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globale aanduiding van het plangebied IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam



VOORWOORD

Voor u ligt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de 
ontwikkeling van ‘De IJzergieterij’ in Hardinxveld-Giessendam. De 
IJzergieterij wordt momenteel deels gebruikt als bedrijfsterrein en het 
voornemen is om de locatie te gaan transformeren tot een woongebied.

In verschillende opzichten is De IJzergieterij bijzonder. De locatie ligt 
vrijwel direct aan de Merwede en heeft de Biesbosch eigenlijk als 
voortuin. Maar ook de nabijheid van de plek tot het centrum van 
Hardinxveld-Giessendam en de positie ten opzichte van de afslag 
aan de A15 bieden kansen voor het realiseren van een woon- en 
verblijfsmilieu dat uniek is voor de gemeente en onderscheidend is in de 
regio. 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam vindt het van belang dat de 
planvorming integraal, zorgvuldig en in samenhang met de omgeving 
wordt voorbereid. Het ontwikkelplan dient zich goed te verhouden 
tot bestaande woonbebouwing, de drooggevallen woonarken aan de 
Rivierdijk, de ontsluiting via het aangrenzende wegennet en er dient een 
verbinding van het dorp met de rivier te worden gerealiseerd via het 
gebied.Bij de planvoorbereiding voor De IJzergieterij is er voor gekozen 
om een proces te volgen, waarin grondeigenaar en ontwikkelaar 
(Gebroeders Blokland), de gemeente Hardinxveld-Giessendam en 
diverse adviseurs samenwerken. Er is een projectgroep samengesteld 

die de opgave nauwkeurig in beeld heeft gebracht en er is een 
klankbordgroep van aanwonenden gevormd die hebben meegedacht 
over de ontwikkeling. Aan de hand van de opgaven zijn afwegingen 
gemaakt en keuzes voorbereid. Dit proces heeft geresulteerd  tot 
voorliggend Stedenbouwkundig Programma van Eisen, verder: ‘het 
SPvE’.

Het SPvE biedt het ruimtelijk en kwalitatief kader voor ontwikkeling 
van de locatie en de aansluiting op de omgeving. Het beschrijft na een 
inleiding over de ontwikkeling (hoofdstuk 1) de toekomstige ruimtelijke 
hoofdopzet in bouwvelden en structuren (hoofdstuk 2). Het gaat in op 
het globaal beoogde programma voor woningbouw en overige functies 
(hoofdstuk 3) en beschrijft de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit en een 
proces voor borging daarvan (hoofdstuk 4). Tenslotte worden de meest 
relevante deelaspecten beschreven die gelden als randvoorwaarden bij 
de verdere uitwerking (hoofdstuk 5).
 
Het SPvE ligt in het verlengde van (gemeentelijk) beleid en voorgaande 
studies voor de locatie en vormt een bouwsteen voor nadere bestuurlijke 
afwegingen. Het is de opmaat naar een nieuw bestemmingsplan voor de 
locatie en vormt het kader voor het vervolgtraject richting realisatie van 
het ontwikkelplan. Eveneens wordt er in verwezen naar achterliggende 
deelonderzoeken die reeds zijn uitgevoerd.

DE TRANSFORMATIE VAN ‘DE IJZERGIETERIJ’  TOT WOONGEBIED
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luchtfoto van De IJzergieterij en de nabije context



De IJzergieterij ligt op een bijzondere locatie, op een prominente plek 
aan de rivier de Beneden-Merwede. De openheid van de oevers, de 
rivier en de ruimte in de zuidelijk daarvan gelegen Biesbosch staan 
in contrast met het compacte bebouwingspatroon van de kern van 
Hardinxveld-Giessendam. 

Het gebied is deels in gebruik als bedrijfslocatie en de bestaande 
bebouwing is sterk verouderd. Gebroeders Blokland heeft het initiatief 
genomen voor het maken van een ontwikkelplan met als doel de 
locatie te transformeren tot een nieuw woon- en verblijfsgebied. In 
de gemeentelijke structuurvisie wordt De IJzergieterij aangemerkt 
als potentiële woningbouwlocatie en de Rivierdijk en oever van de 
Beneden-Merwede ter plaatse worden genoemd als kansrijk om meer 
recreatieve voorzieningen mogelijk te maken, wellicht in combinatie 
met water(bergings-)opgaven. 

Streven is om een aantrekkelijk woon- en leefmilieu te creëren, waarbij 
enerzijds optimaal de kwaliteiten van het rivierlandschap worden 
benut en anderzijds aansluiting gevonden wordt bij het karakter van de 
dijkbebouwing aan de Rivierdijk. Begin 2013 is daartoe een Nota van 
Randvoorwaarden en Uitgangspunten opgesteld waarin een globale 
opzet voor de locatie is geschetst. Deze Nota van Randvoorwaarden en 
Uitgangspunten is op 6 mei 2013 vastgesteld door het college van B&W. 

Gezien het integrale karakter van de opgave en mogelijke kansen in de 
nabije context, is in 2014 - samen met het toenmalige ministerie van 
I&M, Waterschap Rivierenland en Provincie Zuid-Holland - een bredere 
gebiedsvisie opgesteld in het kader van de ‘Pilot Dijk & Stad’. Hierin zijn 
een aantal scenariostudies gemaakt, waarin ook ruimte voor de rivier, 
natuurontwikkeling en de ontwikkeling van jachthavenvoorzieningen 
is onderzocht. Vanwege een slechts beperkte urgentie vanuit 
waterveiligheid, is De IJzergieterij niet nader uitgewerkt binnen de pilot.

Voortbouwend op bovengenoemde studies is er medio 2016 
een selectie georganiseerd tussen drie architectenbureaus, die 
gevraagd zijn hun visie op de opgave te geven. Naar aanleiding 
van die visiepresentaties is bureau DeZwarteHond geselecteerd 
om het ontwikkelplan en de architectuur onder supervisie van de 
gemeente verder te ontwerpen. De meerwaarde in de benadering van 
DeZwarteHond ligt in het inspelen op de cultuurhistorie van de plek en 
de (stijl-)verwijzing naar het industriële karakter van de locatie. Ook 
het streven naar een samenhangend woonmilieu met aantrekkelijke 
mogelijkheden voor woningdifferentiatie en een sterke relatie met het 
water is positief. En de aandacht voor overgangen openbaar-privé en 
een integrale kijk op duurzaamheid zijn onderscheidend. Vanaf medio 
2016 is het ontwikkelplan nader uitgewerkt en vervolgens op hoofdlijnen 
samengevoegd in voorliggend SPvE.

1.1  AANLEIDING

1. INLEIDING
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indicatieve structuurschets uit de nota van randvoorwaarden zoals eerder vastgesteld



In de eerder plandocumenten ‘Nota van Randvoorwaarden en 
Uitgangspunten’ en de scenariostudie van de ‘Pilot Dijk & Stad’ zijn een 
aantal richtingaanwijzers voor De IJzergieterij benoemd:

• er is een ambitie om de langzaam-verkeersroute aan de rivier te 
versterken, waarbij de focus ligt op het verbijzonderen van het 
deel van de dijk ter plaatse van de locatie tot een aantrekkelijke 
verblijfsplek;

• de IJzergieterij biedt vanwege zijn bijzondere ligging aan de rivier 
kansen voor het maken van hogere bebouwing. De schaal en 
maat van deze bebouwing kan in verhouding zijn tot het weidse 
rivierlandschap, maar dient tegelijkertijd niet teveel te conflicteren 
met het kleinschaliger karakter van het achterliggende gebied en 
de bestaande bebouwing aan het dijklint;

• de openbare ruimte tussen de Rivierdijk en de bedoelde hogere 
bebouwing aan de Merwede dient als integrale ontwerpopgave 
meegenomen te worden bij het opstellen van het plan. Hierbij 
wordt met name waarde gehecht aan een heldere visie ten aanzien 
van de relatie tussen het privé-domein van de hoogbouw en het 
openbaar gebied.

Verder zijn er in het terrein verschillende invloedsgebieden benoemd: 

• de zuidzijde biedt een unieke gelegenheid om de verbinding met 
het water en de ligging aan de Biesbosch te benutten;

• aan de noord- en oostzijde dient de locatie goed aan te sluiten 
op de achterzijdes van de bestaande bebouwing en er dient een 
passende overgang gemaakt te worden naar de Rivierdijk;

• de westzijde van het terrein dient aansluiting te vinden met het 
open karakter van het naastgelegen gebied, met name waar het 
een aantal drooggevallen woonarken betreft;

• de IJzergieterij ligt nabij een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
met bijbehorende geurcirkel. Bij het ontwerp voor de locatie dient 
rekening gehouden te worden met de nabijheid van de installatie 
en bijbehorende geurcirkel en eventuele toekomstige veranderingen 
aan de installatie;

• de nabijheid van de A15 geeft geluidbelasting op de locatie 
die maar ten dele door de bestaande geluidsschermen wordt 
afgeschermd. Bij het ontwerp dient nader onderzoek gedaan te 
worden of de grenswaarden van maximale geluidbelasting op de 
woninbgen niet overschreden worden.

1.2 UITGANGSPUNTEN UIT EERDERE PLANDOCUMENTEN
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bestaande bebouwing op de locatie IJzergieterij, gezien vanaf het fietspad



Het SPvE heeft als doel:

• te verwijzen naar noties en inzichten uit eerdere plandocumenten 
voor ontwikkeling van De IJzergieterij;

• het vastleggen van de hoofdopzet van de ontwikkeling in 
bouwvelden en openbare ruimte en vastleggen van een aantal 
cruciale stedenbouwkundige deelaspecten;

• het verbeelden van het plan in de vorm van een indicatieve 
proefverkaveling;

• het geven van inzicht in de ontsluitingsstructuur van de locatie in 
relatie tot de aansluiting op de Peulenstraat-zuid en de Rivierdijk;

• het beschrijven van (een bandbreedte) van het beoogd 
woningbouwprogramma en benoemen van beoogde doelgroepen;

• het in hoofdlijnen bepalen van de uitgangspunten voor 
beeldkwaliteit en het beschrijven van stappen voor verdere 
uitwerking van het plan door middel van kwaliteitssturing onder 
gemeentelijke supervisie.

Het SPvE wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W en 
aansluitend aan de gemeenteraad om vervolgens te dienen als basis 
voor de (gedeeltelijke) herziening van het bestemmingsplan. Eveneens 
dient het SPvE als bijlage bij de anterieure overeenkomst, zoals die 
tussen gemeente Hardinxveld-Giessendam en Gebroeders Blokland zal 
worden opgesteld.

1.3 DOEL VAN HET SPVE
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afbakening van het gebied in verschillende onderdelen

locatie 
woonarken

Merwede

A15

plangebied 
IJzergieterij

studiegebied

RWZI

strandje

projectgebied



In het SPvE wordt onderscheid gemaakt in vier gebieden:

het plangebied IJzergieterij
Hiertoe behoren de gronden in eigendom van ontwikkelaar, danwel de 
gronden waarvoor de ontwikkelaar een overeenkomst heeft gesloten 
met betreffende eigenaar bij de start van de herontwikkeling. Het 
plangebied volgt op de nevenstaande luchtfoto de kadastrale lijnen 
van de grondeigendommen. 

het gebied woonarken
Dit betreft het nabij gelegen ‘woonarken gebied’. In dit gebied 
liggen vier drooggevallen woonarken. Een deel van deze gronden 
(het zuidelijke deel van deze locatie) is in eigendom van Waterschap 
Rivierenland. Voor ontwikkeling van De IJzergieterij kan het van 
belang zijn dat een deel van deze gronden ter beschikking komt. Bij 
een herziening van het bestemmingsplan wordt zowel het plangebied 
IJzergieterij als het gebied met de woonarken meegenomen. 

het projectgebied
Het projectgebied betreft alle grond waar ingrepen nodig zouden 
kunnen zijn ten gevolge van ontwikkeling van het plan. Niet per definitie 
uitsluitend eigendom van initiatiefnemer maar bijvoorbeeld ook 

gronden van de gemeente en/of derden. Het kan hier mogelijk gaan om 
aanpalende gronden waar herinrichting van het openbaar gebied zal 
plaatsvinden of de aansluiting Rivierdijk - Nieuweweg waar wijzigingen 
van de verkeersaansluiting noodzakelijk zijn.

het studiegebied
Het plan- en projectgebied staan in relatie tot een groter, omliggende 
studiegebied. Het betreft het gebied dat in meer of mindere mate 
invloed zal ondervinden van de ontwikkelingen van De IJzergieterij. Dit 
omvat bijvoorbeeld de woningen aan de rand van het plangebied, het 
strandje bij de bestaande trailerhelling westelijk van het RWZI en de 
oever van de Merwede.

1.4 AFBAKENING VAN HET GEBIED
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IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - 

referentieprojecten waterfronten in de regio



De IJzergieterij is een bestaand bebouwd gebied waar transformatie 
van bedrijvigheid naar woningbouw aan de orde is. Ambitie van 
de herontwikkeling is om een aantrekkelijk en uniek woonmilieu 
te realiseren dat complementair is aan andere woonmilieus in 
de gemeente en de potentie van de ligging aan de rivier als 
waterfrontlocatie optimaal benut. Ook omdat er op diverse plekken 
in de regio waterfrontlocaties worden ontwikkeld, is het streven naar 
onderscheidend vermogen in de gebiedsontwikkeling een belangrijk 
motief.

In soortgelijke ontwikkellocaties in de regio is sprake van een 
aanzienlijke omvang van het aantal woningen, een hoge graad van 
stapeling (appartementen) en het sturen op een herkenbare identiteit. 
Het onderscheidend vermogen voor De IJzergieterij wordt gezocht 
in een industriële (architectuur-)stijl, de kwaliteit en diversiteit van de 
woningen, een herkenbare identiteit gebaseerd op de (cultuur-)historie 
van de plek en de sfeer van de openbare ruimte. Op grote schaal dient 
het plan zich te verhouden tot de stedenbouwkundige structuur van 
Hardinxveld-Giessendam. Op een lager schaalniveau wordt in het plan 
gestreefd naar compacte, aantrekkelijke verblijfsruimten met bijzondere 
aandacht voor de overgangen tussen privé en openbaar gebied, 
voorkant-achterkant situaties en zorgvuldig inbedden van geclusterde 
parkeeroplossingen. 

1.5 AMBITIES
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de IJzergieterij gezien als schakel in de verbinding van Hardinxveld-Giessendam met de Merwede(-boulevard)



2. PLANBESCHRIJVING

Door de transformatie tot woongebied gaat De IJzergieterij een 
aantrekkelijke schakel vormen tussen het dorpscentrum van 
Hardinxveld-Giessendam en (de oever van) de Beneden-Merwede. De 
locatie verandert van een afgesloten bedrijfsterrein naar een openbaar 
toegankelijk woongebied met goede verbindingen naar het centrum, de 
rivier en de directe omgeving. 

Het concept van het plan gaat ervan uit om iedereen “een adres aan 
de Merwede te geven”. Gezien de ligging leent de zuidrand van de 
locatie zich uitstekend voor ontwikkeling van een waterfront, met 
appartementengebouwen aan de dijk georiënteerd op de rivier. Maar 
naast het optimaal benutten van de rand krijgt ook het binnengebied 
met grondgebonden woningen een oriëntatie op het water.

Gebaseerd op de cultuurhistorie van de plek wordt een compact 
stratenpatroon gemaakt wat haaks op de dijk ligt. Hierdoor ontstaan 
zichtlijnen op de dijk en v.v. waardoor een verbinding met de rivier tot 
diep in het plangebied reikt. Elke woonstraat sluit aan op de Rivierdijk 
en heeft aan de andere kant een overgang met trappen of paden 
over de dijk en naar een centrale openbare ruimte op dijkniveau (‘het 
podium’). Dit autovrije podium koppelt woningen en eventuele horeca 
in het Merwedefront aan de fietsroute over de dijk en trappen naar het 
water.

2.1 CONCEPT

concept: ontwikkeling De IJzergieterij verbetert de relatie met het water 17



bouwveldenkaart en structuurlijnen IJzergieterij



Tussen het stratenpatroon haaks op de dijk worden drie ‘bouwvelden’ 
gemaakt waarin de bebouwing wordt gerealiseerd. Aan de zuidkant 
in de vorm van enkele appartementengebouwen gericht op de rivier 
en aan de noordkant overwegend oost-west geplaatste woningen 
met achtertuinen tegen elkaar. De tussenliggende straten hebben 
een compact profiel, waarin de rijbaan, parkeren, loopstroken zijn 
opgenomen.

2.2 HOOFDSTRUCTUUR EN BOUWVELDEN

Plangebied IJzergieterij en locatie woonarken
De contour van het plangebied volgt de kadastrale lijnen van het eigendom 
van de projectontwikkelaar aan de Rivierdijk. Dit bedraagt in totaal circa 2,7 
hectare. 

In nevenstaande kaart is tevens de bestaande situatie ter plaatse van de 
gronden van de woonarken en het waterschapaangegeven, dit bedraagt 0,6 
hectare. 19



hoofdopzet infrastructuur t.b.v. auto en parkeren



Voor de ontsluiting van het gebied worden de straten die haaks op 
de dijk staangekoppeld door een straat achter de appartementen. 
Langs de west- en oostflanken wordt een parkeerlaag onder de 
appartementen ontsloten die deels openbaar toegankelijk is. Naast 
parkeren in het profiel van de woonstraten is er eveneens ruimte voor 
een aantal parkeerpockets in de bouwvelden die ontsloten worden 
vanuit de lussen. Aan de noordkant van het plangebied, ter plaatse 
van de Rivierdijk, worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd die deel 
uitmaken van het oplossen van de parkeerbehoefte.

Langzaam verkeer maakt eveneens gebruik van de ontsluiting, 
gecombineerd met een fijnmaziger netwerk van paden met 
verbindingen naar het water.

2.3 INFRASTRUCTUUR
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IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - 

9

2 Oplossingsrichtingen

Oplossingsrichting 1

Waterpasserende bestrating: Straten en 
parkeerplaatsen worden niet meegerekend.

Oplossingsrichting 2

Al het water van de daken van de appartementen en het 
plein wordt direct via een een kunstwerk over de dijk op de 
rivier geloosd.

impressie van waterelementen t.p.v. het podium 



Er dient een waterplan te worden gemaakt. Uitgangspunt daarvan is, 
dat het hemelwater binnen het plan- en projectgebied en afstromend 
hemelwater van de bestaande kavels ondergronds wordt geborgen 
(technische oplossing). Samen met de rioolleidingen voor hemelwater 
zorgt dit systeem voor voldoende berging in het gebied. De afvoer vindt 
gedoceerd plaats naar de Peulen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een bestaande leiding onder de A15 door, waarbij de maximale afvoer < 
1,5 liter/hectare blijft.

De appartementen en het podium liggen hoger dan de dijk en er wordt 
voor gekozen om het hemelwater van de verharding van het podium 
en de daken van de appartementen rechtstreeks te lozen op de rivier. 
Dit ontlast het binnendijkse gebied en is een duurzame oplossing: geen 
omweg via de polder en zonder tussenkomst van een gemaal.

Het plangebied komt hoger te liggen dan de bestaande omgeving. 
Het terrein wordt in zijn geheel opgehoogd als saneringsmaatregel en 
om te kunnen voldoen aan de eisen die gelden in de nabijheid van de 
dijk. Ter plaatse van de aansluiting met de bestaande percelen dient 
het hoogteverschil in overleg met de omgeving te worden opgevangen. 
Over de oplossing zal overeenstemming met de eigenaren moeten 
worden bereikt.

2.4 WATERSTRUCTUUR EN MAAIVELDPEIL

Het hemelwatersysteem wordt zo ontworpen en aangelegd dat overlast 
voor de laagste delen (met uitzondering van extreme calamiteiten) niet 
zal optreden. Dat betekent dat de inrichting van het gebied en het aan 
te leggen afwateringssysteem er voor zorgen dat het water niet naar 
de lager gelegen woningen stroomt en dat er voldoende bergings- en 
afvoercapaciteit is voor de laaggelegen woningen. Hiervoor wordt 
gerekend met de vigerende uitgangspunten en randvoorwaarden van 
Waterschap en gemeente. Het nieuwe hoger gelegen woongebied 
wordt zo vormgegeven dat ook bij water op straat (bij een bui groter 
dan de normbui) het water niet af kan stromen naar de lager gelegen 
delen.
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zonekaart bouwhoogten 



De (maximale) bebouwingshoogte varieert, waarbij er wordt uitgegaan 
van een geleidelijke overgang naar de bestaande bebouwing en 
hogere bebouwing gericht op de rivier. Ter plaatse van het noordelijk 
woongebied is de maximale bouwhoogte 2 bouwlagen met een kap, 
dus een maximale goothoogte van 6 meter en nokhoogte van 11 meter. 
Ter plaatse van de noordwesthoek van het gebied is het - vanuit de 
afschermde werking voor geluid en inzet van een bijzondere (semi-
grondgebonden) typologie – mogelijk om een maximale bouwhoogte 
van 3 bouwlagen met een kap te realiseren, dus een maximale 
goothoogte van 9 meter en nokhoogte van 14 meter.

Aan de zuidrand hebben de appartementengebouwen een naar het 
centrale podium oplopende hoogte. Het hoogteverloop vanuit de 
randen gaat globaal uit van maximaal van 4 bouwlagen + kap aan 
de noordzijde van de flanken, via maximaal 5 bouwlagen + kap aan 
de zuidrand van de flanken naar maximaal 6 bouwlagen + kap in het 
midden van het gebied. De bouwlagen liggen boven de parkeerlaag die 
zo goed als op dezelfde hoogte ligt als het nieuwe maaiveldpeil. In de 
toekomst kan het mogelijk zijn dat de kruinhoogte van de dijk dient te 
worden verhoogd met circa 1 meter. De maximale goot- en nokhoogten 
in meters (gerekend vanaf het nieuwe maaiveldpeil) zijn weergegeven in 
de zonekaart bouwhoogten.

2.5 BOUWHOOGTEN
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proefverkaveling De IJzergieterij (DeZwarteHond, april 2019)



Gebaseerd op het SPvE wordt het plan voor De IJzergieterij na 
definitieve vaststelling door het college, gedurende de (voor)
ontwerpfase van de planologische procedure nader gedetailleerd 
en uitgewerkt tot definitief verkavelingsplan. Op pagina 26 is een 
proefverkaveling afgebeeld (stand van uitwerking per april 2019). 

2.6 PROEFVERKAVELING

principedoorsnede B van de proefverkaveling (DeZwarteHond, 19 april 2019)

principedoorsnede A van de proefverkaveling (DeZwarteHond, 19 april 2019)
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impressie Merwedefront



3. PROGRAMMA

Categorieën
De rij- en hoekwoningen zijn opgebouwd uit verschillende 
prijscategorieën, van  goedkoop/betaalbaar tot middelduur. De twee-
onder-een-kap- en vrijstaande woningen liggen in de prijsrange duur. 
De prijsrange van appartementen varieert van middelduur tot duur. 

Aantallen / categorieën
Het woningbouwprogramma gaat uit van een bandbreedte tussen 
de 100 en 150 woningen in een mix van typologieën, waarbij 
appartementen aan de dijk zijn gesitueerd en (semi-)grondgebonden 
woningen: rijwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kap, vrijstaand in 
het ten noorden daarvan gelegen gebied.  

Eengezinswoningen
Er komt een diversiteit aan grondgebonden eengezinswoningen. Dat 
zijn veelal rijwoningen, twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande 
woningen. De rijwoningen hebben een korte voortuin en een achtertuin 
met achterom. Bij de twee-onder-één kapwoningen en de vrijstaande 
woningen worden parkeerplaatsen op eigen terrein gemaakt.

Appartementen en studio’s 
De appartementen hebben uitzicht op de Beneden-Merwede en zijn 
georganiseerd als portieken met één, twee, drie of vier woningen 
per portiek per laag. De appartementen variëren in oppervlak van 
circa 80 m2 oppervlak tot 170 m2 gebruiksoppervlakte. Op de toplaag 
liggen penthouses van meer dan 250 m2 gebruiksoppervlakte. De 
bewoners parkeren hun auto in de gebouwde parkeergarage onder de 
appartementen.

3.1 WONEN
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Het is de ambitie om naast het beoogde woningbouwprogramma 
enkele publiekstoegankelijke functies te realiseren in De IJzergieterij, 
zoals horeca met terras. Indien deze functies worden toegevoegd 
bevinden deze zich in de plint van de appartementengebouwen 
gelegen aan het plein / podium of in ondergeschikte bebouwing op het 
plein (bijvoorbeeld een paviljoen). 

Een dergelijk publiekstoegankelijk programma versterkt de toekomstige 
boulevard-functie aan de dijk en komt het levendige karakter van de 
langzaamverkeersroute ten goede. 

Daarnaast is de oever van de Beneden-Merwede tegenover de locatie 
IJzergieterij interessant als mogelijke aanmeerplek voor de Waterbus 
richting het westen naar de Drechtsteden en/of het voetveer richting 
het oosten richting Werkendam/Gorinchem. 

3.2 EXTRA FUNCTIES

Marktvraag
Er is door Blokland een marktonderzoek uitgevoerd waaruit wordt 
opgemaakt dat de huishoudensgroei, als gevolg van een veranderende 
samenstelling van huishoudens, voorlopig blijft aanhouden en daarmee 
ook de behoefte aan nieuwe woningen. Dit marktonderzoek geeft 
aan dat het grootste deel van de potentiële kopers waarschijnlijk 
momenteel woonachtig is in Hardinxveld-Giessendam of in de nabije 
omgeving. Deze - door Blokland - gesignaleerde behoefte past binnen 
de behoefteramingen van de gemeente. 

De locatie IJzergieterij maakt onderdeel uit van het meerjarig 
gemeentelijk woningbouwprogramma en is regionaal afgestemd. Dit 
is een voorwaarde van de provincie Zuid-Holland om te kunnen sturen 
op het toekomstig woningaanbod binnen de regio’s en de provincie. 
De toename van de lokale woningvoorraad en het toekomstig aanbod 
is er op gericht dat er voldoende woningen op de markt komen voor 
verschillende doelgroepen. In het bijzonder is er aandacht voor de 
doelgroep die is aangewezen op goedkope/betaalbare woningen. 
Hierin wordt op verschillende ontwikkellocaties binnen de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam voorzien. Op de locatie IJzergieterij is 
de ambitie om circa 15 procent van het totaal aantal woningen te 
realiseren in het goedkope/betaalbare segment.
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Aantallen
Het programma voor parkeren is gerelateerd aan het aantal woningen 
en de woningtypologie. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP) gaat uit van de gemiddelde parkeernorm (weinig stedelijk, 
rest bebouwde kom), conform de CROW publicatie 317. De locatie 
IJzergieterij bevat relatief veel openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, 
onder meer in de bebouwde parkeervoorziening onder de 
appartementen en de verschillende  ‘parkeerkoffers‘. Hierdoor kan de 
maximale parkeernorm worden teruggebracht naar een norm die ligt 
tussen de minimale en de maximale parkeernorm.

Concreet voor de IJzergieterij gelden onderstaande normen:
vrijstaande woningen (koop)   2,3 p.p. per woning;
twee-onder-één kapwoningen (koop)  2,2 p.p. per woning;
rijwoningen (koop)     2,0 p.p. per woning; 
appartementen (koop)     2,1 p.p. per app.
appartementen (sociale huur/studio’s)  1,2 p.p per app.

Ter hoogte van de appartementsgebouwen wordt een gebouwde 
voorziening voor parkeren gerealiseerd waarbij het hoogteverschil 
van de dijk wordt benut. Aandachtspunt is de situatie op maaiveld ter 
hoogte van een dergelijke parkeergarage. 

3.3 PARKEREN

Indien er extra functies worden gerealiseerd (zie paragraaf 3.2) dient het 
plan te voorzien in de bijbehorende benodigde parkeervoorzieningen, 
conform de betreffende normering uit CROW publicatie 317.

Concreet voor de IJzergieterij gelden hierbij onderstaande normen:
horecavoorziening   8 p.p. per 100 m2 bvo
waterbus   5 p.p. 

Parkeertelling Proefverkaveling
Voor de proefverkaveling van april 2019 van De Zwarte Hond geldt de 
volgende parkeerbalans:

type hoeveelheid aantal pp pnorm

Haak sociale huurapp 17 20 1.2

studios appartementgeb. 6 7 1.2

appartementen incl. penth. 70 147 2.1

rij 34 68 2

2kap 12 26 2.2

vrijstaand 6 14 2.3

horeca 200 m2 16 8 per 100m2

waterbus 5 5 pp
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IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - 

IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - 

IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - 

IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - 

onderscheidend karakter: watergebonden historie en Bauhaus beïnvloede architectuur



Bij de ontwikkeling van De IJzergieterij wordt gestreefd naar een 
onderscheidend karakter in de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. 
Ambitie is om een eigentijds, samenhangend woon- en leefgebied te 
realiseren wat is geïnspireerd op de watergebonden historie van de plek 
en een sterke relatie met de Merwede. 

Naast dit streven naar een sterke nieuwe identiteit voor De IJzergieterij 
dient er echter ook voldoende flexibiliteit te zijn om in de uitwerking 
nadere afwegingen te kunnen maken, onder meer om aan te sluiten 
bij de wensen van woonconsumenten. In het SPvE is er daarom voor 
gekozen om de beoogde identiteit te verbeelden aan de hand van 
streefbeelden voor de architectuur en de openbare ruimte. Deze 
streefbeelden geven een indicatie van het uiteindelijke beeld, maar 
worden vervolgens nader (architectonisch, landschappelijk) uitgewerkt 
onder gemeentelijke supervisie. 

4.2 STREEFBEELD ARCHITECTUUR

Het streefbeeld van de woningen in De IJzergieterij is samenhangend 
en wordt niet opgedeeld in verschillende straten of woningtypen. 
De sfeer wordt gevormd door compacte woonstraten en een ruime 
pleinboulevard met gebouwen in een Bauhaus beïnvloede architectuur.

Kenmerk daarvan is, dat het bestaat uit simpele, geometrische 
woonblokken met ingetogen detaillering. De samenhang in de 
bebouwing wordt verder bereikt door het overwegend gebruik van 
baksteen voor de gevels in een beperkt kleurenspectrum, mogelijk 
in combinatie met vakwerken van staal. Verder completeren 
vormgevingsprincipes van symmetrie, geometrie en verticaliteit de 
robuuste uitstraling.

In het gebied is er verschil in twee bebouwingstypen. In het noordelijk 
deel van de locatie (de velden) liggen grondgebonden woningen en 
in het zuidelijk deel liggen de appartementen gericht op de rivier (het 
Merwedefront). Onderstaand wordt hierop nader ingegaan:

De velden
In de zone van de velden wordt wonen aan de straat gestimuleerd. 
Er is veel variatie in woningtypen maar toch samenhang, waarbij het 
afwisselende daklandschap karakteristiek is. Supervisie in de uitwerking 
van de grondgebonden woningen richt zich met name op: 
• onderlinge samenhang;
• korrelgrootte, volume, positie op de kavel en kapvorm;
• kleur- en materiaalgebruik;
• overgangen openbaar – privé.

4.1 ONDERSCHEIDEND KARAKTER

4. RUIMTELIJKE KWALITEIT
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onderscheidend karakter: water in de openbare ruimte



vindt zoveel mogelijk plaats op eigen kavel. De parkeerplaatsen in de 
openbare ruimte worden informeel vormgegeven en parkeerkoffers 
worden door hagen aan het zicht onttrokken. Het gebied wordt voor 
verkeer ingericht als verblijfsgebied (30 km/u zone).

Ambitie is om overbodige obstakels zoveel mogelijk uit de openbare 
ruimte te weren. Grotere nutsvoorzieningen waaronder traforuimtes, 
worden bouwkundig afgestemd op de aangrenzende bebouwing. 
Kleinere inbouwvoorzieningen waaronder electrakasten zijn niet in de 
openbare ruimte gesitueerd, maar worden bijvoorbeeld ingebouwd of 
opgenomen in de erfafscheiding. Deze moeten qua verschijning zijn 
afgestemd op het kleur- en materiaalgebruik van de bebouwing.

Met name voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) voorziet het 
plan in een ‘struinruimte’ die op verschillende manieren is ingericht en 
wordt verbonden met de omgeving. Er is aandacht voor speelplekken 
voor kinderen van 4-6 jaar op het plein aan de Beneden-Merwede, 
aan de dijk en langs de diagonaal. Bij uitwerking van de inrichting 
van de openbare ruimte dient te worden voldaan aan het “Handboek 
Openbare Ruimte” van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

4.3 STREEFBEELD OPENBARE RUIMTE

De sfeer van de openbare ruimte wordt gevormd door compacte 
woonstraten en een podium op niveau. De woonstraten hebben een 
groen profiel (met hagen en een boomstructuur) en een informeel 
weggebruik (auto, fietser en wandelaar) waarin langsparkeren wordt 
opgenomen. Een aantal woonstraten sluit aan op de boulevard via 
toegankelijke trappen, zodat er een goede verbinding met de rivier 
is. Het verkeer (fiets en gemotoriseerd verkeer) in de wijk maakt 
gebruik van de weg en er zijn geen gescheiden fietspaden. Parkeren 

Het Merwedefront
In de zone van het Merwedefront zijn de appartementengebouwen 
alzijdig vormgegeven, waardoor er geen ‘achterkanten’ zijn. De 
overgang naar dijkniveau verhult een parkeerlaag die is geïntegreerd 
met het ontwerp van de gebouwen. Er is een afwisseling in bouwlagen, 
waarbij het middendeel hoger kan zijn dan de randen. Supervisie in de 
uitwerking van de appartementen richt zich met name op: 
• een samenhangend ensemble met afwisselende hoogten;
• verticaliteit in de architectuur;
• kleur- en materiaalgebruik;
• relatie met de trappen, podium en het aanliggend 
 gebied.
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onderscheidend karakter: water in de openbare ruimte



ruimtelijke kwaliteit. Voor dergelijke situaties worden via het overleg 
beeldregie praktische oplossingen voorgesteld; 

• Vele betrokkenen zijn geïnteresseerd in de concrete ontwikkeling 
van (deel-)projecten en de plannen dienen daarom regelmatig aan 
verschillende partijen te worden gepresenteerd. Omdat er vanuit 
het overleg beeldregie een compleet en actueel inzicht is in de 
planvorming, worden van hieruit ook (voortgangs-) presentaties 
(aan de gemeenteraad, omwonenden, eindgebruikers, etc.) 
verzorgd.

4.5 VERVOLGTRAJECT

Na het vaststellen van het definitief SPvE door het college wordt 
de procedure bestemmingsplan gestart, te beginnen met VO-
bestemmingsplan. Nadat de termijn voor inspraakreacties van 
belanghebbenden en overleginstanties is verstreken wordt de concept-
(ontwikkel)overeenkomst tussen gemeente en Gebroeders Blokland 
gemaakt. Parallel hieraan wordt het project via het overleg beeldregie 
nader uitgewerkt.

4.4 BORGING DOOR SUPERVISIE

Door middel van gemeentelijke supervisie wordt de uiteindelijke 
ruimtelijke kwaliteit (in de ontwerpfase en de realisatie) gewaarborgd. 
Dat wil zeggen dat de toekomstige ontwerpen in afstemming worden 
opgesteld, via de lijn van de boven genoemde streefbeelden en 
aandachtspunten. Deze kwaliteitsborging wordt concreet uitgewerkt in 
een interactief proces van (dynamische) beeldregie via supervisie. Dit 
‘overleg beeldregie’ wordt gevoerd door een voorzitter (coördinerend 
ambtenaar/projectleider) en de (gemeentelijk, stedenbouwkundige) 
supervisor. Vanuit de initiatiefnemer sluit de uitvoerend architect en 
ontwikkelingsmanager aan bij het overleg. Leden van de stuurgroep 
worden betrokken bij te maken keuzen als agendalid van het overleg 
beeldregie.

Doel van het overleg beeldregie is drieledig:
• Het overleg stimuleert (adviseurs van) initiatiefnemer om ideeën 

aan te scherpen en consequente ontwerpstappen te maken. Tevens 
wordt permanent gemonitord of het ontwerp voldoet aan de 
kaders (zoals benoemd in het SPvE en het bestemmingsplan) en of 
er geen tegenstrijdigheden ontstaan met andere (beleids-) kaders; 

• Ervaring leert dat een gebiedsontwikkeling zoals de IJzergieterij 
niet altijd verloopt zoals gepland. Soms ontstaan er nieuwe 
inzichten of zijn er op detailniveau beslissingen die genomen 
moeten worden door uitvoerders van plannen die raken aan 37



bestaande geurcirkels RWZI in relatie tot de locatie IJzergieterij (zonder maatregelen)



Ten westen van De IJzergieterij ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(verder: RWZI). Een RWZI zuivert afvalwater van huishoudens en 
bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd en produceert daarbij 
geur(-hinder). In de omgeving van de RWZI kan in meer of mindere 
mate geurhinder worden ondervonden van de installatie. Daarom 
gelden er planologische restricties (‘geurcirkels’) voor deze zones:
• binnen een cirkel van 90 meter rondom het bronpunt is geen 

bebouwing toegestaan;
• binnen een cirkel van 140 meter is enkel ‘verspreid liggende 

bebouwing’ toegestaan.

Hoewel het plangebied van De IJzergieterij voor het grootste deel 
buiten de geurcirkels valt, ligt een deel van het projectgebied (met 
name het woonarkengebied en de zuidwestelijke hoek van het 
plangebied) er binnen. In overleg met waterschap Rivierenland is 
daarom onderzocht of er maatregelen te treffen zijn om de geurhinder 
te verminderen. Het blijkt mogelijk om - onder meer door het 
aanbrengen van afdekmaatregelen - de emissie zodanig te verlagen 
dat de geurcirkel niet meer over de toekomstige bebouwing van het 
plangebied ligt. Onder voorwaarden is Waterschap Rivierenland bereid 
medewerking te verlenen aan het nemen van deze maatregelen zodat 
bebouwing kan worden gerealiseerd zoals beoogd.

Randvoorwaarden geur 
Er dient in samenwerking met het waterschap in de verdere 
planuitwerking maatregelen te worden voorbereid om de geur-
emissie te reduceren. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld tussen 
Gebroeders Blokland en het Waterschap Rivierenland. De te nemen 
maatregelen worden als planologische verplichting opgenomen in het 
bestemmingsplan. 

5.1 GEURCIRKEL RWZI

5. DEELASPECTEN
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geluidsinvloed van de A15 op de IJzergieterij



Bij de herontwikkeling van de locatie IJzergieterij speelt de 
geluidsituatie een bepalende rol. Direct ten noorden en westen van 
de locatie bevindt zich de A15 die een bron van geluid is maar deels 
wordt afgeschermd door een geluidsscherm. Ten noordwesten van de 
locatie stopt het geluidsscherm en buigt de weg in zuidelijke richting 
af. Van hieruit dringt wegverkeerslawaai door tot (de westzijde) de 
IJzergieterij. Het omgaan met deze geluidshinder op de toekomstige 
woningbouwlocatie vraagt om (geluidwerende) maatregelen.

De Wet geluidhinder (Wgh) schijft voor dat onderzoek dient te worden 
uitgevoerd naar de geluidsbelasting ter plaatse van de woningen en 
de mogelijkheden van geluidsreducerende maatregelen. Daarnaast 
moet worden getoetst aan de voorwaarden uit het gemeentelijke 
geluidbeleid, indien de gemeente medewerking wil verlenen aan het 
vaststellen van een hogere grenswaarde.

Ten behoeve van de ontwikkeling is er een geluidmodel opgesteld en 
aanvullend onderzoek gedaan, waarin de randvoorwaarden concreet 
worden (notitie KuiperCompagnons 16-1-2018).

Randvoorwaarden geluid
Zonder aanvullende geluidsreducerende voorzieningen dient de 
gemeente in te stemmen met hogere grenswaarden voor de A15. 

Bij deze procedure is het noodzakelijk af te wijken van het beleid op 
het onderdeel dat (het streven naar) een geluidsluwe gevel en een 
geluidsluwe buitenruimte niet voor alle woningen haalbaar is.

In overleg met Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid is het uitgangspunt om voor 13 gestapelde woningen een 
bouwkundige oplossing te voorzien. In de uitwerking van het plan 
dient daarnaast eveneens aandacht te worden besteed aan de 
mogelijkheden voor de grondgebonden woningen op plekken waar 
meerdere dove gevels moeten worden toegepast.

5.2 GELUIDBELASTING A15
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ontsluitingsmogelijkheden van de locatie IJzergieterij (noord/oost auto- en langzaamverkeer, zuid langzaam verkeer)

snelweg

autoverkeer

langzaamverkeersroute

mogelijkheden ontsluiting



De bestaande verkeerssituatie is op nevenstaande kaart geïllustreerd. 
De IJzergieterij staat in directe verbinding met het centrum via de 
Peulenstraat-zuid. Aan de andere zijde is de locatie via de Rivierdijk 
verbonden met de Nieuweweg. Dit zijn woonstraten met lintbebouwing 
aan beide zijden en maken onderdeel uit van een verblijfsgebied De 
straten zijn ingericht als 30 km/u zone. 
De Nieuweweg en de Rivierdijk vanaf de Nieuweweg zijn de 
ontsluitingen voor het doorgaand verkeer naar de A15 en  Boven-
Hardinxveld. 

Voor langzaam verkeer is er een ambitie vanuit de provincie en de 
gemeente om een snelfietsroute aan de noordzijde van het plangebied 
aan te leggen. Via de Rivierdijk is deze route richting het oosten 
verbonden met de fietsroute richting Boven-Hardinxveld en Gorinchem. 
Richting het noorden wordt het langzaam verkeer ook ontsloten via de 
Peulenstraat-zuid.

Vanwege de beoogde woningbouw op de locatie IJzergieterij 
neemt het aantal verkeersbewegingen op de Rivierdijk toe. Een 
belangrijk aandachtspunt vanwege de toename van het verkeer, is de 
verkeersafwikkeling via de Rivierdijk en de aansluiting van de Rivierdijk 
op de Nieuweweg. 
De locatie IJzergieterij verbindt de rivier, voor zowel langzaam- als 

autoverkeer, vanaf de Peulenstraat-zuid en het viaduct over de A15 met 
het centrum van Beneden-Hardinxveld. Ook komen er verschillende 
mogelijkheden voor voetgangers om via de nieuwbouw en de dijk naar 
de rivier te lopen.

Uit onderzoek blijkt dat vanwege de toename van verkeer er 
maatregelen moeten worden genomen om te zorgen voor een 
vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, met name voor de 
kwetsbare verkeersdeelnemers ( fietsers en voetgangers). Belangrijke 
aandachtspunten hierbij zijn de aansluiting van de Rivierdijk met de 
Nieuweweg en de inrichting van de Rivierdijk ter plaatse van de locatie 
IJzergieterij. Een optie is bijvoorbeeld een aanpassing van de kruising 
van de Rivierdijk met de Nieuweweg door middel van het aanbrengen 
van een zogenaamd ‘middeneiland’. Deze optie wordt in overleg met 
de klankbordgroep beoordeeld ten opzichte van mogelijke alternatieve 
maatregelen. Uitgangspunt is dat maatregelen voor langere termijn 
bijdragen aan een veilige en duurzame ontsluiting van de locatie 
IJzergieterij en het achterliggende gebied nabij de trailerhelling.

5.3 VERKEER
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Randvoorwaarden verkeersaansluitingen*
• Mogelijk aanpassen kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg;
• Realiseren van parkeerplaatsen aan de rivierdijk ten noorden van 

het plangebied (direct ten oosten van het viaduct over de A15);
• Aanpassen van het wegprofiel ter plaatse van de te realiseren 

parkeerplaatsen buiten het plangebied ;
• Aanpassen wegprofiel ter plaatse van de nieuw te realiseren 

aansluitingen van het plangebied met de Rivierdijk en daaruit 
voortvloeiende aanpassingen in het wegprofiel (bijvoorbeeld de 
verdeling van de passeervakken);

• Aanpassen van het  wegprofiel elders op de Rivierdijk indien dit als 
gevolg van de toename van het verkeer vereist is.

*De verkeersaspecten worden nog nader onderzocht.

Aangezien De IJzergieterij een voormalig bedrijventerrein betreft is 
een bodemonderzoek noodzakelijk en uitgevoerd. De kwaliteit van de 
bodem is hierbij in kaart gebracht. De nieuwe ontwikkelingen kunnen 
pas plaatsvinden als de bodem geschikt is of geschikt is gemaakt voor 
de beoogde bestemming. Met oog op de toekomstige bestemming 
van het plangebied, is het voornemen om het terrein te verhogen. 
Hierbij moet gezorgd worden voor een goede aansluiting op bestaande 
percelen. Deze aansluiting dient in goed overleg en met instemming 
van aanwonenden te worden uitgevoerd.

5.4 BODEMKWALITEIT

5.5 NATUUR EN MILIEU

Voor beschermde natuurgebieden, zoals de Natura 2000-gebieden, 
beschermd natuurmonument en de Ecologische Hoofdstructuur, 
gelden strenge regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. De nabij 
gelegen Merwede en haar oevers zijn onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). De ingrepen in het projectgebied liggen niet 
direct in de EHS, maar hebben mogelijk wel (negatieve) invloed op 
de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS en of Natura-2000 
gebieden. Ook de programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS) kan 
invloed hebben op de voorgenomen ontwikkeling. Beide onderdelen 
dienen in het kader van het bestemmingsplan nader te worden 
onderzocht. 44



Externe veiligheid heeft betrekking op het beheersen van activiteiten 
die een risico voor de omgeving kunnen opleveren. Hierbij moet worden 
gedacht aan milieurisico’s, transportrisico’s en risico’s die kunnen 
optreden bij de productie, het vervoer en de opslag van gevaarlijke 
stoffen in inrichtingen.

Gezien de ligging van het gebied aan de A15 en de rivier de Beneden-
Merwede, en met het oog op de toekomstige functies, is de externe 
veiligheid in kaart gebracht. Beide risicobronnen komen op de 
provinciale risicokaart naar voren. 

Locatie IJzergieterij, A15 en de Merwede (voluit Beneden-Merwede)
Vanuit de huidige beheersverordering is het noodzakelijk te 
toetsen aan de PR 10-6 contour, een contour geldend voor een 
binnenvaartverbinding ‘chemische clusters & achterlandverbindingen’. 
De PR 10-6 contouren van beide risicobronnen reiken geen van beide 
tot over kwetsbare bestemmingen. Derhalve gelden vanuit externe 
veiligheid geen belemmeringen. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening zijn ook de aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
bekeken. Hieruit volgen geen belemmeringen. 

Locatie woonarken, A15, de Merwede (voluit Beneden-Merwede) en 
gemeentelijke transportroutes
In de nabijheid van dit gebied bevindt zich naast de A15 en de Merwede 
een derde risicobron, namelijk een gemeentelijke transportroute (dit is 
een route die is aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen). 
Dit wordt in het kader van het bestemmingsplan nader onderzocht. 
Vooralsnog volgen hieruit geen belemmeringen.

