82 30,83 24,57 34,47

o 17_A gevel zuid 1,50 26,07 23,02 16,83 26,71
o 18_A gevel zuid 1,50 21,90 18,78 12,66 22,52
t 01_A gevel noord 1,50 40,72 37,72 31,47 41,37
t 01_B gevel noord 4,50 42,63 39,62 33,38 43,27
t 01_C gevel noord 7,50 43,80 40,79 34,55 44,44

t 02_A gevel noord 1,50 40,69 37,68 31,44 41,33
t 02_B gevel noord 4,50 42,60 39,59 33,35 43,24
t 02_C gevel noord 7,50 43,76 40,75 34,52 44,41
t 03_A gevel noord 1,50 39,75 36,74 30,50 40,39
t 03_B gevel noord 4,50 42,20 39,19 32,96 42,85

t 03_C gevel noord 7,50 43,54 40,53 34,30 44,19
t 04_A gevel oost 1,50 33,23 30,17 24,00 33,87
t 04_B gevel oost 4,50 37,40 34,37 28,17 38,05
t 04_C gevel oost 7,50 38,96 35,93 29,74 39,61
t 05a_A gevel zuid 1,50 26,34 23,33 17,08 26,98

t 05a_B gevel zuid 4,50 28,71 25,70 19,45 29,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-7-2021 08:47:13Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 7
Rekenresultaten Spoorweg incl. aftrekInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001.R2/GGO

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 05a_C gevel zuid 7,50 21,30 18,25 12,04 21,93
t 05b_A balkon/buitenruimte 1,50 27,42 24,38 18,17 28,06
t 05b_B balkon/buitenruimte 4,50 29,54 26,49 20,29 30,17
t 05b_C balkon/buitenruimte 7,50 26,20 22,98 16,97 26,80
t 05c_A balkon/buitenruimte 1,50 29,92 26,78 20,74 30,56

t 05c_B balkon/buitenruimte 4,50 33,84 30,74 24,63 34,48
t 05c_C balkon/buitenruimte 7,50 34,81 31,69 25,63 35,45
t 06_A gevel oost 1,50 31,08 27,98 21,86 31,71
t 06_B gevel oost 4,50 35,50 32,45 26,27 36,14
t 06_C gevel oost 7,50 36,70 33,65 27,48 37,34

t 07_A gevel zuid 1,50 25,87 22,75 16,63 26,49
t 07_B gevel zuid 4,50 29,15 26,07 19,92 29,78
t 07_C gevel zuid 7,50 25,68 22,56 16,48 26,32
t 08_A gevel zuid 1,50 20,45 16,96 11,37 21,05
t 08_B gevel zuid 4,50 23,32 19,87 14,25 23,93

t 08_C gevel zuid 7,50 25,55 22,43 16,34 26,18
t 09_A gevel zuid 1,50 18,09 14,82 8,89 18,69
t 09_B gevel zuid 4,50 21,99 18,74 12,83 22,61
t 09_C gevel zuid 7,50 25,82 22,72 16,60 26,45
t 10_A gevel west 1,50 32,30 29,30 23,05 32,95

t 10_B gevel west 4,50 34,20 31,19 24,94 34,84
t 10_C gevel west 7,50 35,33 32,32 26,08 35,97
t 11a_A gevel zuid 1,50 14,20 11,04 4,95 14,81
t 11a_B gevel zuid 4,50 18,95 15,88 9,70 19,58
t 11a_C gevel zuid 7,50 20,69 17,65 11,45 21,33

t 11b_A balkon/buitenruimte 1,50 20,27 17,12 11,04 20,89
t 11b_B balkon/buitenruimte 4,50 22,69 19,55 13,46 23,31
t 11b_C balkon/buitenruimte 7,50 25,24 22,03 16,00 25,84
t 11c_A balkon/buitenruimte 1,50 23,94 20,86 14,69 24,57
t 11c_B balkon/buitenruimte 4,50 27,49 24,43 18,24 28,12

t 11c_C balkon/buitenruimte 7,50 29,56 26,46 20,31 30,18
t 12_A gevel west 1,50 37,33 34,34 28,07 37,97
t 12_B gevel west 4,50 38,76 35,76 29,50 39,40
t 12_C gevel west 7,50 39,79 36,79 30,54 40,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-7-2021 08:47:13Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 7
Rekenresultaten cumulatief, wegverkeer excl. aftrekInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001.R2/GGO

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

o 01_A gevel noord 1,50 59,59 56,16 50,63 60,24
o 01_B gevel noord 4,50 59,79 56,36 50,82 60,44
o 01_C gevel noord 7,50 59,39 55,97 50,42 60,04
o 02_A gevel noord 1,50 59,79 56,35 50,83 60,44
o 02_B gevel noord 4,50 59,95 56,51 50,98 60,60

o 02_C gevel noord 7,50 59,58 56,15 50,61 60,23
o 03_A gevel noord 1,50 59,44 56,01 50,48 60,09
o 03_B gevel noord 4,50 59,67 56,24 50,70 60,32
o 03_C gevel noord 7,50 59,32 55,90 50,34 59,97
o 04_A gevel noord 1,50 59,28 55,86 50,33 59,94

o 04_B gevel noord 4,50 59,43 56,00 50,46 60,08
o 04_C gevel noord 7,50 59,06 55,64 50,09 59,71
o 05_A gevel oost 1,50 53,77 50,37 44,81 54,43
o 05_B gevel oost 4,50 54,08 50,67 45,11 54,74
o 05_C gevel oost 7,50 53,88 50,48 44,89 54,53

o 06_A gevel oost 1,50 51,17 47,78 42,19 51,83
o 06_B gevel oost 4,50 51,64 48,24 42,64 52,29
o 06_C gevel oost 7,50 51,57 48,18 42,55 52,21
o 07_A gevel oost 1,50 47,17 43,81 38,14 47,81
o 07_B gevel oost 4,50 48,29 44,90 39,22 48,91

o 07_C gevel oost 7,50 48,51 45,12 39,37 49,11
o 08_A gevel zuid 1,50 39,27 35,86 29,83 39,76
o 08_B gevel zuid 4,50 42,06 38,62 32,40 42,47
o 08_C gevel zuid 7,50 43,68 40,22 33,75 44,00
o 09_A gevel zuid 1,50 35,57 32,02 25,71 35,89

o 09_B gevel zuid 4,50 42,10 38,68 32,43 42,51
o 09_C gevel zuid 7,50 44,08 40,62 34,22 44,42
o 10_B gevel zuid 4,50 41,92 38,52 32,20 42,32
o 10_C gevel zuid 7,50 44,50 41,03 34,64 44,84
o 11_B gevel zuid 4,50 42,37 38,97 32,18 42,62

o 11_C gevel zuid 7,50 44,78 41,28 34,54 45,00
o 12_B gevel west 4,50 54,16 50,79 45,07 54,78
o 12_C gevel west 7,50 55,12 51,71 46,03 55,73
o 13_B gevel west 4,50 55,70 52,33 46,67 56,34
o 13_C gevel west 7,50 55,94 52,53 46,88 56,56

o 14_A gevel west 1,50 57,18 53,77 48,19 57,83
o 14_B gevel west 4,50 57,24 53,82 48,22 57,88
o 14_C gevel west 7,50 57,00 53,58 47,97 57,63
o 15_A gevel west 1,50 54,69 51,29 45,65 55,32
o 16_A gevel west 1,50 53,20 49,81 44,10 53,81

o 17_A gevel zuid 1,50 42,27 38,83 32,19 42,55
o 18_A gevel zuid 1,50 41,59 38,15 31,90 41,99
t 01_A gevel noord 1,50 60,84 57,40 51,89 61,50
t 01_B gevel noord 4,50 60,78 57,34 51,82 61,43
t 01_C gevel noord 7,50 60,21 56,78 51,25 60,86

t 02_A gevel noord 1,50 60,89 57,45 51,94 61,55
t 02_B gevel noord 4,50 60,79 57,35 51,83 61,44
t 02_C gevel noord 7,50 60,22 56,79 51,25 60,87
t 03_A gevel noord 1,50 60,74 57,30 51,79 61,40
t 03_B gevel noord 4,50 60,82 57,38 51,86 61,47

t 03_C gevel noord 7,50 60,32 56,90 51,36 60,98
t 04_A gevel oost 1,50 55,47 52,04 46,52 56,13
t 04_B gevel oost 4,50 55,91 52,48 46,93 56,56
t 04_C gevel oost 7,50 55,83 52,41 46,84 56,48
t 05a_A gevel zuid 1,50 39,10 35,72 29,82 39,65

t 05a_B gevel zuid 4,50 41,37 37,95 32,03 41,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-7-2021 08:47:30Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep



Bijlage 7
Rekenresultaten cumulatief, wegverkeer excl. aftrekInclusief "sprong" aanpassing gebouw

Rapport: Resultatentabel
Model: M201781.001.R2/GGO

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

t 05a_C gevel zuid 7,50 42,00 38,47 32,52 42,45
t 05b_A balkon/buitenruimte 1,50 41,67 38,23 32,25 42,16
t 05b_B balkon/buitenruimte 4,50 43,68 40,19 34,16 44,13
t 05b_C balkon/buitenruimte 7,50 44,83 41,22 35,22 45,22
t 05c_A balkon/buitenruimte 1,50 50,95 47,54 41,95 51,59

t 05c_B balkon/buitenruimte 4,50 52,34 48,92 43,31 52,97
t 05c_C balkon/buitenruimte 7,50 52,81 49,38 43,76 53,43
t 06_A gevel oost 1,50 51,44 48,03 42,46 52,09
t 06_B gevel oost 4,50 52,66 49,24 43,65 53,30
t 06_C gevel oost 7,50 52,78 49,36 43,74 53,41

t 07_A gevel zuid 1,50 43,05 39,64 33,86 43,63
t 07_B gevel zuid 4,50 45,60 42,16 36,35 46,15
t 07_C gevel zuid 7,50 41,70 38,13 31,00 41,77
t 08_A gevel zuid 1,50 40,28 36,83 30,83 40,76
t 08_B gevel zuid 4,50 42,84 39,35 33,31 43,28

t 08_C gevel zuid 7,50 41,59 38,03 30,97 41,68
t 09_A gevel zuid 1,50 35,38 31,80 25,01 35,54
t 09_B gevel zuid 4,50 38,85 35,28 28,48 39,01
t 09_C gevel zuid 7,50 41,30 37,78 30,81 41,44
t 10_A gevel west 1,50 47,70 44,31 38,72 48,36

t 10_B gevel west 4,50 48,58 45,18 39,59 49,23
t 10_C gevel west 7,50 48,71 45,31 39,69 49,35
t 11a_A gevel zuid 1,50 28,66 25,04 18,74 28,95
t 11a_B gevel zuid 4,50 31,45 27,83 21,54 31,74
t 11a_C gevel zuid 7,50 34,47 30,76 24,36 34,68

t 11b_A balkon/buitenruimte 1,50 36,31 32,79 27,15 36,87
t 11b_B balkon/buitenruimte 4,50 37,84 34,25 28,59 38,36
t 11b_C balkon/buitenruimte 7,50 40,24 36,52 30,88 40,69
t 11c_A balkon/buitenruimte 1,50 42,53 39,09 33,53 43,17
t 11c_B balkon/buitenruimte 4,50 43,68 40,21 34,65 44,30

t 11c_C balkon/buitenruimte 7,50 44,53 41,00 35,41 45,11
t 12_A gevel west 1,50 54,64 51,22 45,68 55,30
t 12_B gevel west 4,50 54,77 51,35 45,80 55,42
t 12_C gevel west 7,50 54,51 51,10 45,53 55,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-7-2021 08:47:30Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Aelmans Adviesgroep
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SO03 2020-06-17     776

schetsontwerp
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Schetsontwerp | Begane grond
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appartement 2
30,8 m2

appartement 4
31,8 m2

appartement 3
31,8 m2

lift
5,8 m2

woonkamer spoorzicht
53,7 m2

kantoor
22,1 m2

appartement 1
30,8 m2

bijkeuken
20,2 m2

tuinkamer
69,4 m2

woonkeuken
55,4 m2

entree
19,9 m2

eetkamer
38,0 m2

1,7 m2
1,7 m2

WKO
13,7 m2

was- en bergruimte
31,2 m2

med. kast
4,2 m2

werkkast
3,0 m2

gangzone
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begane grond 4 appartementen (ca. 30 m2 GO)

BVO begane grond 592 m2

eerste verdieping 500 m2

tweede verdieping 500 m2 +
   1592 m2
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Schetsontwerp | Eerste verdieping
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appartement 12
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appartement 10
31,8 m2

appartement 15
31,8 m2

appartement 7
30,8 m2

appartement 9
30,8 m2

appartement 8
30,8 m2

berging
7,0 m2

trap
16,0 m2

appartement 5
30,8 m2

appartement 11
31,8 m2

appartement 13
31,8 m2

gangzone
70,6 m2

lift
5,8 m2

badkamer
5 ,6 m2

badkamer
5,6  m2
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1e verdieping 11 appartementen (ca. 30 m2 GO)
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Schetsontwerp | Tweede verdieping
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30,6 m2

appartement 21
30,6 m2

berging
15,0 m2

trap
15,2 m2

gangzone
70,7 m2

appartement 18
41,6 m2

appartement 17
37,3 m2

appartement 19
28,6 m2

appartement 20
30,6 m2
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2e verdieping 2 grotere appartementen (ca. 40 m2 GO)
7 appartementen (ca. 30 m2 GO)
1 logeerkamer (ca. 30 m2 GO)
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Notitie beoordeling stikstof 

 

Opdrachtgevers: Thuismakers Hardinxveld-Giessendam B.V. 

 Blokland Bouwpartners B.V. 

Auteur: R.P.E.F. van Meurs 

Datum: 6 juli 2021 

Project: P201781.006 

 

 

Aan de Stationsstraat te Hardinxveld-Giessendam bestaat het voornemen een woonzorggebouw met 

24 woonzorgappartementen en een appartementengebouw met 15 reguliere appartementen op te 

richten. Voor deze ontwikkeling is een beoordeling ten aanzien van het aspect stikstof aan de orde. 

In onderstaande notitie wil ik daar nader op ingaan. 

Aanleiding 

Aanleiding voor deze notitie is de situatie die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van State op 

29 mei 2019, waarin zij heeft geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als 

basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten in het kader van de Wet 

natuurbescherming, zoals een vergunning of een melding. Ook de “standaard grenswaarde” die in 

het PAS was opgenomen, kan nu niet meer worden gebruikt Zo waren veel woningbouwprojecten 

tot voor kort voor het aspect stikstof vergunningsvrij en was ook een melding vaak niet nodig, omdat 

de extra stikstofemissies beperkt waren en de depositie onder de grenswaarde lag. Nu de landelijke 

grenswaarde onder de PAS niet meer kan worden gebruikt, is een stikstofbeoordeling en mogelijk 

ook een vergunning Wet natuurbescherming voor heel veel activiteiten nodig is. Voor elke toename, 

hoe klein ook, is vooralsnog een eigen onderbouwing nodig.  

 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen kan, naast een planologische titel en/of een omgevingsvergunning voor (o.a.) 

bouwen, ook een Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming (o.a. i.v.m. stikstof) nodig zijn. Of er Wnb-

toestemming vanwege stikstof nodig is, is afhankelijk van een stikstofberekening en/of een ‘voortoets’ (= 

milieukundig/ecologisch vooronderzoek). Het is niet zo dat nu voor ieder project een Wnb-toestemming nodig is. 

Maar er is geen (generieke) drempelwaarde meer waaronder een vergunning niet nodig is. Dat moet nu per 

aanvraag beoordeeld worden. Dat is nodig bij planologische procedures (zoals een bestemmingsplan) en bij de 

verlening van een omgevingsvergunning (i.v.m. het zogenaamde ‘aanhaken’).  
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Ligging plangebied 

Het plangebied ligt ten noorden van het centrum van Hardinxveld-Giessendam in de directe 

nabijheid van het spoor. De belending bestaat hoofdzakelijk uit woonobjecten. Het plangebied zelf 

is grotendeels onbebouwd. Aan de oostzijde van de het plangebied zijn nog drie woongebouwen 

gesitueerd die zullen worden gesloopt.   

Figuur 1 Luchtfoto plangebied  

 

De planlocatie is op ca. 1,2 kilometer gelegen van het Natura 2000 gebied  ‘Biesbosch’. Op ca. 7 

kilometer ligt het Natura 2000 gebied ‘Donkse Laagten’. De Natura 2000 gebieden ‘Lingegebied en 

Diefdijk Zuid’ en ‘Loevestein, Pompveld en Komsche Boezem’ liggen op respectievelijk ca. 11 en ca. 

11,5 kilometer van het plangebied.  

Figuur 2 Plangebied en nabijgelegen Natura 2000 gebieden, plangebied bij 1 



 

 

 

 P201781.006.007/RME, pagina 3 van 7 

 

 

 

 

 

Het bouwplan  

In onderstaande twee inrichtingstekeningen is het planvoornemen schematisch weergegeven. Het 

planvoornemen betreft twee woongebouwen (een op het westelijk perceeldeel en een op het 

oostelijk perceeldeel) voor respectievelijk 24 woonzorgappartementen en 15 reguliere 

appartementen. 

 

 
Figuur 3  Planvoornemen oostelijk perceeldeel (reguliere appartementen) 



 

 

 

 P201781.006.007/RME, pagina 4 van 7 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4 Planvoornemen westelijk perceeldeel (zorgappartementen) 

Wettelijk kader sinds 1 juli 2021 

Na de PAS uitspraak van mei 2019 is er gewerkt aan een nieuw wettelijk kader om de 
stikstofproblematiek aan te pakken. Uitvloeisel daarvan is de Wet Stikstofreducie en Natuurherstel. 
Met deze wet wordt voorzien in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde 
structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De wet is op 17 december 2020 aangenomen door 
de Tweede Kamer en op 9 maart 2021 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 juli 2021 is de wet 
in werking getreden. 
 
De Stikstofwet wijzigt de Wet natuurbescherming (“Wnb”) en de Omgevingswet op een aantal 
punten. De desbetreffende wijzigingen voorzien – samengevat – in het volgende: 

 een resultaatsverplichting tot reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 
door het bij wet vaststellen van drie omgevingswaarden, namelijk: 
 in 2025 ten minste 40% van stikstofgevoelige habitats onder KDW (Kritische depositie 

Waarde) 
 in 2030 ten minste 50% van stikstofgevoelige habitats onder KDW 
 in 2035 ten minste 74% van stikstofgevoelige habitats onder KDW 

 een verplichting voor de Minister van LNV om een programma stikstofreductie en 
natuurverbetering vast te stellen voor het verminderen van de depositie van stikstof op voor 
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stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden om te voldoen aan voornoemde 
omgevingswaarden en voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze 
habitats; 

 een verplichting voor gedeputeerde staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter 
uitwerking van de landelijke omgevingswaarde en het programma stikstofreductie en 
natuurverbetering; 

 een verplichting voor de Minister van LNV om een aanvullend programma vast te stellen voor 
het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met een geringe depositie; 

 de monitoring en bijsturing van het programma door de Minister van LNV als dat nodig is om te 
voldoen aan een in het programma opgenomen tussendoel of aan de omgevingswaarden; 

 een partiële vrijstelling voor de bouwsector van de natuurvergunningplicht als bedoeld in artikel 
2.7, tweede lid Wnb. 

 
Met name het laatste punt is belangrijk voor woningbouwprojecten zoals het onderhavige project. 
Deze partiële vrijstelling is opgenomen in artikel 2.9a Wnb. 
 
De vrijstelling voor bouwactiviteiten is om twee redenen partieel. Allereerst omdat de vrijstelling 
alleen geldt voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw, sloop en aanleg (“Realisatiefase”) en niet 
voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk, als gevolg van 
bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt 
(“Gebruiksfase”). Voor de structurele uitstoot die een project in de Gebruiksfase uitstoot, blijft de 
natuurvergunningplicht dus onverkort van toepassing.De vrijstelling is voorts partieel, omdat deze 
alleen geldt voor de gevolgen van stikstofdepositie en niet voor ándere significante gevolgen, 
bijvoorbeeld de verstoring van diersoorten. 
 
Voor de onderhavige casus geldt daarmee dus dat indien er geen significante effecten ten aanzien 
van de emissie van stikstof zijn te verwachten in de gebruiksfase, de bouwfase buiten beschouwing 
kan worden gelaten (vrijgesteld) en dat een ontheffing van de Wnb voor het project niet aan de orde 
is. Derhalve wordt navolgend gekeken of er een effect in de gebruiksfase is te verwachten ten 
aanzien van stikstof. 

Gebruiksfase 

Er wordt uitgegaan dat het project gasloos zal worden uitgevoerd. In de gebruiksfase is derhalve 

alleen sprake van een verkeersgeneratie. 

 

Er worden met het planvoornemen  24 woonzorgappartementen en een appartementengebouw 

met 15 reguliere appartementen gerealiseerd. Op basis van de CROW normen geldt dat een norm 

van 5,8 bewegingen per koopappartement in het middensegment per etmaal in de schil van het 

centrum in een matig stedelijk gebied. Voor een zorgappartement zijn geen verkeersgegevens 

bekend, maar deze verkeersgeneratie zal vermoedelijk lager liggen dan bij de reguliere 

appartementen. Aangesloten is bij de CROW categorie serviceflat met een verkeersgeneratie van 2,7 

bewegingen per etmaal. In totaal komt het aantal verkeersbewegingen in de gebruiksfase daarmee 

neer op 152 lichte verkeersbewegingen per etmaal.  
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Om de verkeersgeneratie te kunnen doorrekenen is de vraag aan de orde waar het verkeer dat het 

planvoornemen genereert op gaat in het heersende verkeersbeeld. Er is hierbij verondersteld dat 

het verkeer in beide richtingen in van de Stationsstraat zal afwikkelen (50% links, 50% rechts). Het 

verkeer is op deze trajecten > 500 meter gemodelleerd tot het punt waarop meerdere andere 

verkeersstromen samen komen. De afwikkeling van het verkeer is verondersteld af te wikkelen met 

een gemiddelde stagnatie van 10%.  

 

Uit de berekening van de gebruiksfase volgen geen rekenresultaten die leiden tot een toename van 

de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000 gebieden groter dan 0,00 mol/ha/jaar. Deze 

berekening is bijgevoegd in bijlage 1. 

 

Conclusies 

 De maximale verkeersgeneratie in de gebruiksfase bedraagt maximaal 152 lichte  

verkeersbewegingen per etmaal; 

 Rekening houdend met voorgaande conclusies kunnen significant nadelige effecten op 

Natura2000-gebieden ten gevolge van de gebruiksfase worden uitgesloten. 

Conclusies 

Het bouwplan leidt in de gebruiksfase niet tot een toename van stikstofdepositie op Natura 2000- 

gebieden. Op basis van de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel kan gebruik worden gemaakt van 

de partiële vrijstelling voor bouwactiviteiten zoals opgenomen in artikel 2.9a Wnb. Voor het plan is 

derhalve geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming vereist. 

 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pouderoyen Tonnaer 

 

 

 

R.P.E.F. van Meurs 
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Bijlage 1  AERIUS berekening gebruiksfase 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RyZ4xwgpumEJ (06 juli 2021)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Thuismakers Stationsstraat , 3373 AP Hardinxveld -Giessendam

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

woningbouw Hardinxveld RyZ4xwgpumEJ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

06 juli 2021, 09:18 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 12,65 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Realiseren woningbouw - gebruiksfase

RyZ4xwgpumEJ (06 juli 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 5,43 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,22 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 116596, 426843
NOx 5,43 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 76,0 / etmaal NOx
NH3

5,43 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 117227, 427013
NOx 7,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 76,0 / etmaal NOx
NH3

7,22 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is voornemens 15 appartementen, 24 

zorgwoningen en parkeergelegenheid te realiseren aan Stationsstraat 23 t/m 27 te 

Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast is parkeergelegenheid voorzien langs het spoor, 

aan de noordzijde van de Stationsstraat. 