Op basis van een toename van maximaal 150 woningen in het 
projectgebied is mogelijk sprake van toename van het groepsrisico. Dit 
wordt in kader van het bestemmingsplan nader in kaart gebracht.

5.6 EXTERNE VEILIGHEID
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De eerder beschreven ambitie voor de herontwikkeling van de locatie 
IJzergieterij, is het realiseren van een aantrekkelijk en uniek woonmilieu. 
Deel van deze opgave zit in het realiseren van een aantrekkelijke 
verblijfsruimte met een waterfront, waarbij de locatie aan de rivier de 
Merwede en tegenover de Biesbosch optimaal benut wordt. 

Het betrekken en activeren van het water bij de ontwikkelingen is een 
belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt gedacht een samenspel tussen 
de rivier, de dijk, de (toekomstige) dijkbebouwing. Er wordt gestreefd 
naar een prettige verblijfsruimte waar aandacht is besteed aan de 
overgangen tussen privé - en openbaar gebied en waar de relatie met 
de rivier centraal staat. 

Waterberging
Om wateroverlast in het nieuwe woongebied en de aangrenzende 
percelen te voorkomen dient het klimaatbestendig te worden ingericht. 
Voor de inrichting van het watersysteem is de trits ‘vasthouden- 
bergen- afvoeren’ het vertrekpunt, door:
• Gebiedseigen (neerslag)water zo lang mogelijk vast te houden;
• Neerslagwater zoveel mogelijk in het eigen gebied te bergen;
• Hemelwater vertraagd af te voeren.

5.7 WATEROPGAVE

Om te voldoen aan de geldende normen voor wateroverlast wordt 
gerekend met twee ontwerpbuien, namelijk:
• de T=10+10% neerslag waarbij het oppervlaktewaterpeil niet meer 

dan 20 cm mag stijgen. Vuistregel hierbij is 436m3 berging per ha 
verhard oppervlak + eventuele kwel;

• de T=100+10%-neerslag waarbij een peilstijging is toegestaan tot 
laagste putdekselhoogte op wijkniveau. Vuistregel hierbij is 664m3 
berging per ha verhard oppervlak + eventuele kwel.

Het plangebied loost op het peilgebied de Peulen. Het gebied heeft 
geen oppervlaktewatersysteem. 

De benodigde berging kan gerealiseerd worden door de aanleg van 
ondergrondse of bovengrondse voorzieningen. Het aangrenzend 
gebied ten westen van de IJzergieterij, waar in totaal 4 woonarken 
op het droge zijn gelegen, dient integraal onderdeel uit te maken 
van het plangebied en het toekomstige waterhuishoudkundig 
systeem. Er dient bij de (her)inrichting van het gehele plangebied 
ten behoeve van de waterhuishouding rekening te worden gehouden 
met de beschermingszone van de waterkering. Hiervoor zijn de 
leggervoorschriften (voor de dijk) van het Waterschap van toepassing.
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referentie ondergrond krattensysteem waterberging

Wateropgave binnen en buiten het plangebied

Bestaande situatie: 
Met de aanleg van de dijk is het gebied IJzergieterij een minipolder (zie 
tekening) geworden. Voor de afvoer van hemelwater (hwa) en vuilwater/
droogweerafvoer (dwa) zijn twee gescheiden systemen aangelegd.
In een lager gelegen deel achter de woonarken is een drainagesysteem 
met pompinstallatie aangelegd om het niveau van het grondwater in 
dat deel te kunnen reguleren. 

Nieuwe situatie: 
Riolering 
Door de ontwikkeling van het gebied tot woonwijk is een aanpassing 
van de systemen voor hwa en dwa noodzakelijk.
De systemen moeten voldoen aan de eisen die daaraan door 
Waterschap en gemeente gesteld worden. De belangrijkste 
randvoorwaarden voor het hwa-systeem zijn: voldoende 
bergingscapaciteit om te voorkomen dat het probleem van 
wateropvang afgewenteld wordt op een ander gebied (maximale 
afvoer 1,5 l/s/ha) en het systeem moet zo functioneren dat niemand in 
het gehele gebied, bestaand en nieuw, overlast van hemelwater gaat 
ondervinden.
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Grondwater
De beheersing van het grondwater in het gehele gebied dient 
zodanig geborgd te worden dat er geen overlast ontstaat door een 
veranderende grondwaterstand ten gevolge van de ontwikkeling van 
het plan voor deze locatie.
Het laaggelegen deel bij de woonarken maakt ook onderdeel uit van 
het plangebied. Dit dient op gelijke hoogte van de omgeving te worden 
gebracht om het grondwaterpeil beter te kunnen beheersen.

In het kader van het planproces dient gedurende de fase van 
het voorontwerp-bestemmingsplan, op basis van het concept-
ontwikkelplan, een waterhuishoudkundig plan te worden opgesteld 
door de ontwikkelaar. Ongeacht de status van de overige 
planonderdelen, dient in ieder geval hierover eerst overeenstemming 
te zijn voordat een vervolg zal worden gegeven aan de planologische 
procedure door middel van het vaststellen van het ontwerp-
bestemmingsplan. 

Waterveiligheid
Bebouwing dient inclusief randbalk van de fundering boven het profiel 
van vrije ruimte te blijven. Dat is dus boven N.A.P. +3,00m. Verder ligt 
de eigendomsgrens van het Waterschap op minimaal 21m afstand 
van de referentielijn van de waterkering. Op basis van deze maat 
zijn toekomstige maatregelen in het kader van de dijkversterking 

mogelijk. Bij de verkoop van de perceelsgedeelten van het Waterschap 
zal met deze afstandsmaat rekening worden gehouden. Verder is er 
een principeakkoord dat de parkeerlaag met daarboven het podium 
aansluit op de dijk en het restant wordt opgevuld met grond. Eveneens 
is de verbinding met het water buitendijks (via trappen) mogelijk. Deze 
principes worden in overleg met Waterschap en Rijkswaterstaat nader 
uitgewerkt.
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De zone aan de dijk nodigt naast woonbebouwing uit tot ander type 
functies. Hierbij kan worden gedacht aan een  horecavoorziening, maar 
ook aan woon/werk combinaties. De fietsers die gebruik maken van de 
routes op de dijk, worden op deze manier uitgenodigd om te stoppen 
en gebruik te maken van deze functies en te genieten van wat de 
locatie te bieden heeft.

In het verlengde hiervan wil de gemeente in de toekomst de 
mogelijkheid open houden om een aanlegsteiger te realiseren voor het 
voetveer en/of een waterbus (een waterwegverbinding met Dordrecht 
en Gorinchem). Er dient in het plan rekening gehouden te worden met 
een aantal parkeerplaatsen voor een veerverbinding.

5.8 RECREATIE 5.9 DUURZAAMHEID

Bij de ontwikkeling van De IJzergieterij wordt uitgegaan van een 
integrale benadering van duurzaamheid. Duurzame woningbouw 
betekent voor Gebroeders Blokland “dat woningen- en woongebieden 
ontwikkelt en gebruikt kunnen worden met respect voor mens en 
milieu”. Duurzaamheid omvat een breed spectrum van onderwerpen 
waarvan het de ambitie is, om die ook bewust beleefbaar te maken 
voor zowel bewoners als bezoekers van De IJzergieterij. Concreet zijn 
er voor de nieuw te bouwen woningen en het ruimtelijk ontwerp en 
inrichting van de nieuwe wijk vier aandachtspunten benoemd: energie, 
ruimtelijke inrichting, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 

Energie
In lijn met de toekomstige landelijke ontwikkelingen waarbij aardgas als 
energiebron voor woningen zal verdwijnen, zal in De IJzergieterij geen 
gasinfrastructuur worden aangelegd;
• In de planvorming wordt gestreefd naar compact bouwen en de 

inzet van dakvlakken die geschikt zijn voor het opwekken van 
zonne-energie;

• Er wordt gebruik gemaakt van energiezuinige openbare verlichting;
• In lijn met de ambitie om duurzaamheid bewust te beleven worden 

enkele duurzaamheidselementen (zogenaamde eyecathers) in het 
openbaar gebied gerealiseerd.
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IJzergieterij  - Hardinxveld Giessendam - 

Gebouw

Energie

Publieke ruimte en 
waterhuishouding

Ruimtelijke structuur

Ontwikkelstrategie

Sociale duurzaamheid

Duurzaamheid op alle schaalniveaus

Ruimtelijke inrichting en klimaatadaptatie
De groenstructuur wordt verder uitgewerkt als drager van het gebied;
• Er wordt gebruik gemaakt van inheemse, streekeigen boom- en 

plantensoorten in de inrichting;
• De bestaande hoogteverschillen worden benut en op toegankelijke 

manier op elkaar afgestemd;
• Er is aandacht voor de beeldkwaliteit van de parkeeroplossingen.
• Bij de inrichting van de openbare ruimte en de bebouwing wordt de 

schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering beperkt en 
worden de kansen die de klimaatverandering biedt benut. 

Gebruikskwaliteit
De IJzergieterij zet in op multimodale bereikbaarheid. Concreet 
wordt er naast autotoegankelijkheid, ook geïnvesteerd in fietsroutes, 
wandelpaden en de (mogelijke) komst van het veer aan de oever van 
de dijk;
• De compacte straten nodigen ook in de inrichting uit tot informeel 

weggebruik (kindvriendelijke straten);
• Er is een heldere hoofdstructuur met een uitnodigende oriëntatie 

op de rivier (trappen) en een relatie met het water (oever);
• Aan de boulevard (het podium) wordt gestreefd naar enige vorm 

van functiemenging in de plint;
• In het plan worden enkele speelvoorzieningen of speelaanleidingen 

aangebracht; 
integrale benadering van duurzaamheid in De IJzergieterij50



5.10 AANSLUITING OP DE OMGEVING

Aansluiting achterzijde woningen Rivierdijk 
Het plangebied grenst voor een groot deel direct aan kavels van 
particuliere grondeigenaren aan de Rivierdijk. Bij de planontwikkeling 
dient, naast specifieke individuele belangen, rekening te worden 
gehouden met het belang voor deze eigenaren wat betreft grondpeil en 
waterhuishouding (zie ook pagina 23).  

Aansluiting gebied woonarken 
Ten westen van het plangebied liggen vier woonarken die sinds de 
aanleg van de nieuwe Rivierdijk om dit gebied heen (medio 1996) op 
het droge liggen. Alhoewel deze eigenaren hier al langere tijd wonen, 
is dit op basis van het bestemmingsplan formeel niet toegestaan. De 
grond waar de eigenaren nu woonachtig zijn is deels in eigendom en 
wordt deels gehuurd van het Waterschap. Het gebied is voor een deel 
laag gelegen en loopt bij regen snel onder water waardoor er een 
pomp nodig is om dit deel droog te houden. Om aan deze situatie 
een einde te maken vindt overleg plaats met deze eigenaren en 
het Waterschap. Het doel is om voor dit gebied een plan te maken 
(herverkaveling en herinrichting), dat integraal aansluit op het plan 
IJzergieterij. Uitgangspunt is dat de gemeente de gronden van het 
Waterschap verwerft en aansluitend weer doorverkoopt aan de nieuwe 
eigenaren op basis van een nieuw verkavelings en herinrichtingsplan. 

• Er is sprake van duurzaam materiaalgebruik;
• Er wordt gestreefd naar straatgebonden wonen en een kwalitatieve 

vormgeving van de overgangen openbaar-privé;
• In de uitvoering van de bebouwing en openbare ruimte worden de 

risico’s op wateroverlast beperkt;
• De opzet in bouwvelden geeft flexibiliteit in de 

verkavelingsstructuur;
• Er worden meervoudige aansluitingen op de hoofdverkeersstructuur 

gemaakt (calamiteitenontsluiting).

Tijdens het verdere planvormingsproces worden de ambities voor 
duurzaamheid nader uitgewerkt en gemonitord als onderdeel van het 
proces voor borging van ruimtelijke kwaliteit.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Kingfisher Natuurprojecten heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd 

voor het plangebied genaamd: De IJzergieterij, te Hardinxveld-Giessendam. De aanleiding 

betreft de sloop van de bebouwing en het verwijderen van de aanwezige vegetatie ten 

behoeve van geplande nieuwbouw. Zie verder hoofdstuk 3.3. Deze werkzaamheden kunnen

schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en 

regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze 

quickscan zoomt in op de (mogelijke) effecten door de activiteiten en op welke wijze 

gehandeld dient te worden. Mochten de voorgenomen ontwikkelingen wijzigen dient 

voorliggend ecologisch onderzoek te worden geactualiseerd. De resultaten in voorliggende 

quickscan zijn drie jaar geldig.

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de 

voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en 

fauna. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebieden. In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige houtopstanden. In 

het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, 

bijzondere provinciale landschappen, belangrijke weidevogelgebieden en 

strategische reservering natuur). In het kader van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland. 

1.3 Onderzoeksmethodiek

• Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 14-08-2020 door M. van der Neut, 
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ecologisch deskundige1 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar 

nodig – met hulp van een verrekijker onderzocht. 

• De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een indruk te 

krijgen over de aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. De 

tabellen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van 

de afgelopen 5 jaar in het weergeven grid (zie Afbeelding 7). Op basis van het 

bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting van de 

potenties en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. Voorliggende 

quickscan heeft een geldigheid van maximaal 3 jaar na uitvoering van het onderzoek.

• Voor het onderzoek naar beschermde natuurgebieden en houtopstanden is gebruik 

gemaakt van de online viewers die de provincie en gemeente ter beschikking heeft 

gesteld. Hierdoor zal in deze quickscan altijd aan actueel beeld worden weergegeven 

van gebiedsgrenzen, doelstelling etc. 

1.4 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens

wordt het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per 

1 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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beschermingsregime de voor het plangebied relevante beschermde gebieden en 

beschermde soorten beschreven en beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van 

dit oriënterend onderzoek samengevat en wordt (indien van toepassing) geadviseerd welk 

aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met een bronvermelding en een 

fotobijlage van het plangebied ten tijde van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een 

vervanging en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 

1998, de Boswet en de Flora- en faunawet2. Tevens heeft er een decentralisatie van het 

bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor

de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-

gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In 

Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving 

beschermd om de biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf) mogen deze 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen 

verbodsbepalingen (zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de 

Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het 

derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, 

maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde soorten (in de wet aangeduid als 

“andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke provincie (een aantal) 

algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel geldt altijd 

voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te 

nemen (binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan 

planten of dieren te voorkomen3. 

2 www.rvo.nl
3 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van Boswet en richt 

zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 

rijbomen en gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en 

mogelijke oplegging van een kapverbod. Deze voorwaarden zijn tevens van kracht als het 

slechts een deel van de houtopstand groter dan 10 are of 20 bomen in een rij betreft. 

Het bepaalde bij en krachtens deze paragraaf, met uitzondering van artikel 4.6, heeft geen 
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Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime 

soort en Vogelricht lijn § 

3.1 Wnb 

Beschermingsregime 

soort en Habit at richt lijn § 

3.2 Wnb 

Beschermingsregime 

Nat ionaal beschermde 

soort en (andere soort en) 

§ 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 natuurl ijke 
verspreidingsgebied opzettel ijk 
te plukken en te verzamelen, af 
te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-07-23#Hoofdstuk4_Paragraaf4.1_Artikel4.6


betrekking op:

• houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van

de bebouwde kom;

• houtopstanden op erven of in tuinen;

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan 

twintig jaar;

• kweekgoed;

• uit populieren of wilgen bestaande:

• wegbeplantingen;

• beplantingen langs waterwegen, en

• eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

• het dunnen van een houtopstand;

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn 

bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij:

• ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

• bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door 

onbeplante stroken breder dan twee meter, en zijn aangelegd na 1 januari 

2013.

2.2 Omgevingsverordening

In de provinciale Omgevingsverordening is vastgelegd welke gebieden vanuit Nederlandse 

wetgeving worden beschermd. Onderdeel van de beschermd gebieden in de 

Omgevingsverordening is het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het Natuurnetwerk 

Nederland betreft een netwerk aan gebieden en verbindingszones die tezamen één geheel 

vormen en de Nederlandse natuurgebieden verbinden. Het NNN is verankerd in de 

bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Omgevingsverordening zijn 

verwerkt.

Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” principe wat inhoud dat ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen het NNN niet zijn toegestaan tenzij deze geen schadelijke effecten op

de aanwezige (natuur)waarden hebben. Deze waarden zijn vastgelegd als de “wezenlijke 

kenmerken en waarden” van het NNN. Elke provincie heeft zelf de regie over de invulling 

van deze kenmerken en waarden. In tegenstelling tot Natura 2000 is toetsing van externe 

effecten op de aanwezige kenmerken en waarden in de provincie Zuid-Holland niet van 

toepassing. Provincies zijn vrij dit nader in te vullen.

Naast het NNN kunnen provincies gebieden planologisch beschermen. In de provincie 

Zuid- Holland betreft dit Belangrijk weidevogelgebieden en de Strategische Reservering 

Natuur. In sommige provincies zijn deze gebieden vervlochten binnen het kader van het 

NNN en geldt hiervoor eenzelfde toetsingskader.
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied betreft een voormalig industrieterrein aan de Rivierdijk in het zuiden van 

Hardinxveld-Giessendam, gemeente Hardinxveld-Giessendam, provincie Zuid-Holland, zie 

Afbeelding 1. Het terrein was voornamelijk in gebruik als ijzergieterij. De bebouwing op het 

terrein bestaat uit diverse loodsen, containers en (verlaten) woningen. Tijdens het 

veldbezoek is het plangebied inclusief een buitenste schil op beschermde waarden en 

kenmerken onderzocht,  Afbeelding 8 (onderzoeksgebied).
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Plangebied

Onderzoeksgebied

Afbeelding 2. Ligging plangebied en onderzoeksgebied, zie voor regionale ligging kaartinzet 
rechtsonder.



3.2 Beschrijving

• Het plangebied betreft, zoals gezegd, een voormalig industrieterrein met diverse 

woningen, schuren, loodsen en containers. Ten noorden van het plangebied ligt de 

Rivierdijk met daarachter de Rijksweg A15. Ten zuiden bevindt zich de rivier de 

Beneden Merwede inclusief kribvakken, oeverzone en rivierdijk. De overige directe 

omgeving van het plangebied bestaat uit langs de Rivierdijk aanwezige lintbebouwing 

behorende tot Hardinxveld-Giessendam.

• De woningen zijn opgebouwd uit baksteen in combinatie met houten gevelpanelen en 

kennen een plat bitumen of dakpannen zadeldak. Op enkele woningen is een dakkapel 

aanwezig. Verder kennen de woningen geen open stootvoegen en vindt afwatering via 

uitpandige regenpijpen plaats.

• Naast woningen bestaat de overige bebouwing in het plangebied uit loodsen, stallen, 

schuren en containers. Deze zijn opgetrokken uit een combinatie van baksteen, hout 

en/of betonblokken en kennen een dakpannen zadeldak of een golfplatendak. In deze 

schuren is veelal nog materiaal van de voormalige ijzergieterij aanwezig.

• De hierboven beschreven bebouwing is oud en vervallen. Een woning langs de 

Rivierdijk waarvan het dak is ingestort vormt hiervan een mooi voorbeeld. Tevens zijn in 

het bouwoppervlak van de overige bebouwing gaten, spleten en kieren aanwezig. 

Enkele woningen zijn middels antikraakwacht bewoond.

• Op de westerhelft van het plangebied is erfverharding in de vorm van grind aanwezig. 

Verder liggen er in dit gedeelte uiteenlopende bouwmaterialen opgeslagen. Denk 

daarbij aan stapels betonblokken en bakstenen, houten planken, hekken, buizen en 

pijpen. Vegetatie bestaat hier vooral uit ruderale soorten als Canadese fijnstraal en 

kamille. 

• De oostelijke helft van het plangebied kent een veel groenere uitstraling met struweel, 

solitaire bomen, een kleine bosschage en opgaande vegetatie. Grote delen van het 

terrein zijn hier overgroeit met braam, bijvoet, klimop en grote brandnetel. De 

bosschage wordt voornamelijk gevormd door zwarte els, gewone es en schietwilg. 

Overige vegetatie bestaat uit opgaande planten als duizendblad, smalle weegbree, 

zilverschoon, koninginnekruid en guldenroede.

• Open water (watergangen, poelen etc.) en vochtige tot natte terreinen 

(natuurvriendelijke oevers etc.) zijn afwezig binnen het plangebied. De Beneden 

Merwede vormt het dichtstbijzijnde open water. 

• Noemenswaardige ondergrondse ruimten zijn in het plangebied aanwezig in de vorm 

van een door braam overgroeide bunker. 

• Woon- en werkverlichting is in het plangebied aanwezig. Verder is langs de Rivierdijk 

straatverlichting aanwezig.
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Afbeelding 3. Overzichtsbeeld westelijk gedeelte plangebied (Foto: M. van der Neut | 
Ecoresult B.V.).

Afbeelding 4. Overzichtsbeeld oostelijk gedeelte plangebied (Foto: M. van der Neut | 
Ecoresult B.V.).



Bijlage 1 bevat een uitgebreide foto-impressie van het plangebied, hier wordt een algemene 

indruk van de bebouwing gegeven en er wordt ingezoomd op relevante details voor 

beschermde soorten. 

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

De bebouwing, vegetatie en bomen binnen het plangebied zullen ten behoeve van nieuwbouw 

worden gesloopt en worden verwijderd. Op basis van de definitieve nieuwbouwplannen komen

er drie appartementencomplexen aan de rivierzijde van elk zes verdiepingen hoog. Achter 

deze appartementencomplexen (vanuit de rivier gezien) komen ruime ééngezinswoningen met 

tuin en een groene openbare ruimte. 

3.4 Planning 

De planning van dit project is ons op dit moment niet bekend.
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Afbeelding 5. Impressie toekomstige situatie nieuwbouw IJzergieterij (Bron: opdrachtgever).



4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000-gebieden

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Biesbosch op circa 480 meter ten zuiden van 

het plangebied, zie Afbeelding 6. Invloeden (ook van buitenaf) mogen de 

instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied niet in gevaar 

brengen. Ter hoogte van het plangebied zijn in de Biesbosch stikstofgevoelige habitats 

aanwezig. Dit betreffen de hooilanden en stroomdalgraslanden op de oostpunt van de 

Sliedrechtse Biesbosch. Denk daarbij aan ‘t Kraaiennest, de Thomaswaard, Kop van de 

Oude Wiel en de Hengstpolder. Deze stroomdalgraslanden vormen botanisch gezien de 

meest waardevolle terreinen van de Biesbosch en herbergen op nationale en Europese 

schaal zeldzame plantensoorten die kenmerkend zijn voor fluviatiele milieus. Voorbeelden 

van dergelijke plantensoorten zijn rode bremraap, weidekervel, sikkelklaver, grote bevernel, 

ruige weegbree en noords walstro.

Op basis van de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitats op niet al te grote afstand in 

combinatie met de grootschalige ontwikkeling van een woonwijk kan een negatief effect 

door stikstofemissie op deze habitats niet worden uitgesloten. Om dit effect te bepalen is 

een Aerius-berekening noodzakelijk. Andere vormen van verstoring van de 

instandhoudingsdoelstellingen (zie Bijlage 2) zijn op basis van de afstand tot Natura 2000-

gebieden en tussenliggende brede rivier uit te sluiten. 
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4.2 Verordening ruimte 

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland

Ter hoogte van het plangebied behoort de noordoever van de Beneden Merwede tot het 

Natuurnetwerk Nederland, zie Afbeelding 7. Deze oever bevindt zich op 30 meter ten zuiden 

van het plangebied en bestaat voornamelijk uit wilgenbos en rietmoeras. 

De bermen langs de N214 vormen de dichtstbij gelegen ecologische verbindingszone op een 

afstand van 3,7 kilometer ten noordwesten van het plangebied.

Aangezien het plangebied niet overlapt met het NNN-gebied of met een ecologische 

verbindingszone hoeft geen rekening gehouden te worden met externe effecten op deze 

gebieden. Aanvullend onderzoek is niet nodig en een ontheffing op de omgevingsverordening 

is niet noodzakelijk.
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Afbeelding 6. Ligging plangebied (rode contour) ten opzichte van Natura 2000-gebied Biesbosch 
(lichtgroen) en in dit gebied voorkomende stikstofgevoelige habitats (paars) (Bron: Aerius-calculator).



4.2.2 Strategische reservering natuur

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als Strategische reservering natuur bevindt 

zich op 10,3 kilometer afstand ten noordwesten van het plangebied. Het betreft een smalle 

strook land gelegen aan de dijkvoet van de zuidelijke dijk van de Groote of 

Achterwaterschap tussen de Boezems Kinderdijk in het westen en de Donkse Laagten in 

het oosten. Op basis van de afstand van dit gebied tot het plangebied valt op voorhand uit 

te sluiten dat er sprake is van (tijdelijke) negatieve impact op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van bovengenoemd gebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. Een 

vergunning op de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk. 

4.2.3 Belangrijk weidevogelgebied

De Polder Giessen-Nieuwkerk vormt het dichtstbijzijnde Belangrijk weidevogelgebied op 2,3

kilometer ten noordoosten van het plangebied, zie Afbeelding 7. Op basis van deze afstand 

van dit gebied tot het plangebied valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van 

(tijdelijke) negatieve impact op de wezenlijke kenmerken en waarden van bovengenoemd 

gebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet noodzakelijk. Een vergunning op de Wet 

natuurbescherming niet noodzakelijk. 
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Afbeelding 7. Ligging plangebied (rode contour) ten opzichte van N2000, Natuurnetwerk Nederland,
Strategische reservering natuur en Belangrijk weidevogelgebied (Bron: pzh.maps.arcgis.com/apps/
webappviewer).



5 Beschermde houtopstanden

Er zijn voor zover bekend werkzaamheden gepland waarbij houtopstanden groter dan 10 

are of 20 bomen in een rij (of een deel ervan) verwijderd worden. Het plangebied bevindt 

zich echter binnen de bebouwde kom van Hardinxveld-Giessendam, zie Afbeelding 8. In dit 

geval wordt de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden niet overtreden.
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Afbeelding 8. Ligging plangebied en onderzoeksgebied ten opzichte van bebouwde kom.



6 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

6.1 Soorten Vogelrichtlijn

6.1.1 Bronnenonderzoek

6.1.1.1 Nationale Databank Flora en Fauna

6.1.2 Verkennend veldonderzoek

6.1.2.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van diverse vogelsoorten met

jaarrond beschermde nesten in gebouwen. Voor huismus en gierzwaluw zijn potenties 

aanwezig in de woningen en schuren, waar openingen onder de dakpannen of asbestplaten

aanwezig zijn. Ook zijn enkele kieren in de bebouwing potentiële vaste rust- en 

verblijfplaatsen van beide soorten.
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Soorten Soortgroep
Boomvalk Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Buizerd Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Gierzwaluw Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Grote gele kwikstaart Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Havik Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Huismus Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Kerkuil Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Ooievaar Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Ransuil Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Roek Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Sperwer Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Steenuil Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Wespendief Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Zwarte wouw Vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen

Tabel 2. Vogels met jaarrond beschermde nesten tot een afstand 
van 5 km tot het plangebied. Bron: NDFF – 25/08/2020.



Daarnaast zijn de schuren geschikt voor kerkuil en steenuil In deze panden ontbreken 

dakpannen of ruiten, waardoor deze uilensoorten in de gebouwen kunnen komen en daar 

vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen hebben, zie Afbeelding 9

Grote gele kwikstaart heeft zijn broedgebied langs beken en rivieren4 in het zuiden en oosten 

van Nederland en kan redelijkwijs worden uitgesloten op basis van het ontbreken van 

dergelijke plaatsen in en rond het plangebied. Voor ooievaar zijn tevens geen geschikte 

plekken in het plangebied aanwezig, zoals een kunstnest op het dak of broedpaal5. Slechtvalk 

broedt in stedelijke omgeving in nestkasten op hoge bebouwing, een situatie die afwezig is in 

het plangebied. 

Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn in de bomen in en in de directe omgeving van het 

onderzoeksgebied geen nesten waargenomen die kunnen dienen als vaste rust- en 

verblijfplaats voor vogels met jaarrond beschermde nesten in bomen. Vanwege het dikke 

bladerdak kunnen dergelijke nesten, van bijvoorbeeld sperwer, niet met zekerheid worden 

uitgesloten. Mede op basis hiervan kan aanwezigheid van soorten als boomvalk, buizerd, 

havik, sperwer, roek, ransuil wespendief en zwarte wouw niet geheel worden uitgesloten.

4 Sovon.nl
5 Sovon.nl
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Afbeelding 9. Voor huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil geschikte bedrijfsschuur in het 
plangebied.



6.1.2.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5)

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor vogels met niet jaarrond 

beschermde nesten (categorie 5 soorten). Het plangebied is geschikt voor vaste rust- en 

verblijfplaatsen van vogels met niet jaarrond beschermde nesten in gebouwen, zoals 

spreeuw, pimpelmees, boerenzwaluw en zwarte roodstaart. Verder is tijdens het verkennend

veldonderzoek in de bosschage een eksternest aangetroffen, zie Afbeelding 10. 

6.1.2.3 Algemene broedvogels

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. De 

gebouwen, struiken en bomen binnen het plangebied zijn een geschikte nestplaats. Dit 

betreft soorten als kauw, houtduif, witte kwikstaart, winterkoning en merel.
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Afbeelding 10. Aangetroffen eksternest in bosschage (Foto: M. van der Neut | Ecoresult B.V.).



6.1.3 Effectbeoordeling en toetsing

6.1.3.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met 

jaarrond beschermde nesten, namelijk huismus, gierzwaluw, steenuil en kerkuil. Potenties voor 

huismus en gierzwaluw bevinden zich in alle gebouwen, waar geschikte openingen onder de 

dakpannen aanwezig zijn en scheuren in de gevel. Voor kerkuil en steenuil bevinden zich 

potenties in de schuren en loodsen van de voormalige ijzergieterij. De geplande 

werkzaamheden behelzen de sloop van al de panden, waardoor de vaste rust- en 

verblijfplaatsen vernietigd zullen worden. Wanneer de panden worden gesloopt is aanvullend 

onderzoek noodzakelijk om te voorkomen dat gebodsbepalingen Art. 3.1 lid 2, lid 4 en lid 5 (zie

tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Dit aanvullend onderzoek zal aan moeten tonen of:

• of voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus in het plangebied 

aanwezig zijn. Ook moet worden onderzocht of het plangebied tot (essentieel) 

functioneel leefgebied behoort. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 

1 april - 15 mei door middel van 2 veldonderzoeken of in de periode 10 maart - 20 juni 

door middel van 4 veldonderzoeken. De tussenliggende tijd tussen beide 

veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek 

is conform de eisen6 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien voortplantings- en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van huismussen aanwezig zijn én door de 

werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt 

overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de 

werkzaamheden kan worden gestart.

• of voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluw in het plangebied 

aanwezig zijn. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 juni - 15 juli 

door middel van 3 veldonderzoeken. De tussenliggende tijd tussen beide 

veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek 

is conform de eisen7 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien voortplantings- en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluw aanwezig zijn én door de 

werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt 

overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de 

werkzaamheden kan worden gestart.

• kerkuilen in het plangebied broeden. Om een vaste rust- en verblijfplaats van een 

kerkuil vast te stellen zijn minimaal 3 bezoeken van 1 februari t/m 31 augustus in de 

avond of nacht nodig8. 

• steenuilen in het plangebied broeden. Om een vaste rust- en verblijfplaats van een 

steenuil vast te stellen zijn minimaal 3 bezoeken nodig van 1 februari t/m 30 april, met 

6 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-011-Kennisdocument-Huismus-1.0.pdf 
7 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-011-Kennisdocument-Gierzwaluw-1.0.pdf

8 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-011-Kennisdocument-Kerkuil-1.0.pdf 
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minstens één maand tussen het eerste en laatste bezoek9. 

• zich in de bosschage potentieel jaarrond beschermde nesten bevinden. Dit dient te 

worden onderzocht middels een controle in de winter (zonder blad) zodat eventuele 

nesten gemakkelijker waarneembaar zijn.

Een ontheffingsaanvraag wordt op hoofdlijn getoetst aan de volgende criteria:

• Afwezigheid van reële alternatieven (planning, werkwijze, locatie).

• Wettelijk belang van de werkzaamheden (verschilt per beschermingscategorie).

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van 

de soort. Dit is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke spreiding van de soort in 

de directe omgeving. Dit kan worden voorkomen door het treffen van voldoende 

mitigerende/compenserende maatregelen.

6.1.3.2 Vogels met niet- jaarrond beschermde nesten (Categorie 5)

Het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen vogels met niet-

jaarrond beschermde nesten, zoals spreeuw en zwarte roodstaart. Vogels met niet jaarrond 

beschermde nesten (Categorie 5) zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats 

waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan en die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te 

vestigen. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten zijn wel 

jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 

rechtvaardigen. In dezen zijn er geen ecologische omstandigheden waardoor categorie 5 

soorten in het plangebied jaarrond beschermd dienen te zijn. Het betreft regionaal 

algemene vogels. In de directe omgeving zijn voldoende geschikte structuren die als 

alternatief gebruikt kunnen worden. 

• Tijdelijke schadelijke effecten op Categorie 5 soorten vogels door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 

mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken 

(buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Werken binnen het 

broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. 

Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de 

werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk. Op 

aanwijzing van de betreffende persoon dient het werk te worden uitgevoerd teneinde

in gebruik zijnde nesten van vogels niet te verstoren. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden dienen eventuele aanwezige ongebruikte nesten te worden 

verwijderd en wordt kort (maximaal 1 week) voor aanvang van de werkzaamheden 

door een ecoloog gecontroleerd of er aanwezige nesten gebruikt worden. De 

werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd of uitgesteld op aanwijzingen van de 

ecoloog.

9 https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-019-Kennisdocument-Steenuil-1.0.pdf 
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6.1.3.3 Algemene broedvogels

Het plangebied is potentieel geschikt voor algemene broedvogels om te broeden. Zij kunnen 

nestelen in de verschillende struiken en panden die aanwezig zijn binnen het plangebied.

• Tijdelijke schadelijke effecten op algemene broedvogels door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 

mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken 

(buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen 

is enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het 

broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door 

een deskundig ecoloog noodzakelijk. Op aanwijzing van de betreffende persoon dient 

het werk te worden uitgevoerd teneinde in gebruik zijnde nesten van vogels niet te 

verstoren. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen eventuele aanwezige 

ongebruikte nesten te worden verwijderd en wordt kort (maximaal 1 week) voor 

aanvang van de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd of er aanwezige 

nesten gebruikt worden. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd of uitgesteld 

op aanwijzingen van de ecoloog. 

6.2 Soorten Habitatrichtlijn 

6.2.1 Bronnenonderzoek
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Soorten Soortgroep
Bever Zoogdieren

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren – Vleermuizen

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren – Vleermuizen

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren – Vleermuizen

Meervleermuis Zoogdieren – Vleermuizen

Rosse vleermuis Zoogdieren – Vleermuizen

Heikikker Amfibieën

Kamsalamander Amfibieën

Poelkikker Amfibieën

Platte schijfhoren Weekdieren

Rugstreeppad Amfibieën

Rivierrombout Libellen
Tabel 3: Habitatrichtlijnsoorten tot een afstand van 5 km 
tot het plangebied. Bron: NDFF – 25/10/2020.



6.2.2 Verkennend veldonderzoek

6.2.2.1 Vleermuizen

De bebouwing in het plangebied is potentieel geschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor 

gebouwbewonende vleermuizen. Op diverse plaatsen bevinden zich openingen in het 

gebouwoppervlak die door vleermuizen gebruikt kunnen worden als vaste rust- en 

verblijfplaats. Het gaat bij de woningen specifiek om spleten tussen de dakpannen, onder 

boeidelen en nabij dakranden, dakkapellen en schoorstenen. Verder zijn in de 

bakstenengevels kieren en spleten aanwezig die voor gebouwbewonende vleermuizen als 

verblijfplaats kunnen fungeren.

Tevens zijn de bakstenen schuren met dakpannendaken geschikt voor gebouwbewonende 

vleermuissoorten. Vaste rust- en verblijfplaatsen van dergelijke soorten kunnen hier in gaten,

spleten en kieren nabij dakpannen en dakranden aanwezig zijn. Verder vormen de in de 

schuren aanwezige houten pen-gatverbindingen bekende verblijfplaatsen voor vleermuizen.

Tevens zijn de donkere zolders van de schuren door het ontbreken van dakpannen op 

sommige plekken toegankelijk voor vleermuizen. Overige loodsen en overkappingen zijn 

veelal opgebouwd uit hout, plastic of damwanden en kennen golfplaten daken. Dergelijke 

bebouwing is ongeschikt voor vleermuizen, zie Afbeelding 12.
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Afbeelding 11. Voor gebouwbewonende vleermuizen geschikte woningen in plangebied (Foto: M. 
van der Neut | Ecoresult B.V.).



In het oostelijk gedeelte van het plangebied bevindt zich een met braam overgroeide bunker. 

Deze bunker was ten tijden van het verkennend veldonderzoek niet toegankelijk. In potentie 

kan deze bunker als overwinteringsplaats dienen voor de volgende vleermuissoorten: 

baardvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige 

dwergvleermuis.
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Afbeelding 13. Overgroeide bunker in plangebied in potentie geschikt als 
overwinteringsplaats voor vleermuizen (Foto: M. van der Neut | Ecoresult B.V.).

Afbeelding 12. Voor vleermuizen ongeschikte bebouwing (Foto: M. van 
der Neut | Ecoresult B.V.).



Op basis van de lokale verspreidingsgegevens (o.a. NDFF) en de hierboven beschreven 

aanwezige potenties, voor verblijfplaatsen bestaat er potentie voor de volgende soorten en 

type verblijven:

Massawinterverblijfplaatsen van vleermuizen zijn op voorhand uit te sluiten vanwege het de 

beperkte hoogte van de panden en de beperkte thermische huishouding. 

Voor boombewonende vleermuizen (rosse vleermuis) is in het plangebied ongeschikt 

vanwege de afwezigheid van geschikte bomen met holten. Er is mogelijk sprake van 

essentieel functioneel leefgebied in de vorm van een vliegroute langs de dijk aan de 

Beneden Merwede en de hiernaast aanwezige essenrij.

6.2.2.2 Overige Habitatrichtlijn soorten

Het plangebied is ongeschikt voor overige Habitatrichtlijnsoorten die volgens het 

bronnenonderzoek in de omgeving aanwezig zijn, namelijk diverse soorten amfibieën, bever,

platte schijfhoren en rivierrombout. In het plangebied is geen open water aanwezig. Vaste 

verblijf- en voortplantingsplaatsen van de genoemde soorten zijn daarom uitgesloten. Bever 

en rivierrombout komen ter hoogte van het plangebied voor langs de oever van de Beneden

Merwede. Gezien Afbeelding 5 blijft de oever in huidige situatie behouden. Wanneer de 

wezenlijke waarde en kwaliteit van de oever als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling 

onveranderd blijven, is naar beide soorten geen aanvullend onderzoek noodzakelijk. Indien 

dit wel het geval is, dient een herbeoordeling naar de effecten van de ruimtelijke 

ontwikkeling op bever en rivierrombout plaats te vinden.

Geschikte poelen, vijvers en plassen voor heikikker, poelkikker en kamsalamander 

ontbreken in het plangebied. Verder komt platte schijfhoren voor in schone watergangen 

met een uitbundige watervegetatie. Dergelijk habitat is in het plangebied afwezig.

6.2.3 Effectbeoordeling en toetsing 

In deze effectbeoordeling worden uitsluitend de Habitatrichtlijnsoorten behandeld waarvoor 

het plangebied – op basis van dit oriënterende onderzoek – potentie biedt. In dit geval 

betreft dit potentie voor verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van vleermuizen. 

Aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen (baardvleermuis, meervleermuis, gewone 
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Soort Functie
Meervleermuis Zomer-, kraam- en paarverblijfplaats

Baardvleermuis Winterverblijfplaats

Watervleermuis Winterverblijfplaats

Gewone dwergvleermuis Zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaats

Gewone grootoorvleermuis Zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaats

Laatvlieger Zomer-, kraam- en paarverblijfplaats

Ruige dwergvleermuis Zomer-, paar- en winterverblijfplaats
Tabel 4: Overzicht van de potentiële functies van verblijfplaatsen van mogelijk 
aanwezige vleermuissoorten in het plangebied. 



dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger) is in het 

plangebied niet uit te sluiten. Wanneer de panden worden gesloopt zal dit permanent impact 

hebben op de aanwezige potenties. Verbodsbepalingen Art. 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de 

Wnb kunnen worden overtreden. Aanvullend onderzoek is daarom noodzakelijk om te bepalen 

of:

• Zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen aanwezig zijn. De onderzoeksperiode en

het aantal veldbezoeken zal worden bepaald conform de eisen10 die het bevoegd 

gezag hieraan stelt. Indien vleermuizen aanwezig zijn dient een ontheffing of 

vergunning in bezit te zijn voordat met verstorende werkzaamheden kan worden 

gestart. Bij aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen wordt er van uitgegaan dat 

de bebouwing ook geschikt is als winterverblijfplaats tijdens milde winters. Daarbij dient

de bunker in de periode november – februari eenmaal separaat onderzocht te worden 

om overwintering van vleermuizen vast te stellen. Verder vormt de dijk langs de 

Beneden Merwede en de hier aanwezige essenrij een potentiële essentiële vliegroute.

De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Een ontheffingsaanvraag 

wordt op hoofdlijn getoetst aan de volgende criteria:

• Afwezigheid van reële alternatieven (planning, werkwijze, locatie).

• Wettelijk belang van de werkzaamheden (verschilt per beschermingscategorie).

• Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de 

soort. Dit is onder andere afhankelijk van de ruimtelijke spreiding van de soort in de 

directe omgeving. Dit kan worden voorkomen door het treffen van voldoende 

mitigerende/compenserende maatregelen.

10 Vleermuisprotocol 2017
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6.3 Nationaal beschermde soorten

6.3.1 Bronnenonderzoek NDFF

6.3.2 Verkennend veldonderzoek

6.3.2.1 Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied is geschikt als leefgebied voor steenmarter. In de schuren bevinden zich 

openingen in het dak en ontbreken ruiten, waardoor steenmarter toegang heeft tot de 

panden. Verder bevatten de schuren voor steenmarter geschikte (rommel)zolders. Tijdens 

het veldbezoek zijn er echter geen sporen van deze marterachtigen waargenomen in het 

plangebied. 

Daarnaast is binnen het plangebied niet-essentieel leefgebied voor grondgebonden 

zoogdiersoorten waar een vrijstelling voor geldt (diverse algemene (spits)muissoorten, 

bunzing, wezel, egel en konijn) aanwezig. Er is genoeg alternatief leefgebied aanwezig in 

de nabije omgeving voor deze soorten. Het plangebied is, naast steenmarter, niet geschikt 

als potentieel essentieel leefgebied voor andere grondgebonden zoogdieren waar geen 

vrijstelling voor van toepassing is. Verblijfplaatsen van boommarter en das kunnen op basis 

van habitatvoorkeur redelijkerwijs worden uitgesloten vanwege het ontbreken van grote 

bosschages in het plangebied. Daarnaast bevindt het plangebied zich buiten het bekende 

verspreidingsgebied van beide soorten. 
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Soort Soortgroep Vrijstelling Soort Soortgroep Vrijstelling
Aardmuis Zoogdieren Ja Haas Zoogdieren Ja

Bastaardkikker Zoogdieren Ja Hermelijn Zoogdieren Ja

Boommarter Zoogdieren Nee Huisspitsmuis Zoogdieren Ja

Bosmuis Zoogdieren Ja Kleine watersalamander Amfibieën Ja

Bruine kikker Amfibieën Ja Konijn Zoogdieren Ja

Bunzing Zoogdieren Ja Meerkikker Amfibieën Ja

Das Zoogdieren Nee Ree Zoogdieren Ja

Dwergmuis Zoogdieren Ja Rosse woelmuis Zoogdieren Ja

Egel Zoogdieren Ja Steenmarter Zoogdieren Nee

Gewone pad Amfibieën Ja Veldmuis Zoogdieren Ja

Grote modderkruiper Vissen Nee Vos Zoogdieren Ja

Grote vos Dagvlinders Nee Wezel Zoogdieren Ja

Tabel 5. Nationaal beschermde soorten tot een afstand van 5 km tot het plangebied. Bron: NDFF – 
25/10/2020.



6.3.2.2 Dagvlinders 

Het plangebied is ongeschikt voor grote vos. De soort komt vooral voor in vochtige, open 

bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen en heeft 

als waardplanten iep en zoete kers. Dit beschreven habitat is in het plangebied afwezig.

6.3.2.3 Amfibieën en vissen

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten amfibieën waarvoor in 

Zuid-Holland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de bruine kikker en gewone 

pad. Aanwezigheid van hazelworm, levendbarende hagedis, alpenwatersalamander en grote 

modderkruiper is uitgesloten in het plangebied wegens de afwezigheid van geschikt habitat, 

waaronder open water, binnen het plangebied. 

6.3.2.4 Vaatplanten

Beschermde plantensoorten zijn tijdens het verkennend veldonderzoek niet aangetroffen. Ook 

wordt niet verwacht dat zij in het plangebied aanwezig zijn. Binnen het plangebied zijn bossen,

zeeduinen, voedselarme of kalkrijke bodem en akkerreservaten afwezig11. Op basis hiervan, de

zeldzaamheid en bekende verspreiding van deze soorten is de aanwezigheid in het 

plangebied op voorhand uit te sluiten. Tijdens het veldbezoek werd geen muurvegetatie 

aangetroffen.

6.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

In het plangebied bestaat potentie voor vaste rust- en verblijfplaatsen van steenmarter. In de 

schuren zijn voldoende openingen aanwezig waardoor deze marterachtige in de panden 

kunnen geraken. In de gebouwen zijn voldoende schuilmogelijkheden. Wanneer deze panden 

zullen worden gesloopt gaan deze potenties voor vaste rust- en verblijfplaatsen verloren. 

Hierbij kunnen de verbodsbepalingen Art 3.10 lid1A en lid 1B (zie Tabel 1) van de Wnb worden

overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig in de periode maart tot en met augustus middels:

• het plaatsen van enkele cameravallen, om te bepalen of voortplantingsplaatsen en/of 

vaste rust- en verblijfplaatsen steenmarter aanwezig zijn in de schuren. De 

cameravallen dienen minimaal 1,5 maand op scherp te staan op geschikte locaties in 

het veld12. De locaties en het aantal worden nader bepaald. De aanpak voor het 

aanvullend veldonderzoek is gebaseerd op kennis, Handreiking kleine marters in relatie

tot soortbescherming13 en expert judgement van deskundig ecologen. Indien 

steenmarters aanwezig zijn dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat 

met verstorende werkzaamheden kan worden gestart.

11 www.vlinderstichting.nl
12 https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/

15908%20Handreiking%20kleine%20Marters%20DIGITAAL.pdf 
13 Bouwens, 2017
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Het plangebied is daarnaast geschikt voor Nationaal beschermde soorten met een 

provinciale vrijstelling. Verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van o.a. diverse algemene 

(spits)muissoorten, egel, bunzing, wezel, konijn, bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander, meerkikker en bastaardkikker) zijn in het plangebied niet uit te sluiten. 

Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de 

zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten zoveel mogelijk dient te 

worden voorkomen. Te denken valt aan het werken in één richting waarbij de dieren een 

vlucht mogelijkheid hebben.
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Aanleiding 

In opdracht van Kingfisher Natuurprojecten heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd 

voor het plangebied genaamd: De IJzergieterij, te Hardinxveld-Giessendam. De aanleiding 

betreft de sloop van de bebouwing en het verwijderen van de aanwezige vegetatie ten 

behoeve van geplande nieuwbouw. Zie verder hoofdstuk 3.3. Deze werkzaamheden kunnen

schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en 

regelgeving voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze 

quickscan zoomt in op de (mogelijke) effecten door de activiteiten en op welke wijze 

gehandeld dient te worden. 

7.2 Beschermde gebieden 

7.2.1 Wet natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Biesbosch op 480 meter ten zuiden van het 

plangebied. Invloeden (ook van buitenaf) mogen de instandhoudingsdoelstellingen van de 

betreffende Natura 2000-gebieden niet in gevaar brengen. Negatieve effecten omtrent 

stikstofdepositie kunnen op basis van de aard van de activiteiten die hier zullen 

plaatsvinden en de afstand tot het Natura 2000-gebied niet worden uitgesloten. Aanvullende

onderzoek is middels een Aerieus-berekening nodig.

7.2.2 Verordening ruimte 

In de provincie Zuid-Holland is geen sprake van externe effecten op de wezenlijke waarden 

en kenmerken van NNN gebieden14. Gezien het plangebied niet overlapt met NNN gebied 

hoeft er geen rekening gehouden te worden met externe effecten op deze gebieden. 

Aanvullend onderzoek is niet nodig en een ontheffing op de omgevingsverordening is niet 

noodzakelijk.

14 Verordering ruimte, provincie Noord-Brabant.
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7.3 Bescherming van houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom en er zijn werkzaamheden gepland 

waarbij houtopstanden groter dan 10 are of 20 bomen in een rij of een deel ervan verwijderd 

worden. In dit geval is de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden niet van 

toepassing.

7.4 Beschermde soorten 

7.4.1 Soorten Vogelrichtlijn

7.4.1.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot schadelijke effecten op potentieel 

aanwezige verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van de huismus, gierzwaluw, kerkuil en 

steenuil. Aanvullend veldonderzoek is nodig. Indien één of meerdere van de genoemde 

soorten aanwezig is en een overtreding van een verbodsbepaling niet kan worden voorkomen, 

dient een ontheffing of vergunning te worden aangevraagd.

De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan 

mitigerende maatregelen te worden getroffen, zoals het plaatsen van voorzieningen. Deze 

dienen aanwezig te zijn tenminste 3 maanden voor de start van het werk.

7.4.1.2 Algemene vogels en vogels met niet- jaarrond beschermde nesten

Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van 

vogels met niet jaarrond beschermde nesten en algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik

zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te 

werken (buiten grofweg de periode 1 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is

enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het 

broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een 

deskundig ecoloog noodzakelijk.

7.4.2 Soorten Habitatrichtlijn

7.4.2.1 Vleermuizen

De voorgenomen ontwikkelingen leiden tot een negatief effect op potentieel aanwezige 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen 

(baardvleermuis, watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige 
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dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis). Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 

3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig. 

Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn én 

door de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt 

overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de 

werkzaamheden kan worden gestart. De doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag is 

maximaal 6 maanden. Tevens dienen dan mitigerende maatregelen te worden getroffen, 

zoals het plaatsen van tijdelijke voorzieningen. Deze dienen aanwezig te zijn tenminste 3 

maanden voor de start van het werk, maar hier zijn striktere uitzonderingen op mogelijk.

Overige Habitatrichtlijnsoorten worden niet verwacht.

7.4.3 Nationaal beschermde soorten

In het plangebied bestaan potenties voor vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen van Nationaal beschermde soorten, te weten steenmarter. Nader 

onderzoek met cameravallen is noodzakelijk voor de sloop van de panden. Wanneer de 

aanwezigheid van steenmarter wordt vastgesteld, dient een ontheffing aangevraagd te 

worden. Verder is het plangebied enkel geschikt voor verblijfplaatsen en functioneel 

leefgebied van Nationaal beschermde soorten die met een provinciale vrijstelling, o.a. 

diverse algemene (spits)muissoorten, egel en konijn, wezel, bunzing, bruine kikker, gewone 

pad, kleine watersalamander, meerkikker en bastaardkikker. Aanvullend onderzoek naar 

deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat 

indien mogelijk schadelijke effecten zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken 

valt aan het werken in één richting waarbij de dieren een vlucht mogelijkheid hebben. 

7.4.4 Tabel aanvullend onderzoek
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Locatie 

Vleermuizen
Huismus Bebouwing

Gierzwaluw Bebouwing

Kerkuil Bebouwing

Steenuil Bebouwing

Steenmarter Bebouwing

Aerieus-berekening*  – 

Nestencheck Bosschage in plangebied

Bebouwing, functioneel 
leefgebied en bunker

Tabel 6. Samenvattend benodigd onderzoek met periode en locatie. 
 * Aerius-berekening kan het gehele jaar worden uitgevoerd.



7.5 Aanbevelingen

Los van de onderzoeksresultaten, maar als duurzame inrichtingsmaatregel “inclusief bouwen 

voor vleermuizen en vogels, heeft het de ecologische voorkeur om rekening te houden met de 

wensen van vleermuizen en vogels in het nieuwe ontwerp. Gebruik bijvoorbeeld inbouwkasten 

voor vleermuizen en broedvogels binnen het plangebied. Tevens kan worden ingespeeld op te 

verwachten ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied.
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8 Geraadpleegde bronnen 

8.1 Internet

Beschermde gebieden

• Verordening ruimte provincie Noord-Brabant

• Natuurbeheerplan Noord-Brabant: https://www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-

landschap/natuur/natuurnetwerk-nederland-(voorheen-ehs)/natuurnetwerk-brabant-

(nnb) 

Nationale Databank Flora en Fauna

• https://ndff-ecogrid.nl/

Natuurwetgeving en kennisdocumenten

• http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01#Hoofdstuk2

• www.rvo.nl

• https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-

ontheffingen-wet-natuurbescherming/

PDOK – Publieke Dienstverlening op de Kaart

• http://pdokviewer.pdok.nl

Vleermuisprotocol 2017

• http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol

Handreiking kleine marters

• Bouwens, S. 2017. Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming. 

Zoogdiervereniging, Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch.

Soortinformatie

• Soortenbank: http://www.soortenbank.nl/ 

• NDFF Verspreidingsatlas – https://www.verspreidingsatlas.nl/

• Vleermuizen – http://www.vleermuis.net/ 

• Zoogdieren – http://www.zoogdiervereniging.nl/
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http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol


• Amfibieën – http://www.ravon.nl/

• Vlinders – https://www.vlinderstichting.nl/
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Bijlage 1  Foto-impressie plangebied
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Afbeelding oostelijk gedeelte plangebied gezien vanaf de Beneden 

Merwede dijk. 

Afbeelding vervallen bebouwing aan de Rivierdijk.
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Afbeelding voormalig industrieterrein met overgroeide opslagcontainers.

Afbeelding interieur opslagloods in plangebied



Bijlage 2  Instandhoudingsdoelstellingen Biesbosch
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Bijlage 3 Aanvullend vleermuisonderzoek, 
NWC, november 2017
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1. Inleiding 
 
 
In het kader van de realisatie van een nieuwbouwproject, bestaan er plannen om een 
deel van de bebouwing in het gebied ‘IJzergieterij’, in de bebouwde kom van gemeente 
Hardinxveld-Giessendam, te slopen.  
 
In het kader van de Wet natuurbescherming dient onder andere bij dergelijke ruimtelij-
ke ingrepen en bij het opstellen of herzien van bestemmingsplannen onderzoek ge-
daan te worden naar (mogelijk) aanwezige natuurwaarden en dient een beoordeling 
gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de voorgenomen plannen op 
deze waarden.  
Uit eerder flora- en faunaonderzoek, uitgevoerd door het Natuur-Wetenschappelijk 
Centrum (NWC) blijkt dat er binnen het plangebied mogelijk vaste verblijfplaatsen aan-
wezig zijn van diersoorten die onder de bescherming van de Wet natuurbescherming 
vallen. Het gaat om verblijfplaatsen van vleermuizen (Dubbeldam, 2016). Deze soort-
groep en hun verblijfplaatsen zijn streng beschermd. Als gevolg van de voorgenomen 
plannen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen vernield worden en worden mogelijk 
individuen van de soort verstoord, verwond of gedood, hetgeen tot overtreding van 
verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming leidt. Om deze reden diende aanvul-
lend onderzoek uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van vleermuizen vast te 
kunnen stellen dan wel uit te kunnen sluiten. 

 
KuiperCompagnons heeft het NWC opdracht gegeven voor het uitvoeren van een der-
gelijk aanvullend vleermuisonderzoek.  
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Figuur 1: Begrenzing plangebied “Ijzergieterij” (rood omlijnd) 
                           Bron: Google Earth, 2017 
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2. Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 

 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied bevindt zich in het zuidelijke deel van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam. De noordoostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Ri-
vierdijk. De rivier de Beneden Merwede vormt de zuidelijke grens van het plangebied. 
In het westen wordt het plangebied begrensd door bosachtig gebied. De bebouwing in 
het plangebied bestaat uit loodsen en woningen. In het plangebied staan bomen, stru-
wel, solitaire struiken en ruigte. Er zijn geen watergangen aanwezig in het plange-bied 
(figuur 1). Voor een impressie van het plangebied zie foto’s 1 t/m 6. 
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Voorgenomen plannen 
Beschermde gebieden 
Het plangebied ligt op een afstand van 400 meter van Natura 2000-gebied De Bies-
bosch dat onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998 valt (figuur 2). 
Of er significant nadelige effecten worden verwacht op de aangewezen habitattypen en 
doelsoorten van De Biesbosch, is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Als 
er heiwerkzaamheden zullen plaatsvinden, zouden geluid en trillingen significant nade-
lige effecten op de omliggende natuurgebieden en beschermde flora en fauna kunnen 
hebben. Daarom dient er bij heiwerkzaamheden een habitattoets te worden uitgevoerd 
om de aard van deze effecten vast te stellen. Bij een verwachte toename in stikstofde-
positie (onder andere als gevolg van een toename in verkeersgeneratie) is ook toetsing 
van stikstofdepositie aan de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. 
Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Omdat 
er, als gevolg van de voorgenomen plannen, geen oppervlakte aan NNN-gebied verlo-
ren gaat, is er geen verdere toetsing aan de wet- en regelgeving omtrent het NNN no-
dig. 

Figuur 2: Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebied Biesbosch  
Bron: www.zuid-holland.nl 

 
Voorgenomen plannen  
Het doel is om een nieuwbouwproject te realiseren in het plangebied. Hiertoe wordt 
een groot deel van de huidige bebouwing gesloopt en/of verwijderd. Ook zullen er en-
kele bomen worden gekapt en zal het aanwezige struikgewas worden gerooid. 
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3. Methode 
 
 

Vleermuizen gebruiken het landschap gedurende het jaar op verschillende manieren: in 
verschillende perioden van het jaar maken ze gebruik van kraamplaatsen, zomerver-
blijfplaatsen, paarverblijven, winterverblijfplaatsen en jachtgebied. Daarnaast gebruiken 
ze landschapselementen, zoals bomenrijen en watergangen als vliegroute. Het vleer-
muisprotocol van maart 2017 stelt dat tenminste vier inventarisatiemomenten, verspreid 
over de periode half mei - begin oktober, nodig zijn om de verschillende functies die de 
aanwezige bebouwing mogelijk voor vleermuizen vervult zo goed mogelijk te inven-
tariseren (bijlage 1).   
Uit de quickscan flora en fauna die door het NWC is uitgevoerd, bleek dat de panden 
geen dienst doen doen als winterverblijfplaats voor de vleermuizen. De panden voldoen 
niet aan de eisen als winterverblijfplaats vanwege de grote klimaat verschillen die 
ontstaan in de winter in de gebouwen  
 
Het aanvullende onderzoek naar vleermuizen op de ijzergieterij in Hardinxveld-
Giessendam is deels volgens het vleermuisprotocol van 2016 en deels volgens het 
protocol van maart 2017 uitgevoerd; drie inventarisaties hebben in de kraam/ 
zomerperiode (half mei - eind juli) plaatsgevonden en in de zomer/paarperiode (half 
augustus - begin oktober) hebben twee inventarisaties plaatsgevonden. 
 
De inventarisaties zijn uitgevoerd op 7 september 2016, 28 september 2016, 7 juni 
2017, 7 juli 2017 (ochtendinventarisatie) en 20 juli 2017. De weersomstandigheden 
(temperatuur, neerslag en windkracht) op deze dagen, de start- en eindtijden van de 
vleermuisinventarisaties, de tijd van zonsondergang/zonsopkomst (ZO) en het aantal 
waarnemers per veldbezoek, worden vermeld in tabel 1.  
 
Tabel 1: Weersomstandigheden, start- en eindtijd en aantal waarnemers per veldbezoek 

Datum Temp. (ºC) Neerslag Wind (Bft) Start Eind ZO # Waarnemers 
7/09/’16 20 Droog 1 19:45 23:15 20:14 6 
28/09/’16 17 Droog 3 19:00 22:20 19:25 6 
7/06/’17 14 Droog 3 21:30 00:00 21:56 6 
14/07/’17 11 Droog 1 4:30 7:35 5:39* 6 
20/07/’17 18 Droog 2 21:00 23:30 21:47 2 

*zonsopkomst 
 
De gegevens over de weersomstandigheden zijn door de veldmedewerkers ter plekke 
gemeten of ingeschat.  
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Vier inventarisaties zijn in de avond en nacht uitgevoerd en één in de ochtend. De vijfde 
en laatste inventarisatie was een nacheck op invliegers die tijdens de ochtend inventari-
satie waargenomen zijn. In verband met de grootte en onoverzichtelijkheid van de te 
onderzoeken bebouwing werd iedere inventarisatie, behalve de laatste, door ten minste 
zes personen uitgevoerd waardoor zoveel mogelijk van alle panden overzien werd.  
 
Tijdens de bezoeken is vooral gelet op uitvliegende, invliegende en/of zwermende 
vleermuizen en op vleermuizen die al rond zonsondergang actief waren. Wanneer een 
vleermuis rond zonsondergang wordt waargenomen, kan dit namelijk op de aanwe-
zigheid van een verblijfplaats duiden. Dit omdat de meeste vleermuissoorten rond 
zonsondergang hun verblijfplaats verlaten en dan naar hun foerageergebieden vliegen. 
Vleermuizen die rond zonsondergang bij het te onderzoeken object worden waarge-
nomen, hebben nog geen grote afstand af kunnen leggen, waaruit opgemaakt kan wor-
den dat zij mogelijk in het object een verblijfplaats hebben.  
In de kraamperiode is daarnaast een ochtendinventarisatie uitgevoerd, waarbij is gelet 
op invliegende dieren en zwermgedrag van vleermuizen. Als vleermuizen ’s ochtends 
terugkeren naar hun verblijfplaats vliegen ze niet direct naar binnen, maar maken eerst 
een aantal proeflandingen bij de opening. Deze proeflandingen zijn tijdens een och-
tendbezoek goed waar te nemen en geven een goede indicatie van de locatie van een 
eventuele verblijfplaats.  
Tijdens de inventarisaties in de paarperiode is tevens gelet op vleermuizen die sociale 
geluiden (waaronder paarroepjes) uitstoten en die paargedrag vertonen. Dergelijke ge-
luiden en gedrag kunnen duiden op de aanwezigheid van een paarverblijfplaats.  
Onderzoek naar winterverblijfplaatsen is niet goed uit te voeren. Bij aanwezigheid van 
vleermuisverblijfplaatsen in het najaar (einde paarseizoen) moet er daarom zekerheids-
halve vanuit worden gegaan dat het gebouw ook dienst doet als winterverblijfplaats.  
 
Tijdens de vijf veldbezoeken is gebruikgemaakt van batdetectors (type Pettersson D-
200 en D-240X).  
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4. Resultaten  
 
 

Er zijn in het plangebied meerdere verblijfplaatsen aangetroffen. Twee van de Gewone 
dwergvleermuis (Pipistrelllus pipistrellus) en één van de Gewone grootoorvleermuis 
(Plecotus auritus). Van de Gewone dwergvleermuis is op 28 september 2016 een 
paarverblijfplaats aangetroffen en op 20 juli 2017 een zomerverblijfplaats voor mini-
maal 4 individuen (figuur 3). Van de Gewone grootoorvleermuis is op 14 juli 2017 een 
zomerverblijfplaats aangetroffen in het westen van het plangebied (figuur 3). 

Figuur 3: Plangebied (rood omlijnd) met in het groen gebouwen die geschikt zijn voor verblijfplaats vleer-
muizen.. 

 
Tijdens alle vijf de inventarisaties zijn meerdere gewone dwergvleermuizen waargeno-
men en op 7 september 2016 en 28 september 2016 ook paarroepjes. Deze paarroep-
jes worden uitgestoten door mannelijke vleermuizen om vrouwtjes naar hun paarverblijf 
te lokken en om hun territorium af te bakenen. Doordat er paarroepjes zijn waargeno-
men ondersteunt dit het bewijs dat er een (paar)verblijfplaats van de Gewone dwerg-
vleermuis aanwezig is binnen het plangebied. Van de Gewone grootoorvleermuis zijn 

Paarverblijfplaats Gewone 

dwergvleermuis 

Zomerverblijfplaats Gewone 

dwergvleermuis 

Verblijfplaats Gewone groot-

oorvleermuis 

Invliegopening Gewone 

dwergvleermuis 
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geen paarroepjes waargenomen, maar op 28 september is wel een individu waarge-
nomen die verbleef in het gebouw in het westen van het plangebied. 
Tijdens iedere telling zijn in het plangebied vier verschillende soorten vleermuizen ja-
gend waargenomen; de Gewone dwergvleermuis, de Gewone grootoorvleermuis, de 
Ruige dwergvleermuis en de Laatvlieger. Alleen de Ruige dwergvleermuis en de Laat-
vlieger verbleven niet voor langere tijd in het plangebied en verblijven hoogst waar-
schijnlijk ook niet in één van de gebouwen. Tijdens de bezoeken op 14 juli 2017 en 20 
juli 2017 zijn in- en uitvliegers van de Gewone dwergvleermuis waargenomen het ge-
bouw in het midden van het plangebied. Deze vlogen uit drie verschillende openingen 
het gebouw in en/of uit. Op 28 september 2016 is een Gewone grootoorvleermuis 
waargenomen in het gebouw in de noordwesthoek van het plangebied. 
 
Het plangebied zelf heeft geen belangrijke waarde als jachtgebied en is geen onder-
deel van een vliegroute; vleermuizen foerageerden voor korte tijd achter elkaar binnen 
het plangebied en ze foerageerden er voor een relatief korte periode. Tevens zijn er 
geen aanwijzingen voor een vliegroute. In de omgeving zijn alternatieve foerageerge-
bieden. 
 
Tabel 2 op de volgende pagina geeft een overzicht van de waarnemingen die tijdens 
de vijf veldbezoeken gedaan zijn. 
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Tabel 2: Vleermuiswaarnemingen ijzergieter, Hardinxveld-Giessendam 

Datum  Waargenomen soorten Aantallen en gedrag 

7/09/2016 
 

Gewone dwergvleermuis -Eén individu met paarroepjes tussen gebou-
wen noordzijde plangebied.  

-Eén individu met paarroepjes noordwesthoek 
plangebied 

-Enkele individuen (<5) foeragerend in plan-
gebied 

-Eén individu langs vliegend noordzijde plan-
gebied richting zuidoostelijke richting 

Laatvlieger Eén individu passerend van noord naar zuid 
over gebouwen. 

28/9/2016 Gewone dwergvleermuis -Enkele foeragerend (<11) in plangebied 
-Eén individu met paarroepjes noordwestelijk 

deel plangebied 
-Paarverblijfplaats gebouw oost plangebied 

Gewone grootoorvleermuis -Verblijfplaats in gebouw west plangebied 

7/06/2017 Gewone dwergvleermuis -Enkele individuen (<7) foeragerend in plan-
gebied 

-Twee individuen passerend noorden plange-
bied ten westen van gebouwen 

-Twee individuen passerend westen plange-
bied 

Laatvlieger -Eén individu passerend zuidoosthoek plan-
gebied 

-Eén individu passerend noorden plangebied  

Gewone grootoorvleermuis -Eén individu passerend zuidwesten plange-
bied 

14/07/2017 
 

Gewone dwergvleermuis -Enkele individuen (<8) foeragerend in plan-
gebied 

Ruige dwergvleermuis -Enkele individuen (<3) foeragerend in plan-
gebied 

Gewone grootoorvleermuis -Eén individu invliegend gebouw midden in 
plangebied 

20/07/2017 Gewone dwergvleermuis -Vier uitvliegers uit drie gaten in gebouw mid-
den in plangebied 
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5. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 
 

 
Uit de inventarisaties blijkt dat er vaste verblijfplaatsen van de Gewone dwerg-
vleermuis en Gewone grootoorvleermuis aanwezig zijn in de te slopen gebouwen op 
het terrein van de ijzergieterij in Harinxveld-Giessendam. Het gaat hierbij om één 
paarverblijfplaats en drie zomerverblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis en 
om een verblijfplaats van een Gewone grootoorvleermuis. Bij de sloop van de ge-
bouwen zullen daarom verblijfplaatsen van vleermuizen aangetast, vernield en/of ver-
stoord worden en zullen er mogelijk individuen verstoord, verwond of gedood worden, 
waardoor overtreding van verbodsbepalingen uit de wet natuurbescherming aan de 
orde is. Om deze reden dient overtreding voorkomen te worden door het nemen van 
maatregelen en/of dient een ontheffing aangevraagd te worden. Voorbeelden van 
maatregelen om overtreding te voorkomen zijn: 

 Aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen; 
 werken in de minst kwetsbare periode; 
 ongeschikt maken verblijfplaats voorafgaand aan slopen; 
 ecologische begeleiding. 

Vaak is een combinatie van maatregelen nodig om overtreding daadwerkelijk te voor-
komen. Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in een ecologisch werkpro-
tocol en dient uitgevoerd te worden door of onder begeleiding van een ecologisch 
deskundige. Als dit niet mogelijk is, dient er ontheffing aangevraagd te worden 
 
Daarnaast kan afgeleid worden dat het plangebied door vleermuizen gebruikt wordt 
om te foerageren. In de directe omgeving zijn echter voldoende alternatieve en ge-
schikte foerageergebieden aanwezig, zoals de tuinen van de woonhuizen rondom het 
plangebied. Op basis van de waarnemingen uit het vleermuisonderzoek kan ook ge-
steld worden dat er geen vliegroutes aanwezig zijn binnen of in de directe omgeving 
van het plangebied; er zijn kleine aantallen vleermuizen waargenomen die allen van-
uit verschillende richtingen aan kwamen vliegen, maar hierbij geen gebruik maakten 
van de begroeiing binnen en op de grenzen van het plangebied.  
Om deze redenen zullen er, ten aanzien van foerageergebied en vliegroutes van 
vleermuizen, geen overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescher-
ming plaatsvinden en zijn voor dit onderdeel geen ontheffing of maatregelen nodig. 
Wel wordt aangeraden om zoveel mogelijk groen (in de vorm van bomen en struik-
gewas) binnen het plangebied te behouden of in de nieuwe situatie terug te brengen. 
Daarnaast is het raadzaam om in de nieuwe situatie zo min mogelijk verlichting te ge-
bruiken of om maatregelen te nemen waardoor (licht)verstoring van de dieren zoveel 
mogelijk voorkomen wordt. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van amberkleurige 
verlichting en lichtbronnen die naar beneden gericht zijn.  
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Bijlage 1: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen  
 

 
Vleermuizen en hun leefgebied worden beschermd door de Wet natuurbescherming. In deze wet is 
bepaald dat in het geval van een ruimtelijke ingreep ruim van tevoren bekeken moet worden of de 
ingreep nadelige invloed kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 
 
Verblijfplaatsen 
Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen en 
gebouwen). Vleermuisverblijfplaatsen zijn op te delen in verschillende typen: winterverblijfplaats (waar 
overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag zitten, 
alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote groepen), paar-
verblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de winterverblijfplaats) en tussen-
kwartieren (gebruikt in de periode tussen overwinteren en de zomerperiode in). Per type verblijfplaats 
gebruiken vleermuizen vaak meerdere verblijven waar tussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer 
elders het klimaat geschikter is of om aan parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast 
wat betreft de typen verblijven die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor 
instandhouding van de populatie en dat deze daarom beschermd worden door de wet. 
 
Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene Bu-
reaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de Gege-
vensautoriteit Natuur (GaN). Om de paar jaar wordt het protocol herzien en eventueel aangepast. De 
meest recente versie stamt uit maart 2017. Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en 
hoe vaak geïnventariseerd moet worden om te voldoen aan de wetgeving. Voor het bepalen of een 
gebouw of een potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisverblijfplaats, is over het alge-
meen een langlopend onderzoek nodig (van april/mei t/m september/oktober) en zijn 4 tot 7 bezoeken 
nodig. Om onnodige vertraging te voorkomen, wordt daarom aangeraden om in de planning van de 
voorgenomen plannen rekening te houden met deze onderzoeksperiode.    
 
Maatregelen ten behoeve van vleermuizen zijn nodig: 

 indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 
 indien vleermuizen aangetroffen zijn. 

 
Er is sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste verblijfplaats genoemd, een 
verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  

 er sprake is van een kraamkolonie; 
 er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 
 er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 
 de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 

verdwijnen van de verblijfplaats. 
 
De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Wet natuurbe-
scherming niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief ver-
stoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze behouden moe-



 

 

ten blijven of anders tijdig op een goede manier vervangen dienen te worden. De functie die het leef-
gebied voor de betreffende populatie vervult, moet onverminderd blijven bestaan.  
Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende mitige-
rende maatregelen nodig zijn: 

 niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden vast-
gesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk object, om-
dat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens extra kwets-
baar); 

 vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn de-
ze wel aanwezig dan geldt dat gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn.  
 

Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  
worden bij de provincie waarin de ingreep plaatsvindt. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing 
nodig is, ‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden over-
treden worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet vol-
doende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is of wanneer compenserende 
maatregelen nodig zijn, is een ontheffing nodig. Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten 
waarbij sprake is van een groot openbaar belang.  
 
Jachtgebied en vliegroutes 
Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen ook uit foerageergebied en vliegroutes 
(vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant belang zijn. Zij gel-
den als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de verblijfplaats(en) in het ge-
ding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit voorkomen, anders is een ontheffing 
nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in geval van projecten waarbij sprake is van een 
groot openbaar belang.  
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Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Rapport Naderonderzoek IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam 

08-10-2020 

Plangebied rood omlijnd: 

 

In opdracht van Gebr. Blokland B.V. heeft Kingfisher Natuurprojecten een naderonderzoek 

uitgevoerd op de locatie IJzergieterij te Hardinxveld-Giessendam, het Natuurwetenschappelijk 

centrum heeft op deze locatie in het verleden (2017) al een naderonderzoek naar vleermuizen 

uitgevoerd.  

Alle onderzoeken zijn conform richtlijnen en protocollen uitgevoerd door een deskundig ecoloog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Huismus onderzoek: 

Onderstaand een overzicht van het onderzoeksgebied waarbij de onderzochte panden met een gele 

ster zijn aangeduid, niet alle panden in het plangebied zijn geschikt voor de huismus. 

 

De onderzoeken zijn uitgevoerd met 2 ecologen die lopend het onderzoeksgebied hebben 

onderzocht waarbij er een dekkend onderzoek is uitgevoerd.  

Ecologen: Dhr. E.S. Teijgeler, Dhr. J de Beck  

Datum: Tijdstip: Weer: 

01-04-2020 7.30 – 10.00 13graden, droog, windstil 

20-04-2020 7.30 – 10.00 11 graden, droog, windkracht 2 

 

Waarnemingen: 

Tijdens beide rondes zijn geen huismussen in het plangebied waargenomen, in het onderzoeksgebied 

zijn meerdere baltsende mannetjes waargenomen. Deze vallen echter buiten het plangebied en zijn 

daardoor niet van invloed op de uit te voeren werkzaamheden. 

 

 

 

 

 



 

Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Gierzwaluw onderzoek: 

Onderstaand een overzicht van het onderzoeksgebied waarbij de onderzochte panden met een gele 

ster zijn aangeduid, niet alle panden in het plangebied zijn geschikt voor de gierzwaluw. 

 

De onderzoeken zijn uitgevoerd met 2 ecologen die lopend het onderzoeksgebied hebben 

onderzocht waarbij er een dekkend onderzoek is uitgevoerd.  

Ecologen: Dhr. E.S. Teijgeler, Dhr. J de Beck  

Datum: Tijdstip: Weer: 

01-06-2020 20.00 – 22.00 16 graden, droog, windstil 

20-06-2020 20.15 – 22.15 18 graden, droog, windkracht 2 

05-07-2020 21.00 – 23.00 21 graden, droog, windstil 

 

Waarnemingen: 

Tijdens beide rondes zijn geen gierzwaluwen in het plangebied waargenomen, in het 

onderzoeksgebied zijn meerdere overvliegende en scherende gierzwaluwen waargenomen. Deze 

vallen echter buiten het plangebied en zijn daardoor niet van invloed op de uit te voeren 

werkzaamheden. 

 

 

 

 



 

Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Vleermuizen onderzoek: 

Onderstaand een overzicht van het onderzoeksgebied waarbij de onderzochte panden met een gele 

ster zijn aangeduid, de overige panden zijn door NWC in een eerder onderzoek (2017) al onderzocht.  

 

Legenda: 

Gele ster onderzochte woning 

Paarse ster, waarneming groot oor vleermuis (foeragerend) op wildcamera 

Rode ster/pijl foeragerende gewone dwergvleermuizen  

Blauwe ster foeragerend laatvlieger 

De onderzoeken zijn uitgevoerd met 1 ecoloog die lopend het onderzoeksgebied heeft onderzocht 

waarbij er een dekkend onderzoek is uitgevoerd.  

Ecoloog: E.S. Teijgeler 

Batdetector: D240x Bat Detector 

Datum: Tijdstip: Weer: 

15-05-2020 21.00 – 23.00 16 graden, droog, windstil 

20-06-2020 03.00 – 06.15  14 graden, droog, windkracht 2 

10-07-2020 22.00 – 00.15 21 graden, droog, windstil 

17-08-2020 23.15 – 02.15 15 graden, helder, windstil 

08-09-2020 00.15 – 02.15 13 graden, bewolkt, windstil 

 

Waarnemingen: 

Tijdens alle uitgevoerde onderzoeken zijn geen vleermuizen waargenomen in het onderzocht object, 

de omgeving van het plangebied is tijdens de rondes doorlopen om een beter beeld te krijgen hierbij 

zijn enkele foeragerende gewone dwergen en laatvliegers waargenomen rondom de dijk. Mogelijk 

maakt de dijk met daaronder een rij bomen deel uit van een essentiële vlieg- en of foerageer route.  



 

Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Steenuil naderonderzoek: 

Onderstaand een overzicht van het onderzoeksgebied waarbij de blauwe sterren de positie van de 

ecoloog aangeven. 

 

De onderzoeken zijn uitgevoerd met 1 ecoloog die lopend het onderzoeksgebied heeft onderzocht 

waarbij er een dekkend onderzoek is uitgevoerd.  

Ecologen: Dhr. E.S. Teijgeler 

Gebruikte apparatuur: afspeel apparaat met luidspreker (baltsroep)  

Datum: Tijdstip: Weer: 

01-02-2020 07.00 – 09.00 10 graden, droog, windstil 

02-03-2020 07.00 – 09.00 11 graden, droog, windkracht 2 

05-04-2020 21.00 – 23.00 21 graden, droog, windstil 

 

Waarnemingen: 

Tijdens beide rondes zijn geen steenuilen waargenomen in het onderzoeksgebied.  

 

 

 

 

 



 

Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Kerkuil onderzoek: 

Onderstaand een overzicht van het onderzoekgebied waarbij de blauwe sterren de positie van de 

ecoloog aangeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

Blauwe ster positie ecoloog 

Rode ster oude nestlocatie kerkuil (2009) 

De onderzoeken zijn uitgevoerd met 1 ecoloog die lopend het onderzoeksgebied heeft onderzocht 

waarbij er een dekkend onderzoek is uitgevoerd.  

Ecologen: Dhr. E.S. Teijgeler 

Gebruikte apparatuur: afspeel apparaat met luidspreker (baltsroep)  

Datum: Tijdstip: Weer: 

02-02-2020 19.00 – 21.00 10 graden, droog, windkracht 3 

02-05-2020 23.00 – 02.00 14 graden, droog, windkracht 2 

05-08-2020 23.00 – 02.00 21 graden, droog, windstil 

 

Waarnemingen: 

Tijdens beide rondes zijn geen kerkuilen waargenomen in het onderzoeksgebied, regelmatig worden 

via waarnemingen.nl wel meldingen gedaan van foeragerende kerkuilen rondom de snelweg A15. Bij 

navraag bij de lokale kerkuilen werkgroep komt naar voren dat op de locatie van het plangebied geen 

broedpaar bekend is bij hun. De oude nestlocatie uit 2009 is door de eigenaar van de oude 

scheepswerf zelf gedaan. Hier zijn nog oude verteerde braakballen aanwezig, maar geen verse 

sporen. 

 



 

Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Steenmarter onderzoek: 

Onderstaand een overzicht van het onderzoekgebied waarbij de rode sterren de positie van de 

wildcamera’s aangeven.  

 

De onderzoeken zijn uitgevoerd met 2 wildcamera’s die voor 7 weken achtereenvolgend op vaste 

locaties zijn opgesteld met lokmiddel in de vorm van een geperforeerd blikje ansjovis.   

Ecologen: Dhr. E.S. Teijgeler 

Gebruikte apparatuur: Wildcamera 

Datum onderzoek: 

13-07-2020 tot en met 31-08-2020 

Waarnemingen: 

Op de locaties zijn geen kleine marters en of steenmarters waargenomen, op een van de locaties (in 

de oude schuur) is een laagvliegende gewone grootoor vleermuis waargenomen, meerdere egels en 

een zwarte roodstaart.  

 

 

 

 

 



 

Kingfisher Natuurprojecten Lekdijk 28A 2967GB Langerak 

Conclusie: 

Uit de uitgevoerde naderonderzoeken komt naar voren dat meerdere gewone dwergvleermuizen de 

dijk grenzend aan de Beneden Merwede gebruiken als vlieg- en of foerageerroute. Ook andere 

soorten als laatvlieger en watervleermuis zijn hier waargenomen, aan de binnenkant van dijk staat 

een rij bomen (essen) deze vallen in principe buiten het plangebied, echter is bij de nieuwbouw de 

bedoeling het terrein op te hogen tot aan de bovenkant van de dijk. Hierdoor komen deze bomen ter 

vervallen een mogelijke essentiële vlieg- en foerageerroute komt hierdoor in het geding. Een 

ontheffing voor de wet natuurbescherming en passende maatregelen in de vorm van een tijdelijke 

nieuwe vliegroute is noodzakelijk.  

Tijdens het steenmarter onderzoek zijn egels waargenomen, deze zijn vrijgesteld maar vallen onder 

de algemene zorgplicht. De waargenomen zwarte roodstaart is wel beschermd, hiervoor dienen 

maatregelen genomen te worden. Een verblijfplaats is echter niet aangetoond maar wordt wel 

verwacht.   
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1 Inleiding

De IJzergieterij is een (voormalige) bedrijfslocatie gelegen tussen de A15 en Beneden-
Merwede. Het wordt momenteel nog deels gebruikt als bedrijventerrein, maar reeds lange
tijd bestaat het voornemen de locatie te transformeren tot een woongebied.

Gebroeders Blokland B.V. is voornemens 150 woningen en 1 commerciële ruimte te
realiseren in het plangebied, verdeeld over een fasering van 3 jaar. De start van de bouw is
voorzien in 2021. De ligging van het plangebied is weergegeven op de kaart in figuur 1-1.

In dit rapport is het onderzoek stikstofdepositie beschreven. Hierbij is in het kader van de
wet- en regelgeving voor natuur nagegaan of er vanuit deze wet- en regelgeving mogelijke
belemmeringen zijn voor de planontwikkeling. Als onderdeel hiervan dienen de effecten van
het plan op de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk te
worden gemaakt. Daarbij dient te worden nagegaan of ten gevolge van het plan significante
negatieve effecten optreden in 1) stikstofgevoelige habitattypen en/of 2) stikstofgevoelige
leefgebieden.

In dit rapport zijn ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure de uitgangspunten en
resultaten opgenomen van de berekeningen van de stikstofdepositie als gevolg van de
voorgenomen planontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de bouwfase
als de gebruiksfase. Op basis van de resultaten wordt duidelijk of het plan zonder meer
uitvoerbaar is of dat significante gevolgen op Natura 2000-gebieden niet op voorhand zijn
uit te sluiten.

Figuur 1-1: Globale ligging plangebied
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2 Toetsingskader

2.1 Wet natuurbescherming
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) worden soorten en habitattypen van Natura
2000-gebieden beschermd waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. Uit
art. 2.7 Wnb volgt dat een project of plan niet mag leiden tot significant negatieve gevolgen
voor Natura 2000-gebieden. In veel Natura 2000-gebieden is door een overbelasting van
stikstof (stikstofoxiden en ammoniak) een probleem met de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen.

Nieuwe ontwikkelingen die een toename van de stikstofdepositie tot gevolg hebben kunnen
hierdoor significante negatieve effecten hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen.
Effecten van een plan of een project op de stikstofdepositie kunnen ontstaan tijdens de
bouwfase en/of gebruiksfase.

Met het rekenmodel AERIUS Calculator kan de stikstofdepositie (mol N/ha/jaar) op
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden ten gevolge van de ontwikkeling worden berekend.
Voor het berekenen van de stikstofdepositie worden in het rekenmodel de emissies van
stikstof in de verschillende situaties ingevoerd. Het rekenmodel berekent vervolgens de
verspreiding van deze stikstofemissies en de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden
op stikstofgevoelige habitattypen en stikstofgevoelige leefgebieden van soorten.

2.2 Beoordeling stikstofdepositie projecten
Indien uit de berekeningen met AERIUS Calculator blijkt dat er geen sprake is van een
toename van de stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol N/ha/jaar) dan zijn
significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden op voorhand uit te sluiten. Er is dan voor
het onderdeel stikstofdepositie geen vergunningplicht Wet natuurbescherming. Indien uit de
berekening blijkt dat er sprake is van een toename aan stikstofdepositie (groter dan
0,00 mol N/ha/jaar) op reeds overbelaste habitattypen is meestal een passende beoordeling
en Wnb vergunning nodig. Alleen indien op voorhand vaststaat dat stikstofdepositie geen
risico vormt voor het halen van de instandhoudingsdoelen kunnen significante gevolgen in
een voortoets uitgesloten worden. Er is dan geen vergunning nodig.

Bij habitattypen is de rol van de voortoets beperkt. Overschrijding van de KDW betekent
namelijk meestal dat stikstofdepositie een risico vormt voor het halen van de
instandhoudingsdoelen. Bij stikstofgevoelige leefgebieden is de rol van de ecologische
voortoets wat groter dan bij habittattypen. Een overschrijding van de KDW van
stikstofgevoelige leefgebieden betekent namelijk niet direct dat de haalbaarheid van de
instandhoudingsdoelen van de soorten die hierin leven in het geding is. Dat kan in de
voortoets beoordeeld worden.

Een Wnb-vergunning kan in de volgende situatie verleend worden:
· na intern salderen is de toename van de stikstofdepositie ≤ 0,00 mol N/ha/jaar1;
· in het stikstofregistratiesysteem is voldoende depositieruimte om de effecten van het

project te salderen2;

1 Juridisch gezien heb je dan geen vergunning nodig tenzij de interne saldering als mitigerende maatregel gezien moet
worden. Volgens beslisboom van de rijksoverheid is wel een vergunning nodig bij toepassing intern salderen.

2 Met het stikstofregistratiesysteem is depositieruimte gecreëerd door maatregelen die de stikstofdepositie verminderen.
Een deel van deze depositieruimte kan worden ingezet voor het verlenen van een natuurvergunning. Voorlopig is het
stikstofregistratiesysteem alleen beschikbaar voor woningbouwprojecten en een beperkt aantal infrastructurele
projecten.
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· uit een passende beoordeling, eventueel inclusief extern salderen, blijkt dat significante
gevolgen voor de gebieden zijn uitgesloten;

· na het succesvol doorlopen van de ADC-toets3.

Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er sprake is van een toename van de stikstof-
depositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) en niet aan één van bovenstaande beschreven
situaties is voldaan kan geen vergunning Wet natuurbescherming worden verleend.

2.3 Beoordeling stikstofdepositie bestemmingsplannen
Een (wijziging van een) bestemmingsplan kan alleen worden vastgesteld als het plan geen
significant effect heeft op de Natura 2000-gebieden ten opzichte van de feitelijke en
planologisch legale situatie. Dit is het geval indien uit de AERIUS berekeningen blijkt dat er
geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie (kleiner dan of gelijk aan
0,00 mol N/ha/jaar) Indien uit de berekening blijkt dat er sprake is van een toename aan
stikstofdepositie (groter dan 0,00 mol N/ha/jaar) op reeds overbelaste habitattypen is net als
bij projecten meestal een passende beoordeling nodig en tenminste een voortoets. Als uit
de passende beoordeling (of voortoets) blijkt dat significante gevolgen zijn uitgesloten, of als
de ADC-toets met succes is doorlopen, mag het bestemmingsplan vastgesteld worden. De
Wet natuurbescherming staat dan niet in de weg aan de uitvoerbaarheid van het plan.

2.4 Kleine, tijdelijke toename stikstofdepositie tijdens bouwfase
Voor projecten met een geringe tijdelijke toename van de stikstofdepositie kleiner dan of
gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar over een periode van 2 jaar in de bouwfase (of een equivalent
daarvan) is er een redeneerlijn dat negatieve gevolgen op stikstofgevoelige habitattypen en
leefgebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten.

De bovenstaande redeneerlijn heeft betrekking op mobiele werktuigen en ander materieel,
die tijdelijk stikstofemissies veroorzaken. Dit materieel wordt, verspreid over Nederland,
telkens opnieuw ingezet voor verschillende projecten. De emissies van dit materieel vormen
daardoor bestaande emissiebronnen die al sinds de aanwijzing van de Natura 2000-
gebieden onderdeel uitmaken van de bestaande achtergronddepositie. Dit materieel
veroorzaakt, ten opzichte van de totale achtergronddepositie, een minieme deken die, voor
wat betreft de ruimtelijke verdeling, vrijwel constant is. De emissie veroorzaakt door dit
materieel is bovendien in de loop van de tijd steeds lager geworden door het schoner
worden van motoren en het toepassen van emissie reducerende technieken. Het inzetten
van dit materieel op een nieuwe locatie kan op zichzelf tot een lokale tijdelijke
depositieverhoging leiden. Een dergelijke beperkte toename kan echter nooit van invloed
zijn op de omvang en ruimtelijke verdeling van de totale depositiedeken als gevolg van de
jaarlijkse inzet van het zich al in Nederland bevindende materieel. Daarmee kan een
tijdelijke inzet van materieel, ook in combinatie met andere nog niet, of slechts ten dele
uitgevoerde, maar al wel vergunde initiatieven, geen negatieve gevolgen hebben voor het
behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van stikstofgevoelige habitattypen of
leefgebieden van Natura 2000-gebieden.

Bovenstaande redeneerlijn is nog niet getoetst door de rechter, waardoor er een juridische
onzekerheid is of deze lijn standhoudt in de rechtszaal bij een eventueel handhavingstraject.
Echter wordt op basis van bovenstaande redeneerlijn inmiddels in de praktijk door veel
bevoegde gezagen, waaronder het ministerie van LNV, I&M en verschillende provincies,
een Wnb-vergunning voor projecten met een dergelijke geringe tijdelijke toename niet nodig
geacht. Zij geven een positieve afwijzing bij een vergunningaanvraag.

3 Dit is een onderzoek waaruit naar voren komt dat er geen Alternatieven zijn voor het project, er Dwingende reden van
groot openbaar belang zijn en waarbij Compensatie voor Natura 2000-gebieden plaatsvindt.
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3 Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden

Nabij het plangebied is het volgende Natura 2000-gebied4 met stikstofgevoelige
habitattypen en/of leefgebieden5 aanwezig op een korte afstand:
· Biesbosch.

De ligging van de planontwikkelingen ten opzichte van Natura 2000-gebieden is in de
onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 3-1: Ligging planontwikkeling ten opzichte van nabijgelegen Natura 2000-gebied

4 https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
5 https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/over-het-pas/

500 m

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/over-het-pas/
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4 Uitgangspunten

4.1 Onderzochte situaties
In dit onderzoek zijn de effecten onderzocht van de planontwikkeling op de stikstofdepositie
in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Effecten op de stikstofdepositie ten gevolge van
een plan kunnen ontstaan in de bouwfase of gebruiksfase. Voor het bestemmingsplan zijn
de effecten inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de referentiesituatie (huidige situatie).

4.2 Fasering planontwikkeling
De ontwikkeling zal gefaseerd worden uitgevoerd over meerdere jaren. In het onderzoek
stikstofdepositie zijn de effecten van bouwfase en gebruiksfase gedurende de jaren
inzichtelijk gemaakt. In de onderstaande tabel is deze fasering weergegeven.

Tabel 4-1 Effecten van bouwfase en gebruiksfase gedurende jaren
Bouwfase Gebruiksfase

2021 X (Bouwrijp maken+BOUW)
2022 X (BOUW)
2023 X (BOUW+Woonrijp maken)
2024 X

4.3 Emissiebronnen
Voor de berekeningen van de effecten van het plan op de stikstofdpositie is gebruik
gemaakt van het rekenprogramma AERIUS Calculator. Het rekenprogramma berekent de
stikstofdepositie op basis van de ingevoerde parameters van de verschillende
emissiebronnen in het plangebied.

4.3.1 Referentiesituatie
In de huidige situatie (referentie) is er sprake van stikstofdepositie door verkeersaantrekkende
werking van de aanwezige bedrijvigheid. Daarnaast is er stikstofdepositie ten gevolge van het
gebruik van een heftruck. Voor de stikstofdepositie ten gevolge van stookinstallaties, het laden
en lossen van vrachtwagens en een mobiele torenkraan zijn geen exacte gegevens van
bekend en is hier buiten beschouwing gelaten.