Ten behoeve van de planologische procedure is het noodzakelijk een quickscan flora 

en fauna uit te voeren. Door middel van onderhavige quickscan wordt in beeld 

gebracht of de ontwikkeling in strijd is met de natuurwetgeving en hoe eventuele 

strijdigheid met de wet voorkomen kan worden. 

 

 

1.2 Doel 

 

Het doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het 

plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor 

soortbescherming en gebiedsbescherming is sinds 1 januari 2017 de Wet 

natuurbescherming (Wnb) van belang. Daarnaast is gebiedsbescherming vastgelegd 

in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS genoemd). In bijlage 1 wordt 

deze wet- en regelgeving uitgebreid beschreven. 

 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek stelt de (mogelijke) aanwezigheid van 

beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet 

natuurbescherming vast. Tevens beoordelen we op welke wijze en in welke mate de 

voorgenomen ontwikkeling invloed kan hebben op het eventueel voorkomen van 

beschermde soorten. Op basis van de resultaten kan worden vastgesteld welke 

maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen dienen te worden om te 

voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal worden gehandeld. Aanvullend zal 

worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen effect hebben op de beschermde 

natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden. 

 

 

1.3 Geldigheid onderzoek  

 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. De bevoegde 

gezagen (provincies) hanteren de volgende definitie voor de geldigheid van 

onderzoeken naar beschermde soorten: “Onderzoeksgegevens mogen maximaal drie 

jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen 

zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, moeten 

de gegevens recenter zijn.”. Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling 

zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling 

kunnen leiden tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op beschermde 

soorten en gebieden. 
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1.4 Zorgplicht 

 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook de niet wettelijk beschermde 

soorten, kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 

een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en 

dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat handelingen (of het 

nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig 

zijn voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd. 

 

 

1.5 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode 

besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden en de 

effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde natuurwaarden worden 

beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op de mogelijke 

noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen. In het laatste hoofdstuk zijn de 

conclusies, adviezen en vervolgstappen uiteengezet.  
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2 Plangebied 
 

 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

 

Het plangebied ligt aan Stationsstraat 23 t/m 27 in de bebouwde kom van 

Hardinxveld-Giessendam. Het plangebied bestaat uit twee delen, het noordelijke deel 

langs het spoor en het zuidelijke deel. In het noordelijk deel loopt een sloot en staan 

enkele bomen en struiken. Het zuidelijk deel bestaat uit een groot stuk gazon met een 

grote plataan en ten oosten daarvan enkele gebouwen, waaronder een 

huisartsenpraktijk; hier is verder voornamelijk verharding aanwezig. 

De ligging van het plangebied in de wijdere omgeving is weergegeven in figuur 1. De 

globale begrenzing van het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 2. Op pagina’s 

6 en 7 is een foto-impressie van het plangebied opgenomen. 
 

 
 

 

Figuur 1. Ligging plangebied (gele lijn) (bron: Google Maps) 

Figuur 2. Globale begrenzing plangebied (gele lijn) (bron: Google Maps)  
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Foto 1. Grasland in zuidwesten van plangebied 

 

Foto 2. Grasland met grote plataan in zuidwesten 

Foto 3. Strook langs het spoor in noordwesten van 

plangebied 

 

Foto 4. Strook langs het spoor in noordwesten 

Foto 5. Gebouwen van de huisartsenpraktijk in het 

zuidoosten van het plangebied 

 

Foto 6. Woonhuis bij de huisartsenpraktijk 



 

 

Quickscan flora en fauna, Stationsstraat 23 t/m 27 te Hardinxveld-Giessendam, januari 2021 7 

 

Foto 7. Overhangende dakpannen Foto 8. Open stootvoegen 

 

 

2.2 Voorgenomen plannen 

 

De initiatiefnemer is voornemens in het noordelijk deel van het plangebied 24 

parkeerplekken ten behoeve van het treinstation te realiseren.  

In het zuidelijk deel van het plangebied worden in het zuidwesten 24 zorgwoningen 

gebouwd en in het zuidoosten worden 15 appartementen gebouwd, zoals is 

weergegeven in Figuur 3. Verder is een parkeerplaats voorzien in het zuidwesten van 

het gebied. 

 

Voor het aanleggen van de parkeerplaatsen wordt mogelijk de sloot gedempt in het 

zuidwesten van het perceel, zie Figuur 3. Alle bebouwing behorende bij de 

huisartsenpraktijk in het zuidoosten van het plangebied wordt gesloopt. In het grasland 

(het zuidwesten van het plangebied) staan nog enkele bomen, deze worden gekapt.  

 

  
Figuur 3. Voorgenomen plannen Stationsstraat 23 t/m 27 te Hardinxveld-Giessendam (bron: hd Architecten) 
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3 Methode 
 

 

In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij 

gekeken is naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied. Voor het soortenonderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van 

de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), de websites Vlinderstichting.nl, 

Waarneming.nl, EIS-nederland.nl, Zoogdiervereniging.nl en Verspreidingsatlas.nl en diverse 

verspreidingsatlassen.  

Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante 

natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natura 2000-gebieden (o.a. Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden) en het Natuurnetwerk Nederland in de nabijheid van het plangebied 

zijn onderzocht. 

 

Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle op de locatie aanwezige habitats 

zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze habitats vormt de basis voor de mogelijkheid tot 

het voorkomen van beschermde soorten. Naast de habitats zijn directe en indirecte 

aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. Dergelijke 

aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en het 

aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze 

waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. De aanwezige habitats zijn vergeleken met 

de habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking en 

expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. 

Ook is gekeken of binnen het plangebied invasieve exoten voorkomen. 

 

Een veldbezoek voor een quickscan flora en fauna is nadrukkelijk geen volledige 

inventarisatie. Dat betekent dat op basis van het veldbezoek het voorkomen van beschermde 

soorten niet per definitie is uit te sluiten. 

 

De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 

deze rapportage. 

 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 14 december 

2020 in de middag onder de volgende weersomstandigheden: zwaar bewolkt, droog, 

windkracht 4 en circa 11 ˚C.  
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4 Natuurwaarden 
 

  

4.1 Beschermde gebieden 

 

Natura 2000 

Uit de kaarten van de provincie Zuid-Holland blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied op circa 1,3 kilometer afstand ten zuiden van het plangebied ligt, zie figuur 4. 

Dit betreft het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

 
 

Effectbeoordeling 

Doordat het plangebied buiten het Natura 2000-gebied ligt, kunnen alleen effecten 

optreden als gevolg van externe werking. Gezien de relatief grote afstand tot het 

meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is het redelijkerwijs uit te sluiten dat 

negatieve effecten ontstaan op Natura 2000-gebied als gevolg van effecten van 

verdroging, versnippering en verstoring door licht, geluid en trilling door de 

voorgenomen plannen. 

 

Als gevolg van de sloop- en bouwwerkzaamheden in het plangebied zal sprake zijn 

van stikstofemissie. Depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden kan negatieve 

effecten tot gevolg hebben op de natuurwaarden. De hoeveelheid stikstofdepositie als 

gevolg van de voorgenomen plannen op Natura 2000-gebieden dient te worden 

bepaald middels een stikstofberekening met het programma AERIUS-Calculator. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN) heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Het 

netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

Figuur 4. Ligging plangebied (zwarte cirkel) ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 

(groen gearceerd) (bron: pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=698b578f8bf34f5ab624e 

1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1124%2C28992) 
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agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor 

het Natuurnetwerk Nederland.  

 

Uit de kaart NatuurNetwerk Nederland op de website van de provincie Zuid-Holland, 

blijkt dat het plangebied geen deel uitmaakt van het NNN. Het dichtstbijzijnde gebied 

wat deel uitmaakt van het NNN ligt op circa 825 meter ten zuiden van het plangebied. 

Dit betreft de rivier de Beneden Merwede met de oevers. De ligging van het NNN in de 

omgeving van het plangebied is weergegeven in Figuur 5. 

 

 
 

Effectbeoordeling 

Het plangebied behoort niet tot het NNN. Gezien de relatief grote afstand tussen het 

plangebied en het NNN, en de kleinschalige aard van de voorgenomen plannen is het 

uit te sluiten dat de voorgenomen plannen een (significant) negatief effect hebben op 

de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

 

Conclusie  

Gezien de relatief grote afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (1,3 

kilometer) is het redelijkerwijs uit te sluiten dat directe negatieve effecten ontstaan op 

Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen plannen. Een negatief effect 

als gevolg van stikstofdepositie kan echter niet worden uitgesloten, derhalve dient een 

AERIUS calculatie te worden uitgevoerd. 

De voorgenomen plannen hebben door de relatief grote afstand en de kleinschalige 

aard van de werkzaamheden geen (significant) negatief effect op de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN. 

  

Figuur 5. Ligging plangebied (zwarte cirkel) ten opzichte van het NNN  

(bron: pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199& 

extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C477053.1124%2C28992) 
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4.2 Beschermde soorten 

 

Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het 

plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de 

mogelijke effecten van de ingreep zijn en of het nemen van mitigerende maatregelen 

nodig is. 

 

 

4.2.1 Flora 

 

Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat in de omgeving van het plangebied 

geen beschermde plantensoorten zijn waargenomen. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen (delen van) beschermde 

planten aangetroffen. Ondanks dat het tijdens het veldbezoek niet de juiste 

periode voor het aantreffen van beschermde vaatplanten is uitgevoerd, kan op 

basis van de aanwezige habitat in het plangebied worden uitgesloten dat 

beschermde planten hier aanwezig zijn.  

Het zuidelijke plangebied bestaat naast bebouwing en verharding uit gras dat 

wordt beheerd als gazon. Het noordelijk deel van het plangebied bestaat uit 

een groenstrook tussen het spoor en een sloot. Hier zijn enkele struiken en 

bomen aanwezig. Het plangebied biedt voor beschermde planten geen 

geschikte groeiplaats. Het voorkomen van beschermde plantensoorten is 

zodoende uit te sluiten. 

 

 

4.2.2 Vlinders en libellen 

 

Vlinders 

Uit gegevens van de NDFF en De Vlinderstichting blijkt dat op een afstand 

van één tot twee kilometer van het plangebied grote vos (§3.3 Wnb) is 

waargenomen.  

 

+ Grote vos is een zeldzame en kwetsbare soort die voorkomt in vochtige, 

open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote 

vrijstaande bomen. De waardplanten van deze soort zijn vooral iep, maar 

ook zoete kers en sommige wilgensoorten. 

 

In het plangebied ontbreken het geschikte habitat en de geschikte 

waardplanten voor deze en andere beschermde vlindersoorten. Daardoor is 

het voorkomen van beschermde vlindersoorten uitgesloten. 

 

Libellen 

Uit de gegevens van de NDFF en De Vlinderstichting blijkt dat op een afstand 

van één tot twee kilometer van het plangebied rivierrombout (§3.2 Wnb) is 

waargenomen. Op een afstand van twee tot vijf kilometer van het plangebied 

is beekrombout (§3.3 Wnb) waargenomen. 
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+ Rivierrombout is een specialist van grote rivieren, maar 

komt ook voor in grote beken, vooral op plaatsen waar zand of slib is 

afgezet. Het is een zeldzame soort die plaatselijk vrij algemeen van 

voorkomen. De waarnemingen van rivierrombout komen van nabij de 

rivier Beneden Merwede.  

+ Beekrombout komt voor bij grotere beken, kleine rivieren en soms ook in 

grote rivieren en in kanalen. Zowel in het rivierengebied als langs 

verschillende beken in Zuid- en Oost-Nederland is de soort weer 

teruggekeerd. 

 

Binnen het plangebied is geen geschikt permanent oppervlaktewater 

aanwezig voor kritische beschermde libelsoorten en daardoor ontbreekt het 

aan geschikt voortplantingshabitat voor beschermde libellen. Het voorkomen 

van essentieel habitat van beschermde libellen in het plangebied is uit te 

sluiten. 

 

 

4.2.3 Kevers en weekdieren 

 

Volgens de gegevens van de NDFF en EIS Nederland komt op een afstand 

van tussen de twee en de vijf kilometer platte schijfhoren voor. Voor de 

beschermde kevers en weekdieren zijn weinig verspreidingsgegevens 

bekend, daarom wordt in deze paragraaf van alle beschermde kevers en 

weekdieren beoordeeld of ze in het plangebied kunnen voorkomen. 

 

+ Vliegend hert (§3.3 Wnb) komt voor in (oude) eikenbossen, dit habitat is 

binnen het plangebied niet aanwezig. Het voorkomen van deze soort in 

het plangebied is uit te sluiten. 

+ De beschermde houtkevers; vermiljoenkever, heldenbok en juchtleerkever 

(alle §3.2 Wnb) zijn afhankelijk van oude, holle of vrijstaande bomen of 

(natte) gebieden met veel dood hout. Deze habitattypen zijn niet aanwezig 

in het plangebied. Het voorkomen van deze beschermde houtkevers in het 

plangebied kan daarom worden uitgesloten.  

+ De beschermde waterkevers brede geelrandwaterroofkever en gestreepte 

waterroofkever (beide §3.2 Wnb) zijn voor het voorkomen afhankelijk van 

grote wateren. Het ontbreekt binnen het plangebied aan geschikt 

permanent oppervlaktewater en daarom is het voorkomen van 

beschermde waterkevers in het plangebied uitgesloten. 

+ De aquatische slakkensoort platte schijfhoren (§3.2 Wnb) is afhankelijk 

van de aanwezigheid van heldere, schone wateren met waterplanten. De 

sloot in het plangebied is troebel en bevat vrijwel geen waterplanten. 

Bataafse stroommossel (§3.2 Wnb) is een soort die voorkomt in stromend 

water (rivieren of beken). Deze soort is al 50 jaar niet meer waargenomen 

in Nederland. Vanwege het ontbreken van geschikt permanent 

oppervlaktewater in het plangebied is het voorkomen van platte 

schijfhoren en Bataafse stroommossel uitgesloten. 
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In het plangebied ontbreken geschikte habitats voor de 

beschermde soorten kevers en weekdieren. Het voorkomen van deze soorten 

in het plangebied is derhalve uit te sluiten. 

 

 

4.2.4 Vissen 

 

Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één tot twee kilometer afstand 

van het plangebied de beschermde vissoort grote modderkruiper (§3.3 Wnb) 

is waargenomen. 

 

+ Grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke 

modderlaag en een uitbundige waterplantengroei. 

 

In het noordelijk deel van het plangebied loopt een sloot, deze sloot is troebel 

en bevat zeer weinig waterplanten. De watergang vormt daardoor geen 

geschikt leefgebied van grote modderkruiper. Vanwege het ontbreken van 

geschikt permanent oppervlaktewater is het voorkomen van grote 

modderkruiper en andere beschermde vissoorten in het plangebied uit te 

sluiten. In de sloot kunnen niet-beschermde vissen voorkomen.  

 

Vanuit de algemene zorgplicht is het belangrijk dat: 

1. Het dempen van watergangen wordt uitgevoerd in de periode tussen 1 

oktober en 15 februari, dat wil zeggen na de voortplantingsperiode en voor 

de winterrust van vissen en amfibieën. 

2. Oevervegetatie wordt voorafgaand aan de werkzaamheden aan de sloot 

gemaaid, waardoor aanwezige fauna zich elders zal gaan ophouden; 

3. Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting 

uitgedreven (naar open water), opdat aanwezige vissen en amfibieën 

kunnen ontsnappen. 

4. Bij leegpompen van een watergang worden aanweizge vissen en 

amfibieën tijdig weggevangen en elders uitgezet. 

 

 

 

4.2.5 Amfibieën en reptielen 

 

Amfibieën 

Uit gegevens van RAVON, de NDFF en De amfibieën en reptielen van 

Nederland (Creemers & Van Delft, 2009) blijkt dat binnen één kilometer 

afstand van het plangebied bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander (alle §3.3 Wnb), heikikker en rugstreeppad (beide §3.2 Wnb) 

zijn waargenomen. Op een afstand van één tot twee kilometer van het 

plangebied is kamsalamander (§3.2 Wnb) waargenomen. 

 

In het noordelijk deel van het plangebied is een sloot aanwezig die kan dienen 

als voortplantingshabitat voor algemene en niet-kritische amfibieën. Het 

noordelijke plangebied is ook geschikt als land- en overwinteringshabitat voor 

algemene en niet-kritische soorten. Bruine kikker, gewone pad en kleine 
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watersalamander kunnen zich voortplanten in de sloot en zich 

verschuilen tussen de struiken en afgevallen bladeren rondom. 

 

In het zuidelijke deel van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. 

De niet kritische soorten bruine kikker en gewone pad kunnen incidenteel het 

grasland doorkruisen. Het plangebied vormt echter geen essentieel leefgebied 

van deze soorten. 

 

Heikikker, rugstreeppad en kamsalamander zijn meer zeldzame en kritische 

amfibiesoorten ten aanzien van hun leefgebied.  

+ Heikikker is een cultuurvliedende soort, die nauwelijks wordt aangetroffen 

rond infrastructuur en bebouwing. Voor de voortplanting gebruikt deze 

soort met name vennen en sloten in veenweidegebied. Het habitat van 

deze soort ligt in heiden en veengebieden, en in mindere mate in schrale 

graslanden, bos en struweel. Het plangebied biedt voor deze soort geen 

geschikt voortplantings-, land- en overwinteringshabitat. Het voorkomen 

van heikikker in het plangebied is derhalve uit te sluiten. 

+ Rugstreeppad is een pionierssoort van hoog dynamische gebieden. Voor 

de voortplanting gebruikt deze soort ondiepe, snel opwarmende en 

tijdelijke wateren. Het habitat van de ze soort ligt in de duinen en in 

ruderale terreinen, plekken met veel zon en weinig vegetatie. De 

omgeving van het plangebied (vooral het westen van de bebouwde kom 

van Hardinxveld Giessendam) biedt voor rugstreeppad geschikt 

voortplantings-, land- en overwinteringshabitat. Het noordelijke en het 

zuidelijke deel van het plangebied bieden momenteel geen geschikt 

habitat.  

Let op! 

Bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden dient rekening te worden 

gehouden met de aanwezigheid van rugstreeppad in de omgeving. 

Rugstreeppad kan nieuwe, geschikte gebieden (binnen vier kilometer 

afstand) gemakkelijk koloniseren. Losliggende zandhopen en ondiepe 

plassen in het terrein bieden een geschikt leefgebied voor 

rugstreeppadden. Door zandhopen af te dekken en geen ondiepe 

waterplassen in het terrein te laten liggen, kan worden voorkomen dat 

rugstreeppad zich in het plangebied vestigt tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden.  

+ Kamsalamander is een soort die het stedelijk gebied mijdt, en voorkomt 

in de overgang van bos naar agrarisch gebied met veel kleinschaligheid. 

De soort gebruikt voor de voortplanting verschillende watertypen met 

waterplanten en zonder vissen. De sloot in het noordelijke deel van het 

plangebied biedt voor kamsalamander geen geschikt 

voortplantingshabitat, maar wel geschikt land- en overwinteringshabitat. 

De soort kan overwinteren in de strook tussen het spoor en de sloot, 

bijvoorbeeld tussen het bladafval. Echter, het plangebied is in de huidige 

situatie niet bereikbaar voor kamsalamander (door grote wateren, het 

spoor en grote wegen) vanuit de locaties waar waarnemingen van 

kamsalamander zijn gedaan. Het voorkomen van kamsalamander in het 

plangebied is derhalve uit te sluiten. 
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Reptielen 

Uit gegevens van RAVON, de NDFF en De amfibieën en reptielen van 

Nederland (Creemers & Van Delft, 2009) blijkt dat in de omgeving van het 

plangebied geen beschermde reptielen zijn waargenomen. Het plangebied 

valt globaal binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van ringslang, voor alle 

overige reptielen valt het plangebied niet in het natuurlijke 

verspreidingsgebied. 

 

De sloot in het plangebied is mogelijk geschikt als onderdeel van het 

leefgebied van ringslang. Echter, de dichtstbijzijnde waarnemingen van 

ringslang liggen op meer dan 15 kilometer afstand van het plangebied. Het 

plangebied is niet bereikbaar door de grote afstand van de bekende 

populaties tot het plangebied. Het voorkomen van beschermde 

reptielensoorten in het plangebied is derhalve uit te sluiten. 

 
Effectbeoordeling 

Bij het verwijderen van struiken en afgevallen blad van de bodem kan mogelijk 

het land- en overwinteringshabitat van bruine kikker, gewone pad en kleine 

watersalamander worden vernietigd en individuen worden verstoord of 

verwond. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen de juiste omstandigheden ontstaan voor 

rugstreeppad om het gebied te koloniseren. Door te voorkomen dat het juiste 

habitat ontstaat, worden negatieve effecten op rugstreeppad en knelpunten 

met de Wet natuurbescherming voorkomen. 

 

Mogelijk wordt een deel van de sloot in het noordelijk deel van het plangebied 

gedempt. Hierdoor wordt het leefgebied van amfibieën kleiner en kunnen 

amfibieën worden geschaad. Deze werkzaamheden hebben geen significant 

negatief effect op het voortplantingshabitat, omdat slechts een klein deel van 

een lange sloot gedempt wordt. 

 

Mitigerende maatregelen 

Voor bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander geldt bij 

ruimtelijke ingrepen in de provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Voor het verstoren, 

verwonden of vernietigen van leefgebied van deze soorten hoeft geen 

ontheffing te worden aangevraagd.  

Wel geldt altijd de Algemene zorgplicht, zie §1.4. Om het verwonden van 

dieren te voorkomen dient bij het verwijderen van de vegetatie één kant op 

worden gewerkt, zodat aanwezige dieren kunnen vluchten.  

Door de sloot te dempen buiten de voortplantingsperiode van amfibieën (1 

maart tot 15 juli) worden negatieve effecten op amfibieën zoveel mogelijk 

voorkomen. Bij het dempen van de watergang wordt het water één richting 

uitgedreven, van oost naar west. 

 

Voor rugstreeppad geldt deze vrijstelling niet en dienen maatregelen te 

worden genomen om het ontstaan van geschikt habitat te voorkomen. 

 

 



 

 

Quickscan flora en fauna, Stationsstraat 23 t/m 27 te Hardinxveld-Giessendam, januari 2021 16 

 

4.2.6 Vogels 

 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat de volgende vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nesten zijn waargenomen in de wijde omgeving van het 

plangebied: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, 

huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil en 

wespendief (alle §3.1 Wnb). 

 

Tijdens het veldbezoek zijn in het gehele plangebied geen nesten 

aangetroffen. De bomen en struiken in het plangebied bieden voor algemene 

vogelsoorten wel geschikte nestgelegenheid. Voor roofvogels, uilen, ooievaar 

en grote gele kwikstaart met jaarrond beschermde nesten is in het plangebied 

geen geschikte nestgelegenheid aanwezig.  

Voor huismus en gierzwaluw is in de gebouwen van de huisartsenpost in het 

zuidelijke deel van het plangebied wel geschikte nestgelegenheid aanwezig. 

Gierzwaluw nestelt in Nederland uitsluitend in allerlei menselijke bebouwing: 

onder dakpannen, in kieren en gaten in muren, maar ook in nestkasten. 

Huismus nestelt voornamelijk in of tegen allerlei menselijke bebouwing: onder 

dakpannen bereikbaar via de dakgoot, in neststenen en in kieren en gaten in 

muren. Huismus kan nestelen onder de dakpannen bereikbaar via de 

dakgoten, zie Foto’s 5 en 6. Gierzwaluw kan nestelen in de ruimte onder de 

dakgoten en onder de overhangende dakpannen, zie Foto 7. Daarnaast is het 

mogelijk dat huiszwaluwen nestelen onder de witte dakoverstek van het 

woonhuis, zie Foto 7.  

 

Tevens kan het plangebied dienen als foerageergebied voor algemene 

vogelsoorten. Indien huismus voorkomt in het zuidelijke deel van het 

plangebied, kunnen de dichte struiken (bij de gebouwen en langs de randen 

van het gazon) onderdeel vormen van het essentiële leefgebied van huismus. 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom en is dermate klein dat het als 

foerageergebied voor uilen en andere roofvogels niet van essentieel belang is. 

 

Effectbeoordeling 

Bij het snoeien of kappen van bomen en struiken kunnen nesten worden 

vernietigd en broedende vogels worden verstoord. Gedurende het 

broedseizoen zijn nesten strikt beschermd. 

 

Bij het slopen van de gebouwen kunnen nesten van huiszwaluw, gierzwaluw 

en huismus worden vernietigd. Het nest van gierzwaluw en huismus is 

jaarrond beschermd. Bij de voorgenomen plannen wordt mogelijk ook 

essentieel leefgebied van huismussen vernietigd (dichte struiken). In het 

ontwerp staat dat hagen worden aangeplant rond het zuidwestelijke deel van 

het plangebied. Mogelijk bieden de hagen voldoende dekking en leiden de 

voorgenomen werkzaamheden niet tot een afname aan leefgebied voor 

huismussen. Het nest van huiszwaluw is jaarrond beschermd indien in de 

omgeving niet voldoende alternatieven aanwezig zijn. 

 

In de omgeving van het plangebied is en blijft voldoende geschikt foerageer- 

en broedgebied voor algemene vogelsoorten aanwezig. Bijvoorbeeld in de 
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particuliere tuinen in de directe omgeving van het plangebied. 

De werkzaamheden hebben derhalve geen significant negatief effect op 

foerageer- en broedgebied van algemene vogelsoorten. 

 

Mitigerende maatregelen 

Het snoeien of kappen van bomen en struiken (indien nodig) dient te worden 

uitgevoerd wanneer geen broedgeval aanwezig is en buiten het broedseizoen 

van vogels. Het broedseizoen loopt globaal van half maart tot en met juli. In 

het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen echter 

geen standaardperiode gehanteerd. 

 

Nader onderzoek naar huiszwaluw, huismus en gierzwaluw in het plangebied 

is noodzakelijk. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kan 

worden bepaald of huismus, huiszwaluw en/of gierzwaluw in het plangebied 

aanwezig zijn en de gebouwen en/of de struiken gebruiken. Zo kan worden 

bepaald of het werken met een ontheffing van de Wet natuurbescherming 

noodzakelijk is en welke mitigerende maatregelen dan genomen dienen te 

worden. Het onderzoek naar huismus dient te worden uitgevoerd tussen 1 

april en 20 juni. Het onderzoek naar gierzwaluw dient te worden uitgevoerd 

tussen 1 juni en 15 juli. Het onderzoek naar huiszwaluw kan worden 

gecombineerd met het huismusonderzoek. 

 

 

4.2.7 Zoogdieren 

 

Vleermuizen 

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997), Korsten en Regelink 

(2010) en gegevens van de NDFF blijkt dat de soorten baardvleermuis, 

franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige 

vleermuis en watervleermuis (alle §3.2 Wnb) voorkomen in de wijde omgeving 

van het plangebied. 

 

Vleermuizen kunnen het plangebied gebruiken als foerageergebied. In het 

plangebied zijn geen groenstructuren aanwezig die een essentiële verbinding 

kunnen vormen tussen verblijfplaats en foerageergebied.  

In de gebouwen van de huisartsenpraktijk in het zuidelijk deel van het 

plangebied kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. 

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zich bevinden in spouwmuren, achter 

gevelbetimmering, onder dakpannen, in spleten in muren, tussen 

isolatiemateriaal, in sluizen of viaducten en expansievoegen. In het 

plangebied zijn geschikte plekken aanwezig onder de overhangende 

dakpannen en in de stootvoegen, zie Foto’s 7 en 8. 

 

Overige zoogdieren 

Uit gegevens van de NDFF blijkt dat binnen één kilometer afstand van het 

plangebied de volgende soorten zijn waargenomen: algemene spits-, woel- en 

ware muizensoorten, bunzing, egel, haas, konijn (alle §3.3 Wnb), en bever 

(§3.2 Wnb). Op een afstand van één tot twee kilometer van het plangebied 
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zijn das, hermelijn, ree, vos (alle §3.3 Wnb) en Noordse 

woelmuis (§3.2 Wnb) waargenomen. Op een afstand van twee tot vijf 

kilometer van het plangebied zijn boommarter, damhert, steenmarter en wezel 

(alle §3.3 Wnb) waargenomen. 

 

Voor haas, bever, das, ree, Noordse woelmuis, boommarter en damhert biedt 

het plangebied geen geschikt leefgebied. 

 

Het noordelijke en zuidelijke deel van het plangebied kunnen leefgebied 

vormen voor algemene spits-, woel- en ware muizensoorten en egel. Van 

deze soorten kunnen ook verblijfplaatsen aanwezig zijn tussen de struiken, 

bladafval en in holen in de grond. 

Het noordelijke (en in mindere mate het zuidelijke) gedeelte van het 

plangebied kan een onderdeel vormen van het leefgebied van hermelijn en 

wezel. Deze soorten kunnen muizenholen gebruiken als verblijfplaatsen, het 

uitsluiten van de aanwezigheid van verblijfplaatsen is daardoor lastig. Maar 

door het ontbreken van voldoende dekking in zowel het noordelijke en 

zuidelijke gedeelte (struiken en hoge kruidachtige vegetatie) is het plangebied 

niet geschikt als verblijfplaats. Beide soorten zijn in het leefgebied namelijk 

zeer afhankelijk van voldoende dekking. 

Bunzing, konijn, vos, steenmarter kunnen het noordelijke en het zuidelijke 

gedeelte van het plangebied gebruiken als onderdeel van het leefgebied. Van 

deze soorten zijn geen verblijfplaatsen aanwezig in het plangebied. 

 

Effectbeoordeling 

In de directe omgeving van het plangebied is en blijft voldoende geschikt 

foerageergebied aanwezig. De werkzaamheden hebben derhalve geen 

significant negatief effect op foerageergebied van vleermuizen. Het dempen 

van een klein gedeelte van de sloot heeft geen significant negatief effect op de 

mogelijke vliegroute van vleermuizen. Bij het slopen van de gebouwen worden 

mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen vernietigd. Verblijfplaatsen van 

vleermuizen zijn jaarrond beschermd. 

 

Bij de werkzaamheden in het plangebied kunnen verblijfplaatsen van 

algemene muizensoorten en egel worden vernietigd.  

Het plangebied biedt geen essentieel habitat voor grondgebonden zoogdieren. 

In de omgeving van het plangebied is en blijft voldoende geschikt leefgebied 

aanwezig. 

 

Mitigerende maatregelen 

Nader onderzoek is noodzakelijk naar de aanwezigheid van vleermuizen in de 

gebouwen in het plangebied. Dit onderzoek vindt plaats gedurende de periode 

15 mei en 30 september. Bij het onderzoek ligt de focus op de 

gebouwbewonende soorten; gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis, meervleermuis en laatvlieger. 

 

Voor algemene spits-, woel- en ware muizensoorten en egel geldt in de 

provincie Zuid-Holland een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming. Voor het verstoren van deze soorten hoeft geen 
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ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt altijd de Algemene 

zorgplicht, zie §1.4. Om het verwonden van dieren te voorkomen kan bij het 

verwijderen van de vegetatie één kant op worden gewerkt, zodat aanwezige 

dieren kunnen vluchten. Tak- en bladhopen worden voor of na de 

overwinteringsperiode van egel (november tot en met april) verwijderd. Indien 

gewerkt wordt in de overwinteringsperiode van egel dient heel voorzichtig te 

worden gewerkt. Indien een egel in winterrust wordt aangetroffen in deze 

periode dient deze naar een geschikte plek (bijvoorbeeld tussen struiken) 

buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden te worden verplaatst.  
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5 Conclusies 
 

 

5.1 Beschermde gebieden  

 

Gezien de relatief grote afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (1,3 

kilometer) is het redelijkerwijs uit te sluiten dat negatieve effecten ontstaan op Natura 

2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen plannen. Een negatief effect als 

gevolg van stikstofdepositie kan niet worden uitgesloten, derhalve dient een AERIUS 

calculatie te worden uitgevoerd. 

De voorgenomen plannen hebben door de relatief grote afstand en de kleinschalige 

aard van de werkzaamheden geen (significant) negatief effect op de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN. 

 
 

5.2  Beschermde soorten  

 

In het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die zijn beschermd onder 

paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Het is uit te sluiten dat in 

het plangebied beschermde flora, vlinders, libellen, kevers, weekdieren, reptielen en 

vissen voorkomen. Wel geldt voor alle aanwezige soorten in het plangebied de 

algemene zorgplicht, zie §1.4 van dit rapport. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten in de omgeving van het 

plangebied. 

 

Soorten van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming 

Algemene vogelsoorten kunnen de bomen en de struiken in het plangebied gebruiken 

als foerageergebied en nestgelegenheid. Door het kappen en snoeien van deze 

bomen en struiken uit te voeren buiten de broedperiode van vogels en wanneer geen 

broedgeval aanwezig is, wordt een overtreding van de Wet natuurbescherming 

voorkomen. 

Huismus, huiszwaluw en gierzwaluw kunnen de gebouwen in het plangebied 

gebruiken als nestgelegenheid. De nesten van huismus en gierzwaluw zijn jaarrond 

beschermd en het vernietigen is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Door 

nader onderzoek te laten uitvoeren kan worden bepaald of de gebouwen worden 

gebruikt als nestgelegenheid door huismus en gierzwaluw en of de rest van het 

plangebied (de dichte struiken) een essentieel onderdeel vormt van het leefgebied van 

huismus. Indien dit wel het geval is dienen mitigerende maatregelen te worden 

genomen en dient een ontheffing te worden verkregen voor de werkzaamheden. Het 

nest van huiszwaluw is jaarrond beschermd indien in de omgeving niet voldoende 

alternatieve nestlocaties aanwezig zijn. 

 

Soorten van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming 

Rugstreeppad komt voor in de omgeving van het plangebied. Tijdens de 

werkzaamheden kunnen de juiste omstandigheden ontstaan, waardoor rugstreeppad 

het plangebied kan koloniseren. Door tijdens de werkzaamheden te voorkomen dat 

plassen regenwater ontstaan en hopen zand onafgedekt blijven liggen, wordt 

voorkomen dat rugstreeppad zich vestigt in het plangebied. 
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Vleermuizen kunnen de gebouwen in het plangebied gebruiken als 

verblijfplaats. De verblijfplaatsen van vleermuizen zijn jaarrond beschermd en het 

vernietigen ervan is een overtreding van de Wet natuurbescherming. Door nader 

onderzoek te laten uitvoeren kan worden bepaald of de gebouwen worden gebruikt als 

verblijfplaats door vleermuizen. Indien dit wel het geval is dienen mitigerende 

maatregelen te worden genomen en dient een ontheffing van de Wet 

natuurbescherming te worden verkregen voor de werkzaamheden. 

 

Soorten van paragraaf 3.3 van de Wet natuurbescherming  

Bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander kunnen de sloot langs het 

noordwesten van het plangebied gebruiken als voorplantingswater en het plangebied 

als land- en overwinteringshabitat. Door de werkzaamheden kunnen verscholen 

amfibieën worden verstoord en verwond. In de omgeving van het plangebied is en 

blijft voldoende geschikt leefgebied voor deze soorten aanwezig.  

 

Algemene spits-, woel, en ware muizensoorten en egel kunnen het noordelijke en het 

zuidelijke gedeelte van het plangebied gebruiken als verblijfplaats. Door de 

werkzaamheden kunnen verscholen dieren worden verstoord en verwond. In de 

omgeving van het plangebied blijven voor deze soorten voldoende geschikte locaties 

voor verblijfplaatsen aanwezig. 

In Zuid-Holland geldt een vrijstelling voor bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander, algemene muizensoorten en egel. Dit houdt in dat voor het 

verstoren van deze soorten geen ontheffing verkregen dient te worden. Wel dient te 

worden gewerkt volgens de Algemene zorgplicht.  

 

Tabel 1. Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten in het plangebied 

Soort(groep) Bescherming Functie 

plangebied 

Mogelijk 

effect  

Ontheffing 

nodig 

Maatregelen 

Vogels  

§3.1 Wnb 

(nest niet 

jaarrond 

beschermd) 

Nestgelegenheid Ja 

Nee, mits 

maatregelen 

worden 

uitgevoerd 

Snoeien en 

kappen wanneer 

geen broedgeval 

aanwezig is en 

buiten 

broedseizoen 

Huismus, 

huiszwaluw en 

gierzwaluw 

§3.1 Wnb 

(nest jaarrond 

beschermd) 

Nestgelegenheid 

en leefgebied 
Ja Mogelijk 

Nader 

onderzoek laten 

uitvoeren 

Vleermuizen §3.2 Wnb Verblijfplaatsen Ja Mogelijk 

Nader 

onderzoek laten 

uitvoeren 

Bruine kikker, 

gewone pad en 

kleine water-

salamander 

§3.3 Wnb 

Land- en 

overwinterings-

habitat 

Ja 

Nee, 

algehele 

vrijstelling 

- 

Algemene spits-, 

woel- en ware 

muizen en egels 

§3.3 Wnb Verblijfplaatsen  Ja 

Nee, 

algehele 

vrijstelling 

- 
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5.3  Advies en aanbevelingen 

 

Geconcludeerd kan worden dat de volgende maatregelen genomen dienen te worden 

om overtreding van de Wet natuurbescherming te kunnen voorkomen: 

1. Nader onderzoek uitvoeren naar huismus, huiszwaluw, gierzwaluw en 

vleermuizen; 

2. Voorkomen dat rugstreeppad het plangebied koloniseert; 

3. Bomen en struiken kappen buiten het broedseizoen en wanneer geen broedgeval 

aanwezig is; 

4. Voorzichtig werken in de groenstrook op het land, zeker tijdens de 

overwinteringsperiode van egel, blad- en takkenhopen worden buiten de periode 

november tot april verwijderd. 

5. Het dempen van watergangen wordt in beginsel uitgevoerd in de periode tussen 1 

oktober en 15 februari, dat wil zeggen na de voortplantingsperiode en voor de 

winterrust van vissen en amfibieën. 

6. Oevervegetatie wordt voorafgaand aan de werkzaamheden aan de sloot (maar 

buiten het broedseizoen) gemaaid, waardoor aanwezige fauna zich elders zal 

gaan ophouden; 

7. Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven (naar 

open water), opdat aanwezige vissen en amfibieën kunnen ontsnappen. 

8. Bij leegpompen van een watergang worden aanweizge vissen en amfibieën tijdig 

weggevangen en elders uitgezet. 

 

 

5.4  Gevolgen voor (het tijdpad van) de voorgenomen plannen 

 

Nader onderzoek 

+ Het onderzoek naar huismus dient te worden uitgevoerd tussen 1 april en 20 juni.  

+ Het onderzoek naar gierzwaluw dient te worden uitgevoerd tussen 1 juni en 15 juli. 

+ Het onderzoek naar vleermuizen dient te worden uitgevoerd tussen 15 mei en 30 

september. 

+ Het onderzoek naar huiszwaluw kan worden gecombineerd met het 

huismusonderzoek. 

 

Ontheffing Wet natuurbescherming 

+ Indien verblijfplaatsen en nesten aanwezig zijn in de gebouwen dient voorafgaand 

aan de werkzaamheden een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden 

aangevraagd bij provincie Zuid-Holland. 

+ De aanvraag kan pas worden ingediend als het nader onderzoek helemaal is 

afgerond. De gemeente of Omgevingsdienst heeft 26 weken nodig om uw 

vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft 

ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt 

de afhandeling langer. 

+ Voor het aanvragen van een ontheffing dient een mitigatieplan/activiteitenplan te 

worden opgesteld ten behoeve van de verblijfplaatsen van de beschermde 

soort(en).  

+ Daarnaast dienen tijdig mitigerende maatregelen genomen te worden om een 

ontheffing te kunnen verkrijgen. 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 
 

 

Wet natuurbescherming 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet 

natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en 

vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. Daarnaast geldt 

per provincie beleid voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).  

 

Soortbescherming 

Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen 

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; 

het ‘nee, tenzij-principe’.  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen 

en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de 

volgende drie categorieën beschermde soorten:  

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag 

van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt; 

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor 

vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) 

gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten 

minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 

criteria zijn voldaan: 

+ Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is; 

+ Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende 

beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid 

of openbare veiligheid;  

+ Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 

handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening 

of een gedragscode. 
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Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Categorie 1 (§ 3.1 Wnb) Categorie 2 (§ 3.2 Wnb) Categorie 3 (§ 3.3 Wnb) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in 

de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig 

zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de 

uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan 

wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt. De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht 

vrijstelling of ontheffing. 

 

 

Natura 2000 (bron: Rijksoverheid) 

 

In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet biedt een beschermingskader voor 

de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000- 

gebieden en bijzondere nationale gebieden. 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 
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zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de 

Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets.  

De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 

+ oriëntatiefase (en vooroverleg); 

+ verslechterings- en verstoringstoets;  

+ passende beoordeling. 

 

De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze 

stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is 

en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de 

effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een 

verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing. 

 

Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring voor de 

plannen of het project nodig. 

Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 

2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende 

beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden 

voldaan: 

+ er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten 

hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied; 

+ er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang; 

+ er is voorzien in compenserende maatregelen. 

 

Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend. 

 

Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten, 

dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald: 

+ of deze kans reëel is en  

+ of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is. 

 

 

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid) 

 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen 

natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 

natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

 

Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van 

natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 

dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het 

afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in de 

Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten. 

 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de 

Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in 

principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 
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De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is 

de Nota Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. 

Het beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende 

onderdelen van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS 

doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid. 

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via 

provinciale verordeningen. 
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1. Inleiding 
 
 
In opdracht van Thuismakers is een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd bij één 
plataan aan de stationsstraat (ter hoogte van huisnummer 25) te Hardinxveld-
Giessendam. 
 
Op het perceel zal een herontwikkeling plaatsvinden, waarbij de boom niet op de 
huidige locatie behouden kan blijven.  
 

Doel van het onderzoek is de opdrachtgever te informeren over de mogelijkheden en 
randvoorwaarden voor het verplanten van de boom, evenals de slagingskansen van 
een verplanting en hergroei van de boom op de langere termijn.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd op 24 februari 2021 door M.L. van der Spoel, consulent 
Boom en Bodem en S.L. Korstanje-Jacobs, Boomcontroleur. Beide zijn werkzaam bij 
Arbor Consultancy BV.  
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2. Methode van onderzoek 
 
 
Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethodiek en een uitleg 
over de gebruikte parameters is opgenomen in bijlage 3. Onderstaand is een 
beknopte toelichting gegeven over de methode van het onderzoek. 
 
Allereerst is de boom visueel beoordeeld op conditie en mechanische kwaliteit. 
Wanneer een boom in een goede conditie verkeert, zal deze beter bestand zijn tegen 
eventuele schades of andere nadelige gevolgen van de werkzaamheden. 
 
Om te beoordelen of een boom potentieel verplantbaar is, wordt de boom 
bovengronds onderzocht conform de VTA-methodiek. Aanvullend wordt door middel 
van bodem- en wortelonderzoek de groeiplaats onderzocht om de beworteling, 
samenstelling van de bodem en de grondwaterstand in kaart te brengen.  
 
De bovenstaande aspecten vormen de basis voor de beoordeling of en wanneer een 
boom verplantbaar is.  
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3. Situatie en locatie 
  
 
Het betreft één plataan (platanus x hispanica) aan de stationsstraat (ter hoogte van 
huisnummer 25) te Hardinxveld-Giessendam. 
 
Op het perceel zal nieuwbouw gerealiseerd worden waarbij de boom niet behouden 
kan blijven. 
 
Op onderstaande afbeelding is de locatie van de te onderzoeken boom aangeduid. 
Een grotere weergave is opgenomen in bijlage 1. 
 

 
Afbeelding 1: locatie van de onderzochte boom
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4. Resultaten 
 
 

4.1 Visuele controle  
 
Ten behoeve van het onderzoek is de boom visueel beoordeeld op conditie, 
mechanische gebreken en toekomstverwachting.  
 
Het betreft een gewone plataan (Platanus x hispanica) met een stamdiameter van 101 
cm. De boom verkeert in goede conditie.  
 
In de kroon is dood hout aangetroffen. In het verleden zijn enkele takken aan de 
zuidzijde een stuk ingenomen, waar de boom goed van is hersteld. Verder zijn er geen 
gebreken aangetroffen. Hierdoor is de mechanische kwaliteit als redelijk beoordeeld. 
 
De toekomstverwachting van deze boom is goed, wat inhoudt dat uitval van de boom 
binnen 15 jaar niet wordt verwacht. 
 
Tabel 1: beschrijving boom 

Boom 
soort 

Stam 
diam. 

Kroon 
diameter 

Boom 
hoogte 

Conditie Mechanische  
Kwaliteit 

T.V. Opmerkingen 

Platanus 
x 
hispanica 

101 
cm 

24 m 22 m Goed Redelijk Goed 
(>15 
jaar) 

Dood hout.  

 

   
Foto 1: de boom.                                                Foto 2: ingenomen takken. 
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4.2 Bodem- en bewortelingsonderzoek 
 
Bij de boom zijn profielsleuven gegraven. De profielsleuven zijn gegraven om inzicht 
te verkrijgen in de bodemopbouw, wortelintensiteit en diameter van wortels op de 
beoogde kluitrand. Daarnaast zijn er grondboringen verricht om een beeld te krijgen 
van de bodemopbouw.  
De grondwaterstand is bepaald aan de hand van de aanwezige peilbuis. Hieruit blijkt 
dat de grondwaterstand op het moment van onderzoek (24 februari 2021) zich op 35 
cm onder maaiveld bevond. Gezien de beworteling van de boom wordt de 
zomergrondwaterstand geschat op 60 tot 70 onder maaiveld.  
 
Tabel 2: bodemopbouw en beworteling  

Nr. Beschrijving bodem Beschrijving beworteling 

Boring 1 
west 
zijde 

<0         vegetatielaag 
0-70       humushoudend 
              zand 

Fijne beworteling tot circa 70 cm diepte. 

Boring 2 
oost 
zijde 

<0         vegetatielaag 
0-60       humushoudend 
              zand 

Fijne beworteling tot circa 60 cm diepte. 

Sleuf 1 
Zuidwest 
zijde 

<0         vegetatielaag 
0-60       humushoudend 
              zand 

Matig intensieve, fijne beworteling met 
een enkele wortel tot circa 3 cm in 
diameter. De beworteling reikt tot de 
grondwaterstand van circa 60 cm diepte. 

Sleuf 2 
noord- oost 
zijde 

<0         vegetatielaag 
0-60       humushoudend 
              zand 

Intensieve, fijne beworteling met enkele 
dikkere wortels tot circa 4 cm in diameter. 
De beworteling reikt tot de 
grondwaterstand van circa 60 cm diepte. 

Sleuf 3 
noord 
zijde 

<0         vegetatielaag 
0-60       humushoudend 
              zand 

Matig intensieve, fijne beworteling met 
enkele dikke wortels tot circa 10 cm in 
diameter. De beworteling reikt tot de 
grondwaterstand van circa 60 cm diepte. 

 

 
Foto 3: profielboring 1 

 
Foto 4: profielboring 2 
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Foto 5: proefsleuf 1 zuidwestzijde 

 

  
Foto 6: bovenaanzicht proefsleuf                                                Foto 7: doorzicht proefsleuf 
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Foto 8: proefsleuf 2 noordoostzijde 
 

   
Foto 9: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 10: doorzicht proefsleuf 
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Foto 11: proefsleuf 2 noordzijde 
 

   
Foto 12: bovenaanzicht proefsleuf                                             Foto 13: doorzicht proefsleuf 
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5. Conclusie en advies 
 
 
Of een boom succesvol te verplanten is hangt af van de volgende factoren: 

▪ Boomsoort; 
▪ Conditie, kwaliteit en toekomstverwachting; 
▪ Bodem en beworteling; 
▪ Omgevingsfactoren. 