Verkeersgeneratie
De emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma automatisch bepaald op
basis van de emissiefactoren (g/km) behorende bij het snelheidsprofiel van de voertuigen,
het aantal vervoersbewegingen en de lengte van de afgelegde weg per vervoersbeweging.

Door Graaff Traffic is een verkeerskundig onderzoek (zie bijlage 1) uitgevoerd (14 april 2020,
kenmerk HDX008). Hieruit blijkt dat de huidige in het plangebied aanwezige activiteiten een
verkeersgeneratie hebben van 361 motorvoertuigen per dag. Dit betreft per dag 330 lichte
motorvoertuigen, 23 middelzwaar vrachtverkeer en 8 zwaar vrachtverkeer. De
verkeersbewegingen zijn meegenomen binnen het plangebied en tussen het plangebied en
de Nieuweweg waarna het opgaat in het heersende verkeersbeeld. Voor de
vevoersbewegingen is het snelheidsprofiel ’binnen bebouwde kom’ gehanteerd. Daarbij is
voor de vervoersbewegingen binnen het plangebied 100% stagnatie toegepast ten behoeve
van het manoeuvreren en stationair draaien.
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Heftruck
De uitgangspunten en berekening van de emissies van de heftruck zijn opgenomen in
bijlage 2. Voor de draaiuren van de heftrucks is uitgegaan van het gemiddelde aantal
draaiuren per jaar zoals opgenomen in periodieke veiligheidskeuring. De overige kenmerken
zijn overgenomen uit het productblad van de betreffende heftruck.

De emissies zijn berekend volgens de methode beschreven in de factsheets van AERIUS6.
De berekeningen van de emissies tijdens de belasting van het werktuig zijn gebaseerd op de
tijd dat het werktuig wordt belast, het vermogen in kW, de belastingfactor van het vermogen
en de emissiefactoren in gram per kWh. De berekening van de emissies tijdens het stationair
draaien van het werktuig zijn gebaseerd op de tijd dat het werktuig stationair draait7, de
cilinderinhoud van de motor in liter8 en de emissiefactoren in gram per liter cilinderinhoud per
uur.

4.3.2 Bouwfase
De bouwfase leidt tot extra stikstofdepositie door de in te zetten voertuigen en mobiele
werktuigen. De werkzaamheden vinden gespreid plaats over de periode 2021-2023. Voor
de bouwfase is voor elk jaar van de drie jaren een berekening gemaakt.

Mobiele werktuigen
Op basis van de huidige kennis omtrent de bouwfase, is door de opdrachtgever een
inschatting gemaakt van de inzet van materieel en transport. De inzet van materieel is
opgenomen in bijlage 3.

De emissies zijn berekend volgens de methode beschreven in de factsheets van AERIUS.
De berekeningen van de emissies tijdens de belasting van het werktuig zijn gebaseerd op
de tijd dat het werktuig wordt belast, het vermogen in kW, de belastingfactor van het
vermogen en de emissiefactoren in gram per kWh. De berekening van de emissies tijdens
het stationair draaien van het werktuig zijn gebaseerd op de tijd dat het werktuig stationair
draait, de cilinderinhoud van de motor in liter en de emissiefactoren in gram per liter
cilinderinhoud per uur.

Wegverkeer
De emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma automatisch bepaald op
basis van de emissiefactoren (g/km) behorende bij het snelheidsprofiel van de voertuigen,
het aantal vervoersbewegingen en de lengte van de afgelegde weg per vervoersbeweging.

In bijlage 3 zijn de totaal aantal transportbewegingen gedurende bouwfase opgenomen. De
verkeersbewegingen zijn meegenomen binnen het plangebied en tussen het plangebied en
de Nieuweweg waarna het opgaat in het heersende verkeersbeeld. Voor de vevoers-
bewegingen is het snelheidsprofiel ’binnen bebouwde kom’ gehanteerd. Daarbij is voor de
vervoersbewegingen binnen het plangebied 100% stagnatie toegepast ten behoeve van het
manoeuvreren en stationair draaien.

4.3.3 Gebruiksfase
Met de woningbouwplannen worden in totaal 150 woningen en 1 commerciële ruimte
gerealiseerd. De woningen en de commerciële ruimte worden niet aangesloten op het
gasnet, maar worden op een duurzame manier verwarmd.

6 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/emissieberekening-mobiele-werktuigen/15-10-2020
7 Hiervoor is een standaardwaarde van 30% gehanteerd.
8 Hiervoor is een standaardwaarde van 1/20 van het vermogen gehanteerd
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Hierdoor ontstaan bij de verwarming van deze woningen geen emissies van stikstof. Tijdens
de gebruiksfase zijn hiermee alleen emissies ten gevolge van wegverkeer.

Wegverkeer
De emissies van het wegverkeer worden door het rekenprogramma automatisch bepaald op
basis van de emissiefactoren (g/km) behorende bij het snelheidsprofiel van de voertuigen,
het aantal vervoersbewegingen en de lengte van de afgelegde weg per vervoersbeweging.

Door Graaff Traffic is een verkeerskundig onderzoek (zie bijlage 1) uitgevoerd (16 mei 2018,
kenmerk HDX004, geactualiseerd op 14-04-2020, kenmerk HDX008). Hieruit blijkt dat het plan
een verkeersgeneratie heeft van 1.110 (woningen) + 469 (commercieel) =  1.579 extra lichte
motorvoertuigen per dag.

Als route van en naar het plangebied is uitgegaan van de ontsluitingen zoals aangegeven in
het verkeerskundig onderzoek. Daarbij zijn conform bijlage 1 de voertuigbewegingen
verdeeld over de twee ontsluitingsroutes op basis van aannames over het percentage van
de totale voertuigbewegingen. Er is uitgegaan van een ontsluiting via het noorden voor 25%
(=395 mvt.) van de voertuigbewegingen en via het oosten voor 75% (=1.184 mvt.) van de
voertuigbewegingen. Voor de vevoersbewegingen is het snelheidsprofiel ’binnen bebouwde
kom’ gehanteerd. Daarbij is voor de vervoersbewegingen binnen het plangebied 100%
stagnatie toegepast ten behoeve van het manoeuvreren en stationair draaien.
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5 Resultaten AERIUS berekening

Voor de planontwikkeling zijn de effecten op de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura
2000-gebieden berekend. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van AERIUS
Calculator 2020. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn uitgevoerd voor alle jaren
tijdens de planontwikkeling. De resultaatbestanden van AERIUS Calculator zijn los
meegeleverd met deze rapportage en tevens opgenomen in bijlage 4 en 5.

5.1 Resultaten bouwfase
De in hoofdstuk 4 opgegeven uitgangspunten voor de bouwfase zijn ingevoerd in AERIUS
Calculator 2020. De berekeningen zijn uitgevoerd voor alle drie de jaren van de bouwfase.
Voor de specificering van de berekening wordt verwezen naar de export van de AERIUS-
berekening in bijlage 4 en de separaat bijgevoegde pdf-bestanden. De resultaten van de
berekeningen voor de bouwfase zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Hierbij is ook
de cumulatieve toename gedurende de drie jaar opgenomen. De maximale toename
gedurende de bouwfase ten opzichte van de referentiesituatie is afgerond 0,04 mol/ha/jaar.
De maximale cumulatieve toename in de drie jaar is afgerond 0,08 mol/ha.

Tabel 5-2 Maximale toename stikstofdepositie in de bouwfase
Bouwfase 2021

ten opzichte van
referentiesituatie

(mol/ha/jaar)

Bouwfase 2022
ten opzichte van
referentiesituatie

(mol/ha/jaar)

Bouwfase 2023
ten opzichte van
referentiesituatie

(mol/ha/jaar)

Bouwfase cumulatief
ten opzichte van
referentiesituatie

(mol/ha)
0,04 0,02 0,03 0,08

5.2 Resultaten gebruiksfase
De in hoofdstuk 4 opgegeven uitgangspunten voor de gebruiksfase zijn ingevoerd in
AERIUS Calculator 2020. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2024, het eerste
jaar dat de woningen opgeleverd kunnen worden. Voor de specificering van de berekening
wordt verwezen naar de export van de AERIUS-berekening in bijlage 5 en de separaat
bijgevoegde pdf-bestanden. De maximale toename gedurende de gebruiksase ten opzichte
van de referentiesituatie is 0,00 mol/ha/jaar.
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6 Ecologische beoordeling

Tijdens de bouwfase is er een toename van de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied
Biesbosch. De maximale toename gedurende de bouwfase ten opzichte van de
referentiesituatie is 0,04 mol/ha/jaar. De totale cumulatieve toename gedurende de drie jaar
van de bouwfase is maximaal 0,08 mol/ha. In de gebruiksfase zijn er geen toenamen van de
stikstofdepositie.

Op basis van de redeneerlijn zoals beschreven in paragraaf 2.4 kunnen bij een tijdelijke
totale toename van de stikstofdepositie van maximaal 0,10 mol/ha gedurende de bouwfase
negatieve gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van
stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van Natura 2000-gebieden worden
uitgesloten. De totale maximale toename van de stikstofdepositie tijdens de bouwfase van
dit project is kleiner dan 0,10 mol/ha. Tijdens de gebruiksfase van het project is er ook geen
toename van de stikstofdepositie op een door stikstof overbelaste locatie in een Natura
2000-gebied. Overige negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zijn gezien de aard van
de werkzaamheden en de afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden ook
uitgesloten.
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7 Conclusie

Ten behoeve van een bestemmingsplan dienen de effecten van stikstofdepositie te worden
beoordeeld. Het bestemmingsplan IJzergieterij geeft een tijdelijke kleine toename van de
stikstofdepositie van maximaal 0,04 mol/ha/jaar in de bouwfase. Voor de gebruiksfase geldt
dat er geen toename is van de stikstofdepositie.

In de ecologische beoordeling is aangegeven dat de toename in de bouwfase gering is en
niet leidt tot aantoonbare negatieve effecten. Het uitvoeren van een passende beoordeling
of aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet
noodzakelijk. Het aspect stikstofdepositie is daarmee geen belemmering voor de
uitvoerbaarheid van het plan.



Bijlage 1 Verkeersgeneratie referentiesituatie en gebruiksfase
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Opdrachtgever:   Kuiper Compagnons / Gebroeders Blokland 

Uw kenmerk:   

Ons kenmerk:  HDX004 

Onderwerp:  verkeersonderzoek locatie ‘IJzergieterij’ in Hardinxveld-Giessendam  

 

1. Inleiding en onderzoek 

Binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam is het voornemen om op de locatie ‘‘IJzergieterij’’ 

ten zuiden van de A15 woningbouw te ontwikkelen. Het huidige kruispunt kan het verkeer met 

de uitbreiding “IJzergieterij”, toekomstige ontwikkelingen en autonome groei niet afwikkelen. 

Door afwikkelingsproblemen ontstaan ook veiligheidsrisico’s. 

Het verkeerskundig onderzoek is gestart in oktober 2015, waarin de gemeente verkeerskundige 

aandachtspunten/onderzoekspunten heeft aangegeven. Daarin werd uitgegaan van een rotonde 

bij het kruispunt Rivierdijk - Nieuweweg. Verkeerskundig bureau GraaffTraffic heeft in het 

voorjaar 2016 een doorstromingsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat een rotonde qua 

doorstroming niet nodig is, maar dat een brede middenbermconstructie ook zorgt voor 

voldoende afwikkeling op de kruising. De keuze voor een middeneiland in plaats van een rotonde 

heeft ook te maken met de beschikbare ruimte. Deze is voor een rotonde te krap. 

De gemeente heeft vragen gesteld over het toepassen van de middenbermconstructie. 

Belangrijke punten waren: toepassen van bochtverbreding, inpasbaarheid binnen bestaand 

openbaar gebied, berijdbaarheid exceptioneel vervoer, verkeersveiligheid fietsverkeer en 

voldoende opstelruimte voor het autoverkeer ter hoogte van het middeneiland. In de tussentijd 

zijn de ontwerpen ook besproken met de verkeerscommissie en transportbedrijven. Daarvoor 

zijn notities opgesteld in juni 2016 en 3 juni 2017. GraaffTraffic heeft op basis hiervan 

aangepaste ontwerpen gemaakt. 

In de notitie van 1 augustus 2017 geeft de gemeente aan met het middeneiland in te kunnen 

stemmen, maar dat er in het ontwerp nog aandachtspunten zijn.  

 

GraaffTraffic 

ing. Patrick van der Graaff 

ing. Karin van der Graaff 

Jean Sibeliusstraat 103 
3069 MJ Rotterdam 

 
06-465 83 442 
patrick@graafftraffic.nl 

 

06-31 06 51 74 
karin@graafftraffic.nl 

www.graafftraffic.nl 

Datum: 
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GraaffTraffic heeft in samenwerking met Rijcurve.nl kritisch naar de berijdbaarheid van grote 

transporten gekeken en het ontwerp nogmaals verbeterd. Deze verbeteringen zijn vervolgens 

getoetst door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. Zij bevestigen in hun second 

opinion d.d. 24 oktober 2017, dat een middeneiland positief werkt voor de oversteekbaarheid 

van het kruispunt. De verkeerscommissie heeft vervolgens geconcludeerd dat het ontwerp 

akkoord is.  

In het eerste verkeerskundige onderzoek in 2016 werd nog uitgegaan van een planontwikkeling 

met 109 woningen. Het meest recente plan gaat uit van 136 woningen. Verder is de planhorizon 

voor de verkeerskundige berekeningen van 2026 naar 2030 bijgesteld als gevolg van de 

doorlooptijd van het project.  

De notities en tekeningen zijn in chronologisch volgorde gezet in separate bijlageboekje (d.d. 30 

april 2018). 

 

2. Ligging locatie 

Volgens de laatste planinzichten worden er 136 woningen ontwikkeld (d.d. 7 mei 2018). De 

“IJzergieterij” takt aan op de Rivierdijk, waar zowel richting centrum als richting A15  kan 

worden gereden (figuur 1). Richting het oosten takt de Rivierdijk (30 km/h) aan op de 

Nieuweweg en het oostelijk deel van de Rivierdijk (beide 50 km/h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: situatie nieuwbouwlocatie ‘IJzergieterij’ (bron: openstreetmaps) 

De drie onderzoekvragen die zijn gesteld zijn de volgende: 

• Wat is de gewenste ontsluitingsstructuur? 

• Geef een onderbouwing van de oriëntatie van het verkeer door de bouw van de 

woningen (noordelijke richting Peulenstraat Zuid en oostelijke richting Rivierdijk)? 

• Wat is het effect van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling op de kruising 

Rivierdijk-Nieuweweg? 

 

 

Richting centrum 

Ontwikkellocatie 

“IJzergieterij” 

Richting A15 
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3. Locatieonderzoek kruising Nieuweweg - Rivierdijk 

Op dinsdag 15 december 2015 heeft een telling in de ochtend- en avondspits plaatsgevonden 

(bijlage 1). In de ochtendspits was de periode tussen 7.30 en 8.30 uur het drukste: 848 auto’s 

en 199 fietsers. In de avondspits was dit tussen 16.30 en 17.30 uur, namelijk 968 auto’s en 131 

fietsers. De kruising laat een gebruikelijk patroon zien: het autoverkeer is als gevolg van 

sociaal- en winkelverkeer in de avondspits gewoonlijk drukker. En de drukste periode van het 

fietsverkeer is de ochtendspits als gevolg van de concentratie van woon-school en woon-werk 

verkeer samen.    

Tijdens de telling hebben wij geen grote piekbelasting geconstateerd als gevolg van begin of 

einde van werktijden van de bedrijven, onder andere de scheepswerven langs de Rivierdijk. Ook 

hebben wij geen grote wachtrijen zien optreden. Wel is een enkele keer een wachttijd van meer 

dan 10 seconden waargenomen, om vanaf de Rivierdijk-West linksaf richting de Nieuweweg te 

rijden. 

Verder viel ons op dat het woon-school verkeer goed waarneembaar was. In de ochtendspits is 

een duidelijke spitsrichting te zien vanaf de Rivierdijk-West richting Boven-Hardinxveld van 

middelbare scholieren tot ca. 8.00 uur. Vervolgens tot 8.30 uur is dan juist richting de 

Rivierdijk-west bassischool fietsverkeer te zien. In de avondspits zien we omgekeerd patroon, 

maar minder groot. 

Uit de waarneming (maar niet geteld) steekt vanaf de Rivierdijk-Oost richting Rivierdijk-West 

zeker de helft van de fietsers niet bij de kruising over (bij de grijze auto figuur 2), maar al 

eerder ter hoogte van het grasland en gaan dan tegen de richting in (zie rode bolletjes figuur 2). 

We hebben een aantal bijna botsingen tussen fietsers op het smalle fietspad waargenomen. 

 

Figuur 2: fietsers tegen richting in (bron: filmopname 15-12-2015) 
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Uit een eerste scan bij verkeersongevallen zijn er de afgelopen 5 jaar op deze kruising een 

beperkt aantal ongevallen geregistreerd. Alle zonder verkeersslachtoffers. Subjectief wordt de 

weg als onveilig ervaren. Het percentage vrachtverkeer uit de telling tijdens het locatiebezoek 

ligt op ca. 5%. Voor een gebiedsontsluitingsweg is dit een normaal percentage. Voor het gevoel 

lijkt het percentage hoger als gevolg van het smalle profiel en fietsers op smalle fietsstroken.  

 

Figuur 3: geregistreerde ongevallen (bron: www.STAR-verkeersongevallen.nl1) 

 

4. Analyse verkeersgeneratie autoverkeer 

Met behulp van de CROW-publicatie 272 “verkeersgeneratie” is de totale verkeersproductie van 

het aantal woningen bepaald. De verkeersgeneratie van het autoverkeer is afhankelijk van de 

stedelijkheidsgraad van de gemeente. De gemeente Hardinxveld-Giessendam valt in de 

stedelijkheidklasse 4, weinig stedelijk. Binnen de gemeente hebben wij voor de locatie 

‘IJzergieterij’  “rest bebouwde kom” aangehouden. En is uitgegaan van de standaard: het 

gemiddelde. Door de opdrachtgever is een woningbouwprogramma aangeleverd conform 

tabel 1. In totaal worden er 1019 autobewegingen per etmaal verwacht door de ontwikkeling 

van de ‘IJzergieterij’.  

                                           

1 STAR is een initiatief van de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-

bureau VIA. 
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Tabel 1: verkeersgeneratie autoverkeer locatie ‘IJzergieterij’ 

 

5. Circulatie 

In de huidige situatie is de Rivierdijk-West en Peulenstraat-Zuid in tweerichtingen berijdbaar. 

Door de komst van de IJzergieterij gaat het autoverkeer toenemen van circa 600 mvtg/etmaal 

op de Rivierdijk (telling Dufec januari 2018) naar circa 1.600 mvtg/etmaal, indien al het 

autoverkeer via één route wordt afgewikkeld. Dit is ruim onder 3.000 – 4.000 mvtg/etmaal, wat 

als landelijke verkeerskundige richtlijn wordt gehanteerd voor een 30 km/u-straat 

(erftoegangsweg).   

Vanuit logica is het gewenst het autoverkeer zoveel mogelijk in twee richtingen af te wikkelen en 

geen eenrichtingverkeer in te stellen, omdat: 

• dit leidt tot een scheve verdeling van het verkeer op andere wegen en ongewenste 

toename op andere wegen. Zeker als het verkeer op de kruispunten kan worden 

afgewikkeld is er geen noodzaak om circulatiemaatregelen te nemen;  

• de Rivierdijk richting Peulenstraat-Zuid een verblijfsgebied is, waarbij het geen primaire 

doelstelling is een vlotte doorstroming te garanderen. Daarbij past de inrichting zoals die 

enkele jaren geleden in samenwerking met de bewoners tot stand is gekomen. De 

passeerplaatsen (mits vrij van geparkeerde auto's) bieden voldoende ruimte om elkaar te 

passeren. In de uitwerking wordt rekening gehouden met compensatie van 

parkeerplaatsen door de auto elders te parkeren. 

• Eenrichtingverkeer kan leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Mensen zijn niet altijd 

bereid om zich aan eenrichting verkeer te houden en is handhaving nodig. Zeker indien 

automobilisten fors moeten omrijden (bijlage 5). 

Er is dus geen circulatieverandering nodig om de verkeersdrukte op een andere manier te 

verdelen door de komst van de IJzergieterij.  

 

Woningtype Aantal woningen Verkeersgeneratie 

per woning type 

Aantal 

autobewegingen 

Koop, vrijstaand 6 8,2 50 

   Koop, twee-onder-een-kap 14 7,8 110 

   Koop, tussen/hoek 42 7,4 311 

   Koop, etage, duur 74 7,4 548 

   Koop, etage, midden n.v.t. 6,0  

   Koop, etage, goedkoop n.v.t. 5,6  

   Huurhuis, vrije sector n.v.t. 7,4  

   Huurhuis, sociale huur n.v.t. 5,6  

   Huur, etage, duur n.v.t. 6,0  

   Huur, etage, midden/goedkoop n.v.t. 4,1  

Aanleunwoning en serviceflat n.v.t. 2,6  

TOTAAL 136  1019 
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6. Analyse oriëntatie autoverkeer 

Op de kruising Rivierdijk – Nieuweweg zijn tijdens de twee spitsuren 3.036 auto’s geteld, 

waarvan 235 auto’s de Rivierdijk-West zijn komen op- of afrijden. Dat is 8% van alle auto’s.   

Omdat de nieuwbouwlocatie meer richting het centrum ligt, zal naar verwachting meer dan 8% 

van het autoverkeer gebruik maken van de Peulenstraat Zuid. Het centrum ligt echter ook op 

circa 1 kilometer van de nieuwbouwlocatie, dus het centrum is goed per fiets (ca. 5 minuten) en 

te voet (ca. 15 minuten) bereikbaar. Daarnaast zal vanuit het noordelijk plangebied richting A15 

enkele auto’s gebruik maken van de route via de Peulenstraat Zuid en Wieling. De route is 

weliswaar wat langer (800 resp. 1.200 meter), maar in tijd zal het minder dan 1 minuut 

uitmaken. Op basis van expert judgement zal ongeveer 25% van het aantal autobewegingen via 

de Peulenstraat Zuid gaan rijden en 75% via de Rivierdijk. 

Op de kruising met de Nieuweweg rijdt nu in de spits ca. 40% richting Boven Hardinxveld en 

gaat ca. 60% richting de Nieuweweg/A15. Omgerekend naar het totaal aan verplaatsingen gaat 

30% richting Boven Hardinxveld en 45% richting de Nieuweweg/A15 (figuur 3)2. 

Een vergelijking met het RVMK 2026 (bijlage 2) laat zien, dat er 300 voertuigen via de 

Peulenstraat Zuid (= 37%) rijden en 514 (= 63%) richting de kruising Rivierdijk – Nieuweweg. 

Op de Rivierdijk zit ook nog doorgaand verkeer in het verkeersmodel. Als we het doorgaand 

verkeer er af trekken zal het percentage richting Peulenstraat-Zuid lager worden en richting de 

kruising groter. Dat past dus in de lijn van de berekende oriëntatie van het autoverkeer conform 

figuur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: oriëntatie autoverkeer nieuwbouwlocatie “‘IJzergieterij’” (bron: openstreetmaps) 

                                           

2 Buiten de spits kan de verdeling richting A15 hoger liggen en richting Boven Hardinxveld lager. Vanwege 

congestie op de A15 richting Gorinchem is de route via de Rivierdijk al snel een goed alternatief (zonder 

congestie 10 resp. 14 minuten tot aan binnenstad Gorinchem).  

Richting Boven Hardinxveld = 305 

autoverplaatsingen (30%) 

Nieuwbouwlocatie 

‘IJzergieterij’ = 1019 

autoverplaatsingen 

Richting A15= 459 

autoverplaatsingen (45%) 

Richting centrum = 255 

autoverplaatsingen (25%) 



Pagina 7            

7. Groei autoverkeer kruising Nieuweweg – Rivierdijk 2015 -2030 

De Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (2012, ministerie I&M) laat voor het autoverkeer 

landelijk een groei zien tussen 2009 en 2020 van 20% (RC-scenario3) tot 45% (GE-scenario), 

doorgezet met 5% (RC) tot 10% (GE) tussen 2020 en 2030 (uitgaande van een gelijkblijvende 

wegcapaciteit na 2020). Gemiddeld is dat 1,2% (RC) tot 2,6% (GE). Voor Zuid-Holland is te zien 

dat het autogebruik als bestuurder (feitelijke verplaatsingen met de auto) over langere periode 

(1994 – 2013) met ongeveer 10% (= ca. 0,5% per jaar) is toegenomen en waarbij sinds 2005 

een redelijke stabilisatie is opgetreden (bijlage 3). Naar verwacht zal de groei als gevolg van het 

verbeteren van de economie wel weer meer stijgen dan de stabilisatie van de afgelopen jaren. 

In dit rapport houden we een groei van 1% per jaar aan. 

Gezien de planvorming verwachten wij dat de bouw start rond 2020. Voor het ruimtelijke 

onderbouwing is met een bestemmingsplantermijn van 10 jaar rekening gehouden. In tabel 3 en 

4 zijn de verwachte kruispuntstromen opgenomen voor de ochtend- c.q. avondspits voor 2030. 

Er is een autonome groei van 1% gehanteerd en is daarbij opgeteld de verwachte intensiteiten 

als gevolg van de nieuw te ontwikkelen woonwijk. 

De fiets heeft een beperkte impact op de doorstroming van de kruising. Voor de fiets worden de 

intensiteiten uit de telling van 2015 opgehoogd met 20% naar 2030. 

                                           

3 Dit zijn economische wereldscenario die door het ministerie van I&M worden gebruikt. 

Regional Communities (WLO-scenario) = gematigde groei, NL met name op Europa gericht; 

Global Economy (WLO-scenario) = hoge economische groei, mondiale economie stijgt hard. 



 

OCHTENDSPITS  
7.30 - 8.30 in 2030 

Telwaarde 
2015 in pae 

2030 incl. 
autonome groei 

Woonwijk 
totaal Oriëntatie Ochtendspits in-uit 

Toename 
woonwijk Totaal 2030 

Rivierdijk-oost richting 1 436 506 0       0 506 

Rivierdijk-oost  richting 2 25 29 1019 30% 10% 10% 3 32 

Nieuweweg richting 10 25 29 1019 45% 10% 10% 5 34 

Nieuweweg richting 12 329 382 0       0 382 

Rivierdijk-west richting 8 7 8 1019 30% 10% 90% 28 36 

Rivierdijk-west richting 9 26 30 1019 45% 10% 90% 41 71 

toename autonoom 2015 - 
2030 1,1610  

Tabel 3: berekening verkeersstromen in 2030 op kruising Nieuweweg – Rivierdijk ochtendspits 

 

AVONDSPITS  
16.30 - 17.30 in 2030 

Telwaarde 
2015 in pae 

2030 incl. 
autonome groei 

Woonwijk 
totaal Oriëntatie Avondspits in-uit 

Toename 
woonwijk Totaal 2030 

Rivierdijk-oost richting 1 556 645 0       0 645 

Rivierdijk-oost  richting 2 17 20 1019 30% 10% 75% 23 43 

Nieuweweg richting 10 26 30 1019 45% 10% 75% 34 65 

Nieuweweg richting 12 346 402 0       0 402 

Rivierdijk-west richting 8 10 12 1019 30% 10% 25% 8 19 

Rivierdijk-west richting 9 13 15 1019 45% 10% 25% 11 27 

toename autonoom 2015 - 
2030 1,1610  

Tabel 4: berekening verkeersstromen in 2030 op kruising Nieuweweg – Rivierdijk avondspits 

 

 

 



8. Doorstromingsberekening kruising Rivierdijk - Nieuweweg 

Op basis van de verwachte verkeerstromen, zoals berekend in tabel 3 en 4, is met behulp van 

het computermodel OMNI-x de doorstroming van het kruispunt bepaald. Er zijn drie belangrijke 

ijkcijfers:  

• als de I/C-verhouding4 hoger is dan 0,8 ontstaat er congestie; 

• als de gemiddelde wachttijd meer dan 30 seconden bedraagt gaan bestuurders bij het 

oversteken (onverantwoorde) veiligheidsrisico’s nemen (tabel 5); 

• de maximale wachtrij in de middenberm moet 0 zijn; indien deze 1 of hoger is zal het 

kruisingsvlak worden geblokkeerd. 

Wordt een van cijfers overschreden dan is de conclusie dat het ongewenst is om de 

kruispuntconfiguratie aan te leggen. In tabel 6 zijn de uitkomsten uit de ONMI-x berekeningen 

vereenvoudigd weergegeven, zoals in bijlage 4 zijn berekend. 

Tabel 5: kwalificatie wachttijd (bron: ASVV 2012)5 

De situatie met een middenberm voldoet aan de drie gestelde voorwaarden. Daarmee is de 

doorstroming met een brede middenberm gewaarborgd. Ten opzichte van de huidige situatie zal 

de gemiddelde wachttijd vanuit de Rivierdijk-West fors afnemen. En daarmee worden ook 

verkeersveiligheidsrisico’s voorkomen van bestuurders die te kleine hiaten tussen twee auto’s 

gebruiken om over te steken. 

 

 

 

                                           

4 I/C-verhouding = de verhouding tussen de Intensiteit van het aantal voertuigen en de Capaciteit van de 

weg 

5 Voor voetganger kan ook fietser of automobilist worden gelezen 
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T-kruising met 

middeneiland 

2030 kruising (autonoom + IJzergieterij) 2015 kruising (huidige situatie) 

OCHTENDSPITSUUR   

I/C verhouding 0,36  

Gemiddelde wachttijd 

kruising 

8 seconden  

Gemiddelde wachttijd 

middenberm 

8 seconden  

Maximale wachtrij 

middenberm 

0 voertuigen  

AVONDSPITSUUR   

I/C verhouding 0,46 0,40 

Gemiddelde wachttijd 9 seconden 21 sec 

Gemiddelde wachttijd 

middenberm 

9 seconden n.v.t. 

Maximale wachtrij 

middenberm 

0 voertuigen n.v.t. 

Tabel 6: uitkomsten OMNI-X berekeningen met. bouwplan “IJzergieterij” en brede middeneiland 

T-kruispunt Rivierdijk - Nieuweweg 

De huidige kruising begint anno 2015 ook al behoorlijk aan zijn capaciteit te komen. Kleine 

wijzigingen in de verkeersstromen kunnen zorgen dat het autoverkeer en fietsverkeer (zeer) 

moeilijk van of naar de Rivierdijk-West kan komen. Dit is ook in de berekeningen te zien. In de 

huidige situatie is de wachttijd met gemiddeld 21 seconden vanaf de Rivierdijk-West al slecht. 

Maatregelen op het kruispunt zijn sowieso gewenst, zowel met als zonder nieuwbouwlocatie, om 

de bereikbaarheid vanaf de Rivierdijk-West in de toekomst te waarborgen.  
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9. Ontwerp 

Op basis van bovenstaande bevindingen is gestart met het uitwerken van het kruispunt met een 

middeneiland. 

De ruimte tussen de dwangpunten van de bestaande percelen 

bepalen de mogelijkheid om het ontwerp in te passen. Hiervoor 

zijn verschillende ontwerpen gemaakt, waarbij kritisch is 

gekeken naar: 

• toepassen van bochtverbreding;  

• berijdbaarheid exceptioneel vervoer; 

• verkeersveiligheid fietsverkeer; 

• voldoende opstelruimte voor het autoverkeer; 

• snelheid. 

De eerste twee punten zijn uitgebreid met rijcurve 

programma’s getest en is in de notitie van d.d. 9 oktober 2017 

beschreven. Verder is rekening gehouden dat de bochten zo 

zijn geconstrueerd dat voertuigen in een vloeiende lijn te 

nemen zijn voor het (vracht)autoverkeer.  

Figuur 4: dwangpunten als basis voor het ontwerp 

Voor het fietsverkeer is aan de zuidzijde een ruimte van 0.50 meter beschikbaar tussen rijbaan 

en fietspad. Hierdoor is er voldoende ‘schrikruimte” beschikbaar. In de tegenrichting 

(fietsverkeer van oost naar west) steekt het fietsverkeer regelmatig schuin over (figuur 2). De 

huidige opstelruimte om over te steken is beperkt. In het nieuwe ontwerp komt hiervoor meer 

ruimte beschikbaar om goed op te stellen. In het nieuwe ontwerp schuift de fietsoversteek wel 

enigszins naar het noorden, waardoor de oversteek verder “om de hoek” komt te liggen. De 

uitzichthoek blijft echter goed.  

Door het maken van een middeneilanden kan het autoverkeer in twee etappes oversteken. Om 

voldoende zeker te kunnen staan is een maat van circa 5.00 meter nodig. Vanwege de 

dwangpunten en bochtverbreding is het mogelijk een middeneiland van circa 4.90 meter te 

ontwerpen en loopt af naar ca. 4.00 meter. Om meer 

opstelruimte te creëren in de middenberm worden 

rammelstroken (figuur 5) toegepast, zodat de 

opstelruimte wordt vergroot. 

De rammelstroken zijn alleen nodig voor het uitwijken 

van de achterassen van vrachtverkeer. Door het 

toepassen van de rammelstroken wordt de rijbaan 

visueel versmald, waardoor de snelheid op het 

kruispunt laag blijft. Door het middeneiland kan ook de 

bocht van de Nieuweweg richting Rivierdijk niet meer 

worden afgesneden. 

Figuur 5: voorbeeld rammelstrook 
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10. Conclusie en advies 

Conclusie 

Voor dit verkeerskundig onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat is de gewenste ontsluitingsstructuur? 

2. Geef een onderbouwing van de oriëntatie van het verkeer door de bouw van de woningen 

(noordelijke richting Peulenstraat Zuid en oostelijke richting Rivierdijk)? 

3. Wat is het effect van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling op de kruising Rivierdijk-

Nieuweweg? 

 

1. Gezien de toename van het verkeer als gevolg van de “IJzergieterij” is er geen reden om de 

verkeerscirculatie, zoals het instellen van eenrichtingverkeer, aan te passen. De huidige 

situatie voldoet (paragraaf 5). 

 

2. De tweede vraag is beantwoord in figuur 3 (paragraaf 6). Vanuit de ontwikkellocatie 

‘IJzergieterij’ rijdt naar verwachting 25% richting de Peulenstraat Zuid en 45% richting de 

Rivierdijk – Nieuweweg – A15 en 30% richting de Boven-Hardinxveld over de Rivierdijk in de 

spits.  

 

3. In de huidige situatie is de oversteekbaarheid/invoegen van en naar de Rivierdijk-West al niet 

optimaal. In 2030 is het huidige kruispunt echt te krap om zowel de groei van het 

autoverkeer als de nieuwbouwlocatie “IJzergieterij” veilig af te wikkelen. Door het toepassen 

van een middeneiland van circa 5.00 meter blijft de doorstroming en verkeersveiligheid 

gewaarborgd. Fietsers en automobilisten kunnen in twee etappes van / naar de Rivierdijk – 

West oversteken resp. oprijden (paragraaf 8). 

 

 

Advies  

Om in de toekomst de afwikkeling en verkeersveiligheid op het T-kruispunt te waarborgen als 

gevolg van de autonome groei en de ontwikkeling “IJzergieterij” is een reconstructie van het 

kruispunt nodig is met een middeneiland (figuur 6).  

Het ontwerp is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Nadere detaillering en materialisering is nog 

nodig. Evenals afstemming met bewoners over praktische zaken als de juiste plekken voor het 

parkeren/passeervlakken op de Rivierdijk. 
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Figuur 5: Huidige situatie T-kruispunt Rivierweg - Nieuweweg 

 

Figuur 6: Nieuwe situatie T-kruispunt Rivierweg - Nieuweweg na ontwikkeling IJzergieterij 

(voorlopig ontwerp) 



Bijlage 1: Telling 

 

 

7.00 – 7.15 en 16.00 – 16.15 niet waargenomen i.v.m. te late aankomst als gevolg van filevorming na ongevallen op de A15. Voor het 

drukste uur heeft dit geen invloed.

Hardinxveld- Giessendam (HDX001)
kruising:  Nieuweweg- Rivierdijk

d.d.  dinsdag 15 december 2015

Tak 1 Tak 2 Tak 3

Van: Rivierdijk-oost Rivierdijk-oost Rivierdijk-west Rivierdijk-west Nieuweweg Nieuweweg Rivierdijk-oost Rivierdijk-west Nieuweweg

Naar: Nieuweweg Rivierdijk-west Rivierdijk-oost Nieuweweg Rivierdijk-west Rivierdijk-oost

7.00 7.15

7.15 7.30 88 3 0 4 2 76 9 27 4

7.30 7.45 104 1 4 6 15 93 15 50 6

7.45 8.00 97 11 1 9 2 87 9 31 6

8.00 8.15 121 7 1 5 7 70 9 25 12

8.15 8.30 114 6 1 6 1 79 10 22 4

8.30 8.45 104 6 3 8 7 68 4 10 8

8.45 9.00 105 3 4 3 3 62 7 7 3

16.00 16.15

16.15 16.30 107 3 1 3 4 79 40 12 1

16.30 16.45 141 6 7 4 8 91 19 14 2

16.45 17.00 148 2 0 5 6 87 20 15 3

17.00 17.15 157 7 2 1 2 90 18 9 1

17.15 17.30 110 2 1 3 10 78 11 13 6

17.30 17.45 146 4 3 8 7 89 11 8 0

17.45 18.00 146 2 1 2 2 64 4 6 2

Fiets

Tak 1 Tak 2 Tak 3

AUTO



 

Bijlage 2: RVMK etmaal 2026 
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Bijlage 3: ontwikkeling automobiliteit Zuid-Holland 

(bron: Staat van Zuid-Holland) 

Ontwikkeling automobiliteit in Zuid Holland 
Op basis van de gegevens die door het KiM zijn gebruikt voor het beschrijven van de landelijke 
mobiliteitsontwikkeling (OVG, MON en OviN) is in onderstaande figuur de ontwikkeling van de automobiliteit 
van inwoners van Zuid-Holland weergegeven.  

Ontwikkeling reizigerskilometers in Zuid Holland 1994 – 2013, in miljarden reizigerskilometers 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS (OVG / MON / OviN) 

Het afgelegde aantal kilometers door autobestuurders uit Zuid Holland vertoonde tot 2006 een stijgende lijn. 
Daarna is te zien dat er een grotere spreiding in de waarnemingen opgetreden is. Deze spreiding is 
veroorzaakt door een afname van de steekproefomvang en mogelijk ook door de gewijzigde 
onderzoeksmethodiek. Na een dip in de periode 2008 – 2010 stijgt de bestuurders-mobiliteit in Zuid Holland. In 
2011 zelfs met 6,5. 
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Bijlage 4: Uitkomsten OMNI-X ochtendspits 
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Bijlage 4: Uitkomsten OMNI-X avondspits 
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Huidige kruispuntconfiguratie in 2015 

avondspits 
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Bijlage 5: Voorbeelden omrijden 
 

Van A15 naar de woning (groen) zonder 

belemmering. 

Van woning naar A15 met omweg vanwege 

eenrichtingsverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van A15 naar woning (groen) gedwongen 

omweg via Rivierdijk. 
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       Van woning naar Boven-Hardinxveld via 

grote omweg (rood). 

 

 

  Van woning naar centrum (rood) geen 

probleem. Andersom alleen via grote omweg. 

 

 

 

 

Bij instelling van 

eenrichtingsverkeer over beperkte 

lengte is de overlast geringer, 

maar niet weg. Van en naar 

A15/Boven-Hardinxveld geen 

probleem (rood en groen). 

Naar het centrum geen probleem, 

maar andersom een langere weg 

nodig. 



 
 

 
 

Notitie 
 
 

ACTUALISATIE 

VERKEERSONDERZOEK 

LOCATIE ‘IJZERGIETERIJ’   
 
 
 
 
Opdrachtgever: Gebroeders Blokland 
Kenmerk: HDX008 
Datum: 14 april 2020 
 

 Aanleiding 
Er is gevraagd om een actualisatie van de verkeersgegevens voor de locatie “IJzergieterij” die 
in het onderzoek d.d. 16 mei 2018 naar voren zijn gekomen. De aanleiding hiervoor is 
enerzijds de nieuwe functies in het gebied die aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd. 
Anderzijds is het voor milieuberekeningen nodig de verkeersgeneratie per etmaal in plaats 
van alleen op de drukste momenten in kaart te brengen.  
 
Op basis van de actualisatie komen er 150 woningen en 570 vierkante meter aan 
commerciële ruimte. De “IJzergieterij” takt aan op de Rivierdijk, waar in noordelijke richting 
het centrum kan worden bereikt en naar het oosten richting de A15  kan worden gereden 
(figuur 1). Richting het oosten takt de Rivierdijk (30 km/h) aan op de Nieuweweg en het 
oostelijk deel van de Rivierdijk (beide 50 km/h).  

GraaffTraffic 
Jean Sibeliusstraat 103 
3069 MJ ROTTERDAM  
 
Patrick van der Graaff 
06-46583442 
info@graafftraffic.nl 
 

 

 
 
 

 
 

Tel: 
E-mail: 
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Afbeelding 1:  S ituatie  n ieuwbouwlocatie  ‘ I Jzergieteri j ’ .  

 Telling 2018 
In 2018 zijn er tellingen uitgevoerd op de Rivierdijk tussen de Nieuweweg en de Peulenstraat 
Zuid. Uit de gegevens blijkt dat er op een gemiddelde werkdag 565 lichte, 23 middelzware en 
8 zware voertuigen rijden. Voor lichte voertuigen geldt dat er ook sprake is van doorgaand 
verkeer; vanaf de Rivierdijk-Oost naar het Centrum. Voor middelzware en zware voertuigen 
geldt een inrijverbod, met uitzondering van bedieningsverkeer (afbeelding 2). Hieruit valt te 
concluderen dat de 23 middelzware en 8 zware voertuigen verkeer betreft van en naar het 
plangebied “de IJzergieterij” (telling bijlage 1).  Voor lichte voertuigen is de telling niet 
zonder meer van toepassing, omdat er ook “doorgaande voertuigen” richting de 
Peulenstraat-Zuid. 
 

 
Afbeelding 2:  Verkeersbord ‘verboden voor vrachtwagens,  behoudens bedieningsverkeer’ .   

Centrum 
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 Analyse verkeersgeneratie situatie 2018 
Met behulp van de CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig parkeren”, waarin ook de 
verkeersgeneratie is meegenomen, is de verkeersgeneratie van de bedrijven gevestigd in 
2018 op de locatie ‘IJzergieterij’ bepaald. De verkeersgeneratie is afhankelijk van de 
stedelijkheidsgraad van de gemeente. De gemeente Hardinxveld-Giessendam valt in de 
stedelijkheidklasse 4, “weinig stedelijk”. Binnen de gemeente is voor de locatie ‘IJzergieterij’ 
“rest bebouwde kom” aangehouden. Bovendien is uitgegaan van de landelijke standaard: 
het gemiddelde. In tabel 1 is de verkeersgeneratie bepaald aan de hand van het totale BVO 
oppervlak van 4 gebieden. Deze vier gebieden staan aangegeven in afbeelding 3.  

 
De totale oppervlakte en de 
functieaanduiding per gebied zijn 
afkomstig van het vigerende 
bestemmingsplan “Hardinxveld-
Giessendam, bebouwd gebied. Voor de 
verkeersgeneratie zijn twee 
verschillende getallen gebruikt. Voor de 
gebieden 1 tot en met 3 is het type 
‘arbeidsextensief / bezoekersextensief’ 
gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn 
loodsen, opslag- en transportbedrijven. 
Voor gebied 4 (de IJzergieterij) zijn de 
getallen afkomstig uit het type 
‘arbeidsintensief / bezoekersextensief’, 
daaronder vallen onder andere 
industrie en werkplaatsen.  
 
 
 

Afbeelding 3:  Vier  bedr ij fsgebieden bron:  Bestemmingsplan ‘Hardinxveld -Giessendam, bebouwd gebied’) .  

Aan de hand van luchtfoto’s van Ruimtelijke Plannen zijn de vierkante meters bepaald van de 

gebouwen en opstallen van de 4 gebieden van het industrieterrein. Het totaal aantal 
autobewegingen komt uit op 361 voertuigbewegingen per etmaal. Daarvan zijn er dus 23 
middelzware en 8 zware voertuigen uit de verkeerstelling uit 2018.  
 

Tabel  1:  Overz icht  verkeersgenerat ie s i tuat ie 2018 op bas is  van gebouwde voorz ieningen .  
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1 n.b. 231 4,8 11 --- --- 

2 Bedrijf t/m cat. 3.2 2199 4,8 106 --- --- 

3 Bedrijf t/m cat. 3.2 515 4,8 25 --- --- 

4 IJzergieterij cat. 5.1 2197 10,0 220 --- --- 

Totaal --- 5142 --- 361 23 8 

1 
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3 4 
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Naast de situatie op basis van de gebouwde voorzieningen in 2018 is in tabel 2 berekend wat 
de maximaal mogelijke verkeersgeneratie bedraagt, op basis van het bestemmingsplan 
‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’. Dit maximale aantal autobewegingen is van 
toepassing bij een maximale bebouwing waartoe in het bestemmingsplan voorwaarden zijn 
opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van  de totale oppervlakte en het maximale 
bebouwingspercentage.  
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1 n.b. 645 40% 258 4,8 12 --- --- 

2 Bedrijf t/m 
cat. 3.2 

10529 40% 4212 4,8 202 --- --- 

3 Bedrijf t/m 
cat. 3.2 

1144 80% 915 4,8 44 --- --- 

4 IJzergieterij 10561 80% 8449 10,0 845 --- --- 

Totaal --- --- --- 13834 --- 1103 71 24 
Tabel  2:  Overz icht  verkeersgenerat ie 2018 op bas is  van de  maxima bebouwde oppervlakte (bestemmingplan) .  

De maximaal mogelijke verkeersgeneratie in de oude situatie bedraagt 1103 
autobewegingen per etmaal. Uitgaande van dezelfde verhouding vrachtverkeer in tabel 2 
zijn er qua ritgeneratie 71 middelzware en 24 zware voertuigen mogelijk. 
 

 Analyse verkeersgeneratie nieuwe situatie 
Ook voor de nieuwe situatie is met behulp van de CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig 
parkeren” de totale verkeersgeneratie bepaald. In tabel 3 staat het woningbouwprogramma 
voor de locatie ‘IJzergieterij’ en de verkeersgeneratie die deze oplevert.  
 

Doeleinde Type Aantal Vekeersgene-
ratie per type 

Aantal 
autobewegingen 

Wonen Koop, Vrijstaand 5 8,2 41 

Koop, Twee-onder-een-kap 12 7,8 94 

Koop, Rijwoning 
(tussen/hoek) 

34 7,4 252 

Koop, Appartementen, Duur 93 7,4 688 

Koop, Studio's, Midden 6 6,0 36 

Totaal 
Wonen 

n.v.t. 150 n.v.t. 1110 

Tabel  3:  Overz icht  verkeersgenerat ie woningen nieuwe s ituatie .  