 
Onderstaande paragrafen zullen aangeven wat de mogelijkheden zijn tot verplanting 
van de onderzochte boom. 
 
 

5.1 Conditie, kwaliteit en toekomstverwachting 
 
De boom verkeert in goede conditie en heeft een redelijke mechanische kwaliteit. 
Hierdoor is de toekomstverwachting goed. Dat wil zeggen, dat uitval van de boom, 
binnen de huidige omstandigheden, niet binnen 15 jaar wordt verwacht.  
 
Platanen hebben een groot regeneratief vermogen, waardoor deze relatief snel 
herstellen na een verplanting. 
 
 

5.2 Bodem en beworteling 

 
De boom staat in een ruim gazon. De bodem bestaan vooral uit humushoudend zand. 
De beworteling is overwegend matig intensief met enkele dikke wortels. De 
bewortelings diepte bedraagt circa 60 cm. De bodem is zowel kwantitatief als 
kwalitatief ruim voldoende.  
 
 

5.3 Kabels en leidingen 
 
Volgens de klic-tekeningen liggen er kabels en leidingen onder het trottoir aan de 
noordzijde van de boom. Circa 7 meter ten oosten van de boom loopt een datakabel 
door het perceel. Conform de klic-tekening zullen deze niet in de weg liggen bij de 
graafwerkzaamheden ten behoeve van een eventuele verplanting van de boom. 
 
In bijlage 2 is de klic-tekeningen opgenomen van de onderzoekslocatie.  
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5.4 Verplantbaarheid 
 

De boom verkeert in goede conditie en heeft een redelijke mechanische kwaliteit. 
Hierdoor is de toekomstverwachting goed. Dat wil zeggen, dat uitval van de boom, 
binnen de huidige omstandigheden, niet binnen 15 jaar wordt verwacht. Platanen 
zijn sterkte bomen met een groot regeneratief vermogen. 
 

Wel moet hier ruimte zijn in de planvorming om de boom te verplanten naar zijn 
definitieve locatie.  
 
Gezien het formaat van de boom is het vinden van een nieuwe standplaats een 
uitdaging. (zie paragraaf 5.5) 
 
 

5.4.1 Voorbereiding 
 
Indien de bomen binnen het terrein verplant kunnen worden (binnen het draaibereik 
van de telekraan) is een voorbereiding niet noodzakelijk. Bij voorkeur worden bomen 
voorbereid op verplanting gedurende tenminste 1 groeiseizoen. Hierdoor wordt de 
kluit geïntensifieerd en worden de hergroeikansen van de boom vergroot.  
 
Bij het voorbereiden wordt de boom rond gegraven op een indicatieve kluitmaat van 
800x800x80 cm. Vervolgens wordt de kluitrand ingepakt met folie met als doel 
nieuwe wortels in de kluit te stimuleren. De boom wordt gedurende de 
voorbereidingstijd voorzien van watergiften en sturende bemesting.  
 
 

5.4.2 Verplanting en transport 
 
Geadviseerd wordt de bomen zo minimaal mogelijk te snoeien voorafgaand aan de 
verplanting. Door het behoud van twijgen kan de boom eerder aanvangen met het 
herstel en blijft de energievoorziening enigszins behouden.  
 
Geadviseerd wordt de boom te verplanten met behulp van de hijstechniek. Hierbij 
worden de boom rond gegraven (indicatieve kluit 800x800x70 cm).  
 
Geadviseerd wordt de boom te verplanten met behulp van de ondersteunde 
verplantingsmethode. Hierbij worden de boom vrij gegraven op de voorbereide 
kluitmaat. Vervolgens worden buizen onder de kluit door geperst. Onder de kopse 
kanten van de buizen worden hijsbalken bevestigd, waaraan de boom kan worden 
opgehesen en naar de nieuwe standplaats kan worden gehesen.  
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5.5 Nieuwe standplaats 
 

5.5.1 (on)mogelijkheden 
 
Het verplanten van de boom is mogelijk, de nieuwe standplaats is vooralsnog niet 
bekend maar de opties zijn gering.  
 
Gezien het formaat van de boom en de kluit is transport niet eenvoudig. Een boom 
van dit formaat moet staand vervoerd worden. De kroondiameter is circa 24 meter. 
Dit houdt in dat er veel ruimte nodig is voor transport. We hebben de directe 
omgeving bekeken en geconcludeerd dat de mogelijkheden beperkt zijn. Verder de 
wijk in is gezien de beschikbare ruimte niet mogelijk. De hoofdweg (stationsstraat) 
is de enige optie, maar ook hier is de ruimte beperkt. In oostelijke richting vormen 
de bomen na de spoorwegovergang (langs de Parallelweg) een belemmering. In de 
westelijke richting vormen de bomen in de bocht Stationsstraat-Weideveld een 
belemmering.  
 

  
Foto 14: bomen Parallelweg.      Foto 15: bomen Weideveld. 
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5.5.2 Aandachtspunten nieuwe standplaats 
 
Het belangrijkste aandachtspunt bij het vinden van een nieuwe standplaats voor de 
bomen is de grondwaterstand. Deze moet zich tenminste 15 cm dieper bevinden dan 
de huidige kluithoogte van de te verplanten bomen.  
 
Het advies is de nieuwe plantplaats zorgvuldig in te richten. De onderzijde van de 
kluit dient boven het grondwater te worden aangebracht (minimaal 15 cm boven 
hoogste grondwaterstand). Op locaties met hogere grondwaterstanden moet de 
boom mogelijk verhoogd worden geplant. Denk hierbij aan een terp of een verhoogde 
plantplaats. 
 
Houdt bij de nieuwe standplaats rekening met voldoende afstand tot kabels en 
leidingen. Dit zodat er rondom de kluit (tenminste 1,0 meter rondom) een verbeterde 
groeiplaats gerealiseerd kan worden. 
 
Wij adviseren om de volgende maatregelen uit te voeren op de nieuwe standplaats:  

• Aanbrengen van een dijkje op de kluitrand t.b.v. het water geven;  

• Aanbrengen van verankering bij de boom;  

• Aanbrengen mulchlaag op de kluit, bestaande uit 4 cm uitgerijpte 
houtcompost. Boven op de houtcompost wordt een 4 cm dikke laag 
gecomposteerde houtsnippers aangebracht in de fractie 20/40 mm.;  

• Het toedienen van circa 10 watergiften per groeiseizoen gedurende 3 jaren na 
elke verplanting. Bij extreme weersomstandigheden kunnen mogelijk meer 
watergiften noodzakelijk zijn.  
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5.6 Raming kosten verplanting P+R terrein 
 
Voor het voorbereiden van de boom (voor nu gebaseerd op 1 groeiseizoen), het 
verplanten en de nazorg is de volgende raming gegeven. Deze raming gaat uit van 
een verplanting naar het, tegenover de boom gelegen, P+R terrein.  
 
Voorbereiden op verplanting: 
Het voorbereiden van de boom, inclusief het aanbrengen  
van de mulchlaag, 5 watergiften en sturende bemesting,  
wordt geraamd op het bedrag van:             €    1.985,00 

 
Verplanten: 
Het verplanten van de boom, incl. palletconstructie, bronnering,  
inzet 300 Tons telescoopkraan en rollerplatform,  
wordt geraamd op het bedrag van:             €  38.000,00 
 
Het leveren en aanbrengen van 50 m3 bomengrond als groeiplaats,  
wordt geraamd op het bedrag van:             €    3.500,00 
 
Het opstellen van een verkeersplan, inzet verkeersvoorzieningen  
en verkeersregelaars, wordt geraamd op het bedrag van:          €    3.000,00 
 
Stelpost: leveren in aanbrengen rijplaten en schotten,  
wordt geraamd op het bedrag van:             €    4.500,00 
 
Totale raming:               € 50.985,00 
 
 
Nazorg: 
Nazorg, incl. bemesting: € 3.500,00 
 
Bovenstaande raming is exclusief: 

• Opbreken en herstraten toekomstige groeiplaats 

• Afvoeren en storten vrijkomende grond 

• Verwijderen bovengrondse obstakels, t.b.v. transport 

• Excl. aanvragen vergunningen 

• Speciale aandacht voor Nutsvoorzieningen! 
 
 

5.7 Opnemen verhardingen en herstraten 
 
Om wortelschade te voorkomen, moet het oprooien van de verhardingen rondom de 
bomen (met name op locaties waar opdruk zichtbaar is), zo veel als mogelijk 
handmatig worden uitgevoerd. Daar waar oppervlakkig groeiende wortels moeten 
worden verwijderd, kan de boomtechnisch toezichthouder hierin adviseren.  
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5.8 Omgang wortels  
 
Om wortelschade te voorkomen, wordt geadviseerd de wortels te behandelen alsof 
het kabels en leidingen betreffen. Dit houdt in dat bij het graven altijd wordt 
voorgestoken. De aangetroffen wortels worden met een snoeischaar/snoeitang 
afgeknipt. Wortels dikker dan 5 cm worden met een scherpe zaag, haaks op de 
groeirichting afgezaagd. Hierdoor blijft het wondoppervlak zo klein mogelijk en 
wordt de kans op inrotting en/of de vorming van wortelopschot zo veel als mogelijk 
beperkt.  
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Bijlage 1: locatie  
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Bijlage 2: klic-tekening  
 
 

 
 

 
Klic-melding 
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Bijlage 3: methode van onderzoek 
 
 

3.1 Visuele boomcontrole 
 

Voor de visuele controle wordt op volgens een vastgesteld systeem gewerkt. Dit 
systeem bestaat uit een biologische en een mechanische component. 
 
De biologische component omvat een visuele inspectie van de conditie van de boom. 
Arbor Consultancy heeft hiervoor een gestandaardiseerde beoordelingsmethode. 
Naast de conditie van de boom wordt binnen de biologische component gekeken naar 
de aanwezigheid van vruchtlichamen van schimmels op stam en wortels.  
 
De mechanische component omvat een boomveiligheidsbeoordeling volgens de Visual 
Tree Assessment methodiek (V.T.A.-methode). In geval van twijfel wordt 
geavanceerde meetapparatuur ingezet. 
 
 

3.2 Toekomstverwachting 
 

De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie van de boom, de huidige 
mechanische kwaliteit en op eventuele aanwezigheid van (houtparasitaire) 
schimmelsoorten en aantastingen hierdoor. Het betreft een momentopname en geldt 
bij gelijkblijvende (groeiplaats) omstandigheden. 
 
Uit de toekomstverwachting kan geen maximale restlevensduur worden afgeleid. 
Diverse complexe processen voor de boom die invloed hebben op het verdere 
levensverloop van een boom, spelen een rol. Mede daarom kan Arbor Consultancy 
geen uitspraken doen over een termijn langer dan 15 jaar. Binnen dit tijdsbestek 
kunnen wij wel een classificering geven van de toekomstverwachting. 
 
 

3.3 Groeiplaatsonderzoek 
 
Door graven van proefsleuven binnen de kroonprojectie wordt de opbouw en 
samenstelling van de bodem, grondwaterstand en de omvang en reikwijdte van de 
wortelkluit in beeld gebracht. Vooral de opbouw en samenstelling van de bodem en 
de grondwaterstand vormen de basis voor de beoordeling van de kwaliteit van de 
groeiplaats. De reikwijdte van de wortelgestellen wordt in hoofdlijnen bepaald door 
de kwaliteit van de groeiplaats. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het aantal ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen in Nederland zal naar verwachting sterk 
stijgen. Dat komt door de toegenomen levensverwachting en de grote groep mensen (babyboomers) 
die door hun leeftijd de komende jaren een groot risico hebben op bijvoorbeeld dementie. Als 
zelfstandig thuis wonen niet meer kan, zijn er verschillende (kleinschalige) woonvormen waar 24 uur 
per dag intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging geleverd wordt aan bewoners. Thuismakers 
BV richt zich op het ontwikkelen van dergelijke woonomgevingen waar passende zorg geleverd kan 
worden voor mensen met een zorgvraag. Bij nieuwe ontwikkelingen – ook die gericht op woonvormen 
voor dementiezorg en zorg voor andere ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen - hoort de 
verplichting om te voorzien in ‘voldoende’ parkeerplaatsen.  
 
Het instrument dat wordt ingezet om een reëele parkeerbehoefte te bepalen zijn de zogeheten 
parkeernormen. Aan de hand van de parkeernormen wordt een zo realistisch mogelijke schatting 
gemaakt van de parkeerbehoefte behorende bij de ontwikkeling. De parkeernormen die veel 
gemeenten als beleid hebben gevormd zijn in de basis afkomstig van kencijfers van het CROW 
(landelijke kennisinstituut voor verkeer & vervoer). Het CROW heeft parkeerkencijfers ontwikkeld als 
hulpmiddel om een inschatting te maken van het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij een 
bepaalde voorziening. Voor de functie verpleeg- en verzorgingstehuis, wat het meest overeenkomt 
met wooneenheden gericht op specifieke zorg, hanteert het CROW een bandbreedte van 0,5 – 0,7 
parkeerplaatsen per wooneenheid.   
 
Op basis van ervaringen elders is Thuismakers BV ervan overtuigd dat een dergelijke parkeernorm niet 
aansluit bij de reële parkeerbehoefte van een zorgfunctie gericht op ouderen die afhankelijk zijn van 
zorg, zoals dementie. Omdat voor zorgfuncties de parkeereis erg afhankelijk is van het specifieke 
gebruik door personeel, cliënten en bezoek, kan een nadere verdieping van de situatie leiden tot een 
aangepaste parkeernorm. 
 
Empaction is gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren en op basis daarvan een advies te 
geven over een passende parkeernorm bij wooneenheden gericht op dementiezorg en andere 
specifieke zorg gericht op ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In deze rapportage 
worden de resultaten van het parkeeronderzoek beschreven en wordt de van toepassing geachte 
parkeernorm onderbouwd.  
 

1.2 Doel- en vraagstelling 

De centrale vraag van dit onderzoek is welke parkeernorm een reële inschatting geeft van de 
parkeerbehoefte bij wooneenheden gericht op dementiezorg. Om dit te bepalen is inzicht verkregen 
in de beschikbare capaciteit, de werkelijke bezetting van parkeerplaatsen en het type parkeerder dat 
gebruik maakt van deze parkeerplaatsen bij negen (representatieve) zorglocaties gericht op het 
verlenen van intensieve zorg aan gericht op ouderen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen, 
bijvoorbeeld als gevolg van dementie.  
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Om een antwoord te geven op de hoofdvraag, staan de volgende deelvragen centraal in dit onderzoek:  

1. Wat is de beschikbare parkeercapaciteit op de verschillende zorglocaties? 

2. Wat is de bezetting van de beschikbare parkeercapaciteit op verschillende momenten?  
3. Wat is het motief van de verschillende parkeerders bij de zorglocaties?    
4. Wat is de parkeerdruk in de directe omgeving van de zorglocaties? 

 

1.3 Leeswijzer 

De opbouw van deze rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van de gehanteerde 
onderzoeksmethodiek gegeven. Daarna volgt een korte beschrijving van de onderzoek locaties in 
hoofdstuk 3. In de daaropvolgende hoofdstukken (4 t/m 7) staat de beantwoording van de 
verschillende deelvragen centraal. Dit leidt ten slotte tot een antwoord in hoofdstuk 8 op wat een reële 
parkeernorm is bij zorglocaties gericht op zorg voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.  
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2 Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk wordt de gehanteerde onderzoeksmethode voor het uitvoeren van dit 
parkeeronderzoek beschreven. Daarbij wordt ingegaan op het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksdagen, de meetmomenten en de definities/uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het onderzoek.  
 

2.1 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied bestaat uit tien zorglocaties gericht op zorg voor ouderen die niet meer 
zelfstandig kunnen wonen, van zorgorganisaties Wonen bij September en Compartijn. Zie een 
omschrijving van de verschillende zorglocaties in hoofdstuk 3. De onderzoeklocaties zijn als volgt:  
 
Tabel 1. Overzicht onderzoekslocaties 

Locatie Zorgorganisatie Adres Postcode 

Arnhem  Wonen bij September Da Costastraat 5 6824 NT  

Zevenaar Wonen bij September Molenstraat 42 6901 CD 

Apeldoorn  Wonen bij September Kelvinstraat 3 7316 KC 

Twello Wonen bij September Hunderenslaan 7  7391 TB 

Bodegraven Wonen bij September Willem de Zwijgerstraat 20  2411 VV 

Nijverdal Compartijn Salomonsonstraat 51 7442 AC 

Den Haag Compartijn Scheveningseweg 106 2584 AD 

Zeist  Compartijn Hoog Kanje 274 3708 DN 

Ede Compartijn Elias Beeckmanlaan 108 6711 VS 

 
 
Het onderzoek is primair gericht op de parkeersituatie op eigen terrein van elke zorglocatie. Ter 
aanvulling is ook de parkeersituatie in de directe omgeving - binnen een loopafstand van 200 meter - 
voor elke zorglocatie in kaart gebracht.  
 
Het onderzoeksgebied voor elke zorglocatie is vervolgens opgedeeld in secties (wegvakken/delen van 
parkeerterreinen/parkeerhavens, et cetera) om daarmee de parkeersituatie op detailniveau in beeld 
te kunnen brengen. Een voorbeeld van een onderzoeksgebied is als volgt:  
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Figuur 2: voorbeeld onderzoeksgebied zorglocatie 
 
In dit geval is sectie 135 het parkeerterrein van de zorginstelling en bevinden de andere aangeven 
secties zich binnen 200 meter van de zorginstelling.  
 

2.2 Meetmomenten  

Om een goed beeld van de parkeersituatie te krijgen is het parkeeronderzoek op dagen uitgevoerd 
waarop de parkeerdruk naar verwachting het hoogst is. De drukste momenten in de week zijn 
maatgevend voor het vaststellen van de bezetting van parkeerplaatsen op eigen terrein en in de 
openbare ruimte. Als de bezetting van parkeerplaatsen op deze momenten acceptabel is, dan is de 
aanname dat dit ook voor andere momenten in de week het geval zal zijn. Er is daarom gekozen om 
het onderzoek op een dinsdag en zaterdag uit te voeren.  
 
Het parkeeronderzoek is op de volgende dagen uitgevoerd: 
 

Dag Datum 

Zaterdag 14 november 2020 

Dinsdag 17 november 2020 
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Door op deze dagen te meten ontstaat zowel op werkdagen als voor het weekend een representatief 
beeld van de parkeersituatie. Op zowel de dinsdag als de zaterdag is er vervolgens op vier verschillende 
momenten (in tijdsblokken van maximaal 2 uur) gemeten. Op die manier is inzichtelijk gemaakt hoe 
de parkeerdruk zich gedurende de dag ontwikkelt:  
 

Meetmoment Tijdstip 

Ochtend 09:00 - 11:00 

Middag 14:00 - 16:00 

Avond 19:00 – 21:00 

Nacht 23:00 – 01:00 

 

2.3 Capaciteitsmeting 

Alle parkeerplaatsen in het onderzoeksgebied zijn per categorie en per sectie geïnventariseerd. Zowel 
wat betreft de parkeerplaatsen op eigen terrein van de verschillende zorglocaties, als de openbare 
parkeerplaatsen in de directe omgeving van de zorglocaties. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de 
volgende categorieën:  

• Reguliere parkeerplaatsen  

• Gereserveerde parkeerplaats met onderscheid naar:  
o Invalidenparkeerplaats  

o Elektrische laadplaats  

o Laad- en losplaats  

o Overige gereserveerde parkeerplaats  

2.4 Bezettingsmeting 

Op alle meetmomenten is de bezetting van parkeerplaatsen bepaald. De bezetting geeft aan hoeveel 
procent van de parkeercapaciteit daadwerkelijk benut wordt. Bij het vaststellen van de bezetting van 
parkeerplaatsen is een onderscheid gemaakt in bovengenoemde categorieën, aangevuld met: 

• Obstakel: zijnde geen voertuig, maar wel bezetting op reguliere of gereserveerde 
parkeerplaatsen (zoals caravans en aanhangers) 

• Foutparkeerder: zijnde een geparkeerd voertuig buiten de beschikbare capaciteit. 

2.5 Motiefmeting 

Van alle waargenomen voertuigen op het eigen terrein van de zorglocaties is aanvullend het 
parkeermotief bepaald. Van parkeerders in de directe omgeving van de zorginstelling is het motief van 
parkeerders niet vastgesteld. Met het parkeermotief wordt het doel bedoeld waarmee een parkeerder 
staat geparkeerd. De bepaling van de parkeermotieven zijn afgeleid van het aantal meetmomenten 
waarop een voertuig is waargenomen. Door op verschillende momenten op de dag de kentekens van 
geparkeerde voertuigen te registreren, kan een indicatief beeld worden verkregen van het 
parkeermotief. Voertuigen die bijvoorbeeld een dagdeel geparkeerd staan, behoren toe aan 
werknemers, voertuigen die slechts kort geparkeerd staan behoren toe aan bezoekers en voertuigen 
die ook zowel overdag als ‘s nachts geregistreerd waren behoren toe aan langparkeerders.  
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Door het vergelijken van de geregistreerde kentekens op verschillende meetmomenten wordt in dit 
onderzoek een onderscheid gemaakt in de volgende doelgroepen: 

• Kortparkeerder 
De voertuigen die niet langer dan één meetmoment zijn waargenomen zijn geclassificeerd als 
kortparkeerders.  

• Werknemer 
Voertuigen die twee opeenvolgende meetmomenten zijn waargenomen zijn aangemerkt als 
werknemer. Ook voertuigen die voor het eerst zijn waargenomen in de nacht (tussen 11:00 en 
01:00) zijn aangemerkt als werknemer.  

• Langparkeerder 
Als een voertuig drie momenten (10 uur of langer) – aaneengesloten of verspreid over de dag 
- is geregistreerd wordt dit voertuig als langparkeerder gezien. Voertuigen die op alle vier 
opeenvolgende meetmomenten zijn waargenomen worden ook als langparkeerder 
gekenmerkt.  

3 Beschrijving zorglocaties  

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de verschillende onderzochte woonhuizen.  

Zowel een algehele beschrijving van de opzet van de woonhuizen, als een korte beschrijving van de 

locatie waar elk woonhuis gevestigd is. Dit geeft de benodigde context om de resultaten van het 

parkeeronderzoek in het juiste perspectief te plaatsen.  

3.1. Kleinschalig wonen   

De woonhuizen van September en Compartijn zijn gericht op kleinschalig wonen met zorg voor 
ouderen met dementie, zoals de ziekte van Alzheimer - die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. 
De zorglocaties zijn verspreid over heel Nederland zodat bewoners altijd zo dichtbij mogelijk zijn: thuis 
als thuis niet meer gaat. Ieder woonhuis van September bestaat uit maximaal vijfentwintig 
appartementen. Elk woonhuis van Compartijn heeft tussen de 20 tot 40 appartementen. In alle 
woonhuizen zijn op de begane grond ruime woonkamers en een open eetkeuken. Daar leven bewoners 
met elkaar, ze koken, spelen een spelletje of vouwen bijvoorbeeld de was. Elke bewoner heeft een 
eigen appartement met een omvang van 30 á 50 m2 die naar eigen.  
 
De kwaliteit van zorg staat voorop. In de woonhuizen zijn 24 uur per dag bevoegde en bekwame 
medewerkers aanwezig. Er wordt gewerkt met een platte organisatie waarbij een ervaren 
leidinggevende het team in het woonhuis aanstuurt. Elk huis heeft een vast team van 
servicemedewerkers en zorgprofessionals voor activiteiten, individuele begeleiding, persoonlijke 
verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp.  
 
Familie en vrienden van bewoners zijn altijd welkom in de woonhuizen – op ieder moment van de dag. 
Ook is er een mogelijkheid voor het logeren aan verwanten en partners. Voor een aantal woonhuizen 
is er de optie voor partners om mee te verhuizen.  
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3.2. Woonhuizen   

 
Hieronder volgt een korte beschrijving voor elk van de woonhuizen die zijn onderzocht in het kader 
van dit parkeeronderzoek:  
 

• Arnhem (22 appartementen)  
Het woonhuis in Arnhem is gehuisvest in een voormalige kerk. De locatie bevindt zich midden 
in een levendige wijk waar alle dagelijkse voorzieningen vlakbij zijn. 

 

• Zevenaar (17 appartementen)  
Vlak bij de stadskern van Zevenaar is een woonhuis gevestigd in een voormalige school, 
gelegen aan de Molenstraat. Een bijzonder gebouw midden in een levendige woonwijk, 
midden in Zevenaar. 

 

• Apeldoorn (24 appartementen)   
In de wijk Kerschoten aan de Kelvinstraat staat het tweede woonhuis in Apeldoorn. Het 
woonhuis bevindt zich midden in een levendige woonomgeving, vol reuring en dichtbij het 
winkelcentrum in de wijk. 

 

• Twello (19 appartementen)  
Het woonhuis in Twello bestaat uit een monumentaal pand gelegen binnen de gracht op een 
landgoed aan de rand van Twello. Een rustige woonomgeving met een grote bostuin.  

 

• Bodegraven (24 appartementen)  
Het nieuwbouwhuis in Bodegraven staat aan de Willem de Zwijgerstraat en ligt aan de rand 
van het centrum, midden in een levendige woonwijk. Alle voorzieningen zijn vlakbij, onder 
meer een winkelcentrum. 
 

• Nijverdal (19 appartementen)  
In Nijverdal staat een nieuw en ruim woonhuis, midden in een woonwijk, vlakbij het centrum. 
Op een oud bedrijfsterrein aan de Salomonsonstraat zijn drie woonhuizen geplaatst, maar 
achter de voordeur bevindt zich één huis. 

  

Actuele bezoekersregeling 
De woonhuizen bieden zorg aan bewoners die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Om de 
kans op besmetting van bewoners en medewerkers te minimaliseren, was ten tijde van het 
parkeeronderzoek een apart bezoekersbeleid van kracht. Het aantal bezoekers is beperkt tot 
maximaal twee per dag per bewoner. Indien er sprake was van een besmetting in het 
betreffende woonhuis, dan werd bezoek niet toegestaan.  
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• Den Haag (26 appartementen)  
Vlak bij Scheveningen is een woonhuis gevestigd in een volledig gerestaureerde villa. De villa 
is onderdeel van een beschermd stadsgezicht.  
 

 
 
 Figuur 2. Compartijn locatie Den Haag  
 

• Zeist (32 appartementen) 
In een ruim opgezette nieuwe wijk, midden in het bos, ligt het woonhuis in Zeist. Dit huis is 
gevestigd in een nieuw pand en maakt onderdeel uit van een wijk die vooral bestaat uit 
vrijstaande woningen. Een groot wijkzorgcentrum en andere voorzieningen zijn nabij.  

 

• Ede (42 appartementen)  
Dit woonhuis is gevestigd in een monumentaal pand op een voormalige kazerne aan de rand 
van de bebouwde kom van Ede. Het kazerneterrein wordt ontwikkeld tot woningen, 
appartementen, winkels en andere voorzieningen.  
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4 Wat is de beschikbare capaciteit op eigen terrein?  

 
Alle woonhuizen beschikken over parkeerplaatsen op eigen terrein. Voor vrijwel elke locatie gaat het 
om capaciteit op parkeerterreinen die openbaar toegankelijk zijn. Een enkele locatie beschikt over een 
hek om het parkeerterrein fysiek af te sluiten.  
 

4.1. Capaciteit per zorglocatie  

De beschikbare parkeercapaciteit op eigen terrein varieert per woonhuis. Met 19 parkeerplaatsen 
beschikt de zorglocaties in Ede over het grootste aantal parkeerplaatsen. Het woonhuis in Arnhem 
heeft met 7 parkeerplaatsen het kleinste aantal parkeerplaatsen. Gemiddeld zijn er 13 parkeerplaatsen 
beschikbaar op eigen terrein per woonhuis. 
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal parkeerplaatsen per zorglocatie afgezet tegen het aantal 
wooneenheden. De hoeveelheid parkeerplaatsen per wooneenheid verschilt sterk per locatie. Zo 
hebben de locaties in Arnhem en Zeist relatief weinig parkeerplaatsen in verhouding tot het aantal 
wooneenheden (0,3 parkeerplaatsen per wooneenheid). Daarentegen beschikken de locaties in 
Nijverdal en Twello relatief over een groot aantal parkeerplaatsen (0,8 parkeerplaatsen per 
wooneenheid). Gemiddeld hebben de onderzochte zorglocaties 0,5 parkeerplaatsen op eigen terrein 
per wooneenheid.   
 
Tabel 2. Capaciteit per zorglocatie  
 

Zorglocatie Aantal wooneenheden 
Capaciteit op eigen 

terrein 
Aantal parkeerplaatsen 

per wooneenheid 

Apeldoorn 24 12 0,5 

Arnhem  22 7 0,3 

Bodegraven 24 14 0,6 

Den Haag 26 10 0,4 

Ede 42 19 0,5 

Nijverdal 20 15 0,8 

Twello 19 15 0,8 

Zeist 32 10 0,3 

Zevenaar 18 11 0,6 

Totaal 227 113 0,5 
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5 Wat is de bezetting van parkeerplaatsen?  

 
Voor verschillende momenten is het aantal aanwezige voertuigen op de parkeerterreinen van elke 
zorglocatie in beeld gebracht. Door het aantal geparkeerde voertuigen te vergelijken met de 
beschikbare capaciteit is de bezetting bepaald. Dit geeft inzicht in de mate waarin de parkeerplaatsen 
worden benut.  
 

5.1. Gemiddelde bezetting zorglocaties  

De gemiddelde bezetting van parkeerplaatsen bij de zorglocaties ligt op de dinsdagochtend rond de 
54%. Dit moment is maatgevend voor alle zorglocaties. Hierna neemt de bezetting langzaam af naar 
circa 53% in de middag en 28% in de avond, totdat deze in de nacht stagneert op circa 19%.  
 
Op de zaterdag is de gemiddelde bezetting van parkeerplaatsen lager ten opzichte van de dinsdag. 
Bovendien is er minder variatie in de bezetting van parkeerplaatsen. De bezetting in de ochtend, 
middag en avond schommelt tussen de 35% en 41%. In de nacht daalt de bezetting naar circa 26% van 
het aantal parkeerplaatsen.  
 
In totaliteit stijgt de gemiddelde bezetting van parkeerplaatsen op alle zorginstellingen niet boven de 
54%. Dat betekent dat overall op alle meetmomenten gemiddeld minimaal 46% van de 
parkeerplaatsen bij zorginstellingen leeg staat.  
 

 
Figuur 3. Gemiddelde bezettingsgraad parkeren op eigen terrein zorglocaties  
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5.2. Bezetting bij individuele zorglocaties  

Uit voorgaande blijkt dat er gemiddeld op alle meetmomenten ruim voldoende capaciteit beschikbaar 
is om te voldoen aan de parkeervraag van de zorginstellingen. Met voldoende capaciteit wordt hier 
een bezetting van parkeerplaatsen bedoelt die lager is dan 85%. Wanneer de parkeerdruk boven deze 
grens komt, neemt de kans op zoekverkeer namelijk sterk toe. Op alle meetmomenten blijft de 
bezetting hier gemiddeld (ruim) onder.  
 
Dit neemt niet weg dat er verschillen zijn in de bezetting van parkeerplaatsen bij de zorglocaties.   
Onderstaande tabel geeft per zorglocatie inzicht in de bezettingsgraad van parkeerplaatsen op eigen 
terrein:  
 
Tabel 3. Bezetting parkeren eigen terrein per zorglocatie  

  Zaterdag 14 november Dinsdag 17 november 
Ochtend Middag Avond Nacht Ochtend Middag Avond Nacht 

Stad Cap.  # % # % # % # % # % # % # % # % 

Apeldoorn  12 2 17% 1 8% 3 25% 3 25% 7 58% 8 67% 0 0% 0 0% 

Arnhem  7 7 100% 7 100% 6 86% 6 86% 7 100% 6 86% 5 71% 2 29% 

Bodegraven  14 6 43% 7 50% 7 50% 5 36% 7 57% 5 43% 5 43% 3 29% 

Den Haag 10 7 70% 8 80% 6 60% 4 40% 11 110% 8 80% 4 40% 3 30% 

Ede 19 7 37% 9 47% 9 47% 4 21% 11 58% 15 79% 8 42% 3 16% 

Nijverdal 15 4 27% 3 20% 4 27% 1 7% 4 27% 2 20% 3 27% 3 27% 

Twello 15 4 27% 6 40% 4 27% 4 27% 5 33% 4 27% 3 20% 4 27% 

Zeist 10 0 0% 2 20% 1 10% 1 10% 2 20% 5 50% 1 20% 1 20% 

Zevenaar  11 5 45% 3 27% 2 18% 1 9% 7 64% 7 64% 3 27% 3 27% 

Totaal 113 40 35% 46 41% 42 37% 29 26% 61 54% 69 53% 32 28% 22 19% 

 
Bij veel locaties zijn is de bezettingsgraad over de verschillende meetmomenten zo goed als gelijk of 
er is een piek te zien op de dinsdagochtend, -middag en/of zaterdagmiddag. Over het algemeen stijgt 
de bezetting van parkeerplaatsen bij de individuele zorglocaties op de dinsdag niet boven de 80%. De 
piek ligt op dinsdagochtend. Op de zaterdag ligt de bezetting in de ochtend en middag in het algemeen 
lager dan 50%. Uitzondering hierop zijn de zorglocaties in Den Haag en Arnhem – dat zijn de enige 
locaties waar de capaciteit op een aantal momenten volledig wordt benut. In het geval van de 
zorglocatie in Den Haag gaat het uitsluitend om de dinsdagochtend en -middag. Op andere momenten 
komt de bezetting van parkeerplaatsen niet boven de 80%. In Arnhem is dat anders. Daar wordt de 
volledige parkeercapaciteit op vrijwel alle momenten volledig benut. Opvallend is dat de bezetting in 
de avond en zaterdagnacht in Arnhem relatief hoog is.  
 
Voor andere locaties (Twello & Nijverdal) komt de bezetting op geen enkel moment boven de 40%. Dit 
zijn ook de locaties die een relatief groot aantal parkeerplaatsen op eigen terrein hebben ten opzichte 
van het aantal wooneenheden. 
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.  

  

Blik op zorglocatie Arnhem  
 
De bezetting van parkeerplaatsen bij de woonhuis Arnhem is relatief hoog in verhouding tot 
andere zorglocaties. Hier zijn een aantal mogelijke verklaringen voor te geven: 

• Deze locatie beschikt over relatief weinig parkeerplaatsen ten opzichte van het 
aantal wooneenheden (0,3) 

• In tegenstelling tot andere locaties zijn de parkeerplaatsen niet op een 
parkeerterrein gevestigd, maar direct vanaf de openbare weg bereikbaar zijn.  

• Bovendien ligt dit woonhuis midden in een woonwijk. In combinatie met de 
positionering is de kans aanwezig dat de parkeerplaatsen op eigen terrein (deels) 
worden gebruikt door bewoners uit de omgeving en hun bezoek.  
 

 
Figuur 4. Wonen bij September locatie Arnhem  
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6. Wat is het motief van de verschillende parkeerders?  

Van alle waargenomen voertuigen bij de zorglocaties is het parkeermotief bepaald. Op basis van het 

aantal keer dat een voertuig is waargenomen op een meetdag is een indicatief onderscheid gemaakt 

tussen kortparkeerders, werknemers en langparkeerders.    

6.1. Bezetting per doelgroep  

Onderstaande tabel geeft inzicht in de motiefverdeling voor alle zorglocaties:   
 

 
Figuur 5. Gemiddelde bezetting parkeerplaatsen eigen terrein  
 
Het aantal langparkeerders – voertuigen die 3 of 4 keer per dag zijn waargenomen - is beperkt tot 
maximaal 1 á 2 voertuigen per locatie. Er zijn ook een aantal locaties waar helemaal geen 
langparkeerders zijn geteld. Op zaterdag is het aantal langparkeerders iets hoger ten opzichte van de 
dinsdag. Gezien de gezondheid van de bewoners, is de aanname dat de groep langparkeerders bestaat 
uit partners van bewoners die inwonen bij de zorglocatie of die daar logeren. Dat is een mogelijke 
verklaring waarom het aantal in het weekend hoger ligt dan op een doordeweekse dag.  
 
De aantallen kortparkeerders – voertuigen die 1 keer zijn waargenomen op een dag - zijn vergelijkbaar 
voor de dinsdag en de zaterdag. Het aantal kortparkeerders dat gelijktijdig aanwezig is varieert per 
locatie tussen de 1 á 5 parkeerders – met uitschieters naar 7 á 8 bezoekers voor de grotere zorglocaties. 
In de ochtend is het grootste aantal kortparkeerders aanwezig. Gedurende de dag loopt het aantal 
bezoekers terug. De groep kortparkeerders zal bestaan uit bezoekers van bewoners, maar bijvoorbeeld 
ook uit schoonmakers of externe zorgverlening die slechts één dagdeel geparkeerd staan. Dat is één 
van de redenen waarom het aantal kortparkeerders in de ochtend relatief hoog is.  
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Het grootste aantal werknemers – voertuigen die op 2 achtereenvolgende momenten staan 
geparkeerd – is aanwezig op de dinsdagochtend en dinsdagmiddag. Dit aantal neemt af naar een 
constant niveau in het de avond en nacht. Het aantal werknemers op de zaterdagavond en 
zaterdagnacht is vergelijkbaar met dezelfde momenten op de dinsdag. In het weekend overdag ligt het 
aantal geparkeerde werknemers behoorlijk lager ten opzichte van een doordeweekse dag. Het aantal 
werknemers dat maximaal aanwezig is per locatie varieert tussen de 2 á 4 geparkeerde voertuigen. 
Voor de locaties met een relatief groot aantal wooneenheden zijn dat maximaal 6 á 7 voertuigen.  
 
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bezetting en motiefmeting per locatie.   

7. Wat is de bezetting van parkeerplaatsen in de directe omgeving?  

 
Aanvullend op de bezetting van parkeerplaatsen op eigen terrein, is ook de bezetting van openbare 
parkeerplaatsen in de directe omgeving van de zorglocaties in kaart gebracht. Deze gegevens zijn 
ondersteunend bij het verklaren en duiden van de bezetting van parkeerplaatsen op eigen terrein van 
de verschillende zorglocaties.  
 

7.1. Bezetting directe omgeving  

De gemiddelde bezettingsgraad op loopafstand (200 meter) van alle zorglocaties is erg constant. Op 
alle momenten schommelt de bezetting rond de 60%. 
 

 
Figuur 6. Bezetting openbare parkeerplaatsen directe omgeving van zorglocaties  
 
In de avond en nacht is een iets hogere bezetting gemeten. Dat kan worden verklaard door de positie 
van een groot aantal zorglocaties midden in een woonwijk. De parkeerbehoefte van dergelijke 
gebieden is het hoogste in de avond en nacht. Op die momenten hebben vrijwel alle bewoners 
gelijktijdig een parkeervraag. De gemiddelde parkeerdruk in de directe omgeving is relatief laag. Dat 
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geldt ook voor individuele zorglocaties. De parkeerdruk komt op de gemeten momenten zelden uit 
boven de 60%. Op een aantal locaties, zoals Den Haag, Zeist en Bodegraven, is de maximale 
parkeerdruk 80%. Alleen in Zeist is de parkeerdruk op een doordeweekse dag relatief hoog: circa 90%. 
Op andere momenten is dat in Zeist juist veel lager ten opzichte van andere locaties. Dat duidt op een 
meer gemengde omgeving met functies (zoals kantoren, scholen etc.) die vooral overdag een 
parkeervraag hebben.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de bezetting van parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte zeer beperkte invloed heeft op de waargenomen bezetting van parkeerplaatsen op 
eigen terrein van de zorglocaties. Gezien de relatief beperkte parkeerdruk in de openbare ruimte is 
het niet te verwachten dat er uitwijk is van parkeerders vanuit de openbare ruimte die gebruik maken 
van parkeerplaatsen bij de zorginstellingen. Andersom wijst de parkeerdruk op eigen terrein van de 
zorginstellingen er niet op dat er sprake is van een verhogend effect op de parkeerdruk in de openbare 
ruimte. Daarmee geeft de bezetting van parkeerplaatsen op eigen terrein in goed beeld van de 
werkelijke parkeerbehoefte bij dergelijke zorglocaties.  
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de bezetting in de directe omgeving per zorglocatie.  

8. Vertaling naar parkeernorm 

 
In de vorige hoofdstukken is inzicht gegeven in de capaciteit, bezetting van capaciteit en het motief 
van parkeerders bij de onderzochte zorglocaties. In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten 
vertaald naar een passende parkeernorm per wooneenheid.  
 

8.1. Beschouwing op parkeernormen bij zorginstellingen  
De parkeernormen die veel gemeenten als beleid hebben gevormd zijn in de basis afkomstig van 
kencijfers van het CROW (landelijke kennisinstituut voor verkeer & vervoer). Het CROW heeft 
parkeerkencijfers ontwikkeld als hulpmiddel om een inschatting te maken van het aantal aan te leggen 
parkeerplaatsen bij een bepaalde voorziening. De parkeerkencijfers zijn gebaseerd op 
literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De cijfers geven een landelijk gemiddeld 
beeld van de situatie die bij het onderzoek zijn aangetroffen. Hierdoor is niet altijd een kant-en-klaar 
antwoord te geven op de vraag hoeveel parkeerplaatsen in een bepaalde situatie moeten worden 
gerealiseerd. Daarom hebben de parkeerkencijfers van CROW een bandbreedte.  
 
Onder de functie ‘zorg’ heeft het CROW verschillende functies opgenomen, waarbij een ‘verpleeg- en 
verzorgingstehuis’ het meest in lijn ligt met voorliggende initiatieven gericht op zorg voor ouderen die 
niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. In de meest recente kencijfers van het CROW (Publicatie 
381 - “Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen”) wordt voor de 
functie verpleeg- en verzorgingstehuis gerekend met een parkeernorm tussen de 0,5 en 0,7 per 
wooneenheid. In deze bandbreedte wordt geen differentiatie aangebracht door het CROW. Ongeacht 
de kenmerken van de locatie, zoals stedelijkheidsgraad en locatie van de ontwikkeling in (centrum, 
schil of buitengebied), gelden dezelfde parkeerkencijfers voor deze functie.  
 
Wel geeft het CROW aan dat bij de functie verpleeg- en verzorgingstehuis een bezoekersaandeel van 
60% geldt. De overige 40% bestaat daarmee uit de parkeerbehoefte van vaste gebruikers – met name 
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personeel. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kencijfers binnen de gehanteerde bandbreedte van 
het CROW:  
 
Tabel 4. Kencijfers CROW functie verpleeg- en verzorgingshuis 
 

Bandbreedte Totaal (100%) Bezoek (60%) Vaste gebruikers (40%) 

Minimum 0,5 0,30 0,20 

Gemiddeld 0,6 0,36 0,24 

Maximum 0,7 0,42 0,28 

 

8.2. Parkeernorm in de praktijk  

De onderzochte zorglocaties beschikken gemiddeld over 0,5 parkeerplaatsen op eigen terrein per 
wooneenheid. Dat komt overeen met het minimum van de bandbreedte die het CROW hanteert. Een 
aantal locaties (Nijverdal en Twello) heeft in de praktijk meer parkeerplaatsen dan de maximale 
bandbreedte van de kencijfers van het CROW. Andere locaties juist minder (Arnhem, Zeist en Den 
Haag).  
 
Dit onderschrijft het principe dat de toe te passen parkeernorm bij zorglocaties – specifiek gericht op 
zorg voor ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen – vooral maatwerk is. Het CROW 
heeft in haar publicatie 381: Kencijfers voor parkeren en verkeersgeneratie, bij de kencijfers voor 
verpleeg- en verzorgingstehuis dan ook de volgende opmerking geplaatst: “van deze functie kunnen 
alleen globale parkeerkencijfers gegeven worden. Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse 
marge in acht worden genomen”.  Een aantal gemeenten hebben dit advies ter harte genomen door 
in de praktijk af te wijken van de CROW-kencijfers.  
 

8.3. Waargenomen parkeernorm  

Door de werkelijke bezetting van parkeerplaatsen af te zetten tegen het aantal wooneenheden per 
zorglocaties ontstaat een beeld van het werkelijk benodigde aantal parkeerplaatsen om te voorzien in 
de parkeervraag van kleinschalige wooneenheden bij de onderzochte locaties. Hierbij is per locatie de 
bezetting op het drukste moment als uitgangspunt genomen. Over het algemeen is dit de 
dinsdagmiddag. Dit moment is daarom maatgevend voor het aantal benodigde parkeerplaatsen.  
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Afgaande op de werkelijke bezetting volgt het volgende aantal benodigde parkeerplaatsen per 
wooneenheid: 
 
Tabel 5. Benodigd aantal parkeerplaatsen per wooneenheid per locatie 

Zorglocatie Aantal woonheden 
Bezetting maatgevend 

moment 
Benodigd aantal parkeerplaatsen 

per wooneenheid 

Apeldoorn  24 8 0,3 

Arnhem  22 7 0,3 

Bodegraven  24 8 0,3 

Den Haag 26 11 0,4 

Ede 42 15 0,4 

Nijverdal 20 4 0,2 

Twello 19 6 0,3 

Zeist 32 5 0,2 

Zevenaar  18 7 0,4 

Totaal  227 71 0,31 

 
Uit de resultaten van dit parkeeronderzoek kan worden opgemaakt dat gemiddeld 0,31 
parkeerplaatsen per wooneenheid volstaan om te voorzien in de parkeerbehoefte op het piekmoment. 
Het maximale aantal benodigde parkeerplaatsen per zorglocatie ligt op 0,4 parkeerplaatsen per 
wooneenheid.  
 

8.4. Aanbevolen parkeernorm 

De coronacrisis heeft ongetwijfeld effect gehad op het aantal geparkeerde bezoekers bij de 
zorginstellingen – en daarmee op de bezetting van parkeerplaatsen op het maatgevend moment. De 
bezoekersregeling bij de zorginstellingen is aangepast ten opzichte van een reguliere situatie, 
waardoor bewoners minder bezoekers per dag konden ontvangen. Het is dan ook aan te raden een 
marge aan te houden bij de toepassing van de parkeernormen voor deze functie. Er wordt daarom 
voorgesteld een parkeernorm van 0,5 parkeerplaatsen per wooneenheid te hanteren. Hiermee wordt 
aangesloten bij de minimale bandbreedte van de CROW-kencijfers. Door deze norm te hanteren is een 
buffer ingebouwd voor een groei van het aantal bezoekers ten opzichte van de waargenomen 
bezetting.  
 
Op basis van dit onderzoek is duidelijk dat een norm van 0,6 of 0,7 parkeerplaatsen per wooneenheid 
te hoog is voor kleinschalige zorg gericht op dementerende ouderen. Dat wordt onderschreven 
doordat de zorglocaties met een relatief groot aantal parkeerplaatsen (0,7 á 0,8), veel leegstand 
hebben. Bij zorglocaties met 0,3 á 0,4 parkeerplaatsen per wooneenheid sluit het aanbod van 
parkeerplaatsen veel beter aan op de vraag. Dit onderschrijft dat volstaan kan worden met een lagere 
parkeernorm. Een parkeernorm van 0,5 parkeerplaatsen wordt daarbij als passend beschouwd.  
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Bijlage 1. Bezetting + parkeermotief per zorglocatie  
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Bijlage 2 Bezettingsgraad omgeving zorglocaties  
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Er zijn geen parkeerplekken in de omgeving van de zorglocatie in Twello.  
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NOTITIE 

 

PROJECT : Hardinxveld-Giessendam, Waterparagraaf Stationsstraat 23 t/m 27 

PROJECTNUMMER : P21-0529 

             

ONDERWERP : Technische uitwerking waterparagraaf 

   

DATUM : 21 juli 2021 

OPGESTELD DOOR : R.P. Hardeman 

 

Aanleiding 

In opdracht van Blokland Bouwpartners en Thuismakers heeft Pouderoyen Tonnaer een be-

stemmingsplan opgesteld voor een tweetal woningbouwontwikkelingen aan de Stations-

straat 23 t/m 27 te Hardinxveld-Giessendam.  