Met de bouw van de 150 woningen zoals beschreven in het woningbouwprogramma is een 
verkeersgeneratie van 1110 autobewegingen per etmaal gemoeid. Naast 150 woningen 
komt er ook nog een commerciële ruimte op de locatie ‘IJzergieterij”. Het omvat een 
oppervlak van 570 vierkante meter BVO. Het oorspronkelijke idee, waarbij de commerciële 
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ruimte volledig wordt gebruikt door een kleine horecagelegenheid, zal resulteren in een zeer 
hoge verkeersgeneratie, waarbij ruim 3000 autobewegingen per etmaal reëel zijn. 
Bovendien zullen er veel meer parkeerplaatsen nodig zijn dan de 10 die beschikbaar zijn, 
namelijk 40 op basis van de CROW-publicatie 381.  
 
Daarom is het zowel voor het parkeren als voor de verkeersgeneratie handiger om naast de 
kleine horecagelegenheid1, de ‘commerciële ruimte’ ook een invulling te geven met een 
sociaal/medisch doeleinde, daarbij is er per 100 m2 BVO veel minder parkeerruimte nodig 
en is de verkeersgeneratie velen malen lager. Voor het type Café/Bar/Cafetaria staat een 
parkeercijfer van 7,0 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. Daarmee is er ruimte voor ongeveer 
140 m2 BVO voor de horecagelegenheid, als de beschikbare capaciteit van 10 
parkeerplaatsen in acht wordt genomen. Daarmee blijft er 430 m2 BVO over voor 
sociaal/medische doeleinden. Daarbij kan gedacht worden aan doeleinden zoals een 
bibliotheek of gezondheidscentrum. Bij deze doeleinden kunnen de parkeerplaatsen ook in 
dubbelgebruik worden uitgegeven met parkeerplaatsen voor de woningen (‘s avonds, 
bewoners, overdag bezoekers). Met is uitwisseling tussen parkeerkencijfers tussen horeca 
en woningen is dat niet mogelijk in de avond. 
 
De verkeersgeneratie per 100 m2 BVO voor kleinschalige horeca” is gebaseerd op 
verschillende cijfers uit de CROW-publicatie 381. Er zijn verkeersgeneratiecijfers voor 
kleinschalige horeca, wel parkeerkencijfers. 
Als basis is er gebruik gemaakt van de verkeersgeneratie van een fastfoodrestaurant (2285 
autobewegingen per vestiging). Een gemiddelde vestiging heeft 200 vierkante meter BVO2. 
Dat zijn dus afgerond 1143 autobewegingen per dag per 100 m2 BVO. 
Verder liggen de parkeerkencijfers voor (fastfood)restaurants twee keer zo hoog als die voor 
kleinere horecazaken. Uitgaande dat de verhouding parkeerkencijfer – verkeersgeneratie 
factor 2 is, zijn er bij kleinschalige horecazaken dan 572 autobewegingen per etmaal per 100 
m2 BVO te verwachten. 
Omdat bij de kleinschalige horeca in de IJzergieterij het om een lokale zaak gaat, waarbij niet 
alle mensen met de auto komen, maar naar verwachting veel mensen in de wijk of fietsers 
langs de dijk, is een reductie van de ritgeneratie van 50% reëel tot 286 ritten per dag per 100 
m2 BVO. Bij bedrijfsopening van 10 uur per dag (bijv. 8-18 uur of 12-22 uur) zijn dat 28 ritten 
per uur = 14 klanten per uur. Bij 7,0 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO voor kleinschalige 
horeca is dat een verblijfstijd van circa een 30 minuten. Dat lijkt ons reëel. In de 
berekeningen gaan we uit van 286 autobewegingen per 100 m2 BVO. 
 
In tabel 4 is de totale verkeersgeneratie aangegeven als er – in plaats van de totale ruimte 
als horecazaak aan te wijzen – ook ruimte wordt gebruikt door sociaal/medische 
voorzieningen. Voor de verkeersgeneratie van het laatst genoemde doeleinde is het 
gemiddelde van een bibliotheek en een gezondheidscentrum gebruikt.  
  

 
1 Bijvoorbeeld een café, bar, broodzaak of cafetaria; geen restaurant 
2 https://www.spronsen.com/brancheinfo/het-fastfoodrestaurant-in-beeld/ 

https://www.spronsen.com/brancheinfo/het-fastfoodrestaurant-in-beeld/
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Doeleinde Voorbeelden Aantal 
m2 

BVO 

Verkeersgene-
ratie per 100 

m2 BVO 

Aantal 
Autobewegingen 

Commercieel Café/Bar/Cafetaria 140 286 400 

Sociaal/Medisch Bibliotheek 430 10,6 46 

Gezondheidscentrum 430 16,0 69 

Commercieel en 
Sociaal/Medisch 

Totaal 570 n.v.t. 469 

Tabel  4:  Overz icht  verkeersgenerat ie commerciële en soc iaal/medische voorz ieningen  nieuwe si tuat ie .  

De totale verkeersgeneratie van de commerciële en sociaal/medische voorzieningen 
bedraagt circa 469 autobewegingen per etmaal. 
 

 Samenvatting 
Voor de situatie in 2018 is met behulp van de CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig 
parkeren” en telgegevens uit 2018 bepaald dat de verkeersgeneratie van de IJzergieterij 
tijdens het verkeersonderzoek per etmaal 330 lichte, 23 middelzware en 8 zware voertuigen 
bedroeg. 
De maximale verkeersgeneratie op basis van het vigerende bestemmingsplan zou uit kunnen 
komen op 1008 lichte, 71 middelzware en 24 zware voertuigen.  
Voor de nieuwe situatie, met 150 woningen en commerciële ruimte van 570 m2 BVO, is de 
verkeersgeneratie 1569 autobewegingen per dag (tabel 5).  
 

Aantal 
autobewegingen 

Situatie 2018 
(o.b.v. gevestigde 

faciliteiten en 
telgegevens) 

Situatie 2018 
o.b.v. maximale 
oppervlakte BPL 

Toekomstige 
situatie 

(woningen) 

Toekomstige 
situatie 

(commercieel & 
sociaal/medisch) 

Lichte voertuigen 330 1008 1110 469 

Middelzware 
voertuigen 

23 71 n.v.t. n.v.t. 

Zware voertuigen 8 24 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 361 1103 1110 469 
Tabel  5:  Samenvattend overz icht verkeersgenerat ie I Jzergieteri j  

Doeleinden toekomstige 
plangebied 

Type Aantal woningen  
c.q. 100m2 BVO 

Wonen Koop, Vrijstaand 5 

Koop, Twee-onder-een-kap 12 

Koop, Rijwoning (tussen/hoek) 34 

Koop, Appartementen, Duur 93 

Koop, Studio's, Midden 6 

Commercieel Café/Bar/Cafetaria 140 

Sociaal/Medisch Gezondheidscentrum 430 
Tabel  6:  Gebruikte doe leinden t.b.v.  berekening  toekomstige verkeersgeneratie   



 
 

Bijlage 1: Verkeerstelling Rivierdijk 2018 
 

 



Bijlage 2 Uitgangspunten en emissies referentiesituatie













Courtesy of Crane.Market 



Courtesy of Crane.Market 



[Brake Booster]

Courtesy of Crane.Market 



Courtesy of Crane.Market 



Courtesy of Crane.Market 



Courtesy of Crane.Market 



Project: Ijzergieterij
Projectnummer: 372903
Opsteller: -

Emissie NOx - Totaal [kg] 200.78
Emissie NH3 - Totaal [kg] 0.10

Referentie Referentie
Aangeleverde mobiele bron: vorkheftrucks
Gehanteerde werktuig: vorkheftrucks
Werktuignaam: vorkheftrucks 65 kW, bouwjaar vanaf 2004
Brandstof: Diesel
Werktuigcode: I_VORKHEF_65_2004
Categorie: STAGE II, 56 <= kW < 75, bouwjaar 2004 (Diesel)
Code: SIIMDC80
Bouwjaar (vanaf): 2004

Emissieberekening - Belast NOx NH3
Inzet in uren: 870 870
Tijd - Belast: 70% 70%
Gehanteerde vermogen: 71 71
Belasting van het vermogen: 0.84 0.84
Emissiefactor (g/kWh): 5.20 0.003
Emissie tijdens belasting in kg: 187.90 0.09

Emissieberekening - Stationair NOx NH3
Inzet in uren: 870 870
Tijd - Stationair 30% 30%
Emissiefactor onbelast (g/l/uur): 13.90 0.003
Gehanteerde vermogen: 71 71
Cilinderinhoud: 3.55 3.55
Emissie tijdens stationair in kg: 12.88 0.00

NOx NH3
Totaal: 200.78 0.10



Bijlage 3 Uitgangspunten en emissies bouwfase



Indicatieve berekening vrachtvervoer De Ijzergieterij

uren mandagen
Algemeen transport 33 289                               4161
Personen per auto 3
Aantal auto's licht (L1) 1387
Bouwtijd in wwd 300
Aantal jaar 3

soort auto/machine aantal (L2) aantal (M) Aantal (Z)
Bouwplaats
bouwkraan aan- en afvoer zwaar materieel 200
kraanbediening zwaar materieel 216
bevestigingsmiddelen ect licht verkeer 240
aan en afvoer materieel zwaar materieel 100
monteur licht verkeer 60
Grondwerk
bouwweg licht verkeer 10
zand onder vloer zwaar verkeer 10
aan- en afvoer materieel zwaar verkeer 4
bediening materieel licht verkeer 6
Buitenriolering/drain
aan- en afvoer materieel zwaar verkeer 2
bediening materieel licht verkeer 4
terreinverharding
bestrating zwaar verkeer 4
arbeid bestrating licht verkeer 5
terreininrichting
Buitenbergingen zwaar verkeer 4
prefab funderingsvloer zwaar verkeer 4
poorten zwaar verkeer 1
funderingspalen
heitoezicht lichtverkeer 50
aan- en afvoer stelling zwaar verkeer 2
mortel zwaar verkeer 150
betonwerk
wapening zwaar verkeer 4
betonwerk zwaar verkeer 191
metselwerk
metselaar licht verkeer 348             
diverse mortels zwaar verkeer 24
gevelsteen zwaar verkeer 26
reinigen gevel lichtverkeer 10
betonsteen zwaar verkeer 2
ytong zwaar verkeer 2
kalkzandsteen E100 zwaar verkeer 11
kalkzandsteen E120 zwaar verkeer 86
kalkzandsteen E150 zwaar verkeer 44
kalkzandsteen E214 zwaar verkeer 60
kalkzandsteen E300 zwaar verkeer 42
kalkzandsteen V67 zwaar verkeer 2
lijm kalkzandsteen zwaar verkeer 2
kalkzandsteenlijmer lichtverkeer 223
prefab
betonnen afdekker zwaar verkeer 1
betonnen spiltreden zwaar verkeer 1
breedplaatvloeren zwaar verkeer 75
betonlatei zwaar verkeer 4
prefab wanden zwaar verkeer 2
prefab balkonplaat zwaar verkeer 4
prefab galerijplaat zwaar verkeer 13
betonlateien buitengevel zwaar verkeer 1
entreeplaten zwaar verkeer 4
prefab betontrappen zwaar verkeer 4
ruwbouwtimmerwerk
houten binnenspouwbladen zwaar verkeer 6
dakconstructie hout zwaar verkeer 8
totaal levering hout Zwaar verkeer 150
metaalconstructiewerk
stalen lateien Zwaar verkeer 4
liggers staal Zwaar verkeer 4
kozijnen, ramen en deuren
houten kozijnen Zwaar verkeer 17
aluminium kozijnen Zwaar verkeer 10
schuifpuien middelzwaar 2
trappen en balustraden
lamellenhekwerk etc Zwaar verkeer 2
spiltrap Zwaar verkeer 1
torimex doorval gemiddeld verkeer 1



frans balkon Zwaar verkeer 1
noodtrap hout Zwaar verkeer 1
houten trappen gemiddeld verkeer 16
glazen hekwerk Zwaar verkeer 1
privacyscherm Zwaar verkeer 1
dakbedekkingen
dakbedekking Zwaar verkeer 6
afschotisolatie gem 230 mm Zwaar verkeer 10
afvalcontainer door oa Zwaar verkeer 10
grind Zwaar verkeer 11
dreentegels Zwaar verkeer 2
houten latten bedekking Zwaar verkeer 1
noodoverlopen licht verkeer 1
dakpannen Zwaar verkeer 4
arbeid licht verkeer 151
voegvulling
kitwerk licht verkeer 80
isolatie
isolatie onder bg vloer Zwaar verkeer 7
isolatie 150 mm Zwaar verkeer 16
stukadoorswerk
won Zwaar verkeer 98
arbeid licht verkeer 610
tegelwerk
won Zwaar verkeer 21
arbeid licht verkeer 366
dekvloeren
dekvloeren Zwaar verkeer 50
arbeid licht verkeer 50
metaal- en kunststofwerk
golfplaat gevel zwaar verkeer 1
alu gezette plaat/waterslag zwaar verkeer 4
alu gevel zwaar verkeer 1
cortenstaal zwaar verkeer 1
postkasten gemiddeld verkeer 2
plafond- en wandsystemen
MS-wand zwaar verkeer 1
montage licht verkeer 15
afbouwtimmerwerk
aftimmerlat ajous 13x70 mm zwaar verkeer 5
schilderwerk
div schilderwerk licht verkeer 28
dakgoten/ loodgieter lichtverkeer 500
verwarming lichtverkeer 150
aan- en afbvoer zwaar verkeer 2
bediening lichtverkeer 60
ventilatie lichtverkeer 122
elektra
materialen middelzwaar 150
arbeid lichtverkeer 450
PV panelen lichtverkeer 30
lift
liftinstallatie zwaar transport 2
liftinstallatie licht transport 25
diverse:
rijwielrekken zwaar transport 2
schoonmakers/narooien lichtverkeer 43

3636 171 1761
Totaal aantal
L1 1387
L2 3636
M 171
Z 1761
Totaal aantal/per jaar
L1 462
L2 1212
M 57
Z 587
Totaal aantal/per jaar maal 2 ritten
L1 925
L2 2424
M 114
Z 1174



Project: Ijzergieterij Verdeling NOx NH3
Projectnummer: 372903 2021 BRM + 1/3 bouw 317.51                                          0.62                                               
Opsteller: - 2022 1/3 bouw 263.89                                          0.51                                               

2023 WRM + 1/3 bouw 298.35                                          0.63                                               
Emissie NOx - Totaal [kg] 879.75 879.75                                          1.77                                               
Emissie NH3 - Totaal [kg] 1.77

BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM BRM
Aangeleverde mobiele bron: graafmachines bulldozers laadschoppen op banden walsen graafmachines graafmachines laadschoppen op banden graafmachines laadschoppen op banden
Gehanteerde werktuig: graafmachines bulldozers laadschoppen op banden walsen graafmachines graafmachines laadschoppen op banden graafmachines laadschoppen op banden
Werktuignaam: graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 bulldozers 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 laadschoppen op banden 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 walsen 90 kW, bouwjaar vanaf 2015 graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 graafmachines 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 laadschoppen op banden 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 graafmachines 45 kW, bouwjaar vanaf 2013 laadschoppen op banden 30 kW, bouwjaar vanaf 2007
Brandstof: Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Werktuigcode: B_GRAAFMA_200_2014 B_BULLDOZ_200_2014 B_LAADSCH_BAND_200_2014 B_WALS_90_2015 B_GRAAFMA_200_2014 B_GRAAFMA_100_2015 B_LAADSCH_BAND_200_2014 B_GRAAFMA_45_2013 B_LAADSCH_BAND_30_2007
Categorie: STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IIIb, 37 <= kW < 56, bouwjaar 2013 (Diesel) STAGE IIIa, 18 <= kW < 37, bouwjaar 2007 (Diesel)
Code: S4Q S4Q S4Q S4Q S4Q S4R1 S4Q SIIIbMDC65 S3AK
Bouwjaar (vanaf): 2014 2014 2014 2015 2014 2015 2014 2013 2007

Emissieberekening - Belast NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Inzet in uren: 24 24 8 8 64 64 24 24 240 240 80 80 40 40 80 80 16 16
Tijd - Belast: 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Gehanteerde vermogen: 170 170 220 220 275 275 140 140 180 180 120 120 150 150 50 50 25 25
Belasting van het vermogen: 0.69 0.69 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.69 0.69 0.69 0.69 0.55 0.55 0.69 0.69 0.55 0.55
Emissiefactor (g/kWh): 0.80 0.002 0.90 0.003 0.90 0.003 1.00 0.003 0.80 0.002 0.80 0.003 0.90 0.003 3.30 0.003 8.40 0.003
Emissie tijdens belasting in kg: 1.58 0.00 0.61 0.00 6.10 0.02 1.29 0.00 16.76 0.05 3.72 0.01 2.08 0.01 6.40 0.01 1.29 0.00

Emissieberekening - Stationair NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Inzet in uren: 24 24 8 8 64 64 24 24 240 240 80 80 40 40 80 80 16 16
Tijd - Stationair 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Emissiefactor onbelast (g/l/uur): 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 14.20 0.003 14.20 0.003
Gehanteerde vermogen: 170 170 220 220 275 275 140 140 180 180 120 120 150 150 50 50 25 25
Cilinderinhoud: 8.5 8.5 11 11 13.75 13.75 7 7 9 9 6 6 7.5 7.5 2.5 2.5 1.25 1.25
Emissie tijdens stationair in kg: 0.61 0.00 0.26 0.00 2.64 0.00 0.50 0.00 6.48 0.00 1.44 0.00 0.90 0.00 0.85 0.00 0.09 0.00

NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Totaal: 2.20 0.00 0.87 0.00 8.74 0.02 1.80 0.00 23.24 0.05 5.16 0.01 2.98 0.01 7.25 0.01 1.38 0.00

BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW BOUW
Aangeleverde mobiele bron: hijskranen hijskranen hijskranen hijskranen hijskranen compacttrekkers graafmachines hijskranen graafmachines generatoren, bouw bronbemalingspompen
Gehanteerde werktuig: hijskranen hijskranen hijskranen hijskranen hijskranen compacttrekkers graafmachines hijskranen graafmachines generatoren, bouw bronbemalingspompen
Werktuignaam: hijskranen 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 hijskranen 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 hijskranen 450 kW, bouwjaar vanaf 2014 hijskranen 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 hijskranen 450 kW, bouwjaar vanaf 2014 compacttrekkers 40 kW, bouwjaar vanaf 2008 graafmachines 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 hijskranen 450 kW, bouwjaar vanaf 2014 graafmachines 100 kW, bouwjaar vanaf 2015 generatoren, bouw 35 kW, bouwjaar vanaf 2007bronbemalingspompen 20 kW, bouwjaar vanaf 2007
Brandstof: Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Werktuigcode: B_HIJSKR_200_2014 B_HIJSKR_200_2014 B_HIJSKR_450_2014 B_HIJSKR_200_2014 B_HIJSKR_450_2014 H_COMP_TREK_40_2008 B_GRAAFMA_100_2015 B_HIJSKR_450_2014 B_GRAAFMA_100_2015 B_GENERAT_BOUW_35_2007 B_BRONBEM_20_2007
Categorie: STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 300 <= kW < 560, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 300 <= kW < 560, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IIIa, 37 <= kW < 56, bouwjaar 2008 (Diesel) STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel) STAGE IV, 300 <= kW < 560, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 75 <= kW < 130, bouwjaar 2015 (Diesel) STAGE II, 37 <= kW < 56, bouwjaar 2004 (Diesel)STAGE II, 37 <= kW < 56, bouwjaar 2004 (Diesel)
Code: S4Q S4Q SIVMDC51 S4Q SIVMDC51 S3AJ S4R1 SIVMDC51 S4R1 S2G S2G
Bouwjaar (vanaf): 2014 2014 2014 2014 2014 2008 2015 2014 2015 2007 2007

Emissieberekening - Belast NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Inzet in uren: 560 560 160 160 80 80 2208 2208 320 320 350 350 64 64 300 300 32 32 250 250 950 950
Tijd - Belast: 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Gehanteerde vermogen: 260 260 270 270 330 330 266 266 320 320 40 40 100 100 552 552 100 100 54 54 37 37
Belasting van het vermogen: 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.34 0.34 0.34 0.34
Emissiefactor (g/kWh): 1.00 0.003 1.00 0.003 1.00 0.003 1.00 0.003 1.00 0.003 3.70 0.003 0.80 0.003 1.00 0.003 0.80 0.003 8.80 0.003 8.80 0.003
Emissie tijdens belasting in kg: 70.62 0.19 20.95 0.06 12.80 0.04 284.85 0.79 49.66 0.14 25.12 0.02 2.48 0.01 80.32 0.22 1.24 0.00 27.92 0.01 72.69 0.03

Emissieberekening - Stationair NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Inzet in uren: 560 560 160 160 80 80 2208 2208 320 320 350 350 64 64 300 300 32 32 250 250 950 950
Tijd - Stationair 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Emissiefactor onbelast (g/l/uur): 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 14.20 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 13.90 0.003 13.90 0.003
Gehanteerde vermogen: 260 260 270 270 330 330 266 266 320 320 40 40 100 100 552 552 100 100 54 54 37 37
Cilinderinhoud: 13 13 13.5 13.5 16.5 16.5 9.2 9.2 10.8 10.8 2 2 5 5 27.6 27.6 5 5 2.7 2.7 1.85 1.85
Emissie tijdens stationair in kg: 21.84 0.01 6.48 0.00 3.96 0.00 60.94 0.02 10.37 0.00 2.98 0.00 0.96 0.00 24.84 0.01 0.48 0.00 2.81 0.00 7.33 0.00

NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Totaal: 92.46 0.20 27.43 0.06 16.76 0.04 345.79 0.81 60.03 0.14 28.10 0.02 3.44 0.01 105.16 0.23 1.72 0.00 30.73 0.01 80.02 0.03

WRM WRM WRM WRM WRM WRM WRM WRM WRM WRM
Aangeleverde mobiele bron: graafmachines bulldozers graafmachines kipper walsen
Gehanteerde werktuig: graafmachines bulldozers graafmachines kipper walsen
Werktuignaam: graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 bulldozers 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 graafmachines 200 kW, bouwjaar vanaf 2014 kipper, bouwjaar vanaf 2014 walsen 90 kW, bouwjaar vanaf 2015
Brandstof: Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Werktuigcode: B_GRAAFMA_200_2014 B_BULLDOZ_200_2014 B_GRAAFMA_200_2014 W_KIPPER_330_2014 B_WALS_90_2015
Categorie: STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel) kipper Euro-VI (Diesel) STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)
Code: S4Q S4Q S4Q kipperEuroVIMDC101 S4Q
Bouwjaar (vanaf): 2014 2014 2014 2014 2015

Emissieberekening - Belast NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Inzet in uren: 180 180 180 180 80 80 24 24 4 4
Tijd - Belast: 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Gehanteerde vermogen: 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150
Belasting van het vermogen: 0.69 0.69 0.55 0.55 0.69 0.69 0.24 0.24 0.55 0.55
Emissiefactor (g/kWh): 0.80 0.002 0.90 0.003 0.80 0.002 2.50 0.069 1.00 0.003
Emissie tijdens belasting in kg: 9.08 0.03 9.36 0.03 4.66 0.01 1.51 0.04 0.23 0.00

Emissieberekening - Stationair NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Inzet in uren: 180 180 180 180 80 80 24 24 4 4
Tijd - Stationair 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Emissiefactor onbelast (g/l/uur): 10.00 0.003 10.00 0.003 10.00 0.003 3.40 0.080 10.00 0.003
Gehanteerde vermogen: 130 130 150 150 150 150 150 150 150 150
Cilinderinhoud: 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Emissie tijdens stationair in kg: 3.51 0.00 4.05 0.00 1.80 0.00 0.18 0.00 0.09 0.00

NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3 NOx NH3
Totaal: 12.59 0.03 13.41 0.03 6.46 0.01 1.70 0.05 0.32 0.00



Bijlage 4 AERIUS Calculator rekenresultaat bouwfase



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 Referentie en Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De IJzergieterij RQkLWXDpDJgD

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 december 2020, 12:17 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 254,56 kg/j 320,97 kg/j 66,42 kg/j

NH3 1,97 kg/j < 1 kg/j -1,28 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Biesbosch + 0,04

Toelichting De IJzergieterij

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten

pagina 2/11



Locatie
Referentie

Emissie
Referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,31 kg/j 30,64 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 23,14 kg/j

Heftruck
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 200,78 kg/j

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,58 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,89 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 317,51 kg/j

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,10 0,14 + 0,04

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten

pagina 5/11



Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,10 0,14 + 0,04

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,02 0,03 + 0,01

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,02 0,02 + 0,01 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,02 + 0,01 -

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Referentie

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117432, 426077
NOx 30,64 kg/j
NH3 1,31 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

15,90 kg/j
1,06 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

9,58 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

5,16 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117284, 426164
NOx 23,14 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

9,03 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

10,30 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

3,80 kg/j
< 1 kg/j

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Naam Heftruck
Locatie (X,Y) 117326, 426134
NOx 200,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heftruck 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

200,78 kg/j
< 1 kg/j

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117475, 426017
NOx 1,58 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.349,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

114,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.174,0 / jaar NOx
NH3

1,23 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117374, 426082
NOx 1,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.349,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

114,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.174,0 / jaar NOx
NH3

1,50 kg/j
< 1 kg/j

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 117326, 426134
NOx 317,51 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

317,51 kg/j
< 1 kg/j

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RQkLWXDpDJgD (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

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 Referentie en Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De IJzergieterij RWGUhyqjt4eh

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 december 2020, 12:18 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 251,47 kg/j 267,20 kg/j 15,73 kg/j

NH3 1,93 kg/j < 1 kg/j -1,35 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Biesbosch + 0,02

Toelichting De IJzergieterij

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Referentie

Emissie
Referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,28 kg/j 28,94 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 21,75 kg/j

Heftruck
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 200,78 kg/j

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten

pagina 3/11



Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,52 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,79 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 263,89 kg/j

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,10 0,11 + 0,02

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,10 0,11 + 0,02

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,02 0,02 0,00

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,02 0,02 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,01 0,00 -

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,00 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Referentie

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117432, 426077
NOx 28,94 kg/j
NH3 1,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

14,96 kg/j
1,02 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

8,97 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

5,02 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117284, 426164
NOx 21,75 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

8,43 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

9,70 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

3,62 kg/j
< 1 kg/j

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Naam Heftruck
Locatie (X,Y) 117326, 426134
NOx 200,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heftruck 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

200,78 kg/j
< 1 kg/j

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117475, 426017
NOx 1,52 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.349,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

114,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.174,0 / jaar NOx
NH3

1,20 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117374, 426082
NOx 1,79 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.349,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

114,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.174,0 / jaar NOx
NH3

1,43 kg/j
< 1 kg/j

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 117326, 426134
NOx 263,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

263,89 kg/j
< 1 kg/j

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RWGUhyqjt4eh (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

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 Referentie en Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjKBB4phdKne (08 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De IJzergieterij RjKBB4phdKne

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 december 2020, 12:18 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 248,39 kg/j 301,51 kg/j 53,12 kg/j

NH3 1,89 kg/j < 1 kg/j -1,19 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Biesbosch + 0,03

Toelichting De IJzergieterij

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Referentie

Emissie
Referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,24 kg/j 27,25 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 20,36 kg/j

Heftruck
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 200,78 kg/j

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,47 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,69 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 298,35 kg/j

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,10 0,13 + 0,03

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,10 0,13 + 0,03

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,02 0,03 + 0,01

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,02 0,02 + 0,01 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,02 0,00 -

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01 0,01 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Referentie

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117432, 426077
NOx 27,25 kg/j
NH3 1,24 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

14,02 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

8,35 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

4,88 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117284, 426164
NOx 20,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

7,83 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

9,10 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

3,43 kg/j
< 1 kg/j

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Naam Heftruck
Locatie (X,Y) 117326, 426134
NOx 200,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heftruck 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

200,78 kg/j
< 1 kg/j

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117475, 426017
NOx 1,47 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.349,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

114,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.174,0 / jaar NOx
NH3

1,17 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117374, 426082
NOx 1,69 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.349,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

114,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.174,0 / jaar NOx
NH3

1,35 kg/j
< 1 kg/j

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 117326, 426134
NOx 298,35 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele werktuigen 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

298,35 kg/j
< 1 kg/j

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RjKBB4phdKne (08 december 2020)Resultaten Referentie

Realisatiefase

Resultaten
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Bijlage 5 AERIUS Calculator rekenresultaat 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 Referentie en Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

De IJzergieterij RNVNRqP7K534

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

08 december 2020, 12:18 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 245,30 kg/j 110,23 kg/j -135,07 kg/j

NH3 1,85 kg/j 7,00 kg/j 5,16 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting De IJzergieterij

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Referentie

Emissie
Referentie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,21 kg/j 25,55 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 18,97 kg/j

Heftruck
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 200,78 kg/j

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Plangebied
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

3,87 kg/j 66,18 kg/j

Route noord
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,15 kg/j 16,14 kg/j

Route oost
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,98 kg/j 27,91 kg/j

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten

pagina 4/10



Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Biesbosch 0,01 0,00 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Biesbosch

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,01 0,00 0,00

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,01 0,00 0,00

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

0,01 0,00 0,00 -0,01

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,01 0,00 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,01 0,00 0,00 -

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Referentie

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117432, 426077
NOx 25,55 kg/j
NH3 1,21 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

13,08 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

7,74 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

4,74 kg/j
< 1 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 117284, 426164
NOx 18,97 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 330,0 / etmaal NOx
NH3

7,22 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

23,0 / etmaal NOx
NH3

8,50 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 / etmaal NOx
NH3

3,24 kg/j
< 1 kg/j

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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Naam Heftruck
Locatie (X,Y) 117326, 426134
NOx 200,78 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heftruck 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

200,78 kg/j
< 1 kg/j

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 117297, 426099
NOx 66,18 kg/j
NH3 3,87 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.579,0 / etmaal NOx
NH3

66,18 kg/j
3,87 kg/j

Naam Route noord
Locatie (X,Y) 117118, 426309
NOx 16,14 kg/j
NH3 1,15 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 395,0 / etmaal NOx
NH3

16,14 kg/j
1,15 kg/j

Naam Route oost
Locatie (X,Y) 117476, 426016
NOx 27,91 kg/j
NH3 1,98 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.184,0 / etmaal NOx
NH3

27,91 kg/j
1,98 kg/j

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RNVNRqP7K534 (08 december 2020)Resultaten Referentie

Gebruiksfase

Resultaten
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Kuiper compagnons heeft IDDS Archeologie in oktober 2013 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan 
vier locaties in Hardinxveld-Giessendam, gemeente Hardinxveld-Giessendam. De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van de vier locaties, waarbij de huidige bebouwing wordt 
gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat locaties 1, 2 en 4 in het buitendijkse gebied liggen. De natuurlijke 
afzettingen, bestaande uit gorzen, hebben een lage verwachting omdat ze zijn gevormd door 
regelmatige overstromingen van de Merwede. Over de natuurlijke afzettingen is een ophoogpakket 
aanwezig, voornamelijk bestaande uit zand maar in locatie 4 ook vaak uit opgebracht puin van de 
ijzergieterij. Omdat deze drie locaties ook buitendijks lagen en pas bruikbaar werden na ophoging, 
geldt voor deze gebieden een lage verwachting voor alle perioden en wordt geadviseerd hier geen 
nader onderzoek uit te laten voeren. 

Locatie 3 ligt ten noorden van de dijk en dus in het binnendijkse gebied. De natuurlijke afzettingen 
verschillen hier sterk. Het midden en noordelijke deel van het plangebied is de rivierkom van de 
merwede aanwezig. In het zuiden is de dijk opgebracht. Aan de voet van de dijk zijn resten van 
bebouwing uit de Nieuwe tijd aangetroffen in de boring. Het is mogelijk dat resten uit de Late 
Middeleeuwen – Nieuwe tijd nog in de ondergrond aanwezig zijn. In dat geval is het mogelijk om in 
het overige deel van het plangebied resten van erfbebouwing en menselijke activiteiten aan te treffen. 
Daarom wordt geadviseerd om voor deze locatie een aanvullend onderzoek uit te laten voeren. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Kuiper compagnons heeft IDDS Archeologie in oktober 2013 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan 
vier locaties in Hardinxveld-Giessendam, gemeente Hardinxveld-Giessendam. De aanleiding voor dit 
onderzoek is de geplande herinrichting van de vier locaties, waarbij de huidige bebouwing wordt 
gesloopt en wordt vervangen door nieuwbouw. Er is nog geen exacte inrichting van de locaties 
bekend. Het gemeentelijk beleid schrijft voor dat voor de vier locaties een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is. 

1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting voor de plangebieden. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen de plangebieden. Het doel van het verkennende 
veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in de plangebieden, voor zover deze 
vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van de 
plangebieden worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 
antwoord gegeven (Koekkelkoren 2013): 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in de plangebieden en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in de plangebieden? Zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van de plangebieden en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van de 
plangebieden? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2 (Centraal College van Deskundigen 2010). 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 5. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging van het (her) in te richten gebieden, ofwel de plangebieden, is weergegeven in Bijlage 1. 
De plangebieden liggen verspreid binnen Hardinxveld-Giessendam (bijlage 1). De exacte ligging en 
contouren van elk plangebied zijn nader weergegeven in Bijlagen 3a-d en op de onderstaande 
figuren. 
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Figuur 1. De plangebieden (rood omlijnd en genummerd) op een luchtfoto uit 2010 (Bing Maps). 

Figuur 2. Locatie 1 (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2010 (Bing Maps). 
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Figuur 3. Locatie 2 (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2010 (Bing Maps). 

Figuur 4. Locatie 3 (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2010 (Bing Maps). 
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Figuur 5. Locatie 4 (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2010 (Bing Maps). 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken 
naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde 
archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar 
informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de verwachtingskaart van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam en van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de 
provincie Zuid-Holland. Daarnaast is er gekeken naar de landelijke verwachtingskaart (de Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden; IKAW) en naar het Archeologisch Informatie Systeem (Archis II) 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen 
uit beschikbaar historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19e eeuw en enkele 
historische topografische kaarten (watwaswaar.nl), en via de website van de Atlas Leefomgeving 
(www.atlasleefomgeving.nl). 

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 
gemaakt van de bodemkaart van Nederland (Stichting voor Bodemkartering 1984), de 
stroomruggenkaart van het Nederlands rivierengebied (Cohen et al. 2012) en de geomorfologische 
kaart van Nederland (Alterra 2005). Daarnaast is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand 
van Nederland (AHN; ahn.geodan.nl).  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 
bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst). Voor aanvullende informatie is 
gesproken met bewoners en/of eigenaars van de percelen. 

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

2.2.1. Ontstaansgeschiedenis landschap 
Het plangebied bevindt zich in de Alblasserwaard, in de overgangszone tussen het Midden-
Nederlandse rivierengebied en het westelijke perimariene getijdengebied.  

In de diepe ondergrond van het plangebied (vanaf 7 tot 8 m onder het huidige maaiveld) komen 
Pleistocene rivierafzettingen voor, afgezet tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien, 120.000 tot 
11.650 jaar geleden) die gerekend worden tot de Formatie van Kreftenheye. Deel van deze 
afzettingen zijn rivierduinen. Dit zijn hoge, steile duinen aan de rivieren die bestaat uit het opgeblazen 
zand uit de droge rivierbeddingen.  

Door de opwarming in de periode na het Weichselien, vanaf het begin van het Holoceen (vanaf circa 
10.000 jaar geleden), begonnen de ijskappen te smelten en begon de zeespiegel te stijgen. De 
hoeveelheid vegetatie nam snel toe, waardoor de afvoer van de rivieren regelmatiger werd. Deze 
kregen hierdoor weer een meer meanderend patroon (Formatie van Echteld; de Mulder et al. 2003). 
Een meanderende rivier heeft een kronkelende geul, waarbij door de erosie van de oevers de 
bochten steeds groter worden en/of langzaam stroomafwaarts migreren. De breedte van de geul blijft 
echter vrijwel gelijk. Hierdoor wordt in de binnenbocht van een meander zand afgezet en ontstaat 
door de migratie over vele jaren een breed zandlichaam in de bodem. Buiten de geul wordt bij 
overstromingen het zand en de zandige kleien afgezet op de oevers van de geul en worden 
oeverwallen gevormd. Steeds verder van de geul verwijderd, in de lager gelegen komgebieden, wordt 
steeds fijner sediment afgezet in de vorm van siltige kleien. Die delen van de komgebieden die zo ver 
van de rivier afliggen dat het water geen sediment meer bevat kennen dusdanig hoge 
(grond)waterstanden dat afgestorven plantenresten niet meer kunnen vergaan en er veen ontstaat. 

Tijdens de snelle zeespiegelstijging gedurende het Holoceen ontwikkelden zich direct ten westen van 
de huidige kustlijn de eerste strandwallen, waarachter onder rustige en natte omstandigheden grote 
broek- en bosveengebieden ontstonden (het Hollandveen Laagpakket van de Formatie van 
Nieuwkoop; de Mulder et al. 2003). Het veengebied dacht achter de strandwallen en in de 
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rivierkommen kon ontstaan, werd doorsneden door verschillende veenstroompjes zoals de Giessen 
en door rivierlopen. Deze rivierlopen hebben zich binnen dit gebied verschillende keren verlegd, 
waarbij zich verschillende stroomgordels hebben ontwikkeld. Verlandde rivierlopen (stroomruggen) en 
de rivierduinen werden door het veen bedekt en waren niet meer zichtbaar in het landschap. Door de 
klink van het veenpakket kwamen deze klei- en zandpakketten relatief hoger te liggen in het 
landschap omdat ze minder inklonken dan het veen. Daarom vormden stroomgordels een gunstige 
locatie voor bewoning. 

De veenvorming duurde voort tot aan de Late Middeleeuwen. Tussen ongeveer 1000 en 1300 na Chr. 
werd het veengebied ontgonnen. Hierbij werden vanaf een ontginningsas, een weg of een vaart, 
langgerekte percelen aangelegd. Dit type ontginning staat bekend als cope-ontginning. Vanaf 
ongeveer 1400 na Chr. is het veen op veel plaatsen op grote schaal afgegraven of gebaggerd ten 
behoeve van de turfwinning (Berendsen 2005).  

2.2.2. Geomorfologie  
De vier locaties liggen binnen de bebouwde zone van Hardinxveld-Giessendam (Alterra, 2005). Het 
noorden van locatie 3 ligt in een rivierkomvlakte. Het is waarschijnlijk dat de overige locaties ook in 
deze vlakte liggen.  

De stroomruggenkaart van Cohen et al. (2012) laat zien dat locaties 1-3 inderdaad in het komgebied 
liggen (Figuur 6). De westelijke helft van locatie 4 ligt op de stroomrug van Hardinxveld-Giessendam. 
Deze was actief in de Vroeg Romeinse tijd (30-100 na Chr.).  

De overige stroomruggen in de omgeving zijn van de Merwede, ten zuiden van de plangebieden, die 
actief is vanaf 275 voor Chr. tot het heden en de Vecht die actief was van 540 voor Chr. tot 1152 na 
Chr. De stroomrug van Giessen heeft een vergelijkbare datering. Deze stroom was actief tussen 480 
voor Chr. tot 1080 na Chr. 

 

 

 
 
Figuur 6. De locaties (rood 
omlijnd) op de 
stroomruggenkaart (bron: 
Cohen et al. 2013).  
De rode stroomrug met 
nummer 307 is de Merwede, 
de gele is van Hardinxveld 
(nr. 58), de groene is de 
Vecht (nr. 186) en de roze is 
van Giessen (nr. 407). 
 
 

 

2.2.3. Bodem 
Ook op de bodemkaart liggen de vier locaties binnen de bebouwde zone (Stichting voor 
Bodemkartering 1984). De omgeving van de bebouwde zone bestaat voornamelijk uit kalkloze 
drechtvaaggronden en kalkhoudende poldervaaggronden. De drechtvaaggronden gaan binnen 40-80 
cm over in veen, de poldervaaggronden bestaan volledig uit grijze klei. 

De grondwatertrap in het plangebied is op basis van de omgeving waarschijnlijk II of III wat inhoudt 
dat het grondwater in de winter binnen de 40 cm staat en in de zomer respectievelijk tussen 50-80 en 
80-120 cm –mv staat. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 
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De vier locaties liggen op de gemeentelijke verwachtingenkaart in of aan het historisch bouwlint van 
Hardinxveld-Giessendam (Figuur 7). De oude bebouwing ligt aan de dijken, die worden gevormd door 
de huidige straten Buitendams – Damstraat – Binnendams en de Rivierdijk – Peulenstraat. De eerste 
drie locaties liggen aan het eerst genoemde lint, locatie 4 aan het tweede. Locatie 1 ligt echter ten 
zuiden van het bebouwingslint, en daarmee buiten de dijken. Het ligt echter wel op de stroomrug van 
de Merwede. De locatie is daarom een middelmatige verwachting toegekend. Locatie 2 ligt tevens ten 
zuiden van de dijk, maar binnen het bebouwingslint en ten noorden van de Karnemelksloot. De 
locatie is daarom een middelmatige verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd. Locatie 3 ligt ten noorden van het bebouwingslint. Het zuidelijke deel van deze locatie ligt nog 
binnen het bebouwingslint en heeft daarom een middelmatige verwachting voor resten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Het middelste deel van de locatie heeft een hoge verwachting voor 
resten aan op nabij het oppervlak. Het uiterste noorden van het plangebied ligt in het komgebied van 
de stroomrug en heeft daarom een lage verwachting. Locatie 4 ligt ten zuiden van de Rivierdijk en 
aan de Binnen Merwede. De delen van de locatie die grenzen aan de rivierdijk hebben een 
middelmatige verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. De overige delen 
hebben een middelmatige verwachting voor alle perioden. 

 

 

 

Binnen de plangebieden zijn geen terreinen aanwezig die op de Archeologische Monumentenkaart 
(AMK) als waardevol staan aangegeven. Ook zijn er geen waarnemingen en vondsten gemeld en 
geen eerdere onderzoeken uitgevoerd. In de plangebieden zijn geen ondergrondse bouwhistorische 
waarden bekend (www.atlasleefomgeving.nl).  

Er zijn geen archeologische resten bekend in de diverse locaties, noch zijn er eerder onderzoeken 
uitgevoerd. In de omgeving van de locaties zijn wel enkele onderzoeks- en vondstmeldingen bekend. 
Aan de overzijde van de Merwede ligt het verdronken dorp Houweninghen dat daar lag vanaf de 11e 
eeuw tot de st. Elisabethsvloed (1421) waarna het abrupt verlaten werd (AMK-terrein 10701). Aan de 
noordelijke oever van de Merwede zijn twee donken met resten van het Mesolithicum aangetroffen, 
circa 900 m ten noordwesten en 1000 m ten noorden van locatie 3.  

Figuur 7. De vier locaties (rood omlijnd) op de 
gemeentelijke verwachtingenkaart.  
Links: legenda. 
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De onderzoeken in de omgeving van de locaties hebben vaak geconcludeerd dat er geen nader 
onderzoek nodig was omdat er een lage verwachting geldt. Deze lage verwachting is vaak gebaseerd 
op de aanwezigheid van veen en het ontbreken van zandlagen die wijzen op een rivierdonk 
(onderzoeksmeldingen 5860, 9196, 21656, 34854, 36004, 37284, 40802, 40804, 46714, 43072 
waarna 52323 is uitgevoerd en 55042). Circa een kilometer ten oosten van locatie 4 is een 
booronderzoek uitgevoerd, waaruit is gebleken dat de locatie pas in de jaren ’50 of ’60 is ontstaan en 
daarvoor uitsluitend water was. Dit geldt niet voor locatie 4, omdat deze ten noorden van de dijk ligt, 
in tegenstelling tot het onderzoek dat ten zuiden van de dijk is gelegen. 

De waarnemingen in de omgeving liggen vrijwel uitsluitend langs de loop van de stroomrug van 
Giessen, aan de Binnendamseweg. Het betreft een groot aantal huisterpen uit de Late 
Middeleeuwen.  

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen   

De oudste bebouwing van Hardinxveld-Giessendam is gelegen aan de Buitendams en het verlengde 
daarvan naar het noordoosten, waar huisterpen uit de Late Middeleeuwen aanwezig zijn. Deze zijn 
het gevolg van de st. Elisabethsvloed, waardoor het gebied zwaar getroffen is en waarna het gebied 
nog nat bleef en sterk beïnvloed werd door overstromingen vanuit de Merwede. Kustmatige 
ophogingen zoals huisterpen en dijken waren de beste methode van de mens om zich te beschermen 
tegen de invloed van het water.  

De bebouwing in Hardinxveld-Giessendam bleef beperkt tot deze hogere delen aan de dijken. Pas in 
de 19e en 20e eeuw breidde de bebouwing zich sterk uit. In deze periode werden ook de industriële 
werkzaamheden uitgebreid in Hardinxveld-Giessendam, waar het geleidelijk de visvangst verving als 
een van de belangrijkste middelen van bestaan. Aan het einde van de 19e eeuw werd de ijzergieterij 
(locatie 4) gesticht, en in 1902 de scheepswerf op locatie 2 (www.hardinxveld-giessendam.nl).   

De helft van de huidige bebouwing aan de Buitendams dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw en 
de andere helft uit de 20e eeuw. Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen uit de 18e eeuw. De 
bebouwing ten zuiden van de Giessen dateert pas uit de 20e eeuw (www.edugis.nl). De bebouwing in 
de locaties 1, 2 en 3 dateert uit de 20e eeuw, respectievelijk uit 1977, 1924-62 en 1957). De 
bebouwing in locatie 4 dateert uit het einde van de 19e eeuw aan de dijk en uit de 20e eeuw voor de 
overige delen van het plangebied. 

De rivierdijk is in de tweede helft van de 20e eeuw nog opgehoogd met een pakket zand. Daarvoor 
bestonden de dijken uit aarden wallen, die pas in de 17e eeuw werden verhard (www.hardinxveld-
giessendam.nl). Op sommige locaties is daarbij het maaiveld rondom de bestaande woningen 
opgehoogd, wat nog te zien is aan de hoogte van de ramen dat aan de buitenzijde op maaiveldniveau 
ligt, maar aan de binnenzijde op de gebruikelijke 0,5-1,0 m ten opzichte van de vloer ligt. De 
achterterreinen van locatie 4 zijn bovendien opgehoogd met materiaal van de ijzergieterij dat in de 
tweede helft van de 20e eeuw gratis af te halen was (pers. comm. bewoners Rivierdijk 759). 

2.5. Huidig landgebruik 

De inrichting van de vier locaties is met name gebaseerd op waarnemingen tijdens het locatiebezoek 
en wordt aangevuld met gegevens van het bureauonderzoek. 