 

Naar aanleiding van het toegezonden voorontwerp is vanuit het waterschap Rivierenland 

een wateradvies afgegeven ten aanzien van de voorziene ontwikkelingen en de wijze 

waarop omgegaan dient te worden met oppervlakte-, hemel- en grondwater. Uit de reactie 

volgt specifiek de vraag of op de verschillende locaties voldoende ruimte beschikbaar is 

om hemelwaterberging te realiseren om de toename van verhard oppervlak te compense-

ren. Hiertoe is BOOT gevraagd een nadere uitwerking van de watercompensatie uit te wer-

ken.  

Plangebied 

De deelontwikkelingen worden door twee onafhankelijke initiatiefnemers ontwikkeld. In 

het kader van de watercompensatie zijn deze twee deelontwikkelingen daarom afzonder-

lijk beschouwd. Voor één van de twee deelontwikkelingen worden aan de overzijde van de 

Stationsstraat parallel aan de spoorlijn nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd. In het kader 

van de watercompensatie is daarom sprake van drie planonderdelen. In deze notitie wordt 

onderscheid gemaakt tussen de volgende drie planonderdelen: 

1. De realisatie van een woonzorggebouw met 24 woonzorgeenheden; 

2. De realisatie va een appartementengebouw met 15 reguliere appartementen met een se-

parate parkeerplaats (3) aan de overzijde van de weg.  

 

De locaties van de hiervoor genoemde ontwikkelingen/planonderdelen zijn weergegeven 

in figuur 1. 
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Figuur 1 Overzicht deelgebieden 

 

Doel 

Het nader uitwerken van de voorziene waterbergingscompensatie om zo de belangen van 

het watersysteem in de planvorming te borgen en invulling te geven aan een duurzame 

waterhuishouding. 

Huidige situatie 

In de huidige situatie is ter plaatse van planonderdeel 1 een groenstrook aanwezig welke 

geheel onverhard is. Ter plaatse van planonderdeel 2 is een huisartsenpraktijk en woning 

gelegen met omliggende terreinverharding. Planonderdeel 3 betreft in de huidige situatie 

een groenstrook en is geheel onverhard. Planonderdeel 1 wordt ontwikkeld door Thuisma-

kers, planonderdelen 2 en 3 worden ontwikkeld door Blokland Bouwpartners. 

 

Het huidige verhard oppervlak staat weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Overzicht diverse oppervlakken huidige situatie (o.b.v. BGT) 

 PLANONDERDEEL 1 

[M²] 

PLANONDERDEEL 2 

[M²] 

PLANONDERDEEL 3 

[M²] 

Bebouwing 0 303 0 

Terreinverharding 0 563 0 

Groenstrook 2.152 314 775 

Totaal 2.152 1.180 775 

Toekomstige situatie 

Binnen het planvoornemen is sprake van het aanbrengen van nieuwe bebouwing en ver-

harding. Onderstaand is per planonderdeel weergegeven welke bebouwing en verharding 

wordt toegevoegd. Deze oppervlaktes worden gehanteerd als uitgangspunt in de compen-

satieberekening en zijn weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2 Overzicht diverse oppervlakken toekomstige situatie (o.b.v. ontwerptekeningen) 

 PLANONDERDEEL 1 

[M²] 

PLANONDERDEEL 2 

[M²] 

PLANONDERDEEL 3 

[M²] 

Bebouwing 605 529 0 

Berging 0 86 0 

Fietsenstalling 25 0 0 

Kippenhok 12 0 0 

Parkeerstrook 0 0 250 

Groenparkeerstrook 

(50%) 

70,5 57,5 0 

Rijbaan 124 125 159 

Tegelpad 36 0 0 

Voetpad 335 49 0 

Groenstrook 918 334 366 

Totaal 2.152 1.180 775 

 

Planonderdeel 1 

Er wordt een woonzorggebouw gerealiseerd met een serre. Op het terrein is sprake van 

een landschappelijke inrichting en tuininrichting, zie figuur 2. Deze inrichting is onderdeel 

van het zorgconcept van de beoogde zorgpartij, waarbij achter het gebouw sprake is van 

een grote tuin waarvan een groot gedeelte onverhard blijft. De landschappelijke inrichting 

is gedeeltelijk juridisch geborgd in het bestemmingsplan. Daarnaast worden 12 parkeer-

plaatsen gerealiseerd voor het personeel en bezoekers. 

Figuur 2 Weergave planonderdeel 1: woonzorglocatie 

 

 

Planonderdeel 2 

Binnen dit planonderdeel wordt een appartementengebouw gerealiseerd, zoals weergege-

ven in figuur 3. Daarnaast worden enkele parkeerplaatsen en bergingen gerealiseerd inclu-

sief verkeersontsluiting en bijbehorende verhardingen. 
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Figuur 3 Weergave planonderdeel 2: appartementencomplex 

 

Planonderdeel 3 

Ten noorden van de Stationsstraat wordt een parkeerplaats gerealiseerd, zoals weergege-

ven in figuur 4. Door aan weerszijden van de rijbaan parkeren toe te passen is de lengte 

van de bijbaan korter. Door direct omwonenden is aangegeven het behouden van het vrije 

uitzicht richting het spoor de voorkeur heeft. Door het realiseren van dubbel parkeren 

wordt ca. 86 m² aan wateroppervlakte gedempt, deze dient in gelijke mate gecompen-

seerd te worden. Deze compensatie is voorzien in de westelijk gelegen groenstrook (per-

ceel sectie I, nummer 487) waar tevens compensatie van de toename in verhard oppervlak 

van planonderdeel 3 voorzien is. 

De oppervlakte verharding die aangebracht wordt bedraagt circa 409 m². Het perceel is in 

de bestaande situatie onverhard, zodat dit als toename moet worden gezien. 

Figuur 4 Weergave planonderdeel 3: parkeerplaatsen 

 

 

Het is op basis van de algemene regels bij de Keur van het waterschap mogelijk om vrij-

stelling te krijgen voor (een gedeelte van) de watercompensatie. Deze vrijstelling is niet 

locatieafhankelijk, maar afhankelijk van de melder. De initiatiefnemer van planonderdeel 1 
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heeft nog niet eerder aanspraak gemaakt op de vrijstelling. De initiatiefnemer van planon-

derdelen 2 en 3 heeft in het verleden reeds gebruik gemaakt van de eenmalige vrijstelling 

van 500 m² waardoor de mogelijkheid tot vrijstelling vervalt.  

 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft in de uitgave ‘Handboek Openbare Ruimte’ 

d.d. 2 november 2018 aangegeven dat het totaal aan toekomstig verhard oppervlak bin-

nen het gebied grondslag is voor de berekening van de benodigde waterberging. De com-

pensatievrijstelling welke vanuit het waterschap is hierbij niet van toepassing. 

 

In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de huidige en de toekomstige verharde opper-

vlakken en over welk oppervlak watercompensatie vanuit de verschillende bevoegd geza-

gen gerealiseerd dient te worden. Hierbij is vanuit het waterschap tevens de vrijstelling 

van compensatie in meegenomen. 

Tabel 3 Verschil huidige en toekomstige situatie incl. vrijstelling compensatie t.b.v. water-

schap en gemeente 

 PLANONDER-

DEEL 1 [M²] 

PLANONDER-

DEEL 2 [M²] 

PLANONDERDEEL 

3 [M²] 

Huidig verhard oppervlak 0 866 0 

Toekomstig verhard oppervlak 1.207 846 409 

Verschil [m²] 1.207 -20 409 

Waterschap Vrijstelling (500 

m²) 

Ja nee Nee 

Te compenseren 

oppervlak [m²] 

707 -20 409 

Gemeente Te compenseren 

oppervlak [m²] 

1.207 846 409 

 

Uit tabel 3 volgt dat vanuit de gemeente een grotere watercompensatie vereist is dan 

welke vanuit het waterschap gehanteerd wordt. Het waterschap vereist enkel de compen-

satie van de toename in verhard oppervlak ten opzichte van het huidige verhard opper-

vlak, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een eenmalige vrij-

stelling (500 m²). De gemeente kent een strengere watercompensatie eis, waardoor deze 

eis in de nadere uitwerking aangehouden wordt. 

Bestaande (geo-)hydrologische gesteldheid 

Normaliter wordt op basis van een geohydrologisch onderzoek of een geohydrologische 

quickscan de omgang met water als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure be-

paald. Gezien de huidige status van de plannen is uitgegaan van de reeds beschikbare 

grondwater- en bodemgegevens welke tijdens ons verkennende en nader milieu-hygi-

ënisch bodemonderzoek (rapportnummer P18-0261-018, d.d. 4 mei 2021) verzameld zijn.  

 Het maaiveld van planonderdeel 1 varieert van NAP -1.30 m in het zuidelijke deel tot 

ca. NAP -0,90 m in het noordelijke deel;  

 Het maaiveld van planonderdeel 2 varieert van NAP -0,9 m in het noordelijke gedeelte 

tot NAP -0,3 m langs de aanwezige bebouwing; 

 Het maaiveld van planonderdeel 3 varieert van ca. NAP -1,8 m langs de watergang tot 

ca. NAP - 1,1 m langs de noordelijke zijde; 
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 De bodemopbouw wordt gekenmerkt door een zwak zandige humeuze toplaag be-

staande uit klei tot 0,50 m beneden maaiveld. Onder deze toplaag is van 0,50 tot 1,00 

m-mv een matig siltige kleilaag aangetroffen. Van 1,00 tot 2,00 meter-mv zijn meerder 

typen bodemlagen aangetroffen. Deze variëren tussen matig grove zwak siltige zandla-

gen, uiterste zandige matig siltige kleilagen en zwak kleiig veen; 

 Op verschillende momenten is het grondwater gepeild. Deze varieerde van 0,5 m-mv 

(25-3-2021) tot 1,20 m-mv (18-11-2020); 

 Op basis van de grondwaterstanden in de boorprofielen en de aangetroffen bodemop-

bouw blijkt dat de ondergrond (klei/veen) beperkt geschikt is om hemelwater te infil-

treren. De aanwezige klei- en veenlagen belemmeren infiltratie. 

Het plangebied is gelegen binnen het peilbesluit van de Alblasserwaard. Momenteel is het 

in 2010 vastgestelde peilbesluit van toepassing (herziening in 2019). Het plangebied ligt 

binnen deelgebied Overwaard (Hardinxveld Noord; NDW004) met een zomerpeil op NAP -

1,75 m en winterpeil op NAP -1,8 m.  

Ten zuiden van de huidige parkeerplaats is een B-watergang (nr. 146067) gelegen. Hierop 

dient aangesloten te worden, zie figuur 5.  

Figuur 5 Uitsnede legger oppervlaktewater (bron: Waterschap Rivierenland) 

 

Waterhuishouding 

De waterhuishouding rondom de planonderdelen en het beleid is reeds door Pouderoyen-

Tonnaer uitgewerkt in het bestemmingsplan van 28 april 2021 (hoofdstuk 5.16). Hier ver-

wijzen wij dan ook naar voor nadere informatie. 

 

Uit de door de gemeente aangeleverde gegevens blijkt dat in de omgeving van de planon-

derdelen een gemengd stelsel aanwezig is. 

Uit de Klimaateffectatlas van Stichting CAS blijkt dat het water van een bui 70 mm/uur ac-

cumuleert ter plaatse van planonderdeel 1 en op de noordelijk gelegen parkeerplaats, zie 

figuur 6. Dit is toe te schrijven aan het lage maaiveld ter plaatse. Geadviseerd wordt om in 

de verdere uitwerking van het plan rekening te houden met een oppervlakkige afwatering 

richting de watergang. 
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Figuur 6 Uitsnede klimaateffectatlas 70 mm/uur 

 

Compensatie verhard oppervlak 

Uit een nadere GIS-analyse van de bestaande en toekomstige situatie is de daadwerkelijke 

aanwezige en voorziene inrichting getoetst op de toename van verhard oppervlak (zoals 

weergegeven in tabel 3). Voor planonderdeel 1 resulteert dit in een bergingsopgave over 

een verhard oppervlak van 1.207 m². Planonderdeel 2 heeft door de huidig aanwezige ter-

reininrichting een toename van 846 m² en binnen planonderdeel 3 dient 409 m² aan ver-

hard oppervlak gecompenseerd te worden. 

 

Waterschap Rivierenland hanteert verschillende maatstaven in het realiseren van water-

compensatie. Bij toename van verhard oppervlak geldt 436 m³ extra waterberging per hec-

tare toename van verhard oppervlak indien dat verhard oppervlak loost op open water, 

hierbij is de bui T=10+10% maatgevend. Voor de verhardingen die lozen op een alterna-

tieve voorziening (zoals een waterbergende fundering of infiltratiekratten) hanteert het 

waterschap een compensatie van 664 m³/ha (T=100+10%). 

 

In tabel 4 is de benodigde waterberging weergegeven bij berging in open water of in een 

alternatieve voorziening.  

Tabel 4 Benodigde hoeveelheid waterberging 

 PLANONDERDEEL 1 

[M³] 

PLANONDERDEEL 2 

[M³] 

PLANONDERDEEL 3 

[M³] 

Berging in open wa-

ter (436 m³/ha)  

53 37 18 

Alternatieve voorzie-

ning (664 m³/ha) 

80 56 27 

Compensatie toename verhard oppervlak en demping oppervlakte-

water 

Met het oog op de beperkte ontwatering wordt geadviseerd hemelwater zoveel als moge-

lijk lokaal vast te houden, waarna het vertraagd naar het oppervlaktewater af te voeren. 
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Door de relatief grote aaneengesloten oppervlakken van verhard oppervlak is het mogelijk 

de fundering van deze verhardingen waterbergend uit te voeren en deze oppervlakken 

met elkaar te verbinden. Door middel van een drainageleiding door dit pakket heen te leg-

gen kan het hemelwater vertraagd afgevoerd worden. Ter plaatse van planonderdeel 1 zijn 

meerdere vlakken geschikt om waterbergende fundering te realiseren en tot een grotere 

waterberging te komen. 

 

Een principe doorsnede van het waterbergende pakket is weergegeven in figuur 7. 

 

Figuur 7 Principe doorsnede waterbergende fundering toekomstige situatie 

 

In tabel 5 is de benodigde waterberging van planonderdeel 1 nader toegelicht.  

Tabel 5 Overzicht benodigde en beschikbare oppervlakken waterbergende fundering 

 PLANONDERDEEL 1  

Te compenseren verhard oppervlak [m²] 1.207 

Dikte waterbergende fundering [m] 0,5 

Porositeit waterbergende fundering [%] 0,4 

Benodigde oppervlak waterbergend pak-

ket [m²] 

400 

Beschikbare ruimte [m²] 400 

Resterende berging in alternatieve water-

berging [m³] 

0 

 

Ter plaatse van de nieuw aan te leggen parkeerplaats (planonderdeel 3) is ruimte beschik-

baar voor het aanleggen van watercompensatie in oppervlaktewater en tevens de te dem-

pen watergang te compenseren (86 m²), zie figuur 8. Daarnaast blijft ca. 135 m² aan 

groenstrook beschikbaar om waterberging in open water te realiseren, om de benodigde 

watercompensatie van planonderdeel 2 te compenseren. De berging voor planonderdelen 
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2 en 3 worden zoveel als mogelijk gevonden in oppervlaktewater en, indien benodigd, in 

waterbergende fundering. 

Figuur 8 Overzicht te dempen (rood) en te graven oppervlaktewater (lichtblauw) 

 

 

Binnen hetzelfde peilgebied is Blokland Bouwpartners tevens doende een bestemmings-

planprocedure te doorlopen voor het plan ‘Zwaluwpad’. Binnen dit plan is een positief 

saldo voorzien in de beschikbare waterberging van ca. 85 m² open water. Dit overschot 

kan, waar nodig, gedeeltelijk ingezet worden voor de resterende waterberging van planon-

derdeel 2, maar wordt in deze notitie vooralsnog buiten beschouwing gelaten.  

 

In tabel 6 en 7 is nader uitgewerkt welke oppervlakken benodigd en beschikbaar zijn om 

voldoende waterberging te realiseren. De berging in het hemelwaterstelsel wordt hierin 

niet meegerekend, in verband met de waarschijnlijkheid dat deze permanent gevuld blijft. 

Tabel 6 Overzicht benodigde en beschikbare oppervlakken in open water 

 PLANONDERDEEL 3 

Te compenseren verhard oppervlak [m²] 409 

Peilopzet oppervlaktewater [m] 0,2 

Benodigd wateroppervlak [m²] 90 

Beschikbare ruimte [m²] 90 

Tabel 7 Overzicht benodigde en beschikbare oppervlakken combinatie open water en water-

bergende fundering 

 PLANONDERDEEL 2 

Te compenseren verhard oppervlak [m²] 846 

Beschikbaar oppervlak groenstrook [m²] 135 

Peilopzet oppervlaktewater [m] 0,2 

Beschikbare waterberging oppervlaktewa-

ter (in groenstrook) [m³] 

27 

Waterberging over verhard oppervlak 

[m²]* 

619 

Te compenseren verhard oppervlak in al-

ternatieve voorziening [m²] 

227 

Benodigde berging in waterbergende fun-

dering [m³]** 

15 
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Dikte waterbergende fundering [m] 0,5 

Porositeit waterbergende fundering [%] 0,4 

Benodigde oppervlak waterbergend pak-

ket [m²] 

75 

Beschikbaar oppervlak waterbergend pak-

ket [m²] 

281 

Beschikbare berging open water plan 

‘Zwaluwpad’ [m²] 

85 

* Verhard oppervlak bepaald op basis van de berging T=10+10% in oppervlaktewater (436 m³/ha) 

** Berging bepaald op basis van T=100+10% in alternatieve voorzieningen (664 m³/ha) 

 

Op basis van bovenstaande toelichting en de weergave in bijlage B is voldoende ruimte be-

schikbaar om waterberging in wateroppervlak en waterbergende fundering te realiseren. 

 

Principe 

Voorgesteld wordt, in het geval bij planonderdeel 2 waterbergende fundering toegepast 

wordt, de waterbergende funderingen onder de verschillende verhardingen binnen planon-

derdelen 1 en 2 onderling middels een drainageleiding te koppelen. Binnen planonderdeel 

1 wordt waterberging over het totaal verhard oppervlak gerealiseerd. Kolken en hemelwa-

ter afkomstig van de daken worden op dit pakket aangesloten. De drain door de waterber-

gende pakketten zorgt dat hemelwater over de voorzieningen wordt verdeeld. Tevens 

zorgt de drain uiteindelijk, al dan niet met een debiet regulerende constructie, dat hemel-

water vertraagd richting de noordelijke gelegen Stationstraat wordt afgevoerd.  

 

In planonderdeel 2 is tevens sprake van een toename van verhard oppervlak. Deze water-

compensatie wordt zoveel als mogelijk voorzien in het te graven open water ter plaatse 

van de groenstrook ten noorden van de Stationsstraat en mogelijk het plus saldo aan be-

schikbare berging ter plaats van het plan ‘Zwaluwpad’. Indien benodigd kan onder de rij-

baan, de parkeerstrook en het voetpad de benodigde waterberging gerealiseerd worden in 

een alternatieve voorziening. Dit dient in het definitieve ontwerp nader uitgewerkt te wor-

den.  

Voorgesteld wordt het hemelwaterstel aan de noordelijke zijde van het appartementen-

complex van planonderdeel 2 aan te leggen en deze aan te sluiten op het aan te brengen 

hemelwaterstelsel ter plaatse van planonderdeel 1. Met het oog op de eigendomspositie 

rondom de noordelijke watergang en het zoveel mogelijk voorkomen van kruisingen on-

der de Stationsstraat wordt voorgesteld het hemelwater- en drainagestelsel van planonder-

delen 1 en 2 met elkaar te koppelen.  

 

Hemel- en drainagewater vanaf deze planonderdelen kan op een tweetal locaties de Stati-

onstraat kruisen waarna het aangesloten wordt op het nieuw te realiseren oppervlaktewa-

ter. Het hemel- en drainagewater wordt middels een lozingsconstructie op de B-watergang 

geloosd. Hierbij is het van belang de uitstroomvoorziening conform principetekening 9: 

‘Uitstroomvoorziening hoofddrains en hemelwaterafvoer’ van het waterschap Rivierenland 

gehanteerd gerealiseerd wordt.  
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Ter plaatse van planonderdeel 3 wordt de toename in verhard oppervlak gecompenseerd 

door het graven van nieuw oppervlaktewater. Hier is ter plaatse van de groenstrook vol-

doende ruimte voor beschikbaar. Binnen het realiseren van de watercompensatie van de 

parkeerplaats enerzijds en het dempen van (een deel van) de bestaande B-watergang an-

derzijds is het van belang algemene regel WT 9 van het waterschap te volgen. 

 



 

Bijlage 

Bijlage A 

 

 Overzicht huidige en toekomstige verharding 
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 Ruimtelijke inpassing waterbergingsvoorzieningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontwikkelaars
Thuismakers
Blokland
HWA (315 mm)
Optie leiding tracé doorsteek
Drain (100 mm)
Waterbergende fundering
Te graven watergang
Te dempen watergang
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datum 10-3-2021
dossiercode    20210310-9-25794

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
ja

In welke gemeente ligt uw plangebied?
Hardinxveld-Giessendam

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
ja

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
ja

Afbeeldingen geraakte toetslagen

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten
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datum 10-3-2021
dossiercode    20210310-9-25794

Projectomschrijving
De realisatie van één woonzorggebouw (zorginstelling), vijftien reguliere appartementen en bijbehorende parkeervoorzieningen

Algemene projectgegevens

Plannaam: P201781 Bestemmingsplan Stationsstraat 23 t/m 27, Hardinxveld-Giessendam
Adres: Stationsstraat 23 t/m 27, Hardinxveld-Giessendam
Gemeente: Hardinxveld-Giessendam
Het plan is ingediend door: Martijn Barendse Pouderoyen Tonnaer
Oppervlakte plangebied: 4073

Geachte lezer,

U heeft het waterschap geïnformeerd over het plan P201781 Bestemmingsplan Stationsstraat 23 t/m 27, Hardinxveld-Giessendamaan de
Stationsstraat 23 t/m 27 in Hardinxveld-Giessendam via de website www.dewatertoets.nl. Uit de toets blijkt dat u de gangbare
watertoetsprocedure moet volgen. Dit betekent dat er nader overleg plaats moet vinden met Waterschap Rivierenland. Het waterschap wil
vroegtijdig met u meedenken, u informeren en u adviseren over de waterhuishoudkundige aspecten van uw plan [De realisatie van één
woonzorggebouw (zorginstelling), vijftien reguliere appartementen en bijbehorende parkeervoorzieningen]. Het waterschap beoordeelt of het
waterbelang voldoende gewaarborgd is. Deze uitgangspuntennotitie is onderdeel van de watertoetsprocedure.

Deze uitgangspuntennotitie vormt de start voor uw overleg met het waterschap. De notitie is automatisch opgesteld op basis van uw
antwoorden en uw ingetekende plangebied. Waterschap Rivierenland geeft in deze uitgangspuntennotitie aan welke wateraspecten van
belang zijn voor uw ruimtelijke plan. De gemeente draagt ook zorg voor aspecten van de waterhuishouding. Daarom is het belangrijk om uw
plan ook met hen af te stemmen.