Locatie 1. Fort, Uranusstraat 4 

Deze locatie bestond tijdens het veldwerk vrijwel volledig uit bedrijfshallen, waarvan slechts het 
westelijke deel nog in gebruik was. Het oostelijke deel was een leegstaande hal. De hallen zijn 
verhard met een betonnen vloer. Op het binnenplein van de hallen was verharding van klinkers 
aanwezig. Het hoogteverschil van dit pleintje ten opzichte van de omliggende straten is ruim een 
meter. Het noorden van het plangebied is de aangelegde kade van de Giessen. Het hoogteverschil 
met het water is 2-3 meter. 
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In het verleden zijn vier zones gesaneerd in het gebied, namelijk in het zuidwesten van het 
plangebied, in het noordwesten, in het noordoosten van de hallen en een kleine zone in het uiterste 
zuiden van de locatie, ten oosten van de oprit aan het midden van de Uranusstraat.  

Locatie 2. Scheepswerf, Buitendams 235 

Deze locatie bestaat uit een hal voor de scheepswerf in het noordwesten van het plangebied. Het 
westelijke deel van het plangebied is verhard met grind en puin. Het midden van het terrein bestaat 
uit een tuin en het oostelijke deel is verhard met klinkers. De maaiveldhoogte van het plangebied 
verschilt sterk. In het noorden, op de dijk is het maaiveld gemiddeld 4,0 m NAP, terwijl het maaiveld 
naar het zuiden sterk afloopt, tot circa 1,8 m NAP.  

Locatie 3. Nederveen-Huisman, Buitendams 348-350 

Het plangebied ligt aan de noordzijde van de dijk. Het hoogteverschil van de dijk met het 
oorspronkelijke maaiveld is hier sterk zichtbaar. In het zuiden van het plangebied, tussen de 
bebouwing van het plangebied is er een sterk hoogteverschil van ruim drie tot vier meter op een 
afstand van minder dan twee meter vanaf het wegdek. Het hoogteverschil is geleidelijker in westen 
van het plangebied, waar de oprit geleidelijk afloopt vanaf de weg (4,3 m NAP) naar het 
achterliggende land (-1,3 m NAP). De bebouwing in het plangebied bestaat uit een verlaten hal met 
een betonnen vloer. Deze vloer loopt van halverwege het plangebied naar de dijk, waar hetzelfde 
niveau aangehouden wordt. In de zuidelijke helft van het gebouw is sprake van twee etages, waarvan 
de bovenste aansluit op het straatniveau van de dijk. Ook in het oosten van het plangebied is sprake 
van een steile, verharde oprit naar de dijk. Buiten de bebouwing en opritten is vrijwel de hele locatie 
onverhard. Ten oosten van de hal is het plangebied in gebruik als boomgaard, met kleine opstal. Het 
uiterste noorden van het plangebied is in gebruik als weide voor kippen en geiten. Het oosten bestaat 
uit een (moes)tuin en schuurtjes die bij de bebouwing aan de dijk horen. 

Locatie 4: IJzergieterij, Rivierdijk 828 

De locatie van de IJzergieterij betreft het huidige terrein van aannemersbedrijf gebr. Blokland in het 
westen, woningen aan de Rivierdijk en een braakliggend achterterrein in het zuiden. Het westen van 
het terrein is voornamelijk met grind en puin verhard. Rondom de woningen zijn de opritten verhard 
met asfalt. De verharding in het achterterrein verschilt van geen, tot puin tot stelconplaten. Op het 
achterterrein is de bebouwing (deels) gesloopt en is veel van het terrein overwoekerd met planten. 
Het hoogteverschil van deze locatie is vergelijkbaar met de overige locaties; een hoog maaiveld aan 
de dijk van circa 5 m NAP, steile opritten en een aflopend terrein tot gemiddeld 2,5 m NAP in het 
zuiden. 

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor de delen van 
de locaties aan de dijk. Aan de dijken is bebouwing bekend vanaf de Late Middeleeuwen, hoewel 
dergelijke resten niet bekend zijn binnen het plangebied. Bebouwing vóór de bedijking zal met name 
aangetroffen kunnen worden op huisterpen in Hardinxveld-Giessendam, maar ook dergelijke resten 
zijn niet waargenomen tijdens de locatiebezoeken. Delen van en aan de dijk zijn echter verstoord of 
subrecent zijn opgehoogd, waardoor deze resten niet meer zichtbaar zijn. Oudere resten van 
bewoning zijn mogelijk aan te treffen op rivierduinen die in het gebied van Hardinxveld-Giessendam 
voorkomen. De ligging van het gebied aan de Merwede maakt het echter niet aannemelijk dat deze 
rivierduinen nog intact aanwezig zijn, of worden aangetroffen binnen de onderzoeksdiepte van 4,0 m 
–mv. 

De verwachting voor locatie 1 is dat het gebied lange tijd buitendijks heeft gelegen en pas in de 20e 
eeuw bebouwd werd. Het heeft dus een lage verwachting voor resten voor de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd. Voor oudere resten geldt tevens een lage verwachting omdat de locatie in een 
komgebied ligt.  
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Voor locatie 2 geldt een middelmatige verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe 
tijd, maar uitsluitend voor het noorden van de locatie. Voor het zuiden geldt een lage verwachting 
voor alle perioden. Deze locatie lag namelijk ook in een komgebied. 

Voor locatie 3 geldt een verwachting voor resten van bewoning aan de dijk. Hier is in het midden 
vermoedelijk relatief weinig ophoging, in tegenstelling tot de overige delen bij de opritten. Voor het 
zuidelijke deel, aan de dijk, geldt daarom een hoge verwachting. Voor het midden en noordelijke deel 
van het plangebied geldt een lage verwachting voor alle perioden vanwege de ligging van de dijk, 
waardoor uitsluitend erfresten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn, maar geen 
resten uit eerdere perioden vanwege de ligging in de kom. 

Locatie 4 ligt buiten de dijk, waardoor een lage verwachting geldt voor het achtergebied. De delen die 
aan de dijk grenzen en waar resten van bewoning en activiteiten uit de Late Middeleeuwen en 
Nieuwe tijd mogelijk aanwezig zijn, onder een ophogingspakket met onbekende, en vermoedelijk 
variërende, dikte. Voor de westelijke helft van het plangebied geldt een hoge verwachting omdat het 
op de stroomrug van Hardinxveld ligt. Deze stroomrug was actief in de Vroeg Romeinse tijd en is 
waarschijnlijk overspoeld door afzettingen van de Merwede tot in de Nieuwe tijd. 

Om het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen en om te controleren in hoeverre 
de bodemopbouw in de plangebieden nog intact is, is er een Inventariserend Veldonderzoek, 
verkennende fase, uitgevoerd. 
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, is om de in het bureauonderzoek 
opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 
Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 
gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, 
voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones worden 
uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het veldonderzoek 
bestond uitsluitend uit een booronderzoek, een veldkartering was niet mogelijk vanwege de 
bebouwing en bestrating. 

3.2. Werkwijze 

In de vier plangebieden zijn in totaal 51 boringen gezet. Deze zijn als volgt verdeeld: negen boringen 
op locatie 1, vijf boringen op locatie 2, tien boringen op locatie 3 en zevenentwintig boringen op 
locatie 4. In de eerste drie locaties is één boring tot 4,0 m –mv gezet en de overige boringen tot 2,0 m 
–mv. Op locatie 4 zijn drie boringen dieper gezet dan 2,0 m –mv, tot een maximum van 4,0 m –mv.  

De boringen zijn zoveel mogelijk geplaatst op locaties waar geen verharding of bebouwing aanwezig 
is. Tevens is rekening gehouden met de aanwezige vervuilingen (pers. comm. Soelaas, dhr. B. 
Stuive).  

Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. Waar puin in de 
ondergrond aanwezig was, is indien nodig gebruik gemaakt van een ramguts. Het veldonderzoek is 
uitgevoerd door drs. A.M.H.C. Koekkelkoren (prospector MA). 

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 
SIKB 2008) met behulp van een veldcomputer en het programma TerraIndex van I.T. Works. De 
locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten met een GPS. De inpandige boringen en 
de boringen dicht bij bebouwing zijn vanuit de bebouwing en topografie ingemeten. De hoogtes van 
de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel Hoogtebestand van Nederland en 
waarnemingen in het veld. De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het veld 
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, 
vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Locatie 1 

3.3.1. Resultaten veldwerk 
Het plangebied bestaat uit een opgehoogd pakket zand met een dikte van een halve meter in boring 2 
tot meer dan twee meter in boring 1. In boring 2 is het pakket zand minder dik, maar hier is een 
kunstmatige ophoging van klei aanwezig. De ophooglaag is aangebracht voor de aanleg van de 
huidige bebouwing. 

De natuurlijke afzettingen in het plangebied beginnen op 1,0-1,5 m NAP. Deze afzettingen bestaan uit 
matig tot sterk siltige klei. De klei bevat zwarte vlekken van plantenresten. Het betreft de afzettingen 
van de Merwede die in het buitendijkse gebied zijn afgezet, de zogenaamde gorzen. Deze afzettingen 
zijn onderin grover dan bovenin, zoals geconstateerd is in de dieper boring, boring 7, waar vanaf -1,0 
m NAP sterk siltig zand aanwezig is met laagjes klei.  

In het plangebied zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Wel is in boring 2, op de 
kunstmatige ophoging mogelijk ouder is dan de ophooglaag, door 20 cm baksteen geboord. Het is 
niet bekend of deze baksteen nog in verband ligt, of dat het een los (puin) fragment betreft. 

3.3.2. Interpretatie 
De locatie is volledig opgehoogd. Dit is te zien aan het hoogteverschil met de Uranusstraat, maar 
tevens in de boorstaten. Hieruit blijkt dat het opgebrachte pakket vaak meer dan twee meter dik is. 
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Met name in de diepe boring zijn de natuurlijke afzettingen aangetroffen, maar vermoedelijk ook 
onderin de twee meter boringen. Deze afzettingen zijn typerend voor het buitendijkse gebied, waar 
een gebied geleidelijk wordt opgehoogd door overstromingsafzettingen. Deze afzettingen wijzen dus 
op een milieu dat lange tijd onder invloed van de getijden heeft gestaan en waar bewoning niet 
aantrekkelijk was. Ook na de bedijking van Hardinxveld-Giessendam was het gebied nog onder 
invloed van de getijden, omdat het buitendijks ligt. Er is geen oud maaiveld aangetroffen onder de 
ophooglaag, die uit de 20e eeuw dateert. Daarom geldt een lage verwachting voor alle perioden in het 
plangebied. 

3.4. Locatie 2 

3.4.1. Resultaten veldwerk 
De weg ten noorden van het plangebied ligt op de dijk. Vanaf het noorden loopt het plangebied sterk 
af naar het zuiden, met een verschil van circa anderhalve meter. De noordelijke boringen bestaan 
volledig uit een laag ophoogzand, dat vanaf 1,5 m -mv puinhoudend is. Boring 2 is daarom drie keer 
gezet, maar telkens niet door de puinlaag en ook boring 1 kon niet dieper dan 1,4 m –mv worden 
gezet. Boring 3 is in het midden van het plangebied gezet. Hier ligt het maaiveld op circa +3,25 m 
NAP. De top van deze boring bevat het humeuze oppervlak van de dijk, bestaande uit een kleilaag 
dat het huidige maaiveld vormt, over een zandlaag dat mogelijk het oude oppervlak betreft. In de 
zandlaag zijn brokken baksteen aanwezig. Onder de zandlaag zijn natuurlijke afzettingen aanwezig. 
Deze afzettingen zijn fijner naar boven toe (fining upwards), waarbij ze onderin de boring op 4,0 m –
mv bestaan uit uiterst siltige klei. Naar boven toe neemt het siltgehalte af. Dit zijn de gorzen: 
restgeulafzettingen van de Merwede, waardoor de uiterwaarden gevormd werden.  

De twee zuidelijke boringen in het plangebied bestaan uit dempingsmateriaal. Dit was dus 
oorspronkelijk water, en is pas in de 19e-20e eeuw bij de locatie betrokken. 

3.4.2. Interpretatie 
Het noorden van het plangebied bestaat uit subrecente ophogingen. Het zuiden van het plangebied is 
gedempt. In het midden van het plangebied zijn onder een halve meter ophoog- en tuingrond 
afzettingen aanwezig van het buitendijkse gebied. Deze afzettingen bestaan uit afzettingen die steeds 
fijner worden naar boven. Het is mogelijk om in het noorden van het plangebied onder de moderne 
ophogingen met zand de oorspronkelijke dijk aan te treffen. Op de overgang van de dijk met het 
achterland is het mogelijk om bebouwing aan te treffen vanaf de aanleg van de dijk. De ligging 
buitendijks maakt het echter geen aantrekkelijke locatie, in tegenstelling tot het gebied ten noorden 
van de dijk (binnendijks). Daarom geldt een lage verwachting voor archeologische resten voor alle 
perioden in het plangebied en geen verwachting voor het zuidelijke deel, dat gedempt is. 

3.5. Locatie 3 

3.5.1. Resultaten veldwerk 
In het plangebied is in het zuiden de dijk aanwezig, waar het maaiveld circa 4,5 m NAP is. Boring 9 is 
in de dijk gezet. Naar het noorden toe loopt het maaiveld sterk af. De dijk is slechts twee of drie meter 
duidelijk aanwezig in het plangebied. In boring 10, de op één na zuidelijkste boring, is het maaiveld 
slechts 1 m NAP, en deze boring is gezet in een perk dat circa een halve meter boven het loopvlak uit 
stak. Het maaiveld in het uiterste noorden van het plangebied is circa -1,3 m NAP. Dit is een 
hoogteverschil van circa zes meter.  

In het zuiden van het plangebied zijn geen natuurlijke afzettingen aangetroffen. Hier bestaat boring 9 
uit een modern ophoogpakket van zand van ruim anderhalve meter dikte. Daaronder is de top van de 
dijk aanwezig, bestaande uit 80 cm matig siltige klei. De klei is matig humeus en bevat 
baksteenspikkels (niet dateerbaar) en is doorworteld. Dit is het oude maaiveld vóór de ophoging met 
het zand. 

Boring 10 is gezet aan de voet van de dijk. De bovenste 20 cm van deze boring bestaat uit de 
bouwvoor: matig zandige, sterk humeuze klei met baksteenspikkels en andere puinfragmentjes. De 
laag daaronder is iets minder humeus en wat grijzer van kleur. Ook dit hoort bij de ophooglaag voor 
het perkje. Daaronder is een matig siltige kleilaag aanwezig die matig humeus is en resten baksteen 
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uit de Nieuwe tijd op basis van het baksel en aardewerk (roodbakkend, te klein voor determinatie en 
dus niet verzameld) bevat. Ook zijn er sporen van fosfaat aangetroffen. De boring is op 1,2 m -mv 
gestaakt op puin, vermoedelijk hetzelfde puin als is aangetroffen in deze laag. Deze laag is een oude 
woonlaag van bewoning in de Nieuwe tijd aan de dijk.  

Ook in boring 8 is de voet van de dijk nog aangetroffen, onder een omgewerkte humeuze laag van 40 
cm dikte. De voet van de dijk bestaat, net als in boringen 9 en 10, uit een matig siltige kleilaag. De 
laag is niet humeus. Onder deze dijklaag is een natuurlijke laag matig siltige klei aanwezig, die zwarte 
vlekken van plantenresten bevat. De onderste twintig centimeter van deze boring die van +0,2 tot -1,8 
m NAP loopt, bevat geen plantenresten meer, maar is wat bruiner van kleur.  

In het achterland van de dijk bestaat uit de bodem uit een veenpakket met de top op gemiddeld -2,0 
m NAP. Het veen bevat vaak houtresten en het veen is vaak kleiig. In de onderste halve meter van 
boring 2 overheerst de kleicomponent zelfs over het veen. Boring 4 is tot 4,0 m –mv gezet. Het kleiige 
veen is tot deze diepte aanwezig. Over het veen is een matig siltige kleilaag aanwezig van circa 70 
cm dikte. De top van deze kleilaag is vaak humeus, dit is de bouwvoor. 

In het plangebied zijn ook enkele verstoringen bekend. Boring 7 is gezet in de bebouwing in het 
midden van het plangebied, de bedrijfshal. Hier is de ondergrond verstoord tot 80 cm -mv. Daaronder 
is een laag matig fijn, matig siltig zand aanwezig, met een venige of humeuze top. De boring moest 
echter na een meter worden gestaakt. In boring 4 is de top van het veen verstoord door de aanleg 
van een sloot. De sloot is inmiddels gedempt, maar het slib van de slootbodem is tot circa -3,4 m NAP 
(circa 2,4 m –mv) aangetroffen. Omdat de top van het veen in de omgeving op circa -2,0 m NAP is 
aangetroffen, mag worden verwacht dat de sloot anderhalve meter diep was.  

3.5.2. Interpretatie 
In het noorden van het plangebied is de oude dijk nog aanwezig, met resten van bebouwing die aan 
de voet van de dijk heeft gestaan. Onder de huidige bebouwing is de ondergrond naar verwachting 
verstoord tot circa 1,0 m –mv. In het noorden van het plangebied zijn nog resten van oude 
verkaveling of ontginning aanwezig, in de vorm van een (gedempte) sloot. Omdat het zuiden van het 
plangebied bebouwd is geweest na de aanleg van de dijk is het mogelijk om hier resten van de Late 
Middeleeuwen – Nieuwe tijd aan te treffen. In het midden en noorden van het plangebied is het 
daarom mogelijk om resten van erfbebouwing en –inrichting aan te treffen, zoals bijgebouwen. Voor 
het zuiden van de locatie geldt daarom een hoge verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen 
en Nieuwe tijd, voor het midden en noorden een middelhoge verwachting voor dezelfde periode. Voor 
oudere resten geldt een lage verwachting. De locatie ligt in de kom van de Merwede, met een 
metersdik veenpakket en een dunne kleilaag. Dit pakket was pas bewoonbaar na ontginning, een 
proces dat pas ná de bedijking zal hebben plaats gevonden. 

3.6. Locatie 4 

3.6.1. Resultaten veldwerk 
De voormalige IJzergieterij ligt ten zuiden van de Rivierdijk, en daarom buitendijks. In de ondergrond 
zijn daarom gorzenafzettingen aanwezig. Deze natuurlijke afzettingen zijn aangetroffen in de diepere 
boringen 6 en 15. Het pakket gorzenafzettingen bestaat uit lagen klei, die zwak tot matig tot sterk 
siltig zijn, en zwak tot matig siltig zand. Deze afzettingen zijn soms ook onderin de ondiepere 
boringen van 2,0 m –mv aangetroffen. Hier zijn ze echter maar enkele decimeters aangetroffen en is 
de interpretatie als natuurlijks afzettingen niet zeker. De natuurlijke afzettingen hebben een 
gemiddelde top rond de +1,0 m NAP.  

Over de natuurlijke afzettingen zijn diverse ophooglagen aanwezig. Deze ophooglagen bestaan soms 
uit matig fijn zand, dat soms puin- of grindhoudend is. In de boringen 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 18 en 21 
tot en met 27 is een ophooglaag aanwezig die bestaat uit puin van de ijzergieterij, voornamelijk 
ijzerslakken. Deze laag is circa twee meter dik in boring 27, en slechts 30 cm in boring 10. Dit is een 
globale verdeling over het hele plangebied, waarbij het westen van het plangebied met uitzondering 
van één boring volledig is bedekt met dit afvalmateriaal.  
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3.6.2. Interpretatie 
Het plangebied bestaat uit antropogene afzettingen uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het 
ophoogpakket varieert in dikte, maar is vaak meer dan twee meter dik. Het bestaat voornamelijk uit 
opgebracht zand met puin van de ijzergieterij. 

Onder de antropogene afzettingen is een pakket gorzenafzettingen aanwezig. Dit zijn de 
restgeulafzettingen van de Merwede, die binnen 50 m ten zuiden van het plangebied stroomt. De 
gorzen lagen lange tijd onder de invloed van de getijden en bleven vaak nat en werden daarom 
vrijwel uitsluitend gebruikt als weilanden. Omdat het gebied bovendien buitendijks ligt, was het gebied 
pas bruikbaar na ophoging met afzettingen van elders en met puin. Daarom geldt een lage 
verwachting voor het plangebied voor alle perioden.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van Kuiper compagnons zijn in oktober 2013 een archeologisch bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande 
(her)ontwikkeling van 4 locaties in Hardinxveld-Giessendam, gemeente Hardinxveld-Giessendam. 
Ten behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld die als volgt beantwoord kunnen 
worden: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

De locaties liggen bij de Merwede. Hierdoor bestaat de ondergrond uit gorzenafzettingen, en in 
locatie 3 uit komafzettingen. In de ondergrond zijn nog stroomruggen aanwezig en eventueel 
rivierduinen, maar deze afzettingen zijn niet aangetroffen binnen 4,0 m –mv.  

 Hoe is de bodemopbouw in de locaties en in welke mate is deze nog als intact te beschouwen? 

De bodem in alle vier de locaties bestaat voornamelijk uit ophooglagen uit de 20e eeuw. De dijken zijn 
opgehoogd met een zandpakket. In locatie 4 bestaan de ophooglagen ook uit puin van de voormalige 
ijzergieterij. Aan de noordzijde van de dijk is een historische ophooglaag aangetroffen uit de Late 
Middeleeuwen - Nieuwe tijd. Slechts in een beperkt aantal boringen is de natuurlijke ondergrond 
aangetroffen.  

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in de locaties? En zo ja, op welke diepte ten 
opzichte van het maaiveld en het NAP? 

In locatie 3 is, ten noorden van de dijk, een historisch niveau aangetroffen, bestaande uit resten van 
bebouwing uit de Nieuwe tijd. Dit niveau ligt op circa 0,3 m NAP (circa 80 cm –mv).  

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van de locaties en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Tijdens het veldwerk zijn geen afzettingen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van 
stroomruggen en donken binnen 4,0 m –mv. De middelhoge of hoge verwachting voor resten aan de 
dijk wordt bevestigd voor locatie 3. Voor de overige locaties zijn de dijken zodanig opgehoogd in de 
20e eeuw dat deze verwachting niet kan worden bevestigd. De verwachting voor de zuidzijde van de 
dijk is echter lager dan voor de noordzijde, dat de binnendijkse kant is. Omdat locaties 1, 2 en 4 
buitendijks liggen, hebben deze een lage verwachting. Dit is bevestigd door het veldwerk omdat de 
ondergrond hier bestaat uit opgebrachte grond en puin en daaronder gorzenafzettingen die ongunstig 
waren voor bewoning. 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 
de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting? 

Tijdens het veldwerk zijn geen archeologische resten aangetroffen. In locatie 3 zijn wel enkele 
fragmenten aardewerk en baksteen aangetroffen, maar vanwege kleine omvang van de resten waren 
deze niet nauwkeuriger te dateren dan de Nieuwe tijd. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

De verwachting is dat voor de locaties 1, 2 en 4 geen archeologische resten worden geschaad door 
de werkzaamheden in de toekomst. Voor locaties 3 geldt een hoge verwachting voor resten uit de 
Nieuwe tijd en mogelijk de Late Middeleeuwen. Voor het zuidelijke deel, aan de dijk, is het mogelijk 
dat resten van oudere bebouwing en daaraan gerelateerde activiteiten nog in de ondergrond 
aanwezig kunnen zijn. Deze kunnen mogelijk geschaad worden door nieuwe activiteiten. Hetzelfde 
geldt voor erfresten in het midden en noorden van de locatie. 
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4.2. Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek is een advies geformuleerd voor 
de vier locaties: 

Locatie 1: geen vervolgonderzoek vanwege een moderne ophoging en lage verwachting voor de 
onderliggende natuurlijke afzettingen 

Locatie 2: geen vervolgonderzoek vanwege een demping in het zuidelijke deel, een moderne 
ophoging in het noordelijke deel en een lage verwachting voor de onderliggende natuurlijke 
afzettingen in het midden van het plangebied. 

Locatie 3: vervolgonderzoek bij graafwerkzaamheden. Met name het deel aan de dijk dient te worden 
onderzocht bij graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 0,3 m –mv. Het is niet mogelijk om een 
diepte vast te stellen ten opzichte van het NAP omdat deze te sterk verschilt in het plangebied. Het 
vervolgonderzoek geldt met name voor het zuidelijke deel van het plangebied, aan de dijk. Indien hier 
historische bebouwing wordt aangetroffen is het mogelijk om erfresten aan te treffen in de overige 
delen van het plangebied. 

Locatie 4: geen vervolgonderzoek vanwege een moderne ophoging en lage verwachting voor de 
onderliggende natuurlijke afzettingen 

NB. Bovenstaand advies dient gecontroleerd en beoordeeld te worden door de bevoegde overheid, in 
dit geval de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze zal vervolgens een besluit nemen inzake de 
te volgen procedure. IDDS Archeologie wil meegeven dat voordat dit besluit genomen is, er niet 
begonnen kan worden met bodemverstorende activiteiten of activiteiten die voorbereiden op 
bodemverstoringen.  

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven, dient voorafgaand aan de uitvoering van 
het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. Dit Programma van Eisen moet 
goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de Gemeente Hardinxveld-Giessendam) alvorens 
met het onderzoek kan worden begonnen.  

4.3. Betrouwbaarheid  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 
aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
de locaties te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan 
echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische 
waarden niet gegarandeerd worden. Wij wijzen u er graag op dat indien archeologische waarden 
worden aangetroffen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld dienen te worden. Dit kan door het invullen van het 
vondstmeldingsformulier op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl) of door contact op te nemen met de InfoDesk (info@cultureelerfgoed.nl). 

  



  IDDS Archeologie rapport 1582   
  Versie 1.2 (concept) 

  21 

Geraadpleegde bronnen 
Alterra, 2005: Geomorfologische kaart van Nederland, 1:50.000, blad 38 W/O, Wageningen. 

ANWB, 2005: ANWB Topografische Atlas Zuid-Holland 1:25.000, Den Haag. 

Berendsen, H.J.A., 20053 (1997): Landschappelijk Nederland. De fysisch-geografische regio’s, Assen. 

Berendsen, H.J.A., 20044 (1996): De vorming van het land, Inleiding in de geologie en de 
geomorfologie, Assen. 

Berendsen, H.J.A. /E. Stouthamer, 2001: Geological – Geomorphological map of the Rhine-Meuse 
delta, the Netherlands, in H.J.A. Berendsen/E. Stouthamer (eds.), Palaeogeographical development 
of the Rhine-Meuse delta, the Netherlands, Assen, Addendum 1. 

Boshoven, E.H., et al., 2009: Alblasserwaard en Vijfherenlanden, een archeologische inventarisatie, 
verwachtings- en beleidsadvieskaart, BAAC, V-08.0185. 
Centraal College van Deskundigen, 2010: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 3.2, 
Gouda. 

Cohen, K.M./ E. Stouthamer/ H.J. Pierik/ A.H. Geurts, 2012: Rhine‐Meuse Delta Studies’ Digital 
Basemap for Delta Evolution and Palaeogeography, Utrecht. 

Koekkelkoren, A.M.H.C. / A.W.E. Wilbers, 2013: Plan van aanpak. 4 locaties in Hardinxveld-
Giessendam, gemeente Hardinxveld-Giessendam, Noordwijk (Intern rapport, IDDS Archeologie). 

Mulder, E.F.J. de/ M.C. Geluk/ I.L. Ritsema/ W.E. Westerhoff/ T.E. Wong, 2003: De ondergrond van 
Nederland, Groningen/Houten.  

SIKB, 2008: Archeologische standaard boorbeschrijving, Archeologie Leidraad, Gouda. 

Stichting voor Bodemkartering, 1984: Bodemkaart van Nederland, 1:50.000, blad 38 West 
Gorinchem, Wageningen. 

 
 

Websites 
ahn.geodan.nl 

watwaswaar.nl 

www.atlasleefomgeving.nl 

www.bodemloket.nl 

www.edugis.nl 

 



  IDDS Archeologie rapport 1582   
  Versie 1.2 (concept) 

  22 

Lijst van afkortingen en begrippen  
Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
artefact   door de mens vervaardigd voorwerp 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
gorzen buitendijkse, begroeide zone die wordt opgeslibd door een rivier, waardoor 

het geleidelijk niet meer onder invloed van de getijden komt te liggen 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
Perimarien gebied gebied dat onder invloed staat van de zee, maar waar geen afzettingen uit de 

zee aanwezig zijn. 
silt   zeer fijn sediment met grootte 0,002-0,063 mm 
slak   steenachtig afval van metaal- of aardewerkproductie 
vaaggrond  grond zonder duidelijke tekenen van bodemvorming 
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Bijlage 4a: Boorbeschrijvingen Locatie 1 
  



Projectcode: 38510313A

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 01

X: 116154.24

Y: 426363.67

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.5
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klinker250

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruingrijs, 
sanering, opgebrachte 
grond

50

Boring: 02

X: 116206.32

Y: 426394.32

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.8

0
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100

150

200

klinker280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin, straatzand

250

Volledig baksteen, 
oranje

230

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk 
baksteenhoudend, 
grijsbruin

220

Klei, zwak siltig

150

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

130

Klei, sterk siltig, resten 
planten, zwak 
schelphoudend, 
bruingrijs

80

Boring: 03

X: 116253.95

Y: 426414.33

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9
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tuin290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin, wortels in 
de top en onderin iets 
grijzer
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Projectcode: 38510313A

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 04

X: 116188.45

Y: 426355.13

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9
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Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin, 
straatzand, 
opgebrachte grond
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Volledig baksteen, 
zwak puinhoudend240

Boring: 05

X: 116239.39

Y: 426384.07

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9
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beton290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin

240

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, brokken klei, bruin

130

Klei, matig siltig, 
resten planten, 
donkergrijs, top beetje 
roestig

90

Boring: 06

X: 116280.89

Y: 426406.72

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9
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beton290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin

240

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, brokken klei, bruin

130

Klei, matig siltig, 
donkergrijs

90



Projectcode: 38510313A

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 07

X: 116227.16

Y: 426355.29

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.7
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klinker270

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin, 
straatzand, 
opgebrachte grond

220

Volledig puin, matig 
baksteenhoudend

217

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, brokken klei, bruin

90

Klei, sterk siltig, zwak 
roesthoudend, sporen 
schelpen, donkergrijs

-100

Zand, matig fijn, sterk 
siltig, laagjes klei, 
donkergrijs

-130

Boring: 08

X: 116267.67

Y: 426351.82

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2
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200

klinker200

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin, straatzand

140

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
puinhoudend, brokken 
klei, donkergrijs

45

Klei, matig siltig, 
resten planten, zwak 
schelphoudend, 
sporen baksteen, 
donkergrijs, matig 
gevlekt

0

Boring: 09

X: 116285.03

Y: 426368.19

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.8
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beton280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin

230

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, brokken klei, bruin

120

Klei, matig siltig, matig 
roesthoudend, bruin

110

Klei, matig siltig, zwak 
puinhoudend, sporen 
baksteen, donkergrijs, 
consistentie verschilt 
sterk van slap tot heel 
vast, omgewerkte grond

80



 

   

Bijlage 4b: Boorbeschrijvingen Locatie 2 
  



Projectcode: 38510313B

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 01

X: 115968,89

Y: 426419,1

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 4

0

50

100

400

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak grindig, 
bruin

270

Volledig baksteen, 
donker bruinrood
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Boring: 02a

X: 116003,26

Y: 426413,35

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 4

0
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klinker400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, straatzand, 
opgebrachte grond
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Boring: 02b

X: 116005,18

Y: 426417,12

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 4
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klinker400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, straatzand, 
opgebrachte grond

270



Projectcode: 38510313B

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 02c

X: 116003,05

Y: 426415,25

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 4
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klinker400

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, straatzand, 
opgebrachte grond
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Boring: 03

X: 115977,88

Y: 426394,57

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 3,25
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gazon325

Klei, matig zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, 
sporen puin, sporen 
baksteen, 
donkerbruin, bouwvoor

280

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeus, 
brokken baksteen, 
zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin

255

Klei, matig siltig, 
resten planten, zwak 
houthoudend, grijsbruin

195

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, resten 
planten, grijs, weinig 
gevlekt

105

Klei, uiterst siltig, 
resten planten, 
grijsbruin, slap
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Boring: 04

X: 115951,95

Y: 426370,82

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2,5
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kiezel250

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, 
bruin

220

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, lichtbruin, 
bouwzand

165

Klei, zwak zandig, 
sterk humeus, zwak 
aardewerkhoudend, 
zwak 
baksteenhoudend, 
zwak puinhoudend, 
zwak ijzerhoudend, 
donkerbruin, slib of 
bagger, weinig gevlekt

50



Projectcode: 38510313B

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 05

X: 115976,66

Y: 426377,09

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2,8
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gazon280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
bruin, bouwvoor

225

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
wortelhoudend, bruin, 
opgebrachte grond

160

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk humeus, 
matig puinhoudend, 
zwak 
baksteenhoudend, 
zwart, slib of bagger

80



 

   

Bijlage 4c: Boorbeschrijvingen Locatie 3 
  



Projectcode: 38510313C

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 01

X: 115821,45

Y: 426562,72

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): -1,25

0
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gras-125

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, zwak 
wortelhoudend, 
sporen baksteen, 
grijsbruin, bouwvoor

-150

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, grijs, 
matig gevlekt

-195

Veen, zwak kleiïg, 
zwak wortelhoudend, 
brokken hout, 
donkerbruin, bosveen

-325

Boring: 02

X: 115860,11

Y: 426556,13

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): -1,25

0
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100

150

200

gras-125

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, bouwvoor

-132

Zand, matig fijn, matig 
siltig, lichtbruin, 
opgebrachte grond-165

Klei, matig siltig, 
sporen planten, grijs

-200

Veen, mineraalarm, 
brokken hout, 
donkerbruin, aan de 
top amorf, bosveen

-275

Klei, matig siltig, matig 
humeus, brokken 
hout, donkerbruin

-325

Boring: 03

X: 115816,95

Y: 426538,03

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): -1,3

0
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150

200

gras-130

Klei, matig siltig, zwak 
wortelhoudend, bruin, 
kurkdroog

-210

Veen, mineraalarm, 
sporen planten, 
donker zwartbruin, aan 
de top amorf, 
bosveen, matig amorf

-220

Veen, sterk kleiïg, 
brokken hout, 
donkerbruin, bosveen

-280

Veen, sterk kleiïg, 
donkerbruin, bosveen

-330



Projectcode: 38510313C

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 04

X: 115846,03

Y: 426520,84

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): -1
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gazon-100

Klei, sterk zandig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, 
donkerbruin, bouwvoor

-125

Zand, matig grof, 
matig siltig, bruin, 
opgebrachte grond

-130

Klei, zwak zandig, 
sporen baksteen, 
donker bruingrijs

-180

Klei, matig siltig, 
sporen baksteen, 
donker bruingrijs

-250

Klei, sterk siltig, 
sporen planten, 
brokken klei, zwart, 
slappe klei slib of 
bagger, matig gevlekt

-300

Veen, mineraalarm, 
brokken hout, 
donkerbruin

-340

Veen, sterk kleiïg, 
matig houthoudend, 
sporen planten, 
donkerbruin, bosveen

-500

Boring: 05

X: 115878,22

Y: 426515,07

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): -0,9
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-90

Klei, matig siltig, zwak 
humeus, matig 
wortelhoudend, 
donker grijsbruin, tot 
60 cm droog

-190

Veen, mineraalarm, 
brokken hout, 
donkerbruin, aan de 
top amorf, bosveen

-290

Boring: 06

X: 115823,26

Y: 426501,37

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): -0,5

0
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200

grind-50

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruin, 
opgebrachte grond

-80

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, bruin

-130

Klei, matig siltig, 
donkergrijs

-160

Veen, mineraalarm, 
brokken hout, 
donkerbruin, aan de 
top amorf, bosveen

-250



Projectcode: 38510313C

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 07

X: 115867,52

Y: 426501,66

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): -1

0

50

100

beton-100

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs

-180

Zand, matig fijn, matig 
siltig, sporen planten, 
donkergrijs, top venig, 
aan de top humeus

-200

Boring: 08

X: 115911,02

Y: 426485,51

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 0,2
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150

200

20

Klei, zwak zandig, 
zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, zwak 
baksteenhoudend, 
zwak 
aardewerkhoudend, 
donkergrijs, modern 
aardewerk, 
omgewerkte grond

-20

Klei, matig siltig, 
sporen roest, grijs, 
roestvlekken

-100

Klei, matig siltig, 
sporen planten, grijs, 
weinig gevlekt

-160

Klei, matig siltig, 
bruingrijs

-180

Boring: 09

X: 115854,22

Y: 426456,79

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 4,4
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200

250

klinker440

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijsbeige, straat 
en ophoogzand, 
opgebrachte grond

270

Klei, matig siltig, matig 
humeus, sporen 
baksteen, bruin, 
oorspronkelijke 
maaiveld, 
doorworteling, 
bouwvoor

190



Projectcode: 38510313C

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 10

X: 115876,88

Y: 426463,44

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 1
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50

100

tuin100

Klei, matig zandig, 
sterk humeus, sporen 
baksteen, sporen puin, 
donker bruingrijs, 
bouwvoor

80

Klei, matig zandig, 
matig humeus, sporen 
baksteen, sporen puin, 
donkergrijs, 
ophooglaag muurtje is 
70 cm mv 350 onder 
dijkniveau

20

Klei, matig siltig, matig 
humeus, sporen 
aardewerk, sterk 
baksteenhoudend, 
sporen fosfaat, 
donkerbruin, gestaakt 
op  puin, weinig 
gevlekt, opgebrachte 
grond

-20



 

   

Bijlage 4d: Boorbeschrijvingen Locatie 4 
  



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 01

X: 117420.52

Y: 426120.9

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 5.1
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tegel510

Zand, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus, 
matig puinhoudend, 
sterk 
baksteenhoudend, 
bruin

480

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, lichtgrijs, 
opgebrachte grond

445

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak 
roesthoudend, bruin, 
gestaakt op 
ondoordringbaar puin, 
opgebrachte grond

350

Boring: 02

X: 117376.06

Y: 426054.02

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.7

0

50

100

150

tuin270

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
donkerbruin, bouwvoor

260

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, 
opgebrachte grond

130

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
grindhoudend, grijs, 
gestaakt op 
ondoordringbaar puin

90

Boring: 03

X: 117366.31

Y: 426074.85

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.6

0

50

100

150

200

gras260

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak 
grindhoudend, zwak 
puinhoudend, 
donkerbruin

235

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

230

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, 
opgebrachte grond

100

Zand, matig fijn, matig 
siltig, laagjes klei, 
brokken hout, grijs

60



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 04

X: 117380.57

Y: 426125.31

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.8

0

50

100

150

200

tegel280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, straatzand

240

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

130

Klei, sterk siltig, zwak 
grindhoudend, grijs

80

Boring: 05

X: 117338.69

Y: 426100.47

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.5

0

50

100

150

200

grind250

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

130

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijsbruin120

Klei, matig zandig, 
brokken baksteen, 
donkerbruin

70

Klei, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, 
bruingrijs

50

Boring: 06

X: 117364.15

Y: 426167.75

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

gras300

Klei, matig zandig, 
zwak humeus, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, 
bruin

290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruinbeige260

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

220

Zand, matig grof, zwak 
siltig, matig grindig, 
zwak puinhoudend, 
donkergrijs, puin aan 
de basis

120

Klei, uiterst siltig, grijs

50

Zand, matig fijn, sterk 
siltig, grijs, siltlaagjjes

-20

Klei, matig siltig, 
laagjes zand, grijs

-60

Klei, sterk siltig, resten 
planten, grijs, weinig 
gevlekt

-100



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 07

X: 117373.7

Y: 426201.54

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 4.2

0

50

100

150

200

asfalt420

Klei, zwak zandig, 
volledig puin, zwak 
baksteenhoudend, 
matig grindhoudend, 
zwart, puin van de 
ijzergieterij

340

Klei, matig siltig, 
sporen baksteen, 
zwak grindhoudend, 
bruin, brok gele 
baksteen op 95cm

260

Klei, matig zandig, 
sporen baksteen, 
donkergrijs, boring ligt 
ca 1m lager dan de 
dijk, omgewerkte grond

220

Boring: 09

X: 117334.41

Y: 426117.27

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.5

0

50

100

150

200

tegel250

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, straatzand

220

Volledig puin, 
donkerbruin, puin van 
de ijzergieterij

145

Zand, matig fijn, matig 
siltig, brokken klei, 
zwak grindhoudend, 
donker grijsbruin, 
omgewerkte grond

100

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, zwak 
grindhoudend, grijs

50

Boring: 10

X: 117331.77

Y: 426133.53

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.8

0

50

100

150

200

tegel280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, straatzand

230

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, 
grijsbruin

200

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

170

Zand, matig fijn, sterk 
siltig, donkergrijs

130

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
grindhoudend, 
donkergrijs

100

Klei, zwak zandig, 
resten planten, 
donkergrijs

80



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 11

X: 117329.12

Y: 426173.97

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 3

0

50

100

150

klinker300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, straatzand

270

Klei, sterk zandig, 
zwak puinhoudend, 
zwart

205

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak 
schelphoudend, grijs

115

Klei, zwak zandig, 
resten planten, zwak 
schelphoudend, grijs, 
weinig gevlekt

110

Boring: 12

X: 117340.68

Y: 426193.55

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 3.2

0

50

100

150

200

tegel320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, bruinbeige, 
straatzand

270

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, 
bruin

250

Klei, matig zandig, 
donker zwartbruin

225

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sporen schelpen, 
donkergrijs

160

Klei, sterk siltig, 
bruingrijs

140

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sporen schelpen, 
donker bruingrijs

120

Boring: 13

X: 117341.77

Y: 426217.93

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 3.2

0

50

100

150

tegel320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk 
puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, 
bruin

250

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, bouwzand

140



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 14

X: 117290.76

Y: 426082.81

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.4

0

50

100

tuin240

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, bruin, 
gestaakt op 
ondoordringbaar puin

140

Boring: 15

X: 117318.97

Y: 426165.67

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

300

Volledig puin, zwart, 
puin van de 
ijzergieterij met olie

120

Klei, uiterst siltig, grijs

40

Klei, matig siltig, 
resten planten, 
donkergrijs, weinig 
gevlekt

0

Klei, uiterst siltig, 
grijsbruin, siltlaagjes

-40

Klei, matig siltig, 
resten planten, 
donkergrijs, matig 
gevlekt

-100

Boring: 16

X: 117292.14

Y: 426129.97

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 3

0

50

100

150

200

300

Klei, matig zandig, 
matig humeus, sterk 
puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, 
donkerbruin, met puin 
van de ijzergieterij, 
opgebrachte grond

235

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
roesthoudend, beige, 
straatzand, 
opgebrachte grond

160

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, 
donkergrijs

140

Zand, matig fijn, kleiïg, 
zwak grindhoudend, 
bruin

100



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 17

X: 117261.18

Y: 426075.13

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9

0

50

100

150

200

klinker290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
puinhoudend, 
grijsbeige, straatzand

250

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

90

Boring: 18

X: 117266.55

Y: 426093.65

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9

0

50

100

klinker290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
puinhoudend, 
grijsbeige, straatzand

250

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

190

Boring: 19

X: 117275.14

Y: 426120.75

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9

0

50

100

150

200

klinker290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijs, straatzand, 
opgebrachte grond

280

Zand, zeer fijn, zwak 
siltig, brokken ijzer, 
donker zwartbruin, 
laag puin van 
ijzergieterij, 
opgebrachte grond

175

Zand, matig fijn, matig 
siltig, zwak 
roesthoudend, 
brokken klei, bruin, 
omgewerkte grond

110

Klei, matig siltig, grijs

90



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 20

X: 117270.19

Y: 426137.14

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 3

0

50

100

150

200

300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
zwak grindhoudend, 
matig puinhoudend, 
donkerbruin

200

Zand, matig grof, zwak 
siltig, zwak 
grindhoudend, beige, 
opgebrachte grond

100

Boring: 21

X: 117278.33

Y: 426177.25

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9

0

50

100

150

200

tegel290

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

250

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, 
straatzand, 
opgebrachte grond

180

Zand, matig grof, zwak 
siltig, matig 
grindhoudend, 
grijsbruin, matig 
gevlekt, omgewerkte 
grond

130

Zand, matig grof, zwak 
siltig, grijs

90

Boring: 22

X: 117306.08

Y: 426208.17

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 3.2

0

50

klinker320

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
puinhoudend, 
grijsbeige, straatzand

290

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

240



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 23

X: 117246.4

Y: 426096.51

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.9

0

50

100

150

200

klinker290

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
puinhoudend, 
grijsbeige, straatzand

250

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

90

Boring: 24

X: 117249.72

Y: 426132.56

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.8

0

50

100

150

200

280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
sterk puinhoudend, 
matig 
baksteenhoudend, 
matig grindhoudend, 
bruin, op 60 cm 
worteldoek

220

Brokken klei, brokken 
ijzer, volledig puin, 
donker grijsbruin, puin 
van de ijzergieterij

80

Boring: 25

X: 117283.41

Y: 426206.12

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 3

0

50

100

150

200

tegel300

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

230

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beige, 
straatzand, 
opgebrachte grond

200

Zand, matig grof, zwak 
siltig, matig 
grindhoudend, 
grijsbruin, matig 
gevlekt, omgewerkte 
grond

110

Zand, matig grof, zwak 
siltig, grijs

100



Projectcode: 38510313D

Bijlage 4: Boorprofielen

Boring: 26

X: 117227.37

Y: 426126.1

Datum: 19-9-2013

Hoogte (m NAP): 2.8

0

50

100

150

200

250

300

klinker280

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak 
puinhoudend, 
grijsbeige, straatzand

240

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

80

Zand, uiterst fijn, zwak 
siltig, niet gezien wel 
gevoeld met guts

-20

Boring: 27

X: 117241.64

Y: 426188.59

Datum: 20-9-2013

Hoogte (m NAP): 3

0

50

100

150

200

tegel300

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, beigebruin, 
straatzand

290

Volledig puin, zwart, 
puin van de ijzergieterij

100



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
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Bijlage 7 Onderbouwing hogere waarden Wgh, 
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NOTITIE 
 
  
Betreft Onderbouwing hogere waarden Wgh bestemmingsplan IJzergieterij 
Opdrachtgever Blokland 
Contactpersoon De heer J. van der Zwaan 
Werknummer 618.146.60 
Datum 26 september 2018 
  

Aanleiding 
Binnen het bestemmingsplan IJzergieterij wordt de bouw van nieuwe woningen voorgestaan. 
Omdat deze locatie direct ten zuiden van de Rijksweg A15 is gelegen, is geluid een belangrijk 
aspect geweest bij de voorbereiding van het verkavelingsplan en het bestemmingsplan. In de 
afgelopen jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waardoor de geluidssituatie gedetailleerd in 
beeld is gebracht. Op basis van deze onderzoeken dienen bestuurlijke keuzes te worden 
gemaakt. Het vervolg op deze onderzoeken en te maken keuzes is het doorlopen van een hogere 
waarden proecedure in het kader van de Wet geluidhinder. Dit document kan worden gezien als 
de onderbouwing voor de vaststelling van deze hogere waarden gebaseerd op de uitgevoerde 
onderzoeken. In de bijlagen van deze notiie zijn het akoestisch rapport en twee notities 
bijgevoegd op basis waarvan deze onderbouwing is geschreven. Voor het wettelijk kader en de 
uitgangspunten bij deze onderzoeken wordt verwezen deze rapporten. 

Samenvatting onderzoeken 
In deze paragraaf wordt het akoestisch onderzoek en de notitie die zijn opgenomen in bijlage 1 
en 2 kort samengevat. 
 
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai; Locatie IJzergieterij van 11 juli 2017 
In dit onderzoek is de geluidssituatie in beeld gebracht voor een verkaveling die specifiek vanuit 
geluid op deze manier is vorm gegeven. Uit dit onderzoek is gebleken dat het onafgeschermde, 
westelijk deel van de A15 de belangrijkste geluidsbijdrage levert. Langs de westrand van het plan 
is daarom gekozen voor een aaneengesloten bebouwingsfront in minimaal drie bouwlagen. In 
verband met de bereikbaarheid zijn enkele openingen in de bebouwing voorzien. 
In het noordelijke en oostelijke deel van het plan is een aaneengesloten bebouwingsfront niet 
mogelijk in verband met de toegang tot de wijk en de eigendomsverhoudingen. Omdat langs de 
noordrand een geluidsscherm van 6 m direct langs de A15 is gebouwd, is het afschermende 
effect van aaneengesloten bebouwing langs de noord- en oostrand in deze plandelen lager. 
 
In dit onderzoek is ook het effect beoordeeld van maatregelen langs de A15 en enkele 
aanpassingen in de bebouwingsconfiguratie. 
In het onderzoek is aangegeven dat voor de nieuw te bouwen woningen in het plan ‘IJzergieterij’ 
op basis van de doelmatigheidstoets een scherm met een lengte van 800 m en een hoogte van 
8 m kan worden gerealiseerd.  
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Het effect van deze en andere maatregelen is, in de vorm van een afname van het aantal (ernstig) 
gehinderden, opgenomen in de hierna opgenomen tabel. 
 
  Tabel : Aantal (ernstig) gehinderden op locatie IJzergieterij; schermvarianten Rijksweg A15. 

Variant Gehinderden Ernstig gehinderden 

Geen scherm 64 6 

Bestaand scherm 52 4 

Bestaand scherm opgehoogd (8 m) 49 3 

Scherm verhoogd en verlengd (8 m) 44 2 

Gat dichtgezet wand 6 m 52 4 

Wand 14 m westzijde 51 4 

 
Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de maximale afname van het 
aantal gehinderden en ernstig gehinderden respectievelijk 8 en 2 bedraagt ten opzichte van de 
situatie met het bestaande scherm langs de A15. Om dat te bereiken moet het bestaande 
scherm van 6 m worden gesloopt en moet een nieuw scherm van 8 m hoog worden gebouwd. 
De lengte van het bestaande scherm is 800 m, na verlenging aan de westzijde met 300 m heeft 
dit nieuwe scherm een lengte van 1.100 m. 
 
Als laatste blijkt uit het onderzoek dat andere geluidsbronnen niet leiden tot een geluidsbelasting 
die hoger is dan de voorkeuergrenswaarde. Deze bronnen betreffen het verkeer op de Rivierdijk, 
de Nieuweweg en het scheepvaartverkeer op de Beneden Merwede. Cumulatie van geluid is om 
deze reden niet aan de orde en speelt bij de vaststelling van de hogere geen rol.  
 
De akoestische effecten en een eventuele hogere waarden procedure van de reconstructie van 
de Nieuweweg worden in een apart akoestisch onderzoek gepresenteerd.  
 
Notitie geluid IJzergieterrij; DMC en 95%-criterium van 23 oktober 2017  
Voorgaand rapport van 11 juli 2017 is besproken met vertegenwoordigers van de 
Omgevindsdienst Zuid-Holland Zuid en Rijkswaterstaat. Tijdens het overleg is door 
Rijskwaterstaat aangegeven dat zij geen bezwaren heeft tegen deze woningbouw voor zover aan 
de grenwaarde uit de Wet geluidhinder kan worden voldaan. Ook de toepassing van dove gevels, 
die ook zijn vastgelegd in de Wgh, leidt niet tot bezwaren vanuit Rijkswaterstaat.  
Door Rijkswaterstaat is wel voorgesteld nader onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid van 
maatregelen waarbij ook het zogenoemde 95%-criterium in de analyse wordt betrokken. Het 
95%-criterium houdt in dat een lager scherm met een nagenoeg gelijke geluidsreductie als 
financieel doelmatig scherm wordt gezien als de extra kosten van deze maatregel niet opwegen 
tegen de geluidsreductie. Per geval zal worden beoordeeld wat een nagenoeg gelijke 
geluidreductie is. Uit onderzoek blijkt dat het doorgaans gaat om een alternatieve maatregel die 
een geluidreductie moet realiseren van ten minste 95% van de geluidreductie van de maximale 
maatregel. 
Daarnaast is een maatregel niet doelmatig als daar een bestaande maatregel voor moet worden 
gesloopt die niet ouder dan tien jaar is en die een geluidreductie realiseert die vrijwel gelijk is aan 
die van de nieuwe maatregel. Indien de bestaande maatregel minder dan 90% van de 
geluidreductie van de nieuwe maatregel oplevert, kan niet eenvoudig worden gemotiveerd dat er 
sprake is van een geluidreductie die vrijwel gelijk is aan de nieuwe maatregel. Is de bestaande 
maatregel ophoogbaar, dan zal hiervoor gekozen worden en is afbreken niet aan de orde en 
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daarmee toepassing van dit aanvullend criterium ook niet. De bevindingen van deze analyse zijn 
in bijlage 2 gepresenteerd. In de hierna opgenomen tabel zijn voor diverse schermvarianten de 
resultaten van de toetsing aan het 95%-criterium gepresenteerd. 
 

Tabel : Geluidsreductie per variant in aantallen dB's.   

Variant 

Totaal aantal dB's reductie voor de beschouwde woningen 

IJzergieterij %-criterium Bestaand %-criterium Alle won. %-criterium 

12,5 m scherm 858 100% 1021 100% 1879 100% 

12,0 m scherm 850 99% 1012 99% 1862 99% 

11,5 m scherm 838 98% 1002 98% 1840 98% 

11,0 m scherm 828 97% 991 97% 1819 97% 

10,5 m scherm 814 95% 977 96% 1791 95% 

10,0 m scherm 799 93% 962 94% 1761 94% 

9,5 m scherm 784 91% 951 93% 1735 92% 

9,0 m scherm 769 90% 941 92% 1710 91% 

       
In deze tabel is een scherm van 12,5 m als 100% financieel doelmatig geacht in het geval naast 
de nieuwe woningen op de locatie IJzergieterij ook de bestaande woningen, die met name ten 
oosten van de locatie zijn gelegen, in de doelmatigheidsanalyse worden betrokken. Berekeningen 
met een lager scherm leidt er toe dat in deze situatie een scherm van 10,5 m voldoet aan het 
95%-criterium. Een scherm van 8,5 à 9 m past binnen het 90%-criterium. 
 
Op grond van deze analyse kan worden geconcludeerd dat de ophoging van het bestaande 
scherm doelmatiger is voor de bestaande woningen dan voor de nieuwe woningen op de locatie 
IJzergieterij. 
 
Alhoewel de percentages voor een scherm van 10,5 m voldoen aan het 95%-criterium is ervoor 
gekozen de geluidssiuatie te verbeteren door een gesloten verkaveling in het westelijke deel van 
het plan en de toepassing van dove gevels in de zone van de A15. Daarnaast wordt 
geconcludeerd dat de verhoogde geluidsbelasting op de appartementen op grotere afstand van 
A15 wordt veroorzaakt door het verkeer op het westelijke, onafgeschermde deel van de A15 en 
dat de sloop van het bestaande scherm en het terugbouwen van een hoger scherm niet leidt tot 
significant lagere geluidsbelasting op deze plaats. 
 
Daarnaast speelt een belangrijke rol dat het bestaande scherm niet kan worden opgehoogd. Om 
een nieuw hoger scherm te realiseren moet het bestaande scherm eerst worden gesloopt. 
 

Gemeentelijk geluidsbeleid 
Bij de voorbereiding van het verkavelingsplan en het bestemmingsplan was het geluidsbeleid 
‘Beleid Hogere Waarden’, vastgesteld op 3 april 2012 van toepassing. In dat beleid is het 
onderzoek naar geluidsreducerende maatregelen aan de bron en in het overdrachtgebied 
vastgelegd. Verder stelt de gemeente hogere waarden vast mag niet leiden tot een 
onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting. Om die reden beoordeelt de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam de hogere waarden op basis van de cumulatieve geluidsbelasting, met 
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toepassing van de toegestane reductie overeenkomstig artikel 110g Wgh (LCUM*). Daarbij wordt 
het volgende onderscheid gemaakt: 
- LCUM* = maximaal 53 dB: een geluidluwe gevel (of buitenruimte) is een streven. 
- LCUM* = 54 dB tot en met 64 dB: een geluidluwe gevel (of buitenruimte) is een voorwaarde. 
Onder een geluidsluwe gevel wordt verstaan een gevel(deel) waarvoor geen hogere waarde hoeft 
te worden vastgesteld. De geluidsbelasting op deze gevel overschrijdt de voorkeurswaarde niet. 
Een buitenruimte waar qua geluidsbelasting kan worden voldaan aan de voorkeurswaarde is een 
geluidsluwe buitenruimte. 
 
Voor de A15 kan maximaal een hogere waarden worden vastgesteld van 53 dB inclusief de 
reductie ex artikel 110g Wgh. Voor de plaatsen met een hogere geluidsbelasting wordt een dove 
gevel toegepast. De toepassing van deze dove gevels wordt verankerd in de regels van het 
bestemmingsplan. In de hierna opgenomen afbeelding is voor de beschouwde verkaveling 
aangegeven waar en op welke bouwlagen een dove gevel moet worden toegepast. 
 

 
 
Omdat andere geluidsbronnen geen rol spelen is de realsatie van een geluidsluwe gevel en 
buitenruimte op basis van het inmiddels vervallen geluidsbeleid een streven omdat de hogere 
waarde kon en moet worden beperkt tot 53 dB.  
 
Op 21 augustus 2018 is het rapport ‘Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening, 2018’ vastgesteld. 
De hoofdlijnen van het beleid zijn vergelijkbaar met het oude beleid.  
 
Een verschil is dat in het nieuwe beleid is geen onderscheid gemaakt is in woningen met een 
geluidsbelasting tot 54 dB en daarboven. Elke woning met een geluidsbelasting boven de 
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voorkeursgrenswaarde moet een geluidsluwe gevel en buitenruimte (20 m2) hebben. 
Onderbouwde afwijkingen van het beleid zijn ook in het nieuwe beleid toegestaan.  
 
Uit de onderzoeken is geconstateerd dat, door het diffuse geluidveld van de A15 over het scherm, 
het niet te voorkomen is dat woningen in het plan geen geluidsluwe buitenruimte hebben. Met het 
bestaande geluidsscherm van 6 m gaat dat over een deel van de grondgebonden woningen en 
een klein deel van de appartementen zoals aangegeven in de hierna opgenomen afbeeldingen. 
 

  
Voor het grootste deel van de appartementen worden de buitenruimte aan de zuidzijde van het 
gebouw gepositioneerd (zijde Beneden Merwede). Door de realisatie van inpandige of 
afgeschermde buitenruimten is de realisatie van een geluidsluwe buitenruimte en een geluidsluw 
geveldeel in deze buitenruimte mogelijk. 
Bij de aanvraag van omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen moet onderzoek 
worden uitgevoerd naar de geluidswering van de gevels. In dit onderzoek moet naast de hoge 
geluidsbelasting aan de zijde van de A15 ook rekening worden gehouden met de hogere 
geluidsbelasting op de andere gevels van de woningen. Middels dat onderzoek wordt bepaald 
met welke maatregelen kan worden voldaan aan de eisen met betrekking tot de geluidswering 
van de gevels van de woningen uit het Bouwbesluit 2012. Met inachtneming van deze 
maatregelen is in de verblijfsruimten van de woningen sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat.  
 

Hogere waarden bestemmingsplan IJzergieterij 
Op grond van het voorgaande blijkt dat geluidsreducerende maatregelen die er toe leiden dat 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde niet doelmatig mogelijk zijn. Dit betekent dat de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam een hogere grenswaaarde moet vaststellen in het kader van 
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de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘IJzergieterij’. Gezien de berekeningsresultaten is het 
noodzakelijk dat voor alle woningen in het bestemmingsplan een hogere waarde noodzakelijk is. 
De vast te stellen hogere waarde bedraagt maximaal 53 dB. Ter plaatse van de gevels waar de 
geluidsbelasting door het verkeer op de A15, specifiek in het noordelijke en westelijke deel van 
het plan, is het noodzakelijk dat op één of meerdere bouwlagen een dove gevel wordt toegepast. 
De toepassing van deze dove gevel moet worden verankerd in de regels van het 
bestemmingsplan.  
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1 Inleiding 

Op de locatie IJzergieterij binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam is het voornemen 
woningbouw te realiseren. Deze nieuwe woningen zijn gelegen binnen de in de Wet 
geluidhinder vastgelegde onderzoekszone van de Rijksweg A15, de route Peulenstraat-
Zuid/Rivierdijk en de Nieuweweg. Dit betekent dat op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd en moet worden getoetst aan de normen uit 
deze wet.  
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft hogere grenswaarden beleid. In dat beleid zijn 
voorwaarden opgenomen waaronder een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld. In dit 
rapport wordt eveneens getoetst aan dit beleid.  
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is daarnaast de geluidsbelasting 
beoordeeld voor het scheepvaartverkeer over de Beneden-Merwede ten zuiden van deze 
locatie. 
De locatie is niet gelegen binnen de onderzoekszone van een spoorweg of gezoneerd 
industrieterrein. Deze geluidsaspecten zijn daarom verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan hoofdstuk 1 deze inleiding is. In 
hoofdstuk 2 is het wettelijk kader beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van de 
gebruikte gegevens en berekeningsmethode opgenomen. De resultaten zijn in hoofdstuk 4 
beschreven en het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de conclusies van het 
onderzoek worden beschreven. 
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wet geluidhinder 

Onderzoekszone 
Langs een weg bevindt zich aan weerszijden een zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kunnen worden geprojecteerd 
dient te worden onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is 
afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk 
gebied). 
 
De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze 
definities luiden: 
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de 

bebouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
De nieuwe woningen worden gerealiseerd in de zone van de Rijksweg A15. Langs de Rijksweg 
A15 is een zone aanwezig van 400 m (2x2 rijstroken, buitenstedelijk gebied).  
Ook binnen de zone van de Nieuweweg van 200 m is juist één nieuwe woningen in het plan 
IJzergieterij gelegen. Dit betreft de woning direct ten westen van de Rivierdijk die tussen de 
bestaande woningen langs de dijk wordt gebouwd. Omdat tussen de weg aaneengesloten 
bebouwing is gelegen zal de geluidsbelasting op deze nieuwe woning ruim lager zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde. Om deze reden is het verkeer op deze weg niet verder beschouwd in dit 
onderzoek. 
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is ook het verkeer op de 30 km-route 
Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk en het scheepvaartverkeer op de Beneden-Merwede in dit onderzoek 
beschouwd. 
 
Normstelling Wet geluidhinder 
Voor nieuwe woningen die worden gerealiseerd binnen een zone van een weg, mag de 
geluidsbelasting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger 
is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te 
kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende bezwaren te stuiten van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard dan is het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bevoegd tot het 
vaststellen van hogere waarden.  
 
In tabel 1 zijn de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde voor nieuwe woningen in 
buitenstedelijk gebied aangegeven. 
 
Tabel 1 : Normstelling wegverkeerslawaai nieuwe woningen Wet geluidhinder. 

Bron Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Rijksweg A15 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 53 dB (art. 83, lid 1 Wgh) 
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Reductie geluidsbelastingen 
Op grond van de verwachting dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de toekomst 
afneemt, mogen de berekende geluidbelastingen op de gevels worden gereduceerd. Volgens 
artikel 110g Wgh is deze reductie variërend van 2 dB tot maximaal 4 dB bij wegen met een 
rijsnelheid van 70 km/h en hoger en 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/h. 
 
Deze hogere geluidbelasting veroorzaakt extra belemmeringen voor nieuwbouwplannen. Met de 
toekomstige invoering van Swung-2 wordt de maximale waarde voor geluidgevoelige 
bestemmingen langs wegen met een snelheid vanaf 70 km/h versoepeld. De versoepeling heeft 
als gunstig effect dat daarmee ook de hiervoor genoemde extra belemmeringen voor de 
woningbouw door de hogere berekende geluidniveaus met het RMG 2012 grotendeels worden 
voorkomen. Deze eventuele belemmeringen zijn dus tijdelijk van aard en daarom ongewenst. 
De tijdelijke extra belemmeringen worden zoveel mogelijk voorkomen door een aanpassing van 
de aftrek artikel 110g Wgh. Dit gebeurt door de toe te passen aftrek, voor wegen met een 
snelheid vanaf 70 km/h, bij een geluidbelasting van 1 of 2 dB boven de maximale 
ontheffingswaarde, respectievelijk 1 en 2 dB te verhogen. Zo werkt deze aanpassing in de 
praktijk hetzelfde als het verhogen van de maximale waarde. Het betreft een aanpassing van 
artikel 3.4 uit het RMG 2012 die vanaf 20 mei 2014 van kracht is geworden. 
  
In het onderstaande overzicht is aangegeven welke reductie is toegepast: 
- de resultaten van de Rijksweg A15 zijn met 2 dB gereduceerd voor zover de geluidbelasting 

zonder correctie kleiner of gelijk is aan 55 dB of groter is dan 57 dB is; 
- de resultaten van de Rijksweg A15 zijn met 3 dB gereduceerd voor zover de geluidbelasting 

zonder correctie 56 dB is; 
- de resultaten van de Rijksweg A15 zijn met 4 dB gereduceerd voor zover de geluidbelasting 

zonder correctie 57 dB is. 
- de resultaten van de route Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk zijn gereduceerd met 5 dB. 
 

2.2. Hogere waarden beleid gemeente Hardinxveld-Giessendam 

Onder voorwaarden wordt door het college meegewerkt aan het verlenen van hogere waarden. 
Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het gemeentelijke hogere waarde beleid. Dat beleid is 
verwoord in het document ‘Beleid Hogere Waarden’, vastgesteld op 3 april 2012.  
 
Volgens dat beleid is het vaststellen van hogere waarden mogelijk als: 
1. Uit onderzoek blijkt dat het treffen van geluidsreducerende maatregelen onvoldoende 

doeltreffend zijn om de geluidsbelastingen te reduceren tot de voorkeurswaarde. 
2. De geluidsreducerende maatregelen ernstige bezwaren ondervinden van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige/vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.  
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam beoordeelt verzoeken om hogere waarden op basis van 
de cumulatieve geluidsbelasting. Verzoeken om hogere waarden worden beoordeeld op basis 
van de cumulatieve geluidbelasting (LCUM*). Omdat in de toekomst het wegverkeer stiller wordt, 
is het toegestaan om rekening te houden met de aftrek conform artikel 110g Wgh.  
 
Ook bij de toetsing aan de grenswaarden binnen de geluidgevoelige bestemming op grond van 
het Bouwbesluit wordt uitgegaan van de cumulatieve geluidsbelasting (LCUM). In dat geval is de 
aftrek conform artikel 110g Wgh niet toegestaan. 
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Het vaststellen van meerdere hogere waarden mag niet leiden tot een onaanvaardbare 
cumulatieve geluidsbelasting. Om die reden beoordeelt de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
de hogere waarden op basis van de cumulatieve geluidsbelasting, met toepassing van de 
toegestane reductie overeenkomstig artikel 110g Wgh (LCUM*). Daarbij wordt het volgende 
onderscheid gemaakt:  
- LCUM* = maximaal 53 dB: een geluidluwe gevel (of buitenruimte) is een streven. 
- LCUM* = 54 dB tot en met 64 dB: een geluidluwe gevel (of buitenruimte) is een voorwaarde. 
Voor woningen waarbij de LCUM* 65 dB of hoger is kan met ‘maatwerk’ een uitzondering worden 
gemaakt op het gemeentelijk beleid.  
 
Onder een geluidsluwe gevel wordt verstaan een gevel(deel) waarvoor geen hogere waarde 
hoeft te worden vastgesteld. De geluidsbelasting op deze gevel overschrijdt de 
voorkeurswaarde niet. Een buitenruimte waar qua geluidsbelasting kan worden voldaan aan de 
voorkeurswaarde is een geluidsluwe buitenruimte.  
 
Op dit moment bereidt de gemeente Hardinxveld-Giessendam nieuw hogere waarden beleid 
voor. In dat beleid is ook een onderzoeksverplichting vastgelegd voor scheepvaartverkeer. In 
het onderstaande gedeelte zijn de tekstpassages omtrent het scheepvaartlawaai uit dat 
(toekomstige) beleid opgenomen: 
 Tegelijkertijd willen burgemeester en wethouders inspelen op jurisprudentie over de 

beoordeling van de geluidbelasting door niet gezoneerde bronnen in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening. Dit betreft onder meer het verkeer op 30 km per uur wegen 
en de scheepvaart over (drukke) vaarwegen. 

 Vanuit de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit 2012 zijn voor scheepvaartlawaai geen 
normen voorgeschreven. In dit beleid is vastgelegd dat de hinderlijkheid van 
scheepvaartlawaai gelijk dient te worden beoordeeld als railverkeer. 

 In het akoestisch onderzoek worden de geluidbelastingen ten gevolge van alle relevante 
geluidbronnen meegenomen, dus zowel wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, 
scheepvaartlawaai als industrielawaai wanneer daar sprake van is. Daarbij dient ook het 
geluid van 30 kilometer per uur wegen te en worden meegenomen boven de 53 dB 
(exclusief aftrek), geluid vanwege de scheepvaart boven de 55 dB en industrielawaai 
van eventuele individuele bedrijven (indien relevant). 

 Voor de verdere toetsing aan dit beleid dient de hinderlijkheid van scheepvaartlawaai 
gelijk te worden beoordeeld als railverkeer. Dit omdat het wat betreft beleving het meest 
overeenkomt met passages van railverkeer. 

 De wijze waarop scheepvaartlawaai berekend moet worden is met dit beleid niet 
geregeld. 

 
2.3. Bouwbesluit 2012 

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven wat de karakteristieke geluidswering moet zijn om een 
binnenwaarde, bij gesloten ramen, te garanderen voor verblijfsgebieden van een nieuwe woning. 
De karakteristieke geluidwering voor wegverkeerslawaai moet zodanig zijn dat in verblijfsgebieden 
(gebruiksgebied of een gedeelte daarvan waar personen verblijven) de binnenwaarde niet hoger 
is dan 33 dB.  
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3. Uitgangspunten berekening 

3.1. Verkeersgegevens 

De gegevens voor de route Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk zijn afkomstig uit de Regionale 
VerkeersMilieukaart Drechtsteden en zijn aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. De gegevens hebben betrekking op het prognosejaar 2028. De aangeleverde gegevens 
hebben betrekking op alle benodigde parameters die voor een akoestisch onderzoek 
noodzakelijk zijn. Dit betreft naast de verkeersintensiteiten, de verdeling van het verkeer in de 
dag-, avond- en nachtperiode, de verdeling van het verkeer in de onderscheiden voertuig- 
categorieën, de wettelijk toegestane rijsnelheid en het wegdektype. 
Ten aanzien van het wegdektype is afgeweken van de gegevens uit de RVMK. Op verzoek van 
de gemeente is voor het wegdek uitgegaan van de bestaande wegdekverharding. Dit is klinkers 
in keperverband op de Peulenstraat-Zuid, en fijn asfalt op de Rivierdijk ter hoogte van het 
viaduct over de Rijksweg A15 en het laatste deel dat aantakt op de Nieuweweg. Ter hoogte van 
de woonbebouwing langs de Rivierdijk is een klinkerverharding in keperverband aanwezig. 
 
De planontwikkeling leidt tot extra verkeersbewegingen op de route Peulenstraat-Zuid en de 
Rivierdijk. Voor deze planontwikkeling is in het recente verleden door Graaf Traffic een 
verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. De bevindgingen van dat onderzoek zijn neergelegd in 
het conceptrapport ‘Verkeersonderzoek locatie IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam’ van 11 
maart 2016. De hoofdlijn uit dat rapport is een verkeersproductie van 7,8 voertuigen per 
woningen en een oriëntatie van 25% van het verkeer over de Peulenstraat-Zuid in de richting 
van de Wieling en 75% over de Rivierdijk in de richting van de Nieuweweg.  
Een overzicht van de wegverkeersgegevens voor de lokale wegen is opgenomen in bijlage 1 
‘Overzicht verkeersgegevens’. 
 
Vanaf 1 juli 2012 geleden emissieplafonds (Geluidsproductieplafonds GPP) langs 
hoofdinfrastructuur. De Rijksweg A15 valt onder deze hoofdinfrastructuur. Voor deze weg is het 
emissieregister opgesteld waaruit de gegevens worden betrokken die moeten worden gebruikt 
in het akoestisch onderzoek.  
Voor de rijsnelheid op de Rijksweg A15 is, op grond van de gegevens uit het emissieregister 
uitgegaan van 115 km/h voor lichte motorvoertuigen, 100 km/h voor middelzware voertuigen en 
90 km/h voor zwaar vrachtverkeer. Het wegdek bestaat op de Rijksweg A15 uit een ZOAB-
verharding. 
 

3.2. Scheepvaartgegevens 

Voor de gegevens omtrent de scheepvaart over de Beneden-Merwede is aangesloten bij het 
(inmiddels afgesloten) project Verkeer en Milieu van de Omgevingsdienst. In het kader van dat 
project zijn signaleringskaarten voor geluid gemaakt waar ook scheepvaartlawaai deel van 
uitmaakte. Op basis van de scheepspassages in het jaar 2015 zijn toe geluidsberekeningen 
uitgevoerd. Deze gegevens zijn ook in dit onderzoek gebruikt voor het berekenen van de 
geluidsbelasting ter plaatse van de woningen op deze locatie.  
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3.3. Berekeningsmethode 

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 
met Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 
2012. In het rekenmodel zijn de bronnen (weg), bodemgebieden (akoestisch hard/zacht), 
objecten (gebouwen enz.), hoogtelijnen/-punten en toetspunten ingevoerd.  
 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 4.21. Het 
gehanteerde rekenmodel is weergegeven in bijlage 2 ‘Overzicht rekenmodel 
wegverkeerslawaai’. Een overzicht van het ontwikkelde rekenmodel voor scheepvaartverkeer is 
weergegeven op de laatste afbeelding in bijlage 2. 
 
Bodemgebieden 
In het rekenmodel kan worden gekozen de akoestisch harde of akoestisch zachte gebieden te 
modelleren. In dit rekenmodel is ervoor gekozen de akoestisch harde gebieden te modelleren. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld de wegen en watergangen zijn opgenomen in het rekenmodel. Alle 
overige niet in het model gedefinieerde gebieden zijn akoestisch zacht (absorberend; Bf = 1). 
Alleen ter plaatse van de planlocatie is afgeweken van deze hoofdregel. Ter plaatse van het plan 
is uitgegaan van een 40% absorberende bodem (Bf = 0,4). Ter plaatse van significant 
absorberende wegdekken op de Rijksweg A15 is uitgegaan van bodemgebied met een 
bodemfactor van 0,5. 
 
Objecten 
De objecten betreffen met name de bestaande gebouwen die in het rekenmodel zijn betrokken. 
De gebouwen tussen de geluidsbronnen en de locatie leiden tot afscherming van het geluid. 
Gebouwen aan de overzijde van de weg leiden tot reflectie waardoor de geluidsbelasting op de 
locatie toeneemt. 
Voor de positionering van de nieuwe woningen in het plan is uitgegaan van een recent 
verkavelingsplan dat 1-op-1 is overgenomen in het rekenmodel. De hoogte van de 
grondgebonden woningen is 8,5 m. De vijf rijwoningen in het noorden van het plan direct langs de 
Rivierdijk worden hoger dan deze gemiddelde hoogte en zijn in het rekenmodel betrokken met 
een hoogte van 10 m. Het aantal bouwlagen van de gestapelde woningen is aangegeven door het 
architectenbureau De Zwarte Hond. Het aantal bouwlagen van deze appartementengebouwen 
varieert van 3 tot en met 5 bouwlagen. 
 
Hoogtelijnen 
Het hoogteverloop van het maaiveld binnen het aandachtsgebied van het rekenmodel kan in de 
berekening worden betrokken door het invoeren van zogenoemde hoogtelijnen. De basis van het 
hoogtelijnenmodel betreft  het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). 
De nieuwe maaiveldhoogte voor de woningen op de locatie IJzergieterij wordt 3,25 m +NAP. Deze 
hoogte is in het rekenmodel betrokken door rond de locatie een hoogtelijn met een hoogte van 
3,25 m in te voeren. 
 
Rijlijn 
De verkeersgegevens, zoals opgenomen in bijlage 1, op de onderzochte wegen worden 
gemodelleerd door rijlijnen. De ligging van de rijlijnen voor de Rijksweg A15 zijn gebaseerd op de 
gegevens uit het eerdergenoemde emissieregister. De ligging van de rijlijnen van de route 
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Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk en het scheepvaartverkeer over de Beneden-Merwede is gebaseerd 
op de digitale ondergrond van de gemeente. 
 
Toetspunten 
De toetspunten zijn gekozen op de nieuw te bouwen grondgebonden woningen. De 
beoordelingshoogten zijn gebaseerd op de toegestane bouwhoogte uit het plan. Het plan maakt 
het mogelijk woningen in maximaal drie bouwlagen te bouwen. De beoordelingshoogte zijn 1,5 m, 
4,5 m tot 7,5 m voor de grondgebonden woningen. Voor de appartementen zijn voor zover van 
toepassing ook de beoordelingshoogtes 10,5 en 13,5 in het onderzoek betrokken. 
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4. Berekeningsresultaten 

4.1. Geluidsbelastingen 

Hierna worden de berekeningsresultaten beschreven. In bijlage 3 zijn de geluidsbelastingen 
voor de Rijksweg A15 en de route Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk gepresenteerd. In deze 
berekening voor de Rijksweg A15 zijn geen aanvullende maatregelen beschouwd. In bijlage 8 
zijn de resultaten voor het scheepvaartverkeer over de Beneden-Merwede weergegeven. 
 
Route Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk 
Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting op geen van de nieuw te bouwen woningen de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Deze geluidsbelasting is inclusief de reductie 
van 5 dB ex artikel 110g Wgh. Dit betekent dat het verkeer op deze 30 km-route geen 
belemmering oplevert.  
 
Beneden-Merwede 
Op basis van de scheeppassages in het jaar 2015 is ter plaatse van de 
appartementengebouwen langs de Beneden-Merwede op de locatie IJzergieterij een 
geluidsbelasting berekend die 53 dB bedraagt. Deze geluidsbelasting is gebaseerd op een 
bronvermogen van 110 dB(A) en een bronhoogte van 4 m. 
Omdat de hinderlijkheid van scheepvaartverkeer gelijkgesteld is aan railverkeer met een 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB is aannemelijk dat het schepvaartverkeer niet leidt tot een 
onaanvaardbaar woon- en leefmilieu. 
 
Rijksweg A15 
Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting op de meeste woningen de 
voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Daarnaast wordt op enkele gevels in de nabijheid van de 
Rijksweg A15 de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overschreden.  
Voor de woningen direct langs de Rijksweg A15 betreft dit alle verdiepingen. Voor de woningen 
op grotere afstand van de Rijksweg A15 alleen de hogere bouwlagen. Op de eerste afbeelding 
in bijlage 3 zijn, op basis van de nu voorgestane verkaveling, de benodigde dove gevels 
aangeduid. Dove gevels zijn met name noodzakelijk voor de woningen in het noordelijke deel 
van het plan en langs de gehele westrand van het plan. In het zuidoostelijke deel van het plan 
zijn geen dove gevels noodzakelijk. Als dove gevel wordt bijvoorbeeld gezien een dichte, 
gemetselde gevel of een gevel met ramen die niet kunnen worden geopend. 
Op alle andere gevels van de woningen is de geluidsbelasting na aftrek van de reductie ex 
artikel 110g Wgh lager dan 53 dB.  
 
Vanwege de relatief hoge geluidsbelasting is in de volgende paragraaf verder onderzoek 
gedaan naar de wijze waarop geluidsreducerende maatregelen in het onderzoek kunnen 
worden betrokken. De eerste stap daartoe is een berekening welk deel van de Rijksweg A15 de 
hoogste geluidsbijdrage levert. De Rijksweg A15 is voor deze analyse in drie stukken verdeeld, 
het gedeelte ter hoogte van het plan waarlangs schermen aan de zuidzijde van de Rijksweg 
A15 zijn aangebracht, en de twee delen van de Rijksweg A15 ten oosten en ten westen van 
deze afgeschermde delen. Op de tweede afbeelding in bijlage 3 zijn deze drie delen van de 
Rijksweg A15 met aparte kleuren aangeduid.  
Ter plaatse van de gevels van de woningen is met dezelfde kleuraanduiding aangegeven welk 
deel van de Rijksweg A15 de maatgevende bron is voor de geluidsbelasting op die betreffende 
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gevel. Geconcludeerd wordt dat op de meeste gevels de deelbijdrage van de Rijksweg A15 
achter de geluidsschermen het hoogst is, omdat de afstand tot dit weggedeelte het kleinst is.  
Op grotere afstand van de Rijksweg A15, langs de buitenranden van het plan, gaan ook de niet 
afgeschermde delen van de Rijksweg A15 die op aanmerkelijk grotere afstand van het plan zijn 
gelegen, een maatgevende rol spelen. 
Het voorgaande betekent dat maatregelen op of langs het middengedeelte van de Rijksweg 
A15 het meest effect sorteren. Daarna zullen maatregelen aan het westelijke, niet 
afgeschermde deel van de Rijksweg A15 het meest effect sorteren. 
 

4.2. Rijksweg A15 maatregelenstudie 

Bronmaatregelen 
Vanuit de Wgh en het gemeentelijk beleid geldt een voorkeursvolgorde van bronmaatregelen 
(bijvoorbeeld beperking verkeer of stil wegdek), overdrachtsmaatregelen (schermen of wallen) 
en als laatste maatregelen aan de gevel.  
Het beperken van het verkeer is gezien de hoofdverkeersfunctie van de Rijksweg A15 niet 
mogelijk. Het vervangen van het wegdek (van ZOAB naar Tweelaags ZOAB) zal vanuit het 
oogpunt van Rijkswaterstaat niet wenselijk zijn, omdat deze maatregel in het algemeen wordt 
gereserveerd voor het reduceren van de geluidsbelasting bij een (dreigende) overschrijding van 
de GeluidsProductiePlafonds. 
 
Schermmaatregelen 
Wel onderzocht is het effect van (andere) geluidsschermen ten zuiden van de Rijksweg A15. 
Omdat de geluidsbijdrage van het deel van de Rijksweg A15 direct achter het bestaande 
geluidsscherm het hoogst is, is als eerste het effect van het verhogen van deze schermen van 6 
m onderzocht. Gezien de uitvoering van deze scherm (betonnen onderbouw met glazen 
opbouw) is het bij verhoging van de geluidsschermen de bestaande geluidsschermen (deels) te 
slopen.  
 
Op grond van de Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder is beoordeeld 
welke geluidsschermen financieel doelmatig zijn. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de 
hoogte van de geluidsbelasting op de woningen en het aantal woningen uitgedrukt in 
zogenoemde reductiepunten. Daarnaast worden de ‘kosten’ van het geluidsscherm uitgedrukt in 
maatregelpunten. Op de eerste bladzijde in bijlage 4 is het resultaat van deze 
doelmatigheidsberekening gepresenteerd. 
Als conservatieve aanname is in deze doelmatigheidsberekening verondersteld dat voor de helft 
van de woningen (65 stuks) een hogere grenswaarde noodzakelijk is van 53 dB en voor de 
andere helft 52 dB. Dit uitgangspunt leidt op grond van de genoemde regeling tot maximaal 
260.000 reductiepunten. Dit aantal correspondeert (afgerond) met een geluidsscherm met een 
lengte van 800 m en een hoogte van 8 m. 
Op basis van deze berekening kan een scherm met een lengte van 800 m en een hoogte van 
8 m worden gerealiseerd binnen het aantal beschikbare reductiepunten. Op de tweede pagina 
in bijlage 4 is aangegeven waar het verhoogde scherm van 8 m is gelegen. Over de gehele 
lengte van dit scherm van 800 m is in de huidige situatie reeds een scherm aanwezig. De 
verhoging van het geluidsscherm is niet doorgevoerd ter plaatse van het viaduct van de 
Rivierdijk over de Rijksweg A15 juist ter hoogte van het plan. 
Na de verhoging van het geluidsscherm wordt nog steeds ter plaatse van vrijwel alle woningen 
de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het aantal dove gevels en het aantal verdiepingen 
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waar deze dove gevels moeten worden toegepast nemen wel af. Na verhoging van het 
geluidsscherm zijn vooral langs de buitenranden (noord en west) van het plan dove gevels 
noodzakelijk. 
 
Daarnaast is onderzoek is uitgevoerd naar het effect van dit geluidsscherm van 8 m hoog welke 
aan de westzijde met 300 m is verlengd. Deze verlenging is in het onderzoek betrokken omdat 
vanaf dit gedeelte van de Rijksweg A15 in het zuidwestelijke deel van het plan een hoge 
geluidsbijdrage is berekend.  
De totale lengte van dit geluidsscherm is 1.070 m en heeft over de gehele lengte een hoogte 
van 8 m. Deze maatregelen leidt tot 349.890 maatregelenpunten. Omdat het aantal 
maatregelpunten hoger is dan het aantal reductiepunten is deze maatregel, nog afgezien van 
de sloop van het bestaande scherm, niet financieel doelmatig. Desalniettemin is deze variant 
berekend om het geluidsreducerend effect van een schermverlenging aan de westzijde in beeld 
te brengen. Op de eerste afbeelding in bijlagen 4 zijn de resultaten van dit 
doelmatigheidscriterium (DMC) in tabelvorm gepresenteerd.  
Uit de berekening volgt dat ook na het verhogen én verlengen van het geluidsscherm nog 
steeds voor vrijwel alle woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Het aantal 
dove gevels (geluidsbelasting hogere dan de maximale ontheffingswaarde) neemt af. In deze 
situatie is alleen een dove gevel noodzakelijk voor acht grondgebonden woningen direct langs 
de Rijksweg A15 op de derde bouwlaag en voor zes woningen ook op de tweede bouwlaag. De 
resultaten van deze berekening zijn samengavat op de laatste afbeelding in bijlage 4. 
 
Maatregelen in bouwkundige vorm (dichtzetten openingen) 
Onderzoek is verder uitgevoerd naar het dichtzetten van de openingen tussen de 
grondgebonden woningen in het westelijke deel van het plan. Een berekening is uitgevoerd met 
een gesloten wand van 9 m hoog tussen de openingen van de rijwoningen. Op de eerste 
afbeelding in bijlage 5 is deze situatie gepresenteerd. Daarnaast is de fictieve situatie 
doorgerekend waarbij een gesloten scherm met een hoogte van 14 m ter hoogte van de 
westrand van het plan wordt gerealiseerd. Deze situatie is gepresenteerd op de tweede 
afbeelding in bijlage 5.  
Uit de resultaten blijkt dat het dichtzetten van de gaten of het oprichten van een wand van 14 m 
hoog niet of nauwelijks invloed heeft op het aantal dove gevel die in het plan noodzakelijk zijn. 
Deze maatregelen hebben een relatief geringe effect op de geluidsbelasting van de begane 
grond van de woningen direct achter de openingen. 
 
Bovenstaande beschrijving van de resultaten heeft met name betrekking op de plaatsen waar 
de geluidsbelasting de maximale ontheffingswaarde overschrijdt. Ook van belang is de mate 
van geluidhinder ter plaatse van de voor de Wgh te beoordelen gevels van de woningen. Deze 
analyse is gedaan aan de hand van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden binnen de 
nieuw te bouwen woningen (130 stuks) binnen de locatie IJzergieterij. Voor deze berekening 
zijn de volgende varianten beschouwd: 

- zonder het bestaande scherm ten zuiden van de A15; 
- met het bestaande scherm ten zuiden van de A15; 
- met het bestaande scherm verhoogd naar 8 m; 
- met het bestaande scherm verhoogd naar 8 m en verlengd met 300 m ook 8 m hoog; 
- gaten tussen rijwoningen westzijde dichtgezet met wand van 6 m; 
- ter hoogte van rijwoningen westzijde wand van 14 m. 
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De uitgangspunten bij de berekening zijn de berekende geluidsbelasting op de 61 
grondgebonden woningen op een beoordelingshoogte van 4,5 m en voor de 69 gestapelde 
woningen op een hoogte van 7,5 m. Voor de gemiddelde woningbezetting is uitgegaan van een 
forfaitaire woningbezetting van gemiddelde 2,2 zoals is opgenomen in het Besluit geluid 
milieubeheer. Op de eerste afbeelding in bijlage 7 is de ligging van de woning gepresenteerd 
met daarin de adrespunten op basis waarvan de analyse is uitgevoerd.  
 
In bijlage 7 is een uitgebreide resultatentabel opgenomen waar voor de hiervoor genoemde 
varianten het aantal gehinderden en ernstig gehinderden in beeld is gebracht per dB. In de 
hierna opgenomen tabel zijn deze resultaten samengevat.  
 
Tabel : Aantal (ernstig) gehinderden op locatie IJzergieterij; schermvarianten Rijksweg A15. 

Variant Gehinderden Ernstig gehinderden 

Geen scherm 64 6 

Bestaand scherm 52 4 

Bestaand scherm opgehoogd (8 m) 49 3 

Scherm verhoogd en verlengd (8 m) 44 2 

Gat dichtgezet wand 6 m 52 4 

Wand 14 m westzijde 51 4 

 
Uit deze tabel kan worden geconcludeerd dat het bestaande scherm (hoogte circa 6 m) leidt tot 
een afname van 8 gehinderden en 2 ernstig gehinderden. Dit is het verschil tussen de situatie 
‘Geen scherm’ en ‘ Bestaand scherm’.  
Het verhogen van het bestaande geluidsscherm van 6 m naar 8 m, wat op grond van de 
eerdergenoemde regeling nog juist financieel doelmatig is, leidt tot een afname van 3 
gehinderden en 1 ernstig gehinderden.  
Het verlengen van het scherm met 300 m en het verhogen van het geluidsscherm naar 8 m leidt 
ten opzichte van het bestaande scherm tot een afname van 8 gehinderden en 2 ernstig 
gehinderden. Zoals uit het eerdere van dit rapport is gebleken is het verhogen in combinatie met 
het verlengen van het geluidsscherm niet doelmatig.  
Het dichtzetten van de gaten tussen de rijwoningen of het plaatsen van een wand van 14 m 
hoog langs de westrand van het plan leidt niet tot een significante afname van het aantal 
gehinderden en ernstig gehinderden. 
 
Cumulatie 
Uit het onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen alleen het 
verkeer op de Rijksweg A15 een geluidsbelasting veroorzaakt die de voorkeursgrenswaarde 
overschrijdt. Omdat door slechts één weg de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is 
geen sprake van cumulatie. 
 

4.3. Toetsing aan het hogere waarden beleid 

Op basis van het onderzoek en de maatregelenstudie staat vast dat voor het wegverkeer op  de 
Rijksweg A15 een hogere grenswaarde noodzakelijk is. Bij deze procedure wordt getoetst aan 
de voorwaarden die in het hogere waarden beleid zijn opgenomen. De hoofdlijn van het beleid 
is dat tot een geluidsbelasting van maximaal 53 dB een geluidluwe gevel of buitenruimte een 
streven is. Uit de resultaten blijkt dat met de voorgestane verkaveling niet kan worden voldaan 
aan de voorwaarde dat moet worden gestreefd naar een geluidsluwe gevel. Om te kunnen 
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voldoen aan deze voorwaarden zijn in het kader van deze studie een groot aantal varianten 
doorgerekend. Dit betreft onder andere een draaiing van (een deel van) de woningen, het 
gestaffeld bouwen van de woningen en een (hogere) aanbouw aan de zijde van de Rijksweg 
A15. 
Uit deze studie is gebleken dat het verwachte positieve effect van de maatregelen door het 
diffuse geluidveld van de Rijksweg te niet wordt gedaan en soms zelfs nadelig uitpakken. Dit 
diffuse geluidveld betekent dat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen vooral wordt 
veroorzaakt door geluidsreflecties van andere nieuwe of bestaande woningen waarbij het geluid 
met name afkomstig is van het deel van de Rijksweg A15 waarlangs aan de zuidzijde 
geluidsschermen aanwezig zijn.  
 
In het beleid is ook beschreven dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB moet worden 
gestreefd naar een geluidsluwe buitenruimte. Op basis van de voorgestane verkaveling zijn ook 
daar berekeningen voor uitgevoerd. In bijlage 6 zijn de resultaten van deze berekening voor de 
grondgebonden woningen gepresenteerd op de eerste drie afbeeldingen. Op de eerste 
afbeelding zijn de geluidsluwe en de niet-geluidsluwe buitenruimte in beeld gebracht zonder 
maatregelen. Als geluidsluw buitenruimte is aangemerkt een geluidsbelasting van 48 dB 
(inclusief de reductie van 2 dB ex artikel 110g Wgh) op een beoordelingshoogte van 1,5 m. Op 
de twee daarop volgende afbeeldingen is het effect in beeld gebracht van een 2 m hoog en 3 m 
hoog tuinscherm op locaties waar het grootste geluidsreducerende effect wordt verwacht van 
een dergelijke maatregel. 
Uit een vergelijking van de resultaten blijkt dat ook deze maatregelen niet leiden tot een 
significante geluidsreductie. Door de aanwezigheid van de geluidsschermen valt het geluid 
vanaf de Rijksweg A15 van relatief hoog in, waardoor het effect van de (relatief lage) 
tuinschermen niet noemenswaardig is.  
 