U kunt contact opnemen met uw accountmanager van Waterschap Rivierenland voor overleg. De contactinformatie vindt u aan het einde van
deze uitgangspuntennotitie.

Beleid Waterschap Rivierenland
Het waterbeheerprogramma is bepalend voor het beleid van Waterschap Rivierenland en wordt iedere zes jaar geactualiseerd. Het plan omvat
alle watertaken van het waterschap op gebied van waterveiligheid, afvalwaterzuivering, schoon en voldoende water. Daarnaast beschikt het
waterschap over een verordening: de Keur. In de Keur staan regels voor de bescherming van onder andere waterkeringen, watergangen en
bijhorende kunstwerken. In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beheert het waterschap ook wegen buiten de bebouwde kom (geen
Rijks- of provinciale wegen). Hier is de Keur ook op van toepassing. De werkzaamheden in of nabij de watergangen, waterkeringen en
wegen in beheer bij het waterschap worden getoetst aan de regels in de Keur. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een
watervergunning nodig zijn.

Klimaatadaptatie
Water en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker in ons veranderende klimaat. Extreme buien worden steeds
vaker afgewisseld met perioden van droogte. We blijven ernaar streven om voldoende water van voldoende kwaliteit beschikbaar te hebben.
Het waterschap heeft samen met de gemeenten de taak om te zorgen voor een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving. Dit
kunnen we niet alleen. U kunt een bijdrage leveren door uw plan zo klimaatbestendig mogelijk in te richten. Denk bijvoorbeeld aan groene
daken of natuurvriendelijke oevers. De kwaliteit van de leefomgeving of de biodiversiteit kan zo worden vergroot. Op de website (
https://nl.urbangreenbluegrids.com/bouwadaptief/) kunt u zich laten inspireren door klimaatadaptatieve projecten en vindt u een overzicht
van mogelijke maatregelen.

Waterveiligheid
Om ons te beschermen tegen hoogwater beheert en onderhoudt het waterschap de waterkeringen (zoals bijvoorbeeld dijken) in ons
rivierengebied. Nieuwe plannen mogen onze waterveiligheid niet in gevaar brengen. Daarom staan in de Keur beperkingen voor bouwen en
andere activiteiten op en langs waterkeringen. Er ligt geen waterstaatswerk of beschermingszone in uw plangebied. De regels uit de Keur
over activiteiten op en langs waterkeringen zijn voor u niet van toepassing.

http://www.dewatertoets.nl
https://nl.urbangreenbluegrids.com/bouwadaptief/


Grondwater (algemeen)

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterpeil in sloten en vaarten. Dit peil heeft indirect effect op het grondwaterpeil.
Gemeenten moeten overlast door te veel of te weinig grondwater beperken. Particulieren zijn verantwoordelijk voor het grondwater op hun
perceel.

Drooglegging
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het oppervlaktewaterpeil ligt. We adviseren voor het
maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1,00 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van
1,30 meter. Zo voorkomt u overlast door grondwater. We adviseren om onderzoek te doen in gebieden waar overlast door grondwater bekend
is of waar hoge grondwaterstanden voorkomen. U kunt maatregelen nemen om overlast te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn het
ophogen van het maaiveld of bouwen zonder kruipruimte.

Infiltreren
Het is wenselijk dat uw plan grondwaterneutraal is. Dit kan door hemelwater te infiltreren. U houdt zo water vast voor drogere perioden. Dit
kan alleen in gebieden waar de grondwaterstanden en de bodemopbouw dat toelaten. Het zijn de hogere gronden met een goede
doorlatendheid. Onze accountmanager kan u hierover adviseren. Met een infiltratieonderzoek kunt u (laten) onderzoeken of en op welke
wijze infiltratie kan plaatsvinden.

Watercompensatie
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor
wateroverlast ontstaat, kan aanleg van extra waterberging noodzakelijk zijn. Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd.

Eenmalige vrijstelling

Binnen uw plan neemt de verharding toe. U zult moeten compenseren voor het verlies aan waterberging. Het is mogelijk dat u voor een
eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht in aanmerking komt. De eenmalige vrijstelling geldt bij een toename in verharding van
minder dan 500 m² in stedelijk gebied en minder dan 1500 m² in landelijk gebied. Zo voorkomen we dat individuele bewoners moeten
compenseren voor voorzieningen zoals serres, tuinschuurtjes, etc. Op sommige locaties is het onwenselijk om de vrijstelling in te zetten,
omdat bijvoorbeeld de waterhuishoudkundige situatie dan zou verslechteren. Compenserende waterberging is dan wel nodig. Bespreek dit
met de betreffende accountmanager van het waterschap.

Is de toename in verharding groter dan 500 m² in stedelijk gebied of groter dan 1500 m² in landelijk gebied dan is het mogelijk dat de
vrijgestelde oppervlaktes in mindering worden gebracht. Neemt in uw plan de verharding bijvoorbeeld toe met 600 m² in stedelijk gebied,
dan hoeft u met de vrijstelling maar voor 100 m² te compenseren. We gaan ervan uit dat gemeenten en organisaties deze vrijstelling op een
eerder moment binnen ons beheergebied hebben ingezet. Zij hebben hier dan geen recht meer op hebben. U kunt contact opnemen met de
afdeling vergunningen (vergunningen@wsrl.nl) van het waterschap om deze vrijstelling aan te vragen.

U moet compenserende maatregelen nemen als u niet in aanmerking komt voor de vrijstelling of als u de vrijgestelde oppervlaktes
overschrijdt. U zult daarover nadere afspraken moeten maken. Bespreek dit met uw accountmanager van het waterschap.

Berekenen benodigde watercompensatie

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van de toename van verhard oppervlak, maatgevende regenbuien en de
maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. De vuistregel is dat er 436m³ waterberging nodig is per hectare nieuw verhard
oppervlak. De maximaal toelaatbare peilstijging bedraagt 0,20 meter in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In de rest van het
beheergebied van Waterschap Rivierenland geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,30 meter. Dit geldt voor plannen met een
toename van verhard oppervlak tot 5.000 m2. De vuistregel geldt alleen bij waterberging in open water en als er geen sprake is van
complicerende zaken (bijvoorbeeld kwel).

In stedelijk gebied kan waterberging ook worden gerealiseerd via een waterbergingsbank (indien beschikbaar). Plannen met een toename van
het verhard oppervlak in stedelijk gebied tot 1500 m2komen hiervoor in aanmerking.

Voor plannen met meer dan 5000m² extra verharding wordt een aparte berekening gevraagd. Dit geldt ook voor plannen die
waterhuishoudkundig complex zijn. Hierbij worden de volgende berekeningsuitgangspunten gehanteerd:

● De maatgevende afvoer door de watergangen is 1,5 l/s/u. Dit is ook de afvoer die de watergangen in het landelijk gebied nog net
aankunnen.

● Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar kan voorkomen met 10% opslag vanwege de klimaatverandering (T=100+10%) mag er geen
inundatie optreden.

● Bij een regenbui die eenmaal per 10 jaar optreedt met 10% opslag vanwege klimaatverandering (T=10+10%) moet er voor het
straatpeil nog een drooglegging van 1,00 m zijn ten opzichte van zomerpeil.

mailto:vergunningen@wsrl.nl


Voorkeursvolgorde aanleg watercompensatie
Bij de keuze van het soort bergingsvoorziening hanteert het waterschap de voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren:

● Hergebruik en/of vasthouden

Hierbij wordt het hemelwater binnen het plangebied verzameld en komt niet (direct) in het oppervlaktewater terecht. Dit kan bijvoorbeeld
met groene polderdaken en wadi s. Het ontwerp-, beheer- en onderhoudsaspect spelen een belangrijke rol bij deze voorzieningen. De
initiatiefnemer dient aantoonbaar te maken dat de gerealiseerde berging kan blijven functioneren.

Op hoge zandgronden met een lage grondwaterstand heeft infiltratie onze voorkeur. De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) komt
niet hoger dan 50 cm onder het maaiveld. U kunt de attentiekaart infiltratie met daarop kansrijke gebieden voor infiltratie bij onze
accountmanager opvragen. Buiten deze gebieden is infiltratie ook mogelijk, zolang de gemiddelde hoogste grondwaterstand niet hoger komt
dan 50 cm onder maaiveld. In kwelgevoelige gebieden hanteren we de gemiddeld hoogste stijghoogte, omdat het grondwater in de winter
(als de rivierstanden hoog zijn) hoger onder het maaiveld komt. De gemiddeld hoogste stijghoogte mag niet hoger komen dan 50 cm onder
maaiveld. Infiltratie vindt bij voorkeur plaats in de openbare ruimte (openbaar groen, bermen, etc.). In overleg met de accountmanager kan
hiervan worden afgeweken.

● Bergen

Onder bergen verstaan we de opvang van hemelwater in het oppervlaktewater. Het hemelwater van het plangebied wordt opgevangen in het
oppervlaktewater. Hier heeft het graven van nieuw oppervlaktewater de voorkeur boven het vergroten van bestaand water. Bij gebruik van
bestaand water gaat de voorkeur uit naar watergangen die niet door Waterschap Rivierenland worden onderhouden. In het algemeen geldt dat
compensatie in B-watergangen de voorkeur heeft boven compensatie in A-watergangen. Als de aanvrager kan aantonen dat compensatie in
een B- of A-water redelijkerwijs niet mogelijk is, kan het waterschap ook compensatie in bestaande of nieuwe C-wateren toelaten.

Bij aanleg of aanpassing van watergangen is het van belang rekening te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud, in- en uitlaatplaatsen
voor maaiboten en opslagmogelijkheden voor slootvuil en kroos. Om water van voldoende waterkwaliteit te houden (of krijgen), is ook het
zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Dit wordt bevorderd door rekening te houden met voldoende waterdiepte (streven
is 1 meter of juist droogvallend) en voldoende oevervegetatie (taludschuinte minimaal 1:2 of flauwer). Hierbij wordt hemelwater afgevoerd
via de riolering.

● Afvoeren

Hierbij wordt hemelwater afgevoerd via de riolering.

Watergangen
Werkzaamheden in de watergang hebben invloed op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud. Voor deze werkzaamheden
geldt een vergunning- of meldplicht. A- en B-watergangen hebben een beschermingszone. De beschermingszone is in de legger opgenomen.
De beschermingszone van een watergang is een obstakelvrije strook. Met deze zone wordt handmatig en/of machinaal onderhoud van de
watergang vanaf de kant mogelijk gemaakt en wordt het talud beschermd. Bij A-watergangen is de beschermingszone minimaal 4 meter
breed, gemeten uit de insteek. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena is de beschermingszone
minimaal 5 meter breed, gemeten uit de insteek. Bij B-watergangen is de beschermingszone minimaal 1 meter breed. C-watergangen hebben
geen beschermingszone.

Binnen het plangebied ligt een B-watergang of een beschermingszone van een B-watergang. Binnen het plangebied ligt geen A-watergang.
Binnen het plangebied ligt geen beschermingszone van een A-watergang.
Binnen het plangebied ligt geen C-watergang.

Verbeelding
We vragen u A-watergangen te bestemmen als Water. De beschermingszone van de watergangen hoeft niet te worden bestemd. Voor de
boezemgebieden of het winterbed verzoeken we de dubbelbestemming Waterstaat Waterberging op te nemen.

Waterkwaliteit (algemeen)
Hieronder volgt een aantal algemene aandachtspunten die gelden voor verschillende ruimtelijke ontwikkelingen:

● Gebruik geen uitlogende materialen zoals zink of koper. Zo komen deze materialen niet in de sloot terecht. Gebruikt u wel uitlogende
materialen, dan mag het dakwater niet rechtstreeks op de sloten worden geloosd.

● Bladeren van bladverliezende bomen langs het water komen vaak in het water terecht. Dit kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.
U kunt de hoeveelheid bladafval in de watergang beperken door rekening te houden met de plaatsing van bomen.

● Neem de ecologische waarde mee in het ontwerp van een watergang, wadi, etc. Door aandacht te hebben voor de ecologische waarde,
vergroot u deze zonder al te veel moeite.

Riolering en zuiveringswerken
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op nemen voor het aansluiten van
(nieuwe) woningen en bedrijven. Bij de herstructurering van bestaande woonwijken of herbouw van woningen is er de mogelijkheid om het
rioolsysteem zodanig aan te passen dat hemelwater wordt afgekoppeld. Het uitgangspunt is dat hemelwater gescheiden wordt afgevoerd. Het



waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen
stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater. Het stroomt eerst door een berm, wadi of bodempassage om het water te filteren.
Bij bedrijventerreinen wordt ernaar gestreefd om het hemelwater gescheiden van vuil water af te voeren. In het algemeen wordt gestreefd
naar een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel.

In het plangebied ligt geen rioolwaterpersleiding van het waterschap.

Vervolgtraject
Het is van belang om de accountmanager van het waterschap te betrekken bij het plan en rekening te houden met de in dit document
aangegeven uitgangspunten en adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid.

Accountmanager Hardinxveld-Giessendam
Adriana Jeuring
telefoon: 0344 649 007
e-mailadres: a.jeuring@wsrl.nl

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//op basis van door u
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1.   INLEIDING 
 
Voor u ligt de Nota inspraak- en vooroverlegreacties behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan 
“Stationsstraat 23-27” van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het voorontwerp heeft met ingang 
van donderdag 29 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode is voor iedereen de mogelijkheid geboden een inspraakreactie in te dienen. Tevens is het 
voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan 
verschillende instanties. 
 
Er zijn 3 schriftelijke inspraakreacties ontvangen, waarvan 1 namens meerdere bewoners, en 2 
vooroverlegreacties met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. De reacties zijn binnen de 
termijn ingediend en derhalve ontvankelijk. De vooroverlegreacties zijn in hoofdstuk 2 samengevat en 
de inspraakreacties in hoofdstuk 3, tezamen met de beantwoording daarvan.  
 
De ingediende inspraak- en vooroverlegreacties worden in deze nota samengevat weergegeven. Dit 
betekent niet dat die onderdelen van de reacties, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de 
beoordeling zouden zijn betrokken. De inspraak- en vooroverlegreacties zijn in hun geheel beoordeeld. 
Bij de beoordeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de volledige inhoud van de ingezonden 
reacties. 
 

2.   VOOROVERLEG 
 
2.1 Algemeen 
 
Over het voorontwerpbestemmingsplan “Stationsstraat 23-27" zijn conform artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening in vooroverleg geïnformeerd:  

— Provincie Zuid-Holland 
— Waterschap Rivierenland 
— Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
— Omgevingsdienst Zuid-Holland  Zuid 
— Gasunie 
— Stedin 
— Oasen 
— ProRail 
 

De volgende instanties hebben schriftelijk een reactie gegeven: 
- Waterschap Rivierenland 
- ProRail 
 
De binnengekomen vooroverlegreacties zijn hierna samengevat weergegeven. 

 
2.2 Vooroverlegreacties 
 
Waterschap Rivierenland 
Het waterschap Rivierenland heeft op 20 mei 2021 een schriftelijke reactie ingediend. De reactie is 
binnen de indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk.  
 
Reactie 
Het waterschap plaatst een aantal opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan. In de eerste 
plaats adviseert het waterschap om de wijze van watercompensatie verder uit te werken. Vanwege de 

voorwaardelijke verplichting in artikel 3.2.4.b van de planregels voor de tuininrichting worden de 
mogelijkheden voor waterberging beperkt. Het waterschap deelt niet de conclusie dat binnen het plangebied 
voldoende ruimte is voor het aanleggen van waterbergende voorzieningen.  
 

Vervolgens geeft het waterschap aan dat voor uitvoering van het plan een watervergunning van het 
waterschap vereist is, waarin nadere technische eisen aan het plan gesteld kunnen worden. Geadviseerd 
wordt daarover tijdig contact te zoeken met het waterschap.  
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Beantwoording  
Het plangebied is planologisch begrensd door de grens van het bestemmingsplan. In die zin is de 
opmerking van het waterschap terecht dat er onvoldoende ruimte is om de watercompensatie binnen 
het plangebied te realiseren. Feit is echter dat voor het realiseren van watercompensatie niet alleen 
is/wordt gekeken naar de juridische begrenzing van het plangebied, maar ook naar de inrichting van het 
aan de overzijde van de weg gelegen perceel voor  parkeerplaatsen. Dat perceel is onderdeel van de 
planontwikkeling maar maakt vanwege de reeds geldende verkeersbestemming formeel geen 
onderdeel uit van het voorliggende bestemmingsplan. Overigens vormt artikel  3.2.4b van de planregels 
geen belemmering voor watercompenserende maatregelen. Het betreffende artikel legt alleen een 
koppeling met de aanleg en instandhouding van een tuininrichtingsplan. Dat in dat plan geen waterpartij 
is opgenomen betekent niet dat het plan geen waterbergende vermogen heeft. Uit bijlage1 bij de 
toelichting blijkt het groene karakter van het tuininrichtingsplan.  
Door initiatiefnemers is een uitwerking gemaakt van de berekende watercompensatie. Deze uitwerking 
zal worden toegevoegd als bijlage bij de toelichting.  
 
Aanpassing  
De overlegreactie leidt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan, in die zin dat de  uitwerking 
van de watercompensatie als bijlage 14 aan  de plantoelichting wordt  toegevoegd  
 
 
ProRail 
Op 19 mei 2021 heeft ProRail per mail gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan. De reactie is 
binnen de termijn ingediend en daarmede ontvankelijk.  
 
Reactie 
ProRail vraagt in het kader van een goede ruimtelijke ordening om in de plantoelichting het aspect 
trillinghinder te onderzoeken en af te wegen en verwijst in dit verband naar de Handreiking Nieuwbouw 
en Spoortrillingen. Dit vanwege de afstand  van de nieuwe woningen/gebouwen tot het spoor en 
mogelijke trillinghinder die als gevolg van treinverkeer kan ontstaan voor de 
toekomstige bewoners/gebruikers. ProRail adviseert om de conclusies uit 
het trillingonderzoek uitgebreid op te nemen in de conclusie van een separate paragraaf Trillingen in de 
toelichting van het bestemmingsplan “Stationsstraat 23-27 Hardinxveld-Giessendam” en (indien nodig) 
door te laten werken in de planregels.  

 

Verder constateert ProRail dat de woningbouw gepland is in de nabijheid van het station. ProRail vraagt 

ervoor zorg te dragen dat het zicht op het station niet zal worden belemmerd en dat het station vanaf 

geruime afstand toegankelijk is. 

Tot slot merkt ProRail op dat de gronden van ProRail, alsmede de spoorbaan, door ProRail, haar 

aannemers of hulpdiensten te allen tijde onbelemmerd toegankelijk dienen te zijn en te blijven met het 

materieel dat ook momenteel wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden en in het geval van 

calamiteiten. 

 

Beantwoording 

Aan het aspect trillinghinder zal in een afzonderlijke paragraaf in de toelichting van het bestemmingsplan 

aandacht worden geschonken. De verwachting is dat gelet op de afstand tot  het spoor de toetsing van 

het bouwplan aan de bedoelde Handreiking zal uitwijzen dat het aspect trillinghinder geen belemmering 

vormt voor de uitvoering van het plan.  
 
De planrealisatie leidt niet tot een belemmering van het zicht op het station. Door het verloop van de 
Stationsstraat bestaat vanuit westelijke richting komend voldoende zicht op het station. De beoogde 
bebouwing bevindt zich aan de zuidkant van de Stationsstraat en is terugliggend ten opzichte van deze 
weg geprojecteerd. Dit blijkt ook uit de ligging van de bouwvlakken, zoals opgenomen op de verbeelding 
van het bestemmingsplan. Daarbij komt dat de bouwhoogte lager is dan op grond van het geldende 
bestemmingsplan zou kunnen gebouwd. Vanuit oostelijke richting komend wijzigt het zicht op het station 
niet als gevolg van de bebouwing omdat deze zuidwestelijk van het station worden opgericht.  
 
 
De bereikbaarheid van de gronden van ProRail en de spoorbaan blijft ook als gevolg van de 
voorliggende planontwikkeling geborgd. De bouw van de panden bevindt zich aan de zuidkant van de 
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Stationsstraat en raakt geen eigendommen van ProRail. De grond aan de overzijde van de weg in de 
nabijheid van het spoor, die deels benut wordt voor de aanleg van parkeerplaatsen, is in het verleden 
overigens voor parkeerdoeleinden verworven van ProRail. Dit niet neemt weg dat bij de 
inrichtingsplannen en bouw- en aanlegactiviteiten wordt toegezien op de door ProRail genoemde 
bereikbaarheid. 
 
Aanpassing 
De reactie van ProRail leidt tot een aanpassing van de toelichting op het bestemmingsplan, zoals 
hiervoor beschreven in de eerste alinea van de beantwoording.  
 
 

3. INSPRAAKREACTIES 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Stationsstraat 23-27" heeft op grond van de gemeentelijke 
inspraakverordening ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn 3 inspraakreacties 
ontvangen.  De binnengekomen inspraakreacties zijn hierna samengevat weergegeven en beantwoord. 
 

Inspreker 1  

 
Inspreker heeft op 10 mei 2021 een schriftelijke reactie ingediend. De reactie is binnen de 
indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk.  
 
Reactie  

De Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam vraagt aandacht voor de oude boom van 

monumentale waarde aan de Stationsstraat (boom nummer 74 op uw lijst), die vanwege bouwplannen 

op deze locatie gekapt dreigt te worden om plaats te maken voor bebouwing. Vanwege de monumentale 

en beeldbepalende waarde voor zijn omgeving, pleit de Stichting ervoor om de boom te behouden, 

bijvoorbeeld door de nieuwbouw rond een plein met midden daarin de plataan, te groeperen. Indien dit 

niet mogelijk is, wordt gevraagd om het kappen van de boom te compenseren door het planten van een 

aantal nieuwe bomen. Om het beeld van de omgeving blijvend groen te houden, doet de Stichting het 

voorstel om aan weerszijden van de Stationsstraat bomen te planten waardoor een fraaie groene laan 

ontstaat.  
 
Beantwoording  
In de eerste plaats wordt opgemerkt dat het geldende bestemmingsplan reeds bebouwing toestaat op 
de locatie. In de plannen die ten grondslag lagen aan het huidige bestemmingsplan was het ook al niet 
mogelijk om de boom te behouden en is er destijds een kapvergunning voor de plataan afgegeven. 
Vervolgens is bij het opstellen van de plannen samen met initiatiefnemers gezocht naar een oplossing 
om de boom te behouden en zijn, zoals in de toelichting op bestemmingsplan is aangegeven, de voor 
en nadelen tegen elkaar afgewogen. Het behoud van de boom was zeker een wens van de toekomstig 
gebruiker September. Maar het feit dat er ook rekening moet worden gehouden met het te huisvesten 
programma van 24 bewoners en de bijbehorende parkeerplaatsen, de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en ook de eisen om vanuit Wet Geluidhinder en het Bouwbesluit de toekomstige 
bewoners een geluidsluwe buitenruimte te bieden, waarbij Thuismakers dit ook vanuit hun eigen 
kwaliteitsoverwegingen wil bieden, heeft geleid de noodzaak de boom te verwijderen. Verplaatsen is op 
zich gelet op het uitgevoerde deskundigenonderzoek boomtechnisch gezien wel mogelijk maar 
vanwege de grootte van de boom praktisch niet uitvoerbaar gelet op de omgevingssituatie. Als 
compensatie voor de kap zal er een flink aantal bomen voor terug worden gebracht in het tuinplan. De 
aanleg en instandhouding van die bomen is ook geborgd  in het bestemmingsplan.  
 
Wat betreft het voorstel van de Stichting om ook buiten de planlocatie langs de Stationsstraat bomen te 
herplanten, wordt opgemerkt dat dit voorstel positief is ontvangen door de initiatiefnemers en de 
gemeente. In samenspraak met de Stichting zal worden besproken waar en welke boomsoort nog extra 
kan worden aangeplant aan de Stationsstraat. 
  
Aanpassing 
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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Inspreker 2 

Inspreker heeft op 30 april 2021 per mail een reactie ingediend. De reactie is binnen de indieningstermijn 

ontvangen en derhalve ontvankelijk. 

 

Reactie 

Inspreker vindt het goed dat er op de onderhavige locatie plannen worden ontwikkeld maar is 

geïnteresseerd in de mogelijkheden in het handhaven van de beeldbepalende boom op de locatie. 

Verplaatsing van de boom naar een andere locatie is voor inspreker ook akkoord. Tegen het kappen 

van de boom tekent inspreker bij voorbaat bezwaar aan.  

 
Beantwoording  
Zoals in de toelichting op het bestemmingsplan is aangegeven heeft een afweging plaatsgevonden over 
het al dan niet kunnen behouden van de boom. Kortheidshalve wordt voor de beantwoording van de 
vragen van inspreker verwezen naar het kopje "Beantwoording" van inspreker 1.  

Wat betreft de procedurele kant van de zaak, wordt opgemerkt dat het indienen van een bezwaarschrift 
is in dit stadium niet mogelijk omdat er nog geen aanvraag om kapvergunning is ingediend, niet bekend 
is wanneer initiatiefnemer een dergelijke aanvraag zal doen en wanneer daarop een beslissing van het 
college volgt. In de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat als bezwaar wordt gemaakt voor de 
aanvang van de daarvoor gestelde termijn niet-ontvankelijkverklaring achterwege blijft als het besluit al 
wel genomen is, maar de termijn nog niet begonnen is of als het besluit nog niet tot stand is gekomen, 
maar de belanghebbende kon menen dat dit wel het geval was. Beide situaties doen zich niet voor 
waardoor aanhouden van de behandeling geen optie is. Vandaar dat de reactie van betrokkene is 
meegenomen als inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan. Hij is hiervan op de hoogte 
gesteld en heeft daarmede ingestemd. 

De beslissing van het college op een toekomstige aanvraag om een omgevingsvergunning voor de 
activiteit kappen zal te zijner tijd worden gepubliceerd in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek in het 
Kompas. Alsdan staat de mogelijkheid van bezwaar open.  

Aanpassing 
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

Insprekers 3 

 
Insprekers hebben op 11 mei 2021 een schriftelijke reactie ingediend. De reactie is binnen de 
indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk. 
 
Reactie 
Het bezwaar van insprekers richt zich op het feit dat het nieuwe bestemmingsplan voor de 
ontwikkeling van een woonzorg- en appartementengebouw in voorbereiding wordt genomen zonder 
gereageerd te hebben op de vraag of het plangebied een mogelijke alternatieve locatie kan zijn voor de 
aanleg van een tunneltracé/rotonde ten behoeve van de verkeersontsluiting voor het project 't Oog.   
 
Het door insprekers aangegeven alternatief voor het tunneltracé – waarvoor zij een aantal globale 
schetsen bijvoegen - maakt beschikbaarheid van het plangebied noodzakelijk. Het toekennen van een 
bestemming ten behoeve van de voorgestelde bebouwing terwijl dit gebied te zijner tijd van essentieel 
belang kan zijn voor de ontsluiting van project 't Oog, zou volgens hen een ernstige discrepantie 
teweegbrengen. Insprekers verwachten dat het door hun aangedragen alternatief voor een 
tunneltracé/rotonde op de planlocatie wordt onderzocht en ontvangen daarvan graag een rapportage.  
 
Insprekers gaan ervanuit dat de gemeente aan hun belang evenzoveel waarde hecht als aan het belang 
van de realisatie van een nieuwbouwproject. Verzocht wordt om de voorbereiding van het voorontwerp 
bestemmingsplan 'Stationsstraat 23-27' op te schorten totdat eerst alle mogelijkheden om het 
betreffende plangebied in te richten ten behoeve van de aanleg van een tunnel grondig zijn onderzocht.  
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Beantwoording  

Insprekers verwijzen naar een ontwerpplan voor een tunneltracé en rotonden dat op 19 november 2020 

aan de raad is gepresenteerd. Teneinde misverstanden te voorkomen wijzen wij erop dat er op de 

genoemde datum geen ontwerpplan is gepresenteerd. De betreffende avond met raad had betrekking 

op een Ontmoeting waarin de raad is geïnformeerd over de stand van zaken van de ontwikkeling van 't 

Oog Fase 1 (woongebied 170 woningen) als zelfstandig plan. Daarbij is in het kader van de eerder door 

de gemeenteraad vastgestelde structuurkaart voor 't Oog tevens aandacht besteed aan een mogelijke 

verdere ontwikkeling van het gebied 't Oog. Daarbij zijn achtereenvolgens betrokken het 

verkeersonderzoek van RoyalHaskoning/DHV over een mogelijk toekomstige ontsluiting, de 

uitgangspunten van een landschapsvisie voor 't Oog en een visie op de Spoorweg (in verband met 

diverse ruimtelijke initiatieven aan deze weg). Dit in verband met de kaderstellende rol van de 

gemeenteraad.  

In de gegeven presentatie is vanuit het uitgevoerde verkeersonderzoek van RHDHV een grove schets 

laten zien van een mogelijke ondertunneling onder de MerwedeLingeLijn door naar het gebied 't Oog. 

Dit  betreft dus een planstudie en geen concreet plan gericht op uitvoering. Bij een eventuele verdere 

uitwerking zal blijken hoeveel ruimte er over blijft voor de bestaande bebouwing of vervangende 

bebouwing. Daarmede is niet gezegd dat er ook daadwerkelijk een tunnel zal worden gerealiseerd. 

Hierover heeft nog geen besluitvorming door college en raad plaatsgevonden en een dergelijke 

beslissing is van meerdere factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de financiële uitvoerbaarheid en 

verdere bouwmogelijkheden in het gebied 't Oog. Voor de bouw van 170 woningen in het gebied 't Oog, 

waarvoor een bestemmingsplanprocedure loopt, is de aanleg van een tunnel overigens geen 

voorwaarde, omdat de verkeersafwikkeling van deze woningen verkeerskundig en qua 

spoorwegveiligheid afgewikkeld kunnen worden via de bestaande spoorwegovergang.  

Door het college en gemeenteraad zullen derhalve op termijn keuzes worden gemaakt over de 

verbinding tussen het Oog aan de éne zijde en de het grootste deel van dorp aan de andere zijde van 

de spoorlijn. Daarbij staan nog meerdere opties open.  

 

De thans voorliggende locatie aan de Stationsstraat is bij de voorbereidingen van het 

verkeersonderzoek naar een mogelijke ondertunneling in ogenschouw genomen. Daaruit is gebleken 

dat de aanleg van een tunnel met bijbehorende voorzieningen, de aansluiting op het bestaande 

wegennet en herpositionering van bestaande voorzieningen (zoals de parkeerplaatsen bij het station) 

qua ruimtebeslag niet passen op de thans voorliggende planlocatie. Dit blijkt ook uit de nadere 

verkeerskundige reactie die is opgesteld door onderzoeksbureau RoyalHaskoningDHV (zie bijlage bij 

deze nota).  

 

Daarnaast is het zo dat ter plaatse van de ontwikkellocatie reeds een maatschappelijke bestemming 

geldt op grond waarvan bebouwing kan worden opgericht. Voor zover de reactie van insprekers op het 

voorontwerpbestemmingsplan opgevat moet worden als een voorstel voor een alternatieve invulling van 

het plangebied, wordt het volgende opgemerkt. Het bestaan van eventuele alternatieven kan alleen 

aanleiding geven tot het onthouden van medewerking aan het door initiatiefnemers ingediende, en door 

de gemeente als wenselijk geachte bouwplan, indien op voorhand duidelijk is dat door de 

verwezenlijking van het aangedragen alternatief een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met 

aanmerkelijk minder bezwaren. Van een dergelijke situatie is de gemeente niet gebleken. 

 

Gelet op het maatschappelijke belang dat is gemoeid met de bouw van de zorgwoningen en 

koopappartementen, de omstandigheid dat er geen concreet besluit ligt over en geen concreet plan ligt 

voor de aanleg van een tunnel en de door RHDHV opgestelde nadere reactie, zal de planprocedure 

voor de bouw van 24 zorgwoningen en 15 koopappartementen worden gecontinueerd.  
 
Aanpassing 
De  inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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4. AMBTSHALVE AANPASSINGEN  
 
Het bestemmingsplan behoeft nog enkele ambtshalve aanpassingen. Het betreft zowel de toelichting 
als de planregels van het bestemmingsplan.  
 
Toelichting  
 

 Paragraaf 5.2 (Bodem) en bijlage 4. 
Bijlage 4 (verkennend en nader bodemonderzoek) wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan. 
Met het uitvoeren van het bodemonderzoek wordt aangetoond dat de bodemkwaliteit geschikt is 
voor de beoogde bestemming. Paragraaf 5.2 wordt aangevuld met de conclusie van het onderzoek. 
 

 Paragraaf 5.4 (Geluid) en bijlage 8. 
Bijlage 7 (akoestisch onderzoek) wordt gewijzigd omdat in de onderzoeksrapportage niet wordt 
verwezen naar het meest recente beleid voor het vaststellen van hogere waarden Wet Geluidhinder.  
 
In het akoestisch onderzoek en de toelichting wordt een uniforme hogere waarde aangegeven op 
basis van de hoogst voorkomende waarde (56 dB). Hiervoor in de plaats komt een  gedifferentieerd 
overzicht naar de maximale hogere waarde per woning. Verder wordt de beschrijving van 
maatregelen voor reductie van het aantal dB aangevuld.  
 

 Paragraaf 5.9.2 (Parkeren) en bijlage 2. 
Bij de uitwerking van de parkeervoorzieningen aan de overzijde van de Stationsstraat wordt 
gekozen voor een inrichting waarbij de toename van oppervlakteverharding wordt beperkt. Door de 
parkeerplaatsen aan twee zijden van de parkeerontsluiting te realiseren, wordt de ontsluiting 20 
meter minder diep. Paragraaf 5.9.2 en bijlage 2 worden hierop aangepast. 
 

 Paragraaf 5.10.1 (Stikstof) en bijlage 9. 

De onderzoekrapportage is gebaseerd op de Handreiking Woningbouw en Aerius en het daarin 

opgenomen kengetal voor de gemiddelde emissie per woning in de aanlegfase en een aanname 

omtrent de verhouding in volume tussen een gemiddelde woning en een appartement binnen het te 

realiseren project. Inmiddels kan per 1 juli 2021 op basis van de Wet stikstofreductie en 

natuurverbetering gebruik worden gemaakt van een partiële vrijstelling voor stikstofemissie tijdens 

de bouwfase, wanneer de gebruiksfase niet leidt tot significant negatieve effecten. Op basis hiervan 

is de berekening voor de gebruiksfase uitgevoerd met de nieuwste versie van Aerius en gemotiveerd 

dat gebruik kan worden gemaakt van de partiële vrijstelling. 

In de rapportage wordt onder het hoofdstuk over de gebruiksfase abusievelijk aangegeven dat met 

het planvoornemen 50 zorgappartementen en 144 reguliere appartementen worden gerealiseerd. 

Dit wordt aangepast. 

 

 Paragraaf 5.17 (Waterhuishouding) 
Bij de uitwerking van de parkeervoorzieningen aan de overzijde van de Statsionsstraat wordt 
gekozen voor een inrichting waarbij de toename van oppervlakteverharding wordt beperkt. Door de 
parkeerplaatsen aan twee zijden van de parkeerontsluiting te realiseren, wordt de ontsluiting 20 
meter minder diep. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing aan de B-watergang langs de 
parkeerplaats voorzien. De B-watergang wordt gedeeltelijk verlegd en verbreed. Paragraaf 5.17 
wordt hierop aangepast. 

 
Verbeelding 
 

 De verbeelding correspondeert niet met de kadastrale ondergrond en eigendomsverhoudingen. Het 
gaat dan om de westelijke grens met het openbare gebied en het gedeelte ter hoogte van de 
bushalte. Het aanwezige voetpad heeft daarbij tevens ten onrechte voor een deel een 
maatschappelijke bestemming gekregen in plaats van een verkeersbestemming. De verbeelding 
wordt daar op aangepast en de bestemming ‘Verkeer’ wordt toegevoegd.  
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Planregels  
 

 Bijlage 1 bij de planregels bevat geen legenda betreffende de deelgebieden 1 tot en met 4 die op 
het tuininrichtingsplan staan aangegeven. Daarmede is de juridische verplichting voor aanleg en 
instandhouding onvoldoende objectief gekwalificeerd en gekwantificeerd. Dit zal worden aangepast 
in  een gewijzigde bijlage 1.  
 

 De bestemming ‘Verkeer’ wordt toegevoegd aan de regels. 
 
In het definitieve ontwerpbestemmingsplan "Stationsstraat 23-27" zullen de wijzigingen worden 
doorgevoerd, waarna het bestemmingsplan in de vaststellingsprocedure zal worden gebracht. Hiervan 
zal in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek en de Staatscourant melding worden gemaakt onder 
verwijzing naar de vindplaats van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Aan: Kees Nieuwenhuizen, gemeente Hardinxveld-Giessendam 
Van: Govert Nieuwhof, Peter Nijhout, Joost Toxopeus 
Datum: 12-7-2021 
Kopie:   
Ons kenmerk: BI1477-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0001 
Classificatie: Projectgerelateerd 
Goedgekeurd door: Peter Nijhout 
  
Onderwerp: Beoordeling bewonersvarianten onderdoorgang Hardinxveld-Giessendam 
  

1 Inleiding 
Royal HaskoningDHV heeft in oktober 2020 onderzoek gedaan naar een ongelijkvloerse verbinding 
onder het spoor, weergegeven in de rapportage “Variantenstudie Ontsluiting ’t Oog” van 20 oktober 
2020. In deze rapportage kwam als voorkeur een onderdoorgang naar voren gesitueerd ten westen van 
het station, met een aansluiting op de kruising Stationsstraat/Weideveld/Schapedrift, waarbij de huidige 
overweg Spoorweg vervalt. De onderdoorgang is uitgewerkt in twee ontwerpen, waarbij variant 1 volgens 
de Duurzaam Veilig filosofie is opgesteld met een ontwerpsnelheid van 50 km/uur. Als terugvaloptie is 
een onderdoorgang met een ontwerpsnelheid van 30 km/uur opgesteld.  
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft deze ontwerpen vervolgens gepresenteerd aan 
belanghebbenden. Hieruit zijn een aantal alternatieven naar voren gekomen, die in deze notitie 
beoordeeld worden of deze kansrijk zijn om verder uit te werken. Uitgangspunten die daarbij gehanteerd 
worden, zijn: 

 Bereikbaarheid: is ’t Oog door de onderdoorgang goed bereikbaar voor alle verkeerssoorten; 
autoverkeer, vrachtverkeer en hulpdiensten. 

 Lengteprofiel: is een verkeersveilig lengteprofiel op te stellen, waarbij ook goed zicht is op kruisingen 
en door bochten. 

 Aansluitingen: het uitgangspunt is dat alle bestaande wegen blijven bestaan en niet geknipt worden. 

 Ruimtegebruik: past het in de omgeving, waarbij geen grootschalige amovering van woningen hoeft 
toepast te worden? 

 
In de notitie wordt ingegaan op het aangeleverde alternatief voor de doorrijhoogte, de situatie aan de 
zuidzijde van het spoor en de situatie aan de noordzijde van het spoor. 
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2 Beoordeling hoogtealternatief 
Vanuit de belanghebbenden is voor de hoogte een alternatief voorgesteld met een doorrijhoogte van 
3,50 meter. Zie ook figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Alternatief doorrijdhoogte 

 
Een doorrijhoogtebeperking van 3,50 meter betekent dat een deel van het verkeer niet meer van de 
onderdoorgang gebruik kan maken. De richtlijn schrijft een doorrijhoogte van 4,60 meter voor, zodat al 
het reguliere verkeer gebruik kan maken. Een beperking van de doorrijhoogte houdt in dat bepaalde 
voertuigen, zoals (een deel van het) vrachtverkeer en een brandweerwagen, geen gebruik kunnen 
maken van de onderdoorgang. Doordat brandweerwagens geen gebruik kunnen maken van de 
onderdoorgang richting ‘Oog, moeten zij een alternatieve route afleggen. Door het vervallen van de 
spoorwegovergang Spoorweg betekent dit dat de brandweer om moet rijden via de Zwijnskade. Dit 
verlengt de aanrijtijd richting ’t Oog en de huidige wijk ten noorden van de spoorlijn.  
 
Daarnaast betekent een beperking van de doorrijhoogte dan vrachtverkeer dat te hoog is, mogelijk wel 
gaat proberen de onderdoorgang te gebruiken. Hierdoor kunnen schades en/of beklemmingen ontstaan. 
Dit leidt mogelijk tot tijdelijke afsluiting van de onderdoorgang, en hogere onderhoudskosten voor het 
herstel van de onderdoorgang. 
 
Een beperking van de doorrijhoogte is hiermee niet kansrijk gezien de negatieve effecten op de 
bereikbaarheid voor alle voertuigen. 
  



 

12-7-2021 BI1477-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0001 3/5 

 

3 Beoordeling situatie zuidzijde 
Vanuit de belanghebbenden is een alternatief voorgesteld voor de onderdoorgang aan de zuidzijde van 
de spoorlijn. Zie ook figuur 2. 
 

 
Figuur 2: alternatief situatie zuidzijde onderdoorgang 

 
Bovenstaande figuur laat zien dat een rotonde op het grasveld langs de Stationsstraat gerealiseerd 
wordt. Op de rotonde wordt ook de Molenstraat aangesloten. Vanuit de rotonde begint de helling van de 
onderdoorgang richting de spoorlijn, in een S-bocht. Deze helling is circa 100 meter. De onderdoorgang 
gaat onder het spoor door, met daarnaast de voetgangerstunnel die via trappen / opgangen richting het 
station gaat.  
 
De helling van de onderdoorgang zoals weergegeven in de figuur, is echter niet mogelijk. Bij de 30-
kilometervariant uit het eerdere onderzoek “Variantenstudie Ontsluiting ’t Oog” is een helling van 100 
meter benodigd. Echter is vanuit verkeerskundig oogpunt ook een vlakke aansluiting op de rotonde 
benodigd, zodat verkeer komende uit de onderdoorgang zicht heeft op het verkeer op de rotonde. 
 
Daarnaast is in de figuur hierboven geen rekening gehouden met de bochtstralen en breedte van de 
bochten in de onderdoorgang. Bij een onderdoorgang met ontwerpsnelheid 30 km/u is een bocht 
benodigd met een boogstraal van minimaal 40 meter. Deze ruimte is op deze locatie niet beschikbaar 
tussen de Spoorstraat en het spoor. Daarnaast moet in de bocht ook bochtverbreding toegepast worden 
bij kleinere bochtstralen, om goed zicht te hebben op tegemoetkomend verkeer. Hierdoor wordt de 
onderdoorgang in de bochten heel breed, waar aan de binnenkant ruimte is voor zicht door de bocht. 
 
Onderstaande figuur laat het ontwerp voor een rotonde met onderdoorgang op deze locatie zien, met 
een helling van 100 meter en een vlakke aansluiting op de rotonde, met daarnaast grotere bochtstralen. 
In de figuur is te zien dat met bochtstralen de S-bocht niet goed te maken is tussen spoor en rotonde. 
Daarnaast komt de helling van de onderdoorgang meer oostelijk uit, in de wijk aan de noordzijde van het 
spoor. 
 
Een situering van rotonde en helling aan de zuidzijde van het spoor, zien wij daardoor niet als kansrijk. 
 



 

12-7-2021 BI1477-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0001 4/5 

 

 
Figuur 3: Ontwerp onderdoorgang met helling 100 meter,  

vlakke aansluiting op de rotonde en bochtstralen van 40 meter 

4 Beoordeling situaties noordzijde 
Vanuit de belanghebbenden zijn drie alternatieven voorgesteld voor de onderdoorgang en ontsluiting aan 
de noordzijde van de spoorlijn. Zie ook figuur 4. 
 

    
Figuur 4: Drie alternatieven ontsluiting noordzijde 

 
Deze drie alternatieven zijn van links naar rechts: 

1 De Spoorweg wordt verlegd en aangesloten op een rotonde, waardoor de helling van de 
onderdoorgang meteen na de spoorlijn kan starten. 

2 De Spoorweg wordt half verdiept aangelegd en met een T-splitsing aan de onderdoorgang 
verbonden. 

3 De onderdoorgang gaat onder spoorlijn en Spoorweg door, hierna loopt de helling tot het maaiveld. 

Alternatief 2 van de situaties aan de noordzijde betekent dat, gezien het geringe hoogteverschil dat de 
helling kan overbruggen tussen spoorlijn en Spoorweg, de Spoorweg geheel verdiept gerealiseerd moet 
worden. De T-splitsing moet dan ook verdiept gerealiseerd worden. Echter moet beneden in de T-
splitsing goed zicht zijn op het verkeer vanuit de Spoorweg of onderdoorgang, waardoor de 
grondwerende constructie erg groot wordt. Hierdoor is de inpassing in het landschap lastig, en zijn de 
kosten erg hoog in tegenstelling tot alleen een rechte of gebogen helling. 
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Alternatieven 1 en 3 zijn beide gesitueerd in het weiland, waardoor de benodigde lengte van de helling 
en een vlakke aansluiting mogelijk is. Echter zijn de hellingen wel langer dan geschetst in figuur 4. Het 
verschil in de twee alternatieven is dat alternatief 3 waarschijnlijk duurder is. Dit is omdat een langere 
tunnelbak nodig is die langer op diepte blijft, omdat deze onder de spoorlijn en Spoorweg gaat. 

5 Conclusie  
In deze notitie is gekeken naar de alternatieven opgesteld door belanghebbenden voor een 
onderdoorgang in Hardinxveld-Giessendam. Hierbij was een alternatief aangedragen voor de 
doorrijhoogte, als ook voor de locatie aan de zuid- en noordzijde van het spoor. 
 
Betreft de doorrijhoogte is een doorrijhoogte van 3,50 meter niet kansrijk. Dit omdat dit leidt tot 
beperkingen voor verkeer zoals (een deel van het) vrachtverkeer en brandweerwagens. Deze 
beperkingen zijn niet wenselijk, aan de ene kant omdat brandweerwagens ver moeten omrijden. Aan de 
andere kant is dit niet wenselijk omdat door de beperkte doorrijhoogte de kans op schade vergroot 
doordat vrachtverkeer toch probeert de onderdoorgang te gebruiken.  
 
Het alternatief voor de situatie aan de zuidzijde van het spoor is daarnaast ook als niet kansrijk 
beoordeeld. Een verkeersveilig wegontwerp is niet mogelijk voor de onderdoorgang, omdat de bochten 
te krap worden. Daarnaast is bochtverbreding noodzakelijk waardoor de tunnelbak breed wordt, en deze 
niet past op de locatie zoals geschetst. Ook het lengteprofiel leidt niet tot een verkeersveilig ontwerp, 
omdat een vlakke aansluiting op de rotonde nodig is vanuit de onderdoorgang. Dit zodat verkeer 
komende uit de onderdoorgang goed zicht heeft op het verkeer op de rotonde. 
 
Voor de alternatieven aan de noordzijde van het spoor zijn alternatief 1 en 3 kansrijk, waarbij alternatief 1 
minder kosten heeft dan 3. Dit omdat bij alternatief 3 een langere tunnelbak gerealiseerd moet worden 
omdat deze onderdoorgang de Spoorweg en de spoorlijn kruist. Alternatief 2 valt af omdat een erg grote 
grondwerende constructie nodig is om een verdiepte T-splitsing te realiseren. 
 
Concluderend zijn de alternatieven zoals aangedragen door de belanghebbenden allemaal niet kansrijk. 
Dit is omdat de alternatieven allemaal dezelfde situatie aan de zuidzijde hanteren. Deze is niet 
verkeersveilig te realiseren met de gehanteerde uitgangspunten. 
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