Op de laatste vier afbeeldingen in bijlage 6 zijn de resultaten voor de buitenruimte (balkon) van 
de appartementen gepresenteerd. Uitgangspunt is een balkon met een breedte van 5 m en een 
diepte van 2,5 m. Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting op de buitenruimte aan de zijde 
van de Beneden-Merwede ruim lager is dan 48 dB. In de berekening is een gesloten 
borstwering van 1 m ten opzichte van vloerpeil betrokken. 
Aan de westgevel van het meest westelijke appartementengebouw is het vrijwel niet mogelijk 
een buitenruimte te realiseren. Enerzijds omdat deze gevel doof moet worden uitgevoerd en 
anderzijds omdat met een realistische hoogte van de borstwering (1,5 m of lager) geen 
geluidsluwe buitenruimte kan worden gemaakt. Dit betekent dat de appartementen aan deze 
zijde van het gebouw een buitenruimte moeten hebben die niet op het westen is georiënteerd.  
Een alternatief is zodanige (bouwkundige) maatregelen te treffen dat de geluidsbelasting op de 
te toetsen gevel van de woningen wordt gereduceerd tot 53 dB of lager. Dit kan bijvoorbeeld 
met een deels verdieping hoog scherm in combinatie met een gesloten borstwering met een 
hoogte van 1,5 m. Uit de resultaten is gebleken dat met deze oplossing de geluidsbelasting pop 
de gevels van de appartementen kan worden gereduceerd tot 53 dB. 
Het verdient voor alle appartementen aanbeveling de (spui)ventilatie zoveel als mogelijk te 
betrekken door de delen van de gevels in de buitenruimte of via de afgeschermde gevel aan de 
andere zijde van het appartement. Dit verdient de voorkeur omdat de zuidgevel van het 
appartementengebouw een geluidsbelasting ondervindt die hoger is dan de 
voorkeursgrenswaarde.  
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4.4. Hogere grenswaarden 

Uit de berekeningen is gebleken dat alleen het wegverkeer op de Rijksweg A15 leidt tot een 
geluidsbelasting die de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Uit de resultaten blijkt verder dat 
het noodzakelijk is voor alle woningen een hogere grenswaarde vast te stellen. Deze hogere 
grenswaarde procedure wordt doorlopen gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. Het 
ontwerp besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde wordt gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.  
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5. Conclusies 

In dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke geluidshinder ter plaatse van de woningen 
op de locatie IJzergieterij in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Ui het onderzoek wordt 
geconcludeerd dat her verkeer op de Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk en het scheepvaartverkeer op 
de Beneden-Merwede ter plaatse van deze nieuwe woningen niet leiden tot een hogere 
geluidsbelasting. Deze geluidsbronnen leiden daarom niet tot belemmeringen. 
 
Het verkeer op de Rijksweg A15 veroorzaakt een geluidsbelasting die de voorkeursgrens-
waarde overschrijdt. Op de hoogst belaste woningen wordt ook de maximale ontheffingswaarde 
overschreden zodat het noodzakelijk is ter plaatse van verschillende woningen dove gevels toe 
te passen.  
Verder is onderzoek gedaan naar de mogelijke geluidsreducerende maatregelen. Uit dat 
onderzoek is gebleken dat de grootste geluidsbijdrage op de woningen in het plan wordt 
veroorzaakt door de wegdelen van de Rijksweg A15 waarlangs al schermen zijn aangebracht 
(circa 6 m hoog). Als financieel doelmatig scherm wordt een scherm van 8 m hoog en 800 m 
lang beschouwd. Uit de berekening met dit scherm, als vervanging van het 6 m hoge scherm, 
blijkt dat deze ophoging een vermindering geeft van 3 gehinderden en 1 ernstig gehinderden. 
De afweging moet worden gemaakt of een dergelijke geringe afname van het aantal (ernstig) 
gehinderden opweegt tegen de sloop van het 6 m hoge scherm en de aanleg van een 2 m 
hoger scherm. 
 
Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is getoetst aan het gemeentelijk hogere 
waarden beleid. De hoofdzaak is dat voor een geluidsbelasting tot maximaal 53 dB moet 
worden gestreefd naar een geluidsluwe gevel of als dat niet mogelijk is een geluidsluwe 
buitenruimte. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de geluidsbelasting ter plaatse van de 
woningen met name wordt veroorzaakt daar reflecties in gebouwen, veroorzaakt door het hoog 
invallend geluid door de aanwezigheid van schermen langs het maatgevende deel van de 
Rijksweg A15. Maatregelen in de vorm van draaiing van gebouwen , het realiseren van scherm 
op de perceelgrenzen leiden niet tot een verlagen van de geluidsbelasting ter plaatse van de 
grondgebonden woningen. 
Ter plaatse van de appartementengebouwen kan zonder meer een geluidsluwe buitenruimte 
worden gerealiseerd in het geval deze binnen de bouwmassa wordt gerealiseerd en op het 
zuiden is gericht. De appartementen in het westelijke deel van het westelijke 
appartementengebouw moeten aan de westzijde vanaf de tweede bouwlaag doof worden 
uitgevoerd of er moeten zodanige (bouwkundige) maatregelen worden getroffen dat ter plaatse 
van de gevels van de appartementen kan worden voldaan aan ten minste de maximale 
ontheffingswaarde. 
 
Omdat het wegverkeer op de Rijksweg A15 leidt tot een geluidsbelasting die de 
voorkeursgrenswaarde overschrijdt moet een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Deze 
hogere grenswaarde  procedure wordt doorlopen gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure. 
Het ontwerp besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde moet gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.  
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Bijlage 1 Overzicht wegverkeersgegevens lokale wegen 2028 
 
 







Weg Wegnummer Intensiteit Snelheid Wegdek daguur licht middel zwaar avonduur licht middel zwaar nachtuur licht middel zwaar

Peulenstraat-Zuid 10 256 30 Elementenverharding in keperverband 6,50 96,81 2,34 0,85 4,23 98,41 1,17 0,42 0,64 97,82 1,97 0,21

Peulenstraat-Zuid 11 275 30 Elementenverharding in keperverband 6,50 96,81 2,34 0,85 4,23 98,41 1,17 0,42 0,64 97,82 1,97 0,21

Peulenstraat-Zuid 12 239 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 96,84 2,32 0,84 4,23 98,43 1,16 0,42 0,64 97,84 1,95 0,21

Peulenstraat-Zuid 13 254 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 96,84 2,32 0,84 4,23 98,43 1,16 0,42 0,64 97,84 1,95 0,21

Peulenstraat-Zuid 14 48 30 Elementenverharding in keperverband 6,48 97,54 1,80 0,65 4,24 98,78 0,89 0,32 0,64 98,32 1,51 0,16

Peulenstraat-Zuid 15 59 30 Elementenverharding in keperverband 6,48 97,54 1,80 0,65 4,24 98,78 0,89 0,32 0,64 98,32 1,51 0,16

Rivierdijk 16 48 30 Referentiewegdek 6,48 97,54 1,80 0,65 4,24 98,78 0,89 0,32 0,64 98,32 1,51 0,16

Rivierdijk 17 59 30 Referentiewegdek 6,48 97,54 1,80 0,65 4,24 98,78 0,89 0,32 0,64 98,32 1,51 0,16

Rivierdijk 18 48 30 Elementenverharding in keperverband 6,48 97,54 1,80 0,65 4,24 98,78 0,89 0,32 0,64 98,32 1,51 0,16

Rivierdijk 19 59 30 Elementenverharding in keperverband 6,48 97,54 1,80 0,65 4,24 98,78 0,89 0,32 0,64 98,32 1,51 0,16

Rivierdijk 20 137 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 96,97 2,22 0,81 4,23 98,49 1,11 0,40 0,64 97,93 1,87 0,20

Rivierdijk 21 145 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 96,97 2,22 0,81 4,23 98,49 1,11 0,40 0,64 97,93 1,87 0,20

Rivierdijk 22 137 30 Referentiewegdek 6,49 96,97 2,22 0,81 4,23 98,49 1,11 0,40 0,64 97,93 1,87 0,20

Rivierdijk 23 145 30 Referentiewegdek 6,49 96,97 2,22 0,81 4,23 98,49 1,11 0,40 0,64 97,93 1,87 0,20

Rivierdijk 24 174 30 Referentiewegdek 6,49 97,44 1,88 0,68 4,24 98,73 0,93 0,34 0,64 98,25 1,58 0,17

Rivierdijk 25 181 30 Referentiewegdek 6,49 97,44 1,88 0,68 4,24 98,73 0,93 0,34 0,64 98,25 1,58 0,17

25% verkeersproductie 30 125 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

25% verkeersproductie 31 125 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

25% verkeersproductie 32 125 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

25% verkeersproductie 33 125 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

25% verkeersproductie 34 125 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

25% verkeersproductie 35 125 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

25% verkeersproductie 36 125 30 Referentiewegdek 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

25% verkeersproductie 37 125 30 Referentiewegdek 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

75% verkeersproductie 38 375 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

75% verkeersproductie 39 375 30 Elementenverharding in keperverband 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

75% verkeersproductie 40 375 30 Referentiewegdek 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

75% verkeersproductie 41 375 30 Referentiewegdek 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

75% verkeersproductie 42 375 30 Referentiewegdek 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

75% verkeersproductie 43 375 30 Referentiewegdek 6,49 98,00 2,00 0,00 4,23 98,00 2,00 0,00 0,64 98,00 2,00 0,00

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode

Tabel : Verkeersgegevens akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai locatie IJzergieterij.



 

 

 

Bijlage 2 Overzicht rekenmodel wegverkeerslawaai 
 
 









 

 

 

Bijlage 3 Resultaten Rijksweg A15 en Peulenstraat-Zuid/Rivierdijk 
  



¯70 0 7035 Meters

Overzichtkaart dove gevels - Locatie IJzergieterij
Legenda

Geluidscherm
Derde bouwlaag doof uitvoeren
Vanaf tweede bouwlaag doof uitvoeren
Alle bouwlagen doof uitvoeren

Rijksweg A15



¯140 0 14070 Meters

Overzichtkaart deelbijdrage A15 - Locatie IJzergieterij
Rijksweg A15;  niet afgeschermd westelijk deel

Rijksweg A15;  afgeschermd (midden) deel

Rijksweg A15;  niet afgeschermd oostelijk deel

Geluidscherm

Legenda



 

 

 

Bijlage 4 Resultaten schermvarianten Rijksweg A15 



DMC Rijksweg A15 IJzergieterij; verhogen scherm naar 8 m 

Tabel: Reductiepunten. Tabel: Maatregelpunten wegdekken.
punten per 
woning

aantal 
woningen

totale 
reductiepunten

soort wegdek punten per 10 
m2

wegbreedte 
[m]

weglengte [m]

48 dB 0 1 - klink.  stille klink. 3
49 dB 1.000 2 - klink.  DAB 5
50 dB 1.300 3 - DAB  DGD 13
51 dB 1.600 4 - klink.  DGD 16
52 dB 1.900 65 123.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 1 0
53 dB 2.100 65 136.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 2 0
54 dB 2.400 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 3 0
55 dB 2.700 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 4 0
56 dB 3.000
57 dB 3.300
58 dB 3.600 Tabel: Maatregelpunten schermen/grondwallen.
59 dB 3.900 schermdeel hoogte         

[m]
punten per m lengte      [m]

60 dB 4.100
61 dB 4.400 deel 1 1 53
62 dB 4.700 deel 2 2 93
63 dB 5.000 deel 3 3 133
64 dB 7.800 deel 4 4 173
65 dB 8.100 deel 5 5 212
66 dB 8.300 deel 6 6 251
67 dB 8.600 deel 7 7 289
68 dB 8.900 deel 8 8 327 800
69 dB 9.200 deel 9 elke m > 8 44
70 dB 9.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 1) 0
71 dB 9.800 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 2) 0
72 dB 10.100 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 3) 0
73 dB 10.300 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 4) 0
74 dB 10.600 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 5) 0
75 dB 10.900 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 6) 0
76 dB 11.200 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 7) 0
77 dB 11.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 8) 261.600

TOTAAL AANTAL REDUCTIEPUNTEN 260.000 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 9) 0

62 Grondgebonden woningen noordelijke deel van het plan
68 Gestapelde woningen zuidelijke deel van het plan
Conservatieve aanname is dat de helft van de woningen 53 dB ondervindt en andere helft 52 dB.

weg



¯140 0 14070 Meters

Overzichtkaart dove gevel - Locatie IJzergieterijLegenda
Variant bestaand scherm verhoogd naar 8 meter

Gebouwen IJZergieterij

Rijksweg A15

Geluidscherm Derde bouwlaag doof uitvoeren

Vanaf tweede bouwlaag doof uitvoeren

Verhoogd scherm naar 8 m



DMC Rijksweg A15 IJzergieterij; verhogen scherm naar 8 m en verlenging 300 m 

Tabel: Reductiepunten. Tabel: Maatregelpunten wegdekken.
punten per 
woning

aantal 
woningen

totale 
reductiepunten

soort wegdek punten per 10 
m2

wegbreedte 
[m]

weglengte [m]

48 dB 0 1 - klink.  stille klink. 3
49 dB 1.000 2 - klink.  DAB 5
50 dB 1.300 3 - DAB  DGD 13
51 dB 1.600 4 - klink.  DGD 16
52 dB 1.900 65 123.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 1 0
53 dB 2.100 65 136.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 2 0
54 dB 2.400 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 3 0
55 dB 2.700 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN - 4 0
56 dB 3.000
57 dB 3.300
58 dB 3.600 Tabel: Maatregelpunten schermen/grondwallen.
59 dB 3.900 schermdeel hoogte         

[m]
punten per m lengte      [m]

60 dB 4.100
61 dB 4.400 deel 1 1 53
62 dB 4.700 deel 2 2 93
63 dB 5.000 deel 3 3 133
64 dB 7.800 deel 4 4 173
65 dB 8.100 deel 5 5 212
66 dB 8.300 deel 6 6 251
67 dB 8.600 deel 7 7 289
68 dB 8.900 deel 8 8 327 1.070
69 dB 9.200 deel 9 elke m > 8 44
70 dB 9.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 1) 0
71 dB 9.800 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 2) 0
72 dB 10.100 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 3) 0
73 dB 10.300 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 4) 0
74 dB 10.600 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 5) 0
75 dB 10.900 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 6) 0
76 dB 11.200 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 7) 0
77 dB 11.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 8) 349.890

TOTAAL AANTAL REDUCTIEPUNTEN 260.000 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 9) 0

62 Grondgebonden woningen noordelijke deel van het plan
68 Gestapelde woningen zuidelijke deel van het plan
Conservatieve aanname is dat de helft van de woningen 53 dB ondervindt en andere helft 52 dB.

weg



¯140 0 14070 Meters

Overzichtkaart dove gevel - Locatie IJzergieterijLegenda
Variant scherm 8 meter en lengte 1070 meter

Gebouwen IJZergieterij

Rijksweg A15

Geluidscherm Derde bouwlaag doof uitvoeren

Vanaf tweede bouwlaag doof uitvoeren

Verhoogd scherm naar 8 m en verlengd met 300 m



 

 

 

Bijlage 5 Resultaten dichtzetten openingen in de bebouwing (westzijde) 



¯140 0 14070 Meters

Overzichtkaart dove gevel - Locatie IJzergieterijLegenda
Variant gaten tussen bebouwing westzijde dicht (9 meter)

Gebouwen IJZergieterij

Rijksweg A15

Geluidscherm

Derde bouwlaag doof uitvoeren

Alle bouwlaag doof uitvoeren

Vanaf tweede bouwlaag doof uitvoeren

Wand ter plaatse van gaten hoogte 9m



¯140 0 14070 Meters

Overzichtkaart dove gevel - Locatie IJzergieterijLegenda
Variant westzijde wand 14 meter hoog

Gebouwen IJZergieterij

Rijksweg A15

Geluidscherm

Wand 14 meter

Derde bouwlaag doof uitvoeren

Alle bouwlaag doof uitvoeren

Vanaf tweede bouwlaag doof uitvoeren



 

 

 
 

Bijlage 6 Resultaten buitenruimte (effect schermen op de perceelsgrens) 



¯80 0 8040 Meters

Overzichtkaart buitenruimte grondgebonden woningen - Locatie IJzergieterijLegenda
Variant zonder maatregelen

Rijksweg A15

Geluidscherm

Gebouwen IJzergieterij

Niet-geluidluwe buitenruimte

Geluidluwe buitenruimte



¯80 0 8040 Meters

Overzichtkaart buitenruimte grondgebonden woningen - Locatie IJzergieterijLegenda
Variant scherm 2 meter op diverse perceelsgrenzen

Rijksweg A15

Geluidscherm

Gebouwen IJzergieterij

Niet-geluidluwe buitenruimte

Geluidluwe buitenruimte

Scherm ter hoogte van buitenruimte



¯80 0 8040 Meters

Overzichtkaart buitenruimte grondgebonden woningen - Locatie IJzergieterijLegenda
Variant scherm 3 meter op diverse perceelsgrenzen

Rijksweg A15

Geluidscherm

Gebouwen IJzergieterij

Niet-geluidluwe buitenruimte

Geluidluwe buitenruimte

Scherm ter hoogte van buitenruimte











 

 

 

Bijlage 7 Gehinderden en ernstig gehinderden maatregelvarianten 





Tabel 2 : Vergelijking van het aantal (ernstig) gehinderden beschouwde varianten nieuwe woningen locatie IJzergieterij.

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Totaal

Bestaand scherm verwijderd
Aantal woningen 0 0 0 4 13 2 10 31 16 10 8 9 8 7 3 0 1 2 0 5 1 130
Aantal bewoners 0,0 0,0 0,0 8,8 28,6 4,4 22,0 68,2 35,2 22,0 17,6 19,8 17,6 15,4 6,6 0,0 2,2 4,4 0,0 11,0 2,2 286
Aantal gehinderd 0,0 0,0 0,0 1,2 4,2 0,7 3,9 13,0 7,2 4,9 4,2 5,1 4,8 4,5 2,1 0,0 0,8 1,7 0,0 4,6 1,0 64

Aantal ernstig geh. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 1,0 0,2 6

Bestaand scherm (6 m)
Aantal woningen 0 0 9 4 21 12 27 30 6 12 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 130

Aantal bewoners 0,0 0,0 19,8 8,8 46,2 26,4 59,4 66,0 13,2 26,4 6,6 2,2 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286
Aantal gehinderd 0,0 0,0 2,4 1,2 6,8 4,2 10,4 12,6 2,7 5,9 1,6 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

Aantal ernstig geh. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 0,9 0,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

Scherm verhoogd (8 m)
Aantal woningen 5 4 4 5 16 22 28 21 9 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Aantal bewoners 11,0 8,8 8,8 11,0 35,2 48,4 61,6 46,2 19,8 24,2 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286
Aantal gehinderd 1,1 1,0 1,1 1,5 5,2 7,8 10,8 8,8 4,1 5,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

Aantal ernstig geh. 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,6 0,3 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

Scherm verh (8m) /verlengd (300 m)
Aantal woningen 5 5 6 29 22 37 15 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Aantal bewoners 11,0 11,0 13,2 63,8 48,4 81,4 33,0 11,0 0,0 2,2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286
Aantal gehinderd 1,1 1,2 1,6 8,5 7,1 13,1 5,8 2,1 0,0 0,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44

Aantal ernstig geh. 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,8 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2

Gaten dichtgezet westzijde 6 m
Aantal woningen 0 0 9 6 14 12 33 30 5 12 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 130
Aantal bewoners 0,0 0,0 19,8 13,2 30,8 26,4 72,6 66,0 11,0 26,4 6,6 2,2 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286
Aantal gehinderd 0,0 0,0 2,4 1,8 4,5 4,2 12,7 12,6 2,3 5,9 1,6 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

Aantal ernstig geh. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,8 0,9 0,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

Wand westzijde 14 m
Aantal woningen 0 0 5 14 15 6 39 26 4 12 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 130
Aantal bewoners 0,0 0,0 11,0 30,8 33,0 13,2 85,8 57,2 8,8 26,4 6,6 2,2 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 286
Aantal gehinderd 0,0 0,0 1,3 4,1 4,9 2,1 15,0 10,9 1,8 5,9 1,6 0,6 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51

Aantal ernstig geh. 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 1,0 0,8 0,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

Geluidsbelasting [dB]



 

 

 
 

Bijlage 8 Berekeningsresultaten scheepvaartverkeer Beneden-Merwede 





 

 

 

Bijlage 9 Afwijkingen hogere waarden beleid 
 





 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bijlage 2 Notitie geluid IJzergieterrij; DMC en 95%-criterium van 23 oktober 2017 
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NOTITIE 
 
  
Betreft Notitie geluid IJzergieterrij; DMC en 95%-criterium 
Opdrachtgever Blokland 
Contactpersoon De heer J. van der Zwaan 
Werknummer 617.121.60 
Datum 23 oktober 2017 
  

Aanleiding 
Ten zuiden van de A15 wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld op de zogenoemde 
IJzergieterijlocatie. Het aspect geluid speelt daar een belangrijke rol. Discussiepunt is de 
afweging of en welke maatregelen op of langs de A15 mogelijk zijn. 
Rijkswaterstaat heeft tijdens het laatstgehouden overleg aangegeven dat in dergelijke situaties 
het zogenoemde 95%-criterium een rol kan spelen. Dit criterium is opgenomen in de ‘Regeling 
doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder’. In deze notitie is de toepasbaarheid van 
deze regeling en zijn de uitkomsten van dat 95%-criterium beschreven. 
 

Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder 

In de regeling ‘Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder’ is beschreven op 
welke wijze de afweging van bron- en overdrachtsmaatregelen kan plaatsvinden. In dat systeem 
worden reductiepunten (gegenereerd door de geluidsbelasting van de woningen  en het aantal 
woningen) vergeleken met maatregelpunten (gegenereerd door bijvoorbeeld de lengte en de 
hoogte van het geluidscherm). In het geval het aantal reductiepunten lager is dan het aantal 
maatregelpunten  is die betreffende maatregel op grond van deze regeling financieel doelmatig.  
De lengte van een scherm wordt bepaald door de afstand D. Deze afstand is de afstand waarop 
de verst van de A15 gelegen woning wordt gebouwd. Deze afstand wordt 2*D uitgezet parallel 
aan de A15  aan beide zijden van het plan uitgezet. De hoogte van het scherm wordt bepaald 
aan de hand van het beschikbare aantal reductiepunten.  
 
Het 95%-criterium houdt in dat een lager scherm met een nagenoeg gelijke geluidsreductie als 
financieel doelmatige scherm wordt gezien als de extra kosten van deze maatregel niet opwegen 
tegen de geluidsreductie. Per geval zal beoordeeld worden wat een nagenoeg gelijke 
geluidreductie is. Uit onderzoek blijkt dat het daarbij doorgaans dient te gaan om een alternatieve 
maatregel die een geluidreductie moet realiseren van ten minste 95% van de geluidreductie van 
de maximale maatregel. 
Daarnaast is een maatregel niet doelmatig als daar een bestaande maatregel voor moet worden 
gesloopt die niet ouder dan tien jaar is en die een geluidreductie realiseert die vrijwel gelijk is aan 
die van de nieuwe maatregel. Indien de bestaande maatregel minder dan 90% van de 
geluidreductie van de nieuwe maatregel oplevert, kan niet eenvoudig worden gemotiveerd dat er 
sprake is van een geluidreductie die vrijwel gelijk is aan de nieuwe maatregel. Is de bestaande  
maatregel ophoogbaar, dan zal hiervoor gekozen worden en is afbreken niet aan de orde en 
daarmee toepassing van dit aanvullend criterium ook niet.  
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Onderzoek nieuwe woningen IJzergieterij 
Bestaande woningen 
De bouw van het scherm ten zuiden van de A15 is voor de bestaande woningen niet gebaseerd 
op de Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder. Was dat wel zo gedaan dan 
was naar alle waarschijnlijkheid een aanmerkelijk groter scherm gerealiseerd. Het aantal 
reductiepunten voor alle bestaande woningen ten zuiden van de A15 bedraagt 1.079.000. Voor 
alleen de bestaande woningen binnen het 2D gebied zijn dat 598.400 punten. In beide gevallen 
is het aantal reductiepunten hoger dan voor de nieuwe woningen in de IJzergieterij, ook in de 
situatie dat de geluidsbelasting op deze woningen in eerste aanleg wordt gebaseerd op de 
afwezigheid van een dove gevel. In bijlage 1 zijn de rekenbladen van deze beide situaties 
gepresenteerd. 
Het aantal reductiepunten van het bestaande scherm (inclusief middenbermscherm) bedraagt 
334.235. Omdat dit aantal lager is dan 598.400 had voor de bestaande woningen op basis van 
de Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder een groter scherm kunnen 
worden gebouwd. 
 
Verhoging scherm A15 voor de nieuwe woningen IJzergieterij 
Toepassing van de Regeling doelmatigheid geluidsmaatregelen Wet geluidhinder voor de nieuwe 
woningen op de locatie IJzergieterij leidt tot de volgende resultaten. Op basis van het aantal 
beschikbare reductiepunten (zonder dove gevels IJzergieterij!) kan een scherm van 1.000 m lang 
en 12,5 m hoog worden gebouwd. Dit scherm is in hoofdzaak op dezelfde plaats gelegen als het 
bestaande scherm. Aan de westzijde is het bestaande scherm met ongeveer 250 m verlengd.  
Dit scherm leidt ter plaatse van de nieuwe woningen tot een reductie van 858 dB-woningen. (op 
basis van 130 woningen betekent dit een gemiddelde reductie van 6,6 dB per woning). Op basis 
van de onderstaande tabel blijkt dat een scherm van 10,5 m en een lengte van 1.000 m voldoet 
aan het 95%-criterium. Met andere woorden de laatste 5% reductie wordt gerealiseerd door de 
bovenste 2 meters van het scherm. Ook voor de bestaande woningen ligt het 95%-criterium 
ongeveer bij een scherm met een hoogte van 10,5 m.  
 
Tabel :  Geluidsreductie per variant in aantallen dB's.   

Variant 

Totaal aantal dB's reductie voor de beschouwde woningen 

IJzergieterij 
%-

criterium Bestaand 
%-

criterium Alle won. 
%-

criterium 

12,5 m scherm 858 100% 1021 100% 1879 100% 

12,0 m scherm 850 99% 1012 99% 1862 99% 

11,5 m scherm 838 98% 1002 98% 1840 98% 

11,0 m scherm 828 97% 991 97% 1819 97% 

10,5 m scherm 814 95% 977 96% 1791 95% 

10,0 m scherm 799 93% 962 94% 1761 94% 

9,5 m scherm 784 91% 951 93% 1735 92% 

9,0 m scherm 769 90% 941 92% 1710 91% 

       
Verder is in bijlage 2 het ingevulde normkostenformulier opgenomen. Voor een scherm met een 
lengte van 1.000 m en een hoogte van 10,5 m zijn de totale investeringskosten € 476,89 per m2-
scherm (prijspeil 2010). De totale kosten voor een scherm met een oppervlakte van 10.500 m2 
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bedragen circa € 5 miljoen (prijspeil 2010). In deze kosten is geen rekening gehouden met de 
sloop van het bestaande scherm en de constructie-technische (on)mogelijkheden van een hoger 
scherm ter plaatse van het viaduct van de A15 over de Nieuweweg. 
 
Verlenging scherm A15 voor de nieuwe woningen IJzergieterij 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de gestapelde woningen met name 
wordt veroorzaakt door het verkeer ten westen van de locatie waarbij het deel van de A15 waar 
geen scherm is gelegen het maatgevende weggedeelte is. Om deze reden is op basis van 95%-
criterium beoordeeld of het verlengen van het scherm financieel doelmatig is. 
Voor deze beoordeling is een verlenging van het scherm beschouwd van 100 m tot en met 600 m 
met een stapgrootte van 100 m. De hoogte van het scherm bedraagt 6 m gelijk aan de hoogte 
van het bestaande scherm. In de onderstaande tabellen is de analyse van deze berekening voor 
de nieuwe woningen IJzergieterij en de bestaande woningen gepresenteerd.  
 
Tabel :  Geluidsreductie verlenging scherm (grondgebonden woningen). 

Variant 

Afname Max reductie Aantal  

[dB/woning] door verlenging woningen 

Verlenging 100 m -18,30 1 12 

Verlenging 200 m -27,57 2 4 

Verlenging 300 m -32,76 2 5 

Verlenging 400 m -33,01 2 5 

Verlenging 500 m -33,04 2 5 

Verlenging 600 m -33,01 2 5 

    
Tabel :  Geluidsreductie verlenging scherm (gestapelde woningen). 

Variant 

Afname Max reductie Aantal  

[dB/woning] door verlenging Woningen 

Verlenging 100 m -24,46 1 21 

Verlenging 200 m -60,92 2 21 

Verlenging 300 m -81,57 3 13 

Verlenging 400 m -94,24 4 9 

Verlenging 500 m -94,86 4 9 

Verlenging 600 m -94,99 4 9 

    
Tabel :  Geluidsreductie verlenging scherm (bestaande woningen). 

Variant 

Afname Max reductie Aantal  

[dB/woning] door verlenging Woningen 

Verlenging 100 m -13,32 2 21 

Verlenging 200 m -21,07 3 2 

Verlenging 300 m -25,52 3 2 

Verlenging 400 m -26,50 3 2 

Verlenging 500 m -26,56 3 2 

Verlenging 600 m -26,58 3 2 
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Uit bovenstaande tabellen kan worden geconcludeerd dat een verlenging van het scherm tot en 
met 300 m nog leidt tot een afname van de geluidsreductie. Een verdere verlenging van het 
scherm heeft nauwelijks effect zowel op de nieuwe als de bestaande woningen. 
Een verlenging van het scherm met 300 m heeft voor de nieuwe grondgebonden woningen een 
maximale geluidsreductie van 2 dB voor in totaal 5 woningen. De reductie op de overige woningen 
is lager dan 2 dB (niet hoorbaar). Een verlenging van het scherm met 300 m heeft voor de nieuwe 
gestapelde woningen een maximale geluidsreductie van 3 dB voor in totaal 13 woningen. De 
reductie op de overige woningen is 2 dB of lager. 
De bestaande woningen die een geluidsreductie van deze verlenging ondervinden zijn gelegen 
ten westen van de IJzergieterij. De bestaande woningen ten oosten van de IJzergietererij 
ondervinden nauwelijks een geluidsreductie van deze verlenging.  
 
In bijlage 3 is het ingevulde normkostenformulier opgenomen. Voor een scherm met een lengte 
van 300 m en een hoogte van 6 m zijn de totale investeringskosten ongeveer € 900.000,-. Voor 
de 18 woningen waar een significante verandering van de geluidsbelasting is berekend betekent 
dit een investering van € 50.000,- per woning. 
 

Conclusie 
Het bestaande scherm ten zuiden van de A15 is niet gebaseerd op de Regeling doelmatigheid 
geluidsmaatregelen. In dat geval was een aanmerkelijk hoger scherm gebouwd. 
Strikte toepassing van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder voor de 
nieuwe woningen leidt tot een investering van € 5.000.000,-. Dit bedrag is nog zonder de kosten 
van de sloop van het bestaande scherm en de eventuele benodigde aanpassingen aan het 
viaduct met de Nieuweweg. 
Verlenging van het scherm van 300 m aan de westzijde en een hoogte van 6 m heeft een 
significante effect (2 dB of meer reductie) ter plaatse van 18 nieuwe woningen in het plan 
IJzergieterij. Uitgaande van een investering van € 900.000 betekent dit € 50.000,- aan kosten 
voor de woningen waar een significant geluidsreducerende effect wordt bereikt. 
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Bijlage 1 Tabel DMC en afbeelding beschouwde woningen 





Tabel: Reductiepunten woningen IJzergieterij Tabel: Reductiepunten bestaande woningen. Tabel: Maatregelpunten middemnbermscherm.
punten per 
woning

aantal 
woningen

totale 
reductiepunten

punten per 
woning

aantal 
woningen

totale 
reductiepunten

middenbermscherm hoogte punten lengte

48 dB 0 48 dB 0 2 0 deel 1 2 112
49 dB 1.000 49 dB 1.000 5 5.000 deel 2 3 160
50 dB 1.300 50 dB 1.300 2 2.600 deel 3 4 207 547
51 dB 1.600 51 dB 1.600 11 17.600 deel 4 5 254
52 dB 1.900 52 dB 1.900 10 19.000 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 1) 0
53 dB 2.100 53 dB 2.100 64 134.400 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 2) 0
54 dB 2.400 54 dB 2.400 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 3) 113.229
55 dB 2.700 18 48.600 55 dB 2.700 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 4) 0
56 dB 3.000 13 39.000 56 dB 3.000 15 45.000
57 dB 3.300 10 33.000 57 dB 3.300 10 33.000
58 dB 3.600 18 64.800 58 dB 3.600 21 75.600 Tabel: Maatregelpunten schermen/grondwallen.
59 dB 3.900 14 54.600 59 dB 3.900 19 74.100 schermdeel hoogte         

[m]
punten per 
m

lengte      [m]
60 dB 4.100 20 82.000 60 dB 4.100 26 106.600
61 dB 4.400 14 61.600 61 dB 4.400 25 110.000 deel 1 1 53
62 dB 4.700 5 23.500 62 dB 4.700 7 32.900 deel 2 2 93 10
63 dB 5.000 3 15.000 63 dB 5.000 13 65.000 deel 3 3 133 22
64 dB 7.800 2 15.600 64 dB 7.800 6 46.800 deel 4 4 173 21
65 dB 8.100 2 16.200 65 dB 8.100 9 72.900 deel 5 5 212 118
66 dB 8.300 1 8.300 66 dB 8.300 6 49.800 deel 6 6 251 751
67 dB 8.600 2 17.200 67 dB 8.600 1 8.600 deel 7 7 289
68 dB 8.900 1 8.900 68 dB 8.900 3 26.700 deel 8 8 327
69 dB 9.200 1 9.200 69 dB 9.200 2 18.400 deel 9 elke m > 8 44
70 dB 9.500 6 57.000 70 dB 9.500 9 85.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 1) 0
71 dB 9.800 71 dB 9.800 4 39.200 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 2) 930
72 dB 10.100 72 dB 10.100 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 3) 2.926
73 dB 10.300 73 dB 10.300 1 10.300 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 4) 3.633
74 dB 10.600 74 dB 10.600 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 5) 25.016
75 dB 10.900 75 dB 10.900 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 6) 188.501
76 dB 11.200 76 dB 11.200 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 7) 0
77 dB 11.500 77 dB 11.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 8) 0

REDUCTIEPUNTEN NIEUWE WONINGEN 554.500 REDUCTIEPUNTEN BESTAANDE WONINGEN 1.079.000 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 9) 0

Totaal aantal reductiepunten 1.633.500 Totaal aantal maatregelpunten 334.235

Aantal woningen 130 Aantal woningen 271

DMC op basis van alle bestaande woningen (271 stuks) en zonder dove gevel woningen IJzergieterij (130 stuks)

weg weg





Tabel: Reductiepunten woningen IJzergieterij Tabel: Reductiepunten bestaande woningen. Tabel: Maatregelpunten middemnbermscherm.
punten per 
woning

aantal 
woningen

totale 
reductiepunten

punten per 
woning

aantal 
woningen

totale 
reductiepunten

middenbermscherm hoogte punten lengte

48 dB 0 48 dB 0 1 0 deel 1 2 112
49 dB 1.000 49 dB 1.000 1 1.000 deel 2 3 160
50 dB 1.300 50 dB 1.300 deel 3 4 207 547
51 dB 1.600 51 dB 1.600 deel 4 5 254
52 dB 1.900 52 dB 1.900 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 1) 0
53 dB 2.100 53 dB 2.100 3 6.300 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 2) 0
54 dB 2.400 54 dB 2.400 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 3) 113.229
55 dB 2.700 18 48.600 55 dB 2.700 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 4) 0
56 dB 3.000 13 39.000 56 dB 3.000 2 6.000
57 dB 3.300 10 33.000 57 dB 3.300
58 dB 3.600 18 64.800 58 dB 3.600 Tabel: Maatregelpunten schermen/grondwallen.
59 dB 3.900 14 54.600 59 dB 3.900 4 15.600 schermdeel hoogte         

[m]
punten per 
m

lengte      [m]
60 dB 4.100 20 82.000 60 dB 4.100 11 45.100
61 dB 4.400 14 61.600 61 dB 4.400 21 92.400 deel 1 1 53
62 dB 4.700 5 23.500 62 dB 4.700 4 18.800 deel 2 2 93 10
63 dB 5.000 3 15.000 63 dB 5.000 11 55.000 deel 3 3 133 22
64 dB 7.800 2 15.600 64 dB 7.800 6 46.800 deel 4 4 173 21
65 dB 8.100 2 16.200 65 dB 8.100 9 72.900 deel 5 5 212 118
66 dB 8.300 1 8.300 66 dB 8.300 6 49.800 deel 6 6 251 751
67 dB 8.600 2 17.200 67 dB 8.600 1 8.600 deel 7 7 289
68 dB 8.900 1 8.900 68 dB 8.900 3 26.700 deel 8 8 327
69 dB 9.200 1 9.200 69 dB 9.200 2 18.400 deel 9 elke m > 8 44
70 dB 9.500 6 57.000 70 dB 9.500 9 85.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 1) 0
71 dB 9.800 71 dB 9.800 4 39.200 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 2) 930
72 dB 10.100 72 dB 10.100 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 3) 2.926
73 dB 10.300 73 dB 10.300 1 10.300 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 4) 3.633
74 dB 10.600 74 dB 10.600 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 5) 25.016
75 dB 10.900 75 dB 10.900 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 6) 188.501
76 dB 11.200 76 dB 11.200 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 7) 0
77 dB 11.500 77 dB 11.500 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 8) 0

REDUCTIEPUNTEN NIEUWE WONINGEN 554.500 REDUCTIEPUNTEN BESTAANDE WONINGEN 598.400 TOTAAL AANTAL MAATREGELPUNTEN (deel 9) 0

Totaal aantal reductiepunten 1.152.900 Totaal aantal maatregelpunten 334.235

Aantal woningen 130 Aantal woningen 99

DMC op basis van bestaande woningen binnen 2D (99 stuks) en zonder dove gevel woningen IJzergieterij (130 stuks)

weg weg



 

 

 

Bijlage 2 Berekeningsresultaten 95%-criterium (scherm 1.000 m lang; hoogte 9,5 m tot en 
met 12,5 m)  





Zonder scherm 12,5 m scherm dB/woning 12,0 m scherm dB/woning 11,5 m scherm dB/woning 11,0 m scherm dB/woning 10,5 m scherm dB/woning 10,0 m scherm dB/woning 9,5 m scherm dB/woning 9,0 m scherm dB/woning

Nieuwe woningen Ijzergieterij

69 56 13 56 13 57 12 57 12 57 12 58 11 58 11 58 11

68 56 12 56 12 57 11 57 11 57 11 57 11 58 10 58 10

68 56 12 56 12 56 12 57 11 57 11 57 11 58 10 58 10

68 56 12 56 12 56 12 57 11 57 11 57 11 58 10 58 10

68 56 12 56 12 56 12 57 11 57 11 57 11 58 10 58 10

68 56 12 56 12 56 12 56 12 57 11 57 11 58 10 58 10

67 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 56 11 56 11

67 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14

65 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12

65 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12

65 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

62 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9

62 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9

61 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

60 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7

60 52 8 52 8 52 8 52 8 52 8 53 7 53 7 53 7

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6 53 6 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6 53 6 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6 53 6 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6 53 6 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

59 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 52 7 53 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 53 5

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 51 7 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

58 51 7 51 7 51 7 52 6 52 6 52 6 52 6 52 6

57 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 52 5

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6

57 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6 51 6

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

56 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5 51 5

53 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2

53 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2

53 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2

53 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2

53 50 3 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2

53 50 3 50 3 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2

53 50 3 50 3 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2

53 50 3 50 3 50 3 50 3 51 2 51 2 51 2 51 2

53 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 51 2 51 2 51 2

53 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 51 2 51 2 51 2

53 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 51 2 51 2

53 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 51 2

53 49 4 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3

53 49 4 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3

53 49 4 49 4 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3

53 49 4 49 4 49 4 49 4 49 4 49 4 50 3 50 3

53 47 6 47 6 48 5 48 5 48 5 48 5 49 4 49 4

52 47 5 47 5 47 5 47 5 48 4 48 4 48 4 48 4

52 47 5 47 5 47 5 47 5 48 4 48 4 48 4 48 4

52 47 5 47 5 47 5 47 5 48 4 48 4 48 4 48 4

52 47 5 47 5 47 5 47 5 48 4 48 4 48 4 48 4

52 47 5 47 5 47 5 47 5 48 4 48 4 48 4 48 4

Zonder scherm 12,5 m scherm dB/woning 12,0 m scherm dB/woning 11,5 m scherm dB/woning 11,0 m scherm dB/woning 10,5 m scherm dB/woning 10,0 m scherm dB/woning 9,5 m scherm dB/woning 9,0 m scherm dB/woning

Bestaande woningen ten zuiden van de A15

73 59 14 59 14 59 14 59 14 59 14 59 14 59 14 60 13

70 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11

70 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11 59 11

70 58 12 58 12 58 12 58 12 58 12 58 12 58 12 58 12

70 57 13 57 13 58 12 58 12 58 12 58 12 58 12 58 12

70 57 13 57 13 57 13 58 12 58 12 58 12 58 12 58 12

70 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 58 12 58 12 58 12

70 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13

70 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13

70 56 14 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13 57 13

69 56 13 56 13 56 13 56 13 57 12 57 12 57 12 57 12

69 56 13 56 13 56 13 56 13 57 12 57 12 57 12 57 12

69 56 13 56 13 56 13 56 13 56 13 57 12 57 12 57 12

68 56 12 56 12 56 12 56 12 56 12 56 12 56 12 56 12

68 53 15 53 15 56 12 56 12 56 12 56 12 56 12 56 12

68 53 15 53 15 53 15 53 15 53 15 56 12 56 12 56 12



67 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 56 11

67 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14 53 14

66 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13

66 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13

66 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13

66 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13

66 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13 53 13

65 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12

65 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12

65 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12

65 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12 53 12

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

64 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11 53 11

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

63 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10 53 10

62 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9

62 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9

62 52 10 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9

62 52 10 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9 53 9

61 52 9 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8 53 8

61 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8

61 51 10 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8

61 51 10 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 53 8 53 8

61 51 10 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9

61 51 10 51 10 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9

61 51 10 51 10 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9

61 51 10 51 10 51 10 52 9 52 9 52 9 52 9 52 9

61 51 10 51 10 51 10 51 10 52 9 52 9 52 9 52 9

60 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8

60 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8

60 50 10 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8

60 50 10 50 10 50 10 51 9 51 9 51 9 52 8 52 8

60 50 10 50 10 50 10 51 9 51 9 51 9 51 9 52 8

60 50 10 50 10 50 10 51 9 51 9 51 9 51 9 51 9

60 50 10 50 10 50 10 50 10 51 9 51 9 51 9 51 9

59 50 9 50 9 50 9 50 9 51 8 51 8 51 8 51 8

59 50 9 50 9 50 9 50 9 51 8 51 8 51 8 51 8

59 50 9 50 9 50 9 50 9 51 8 51 8 51 8 51 8

59 50 9 50 9 50 9 50 9 50 9 51 8 51 8 51 8

59 50 9 50 9 50 9 50 9 50 9 51 8 51 8 51 8

59 50 9 50 9 50 9 50 9 50 9 51 8 51 8 51 8

58 49 9 49 9 50 8 50 8 50 8 50 8 50 8 51 7

58 48 10 49 9 49 9 49 9 49 9 49 9 50 8 50 8

58 48 10 48 10 48 10 48 10 49 9 49 9 49 9 50 8

58 48 10 48 10 48 10 48 10 48 10 49 9 49 9 49 9

58 47 11 47 11 48 10 48 10 48 10 48 10 49 9 49 9

57 47 10 47 10 47 10 48 9 48 9 48 9 48 9 49 8

56 47 9 47 9 47 9 47 9 48 8 48 8 48 8 48 8

53 47 6 47 6 47 6 47 6 48 5 48 5 48 5 48 5

53 47 6 47 6 47 6 47 6 47 6 47 6 48 5 48 5

53 46 7 46 7 47 6 47 6 47 6 47 6 47 6 48 5

53 46 7 46 7 46 7 47 6 47 6 47 6 47 6 48 5

48 45 3 45 3 45 3 45 3 45 3 46 2 46 2 46 2

45 42 3 42 3 42 3 42 3 42 3 42 3 42 3 42 3

Totaal dB/won. 1879 Totaal dB/won. 1862 Totaal dB/won. 1840 Totaal dB/won. 1819 Totaal dB/won. 1791 Totaal dB/won. 1761 Totaal dB/won. 1735 Totaal dB/won. 1710

95% = 1785



 

 

 

Bijlage 3 Berekeningsresultaten 95%-criterium (scherm verlengen 300 tot en met 600 m) 





Type El.id Zonder scherm El.id Bestaand scherm dB/woning El.id Verlengd 100 m Reductie verleng dB/woning El.id Verlengd 200 m Reductie verleng dB/woning El.id Verlengd 300 m Reductie verleng dB/woning El.id Verlengd 400 m Reductie verleng dB/woning El.id Verlengd 500 m Reductie verleng dB/woning El.id Verlengd 600 m Reductie verleng dB/woning

Grondgebonden 888633 63,46 888633 59,01 4,45 888633 58,22 1 -0,79 888633 57,91 1 -1,10 888633 57,66 1 -1,35 888633 57,66 1 -1,35 888633 57,66 1 -1,35 888633 57,66 1 -1,35

Grondgebonden 888634 69,97 888634 64,79 5,18 888634 64,66 0 -0,13 888634 64,60 0 -0,19 888634 64,60 0 -0,19 888634 64,60 0 -0,19 888634 64,60 0 -0,19 888634 64,60 0 -0,19

Grondgebonden 888635 62,92 888635 58,76 4,16 888635 57,87 1 -0,89 888635 57,55 1 -1,21 888635 57,26 2 -1,50 888635 57,26 2 -1,50 888635 57,26 2 -1,50 888635 57,26 2 -1,50

Grondgebonden 888636 67,4 888636 61,68 5,72 888636 61,47 0 -0,21 888636 61,38 0 -0,30 888636 61,38 0 -0,30 888636 61,38 0 -0,30 888636 61,38 0 -0,30 888636 61,38 0 -0,30

Grondgebonden 888637 62,74 888637 59,09 3,65 888637 57,99 1 -1,10 888637 57,41 2 -1,68 888637 57,07 2 -2,02 888637 57,07 2 -2,02 888637 57,07 2 -2,02 888637 57,07 2 -2,02

Grondgebonden 888638 66,73 888638 60,79 5,94 888638 60,54 0 -0,25 888638 60,41 0 -0,38 888638 60,41 0 -0,38 888638 60,41 0 -0,38 888638 60,41 0 -0,38 888638 60,41 0 -0,38

Grondgebonden 888639 62,45 888639 58,61 3,84 888639 57,51 1 -1,10 888639 57,05 2 -1,56 888639 56,68 2 -1,93 888639 56,68 2 -1,93 888639 56,67 2 -1,94 888639 56,68 2 -1,93

Grondgebonden 888640 65,2 888640 59,62 5,58 888640 59,21 0 -0,41 888640 58,91 1 -0,71 888640 58,86 1 -0,76 888640 58,86 1 -0,76 888640 58,86 1 -0,76 888640 58,86 1 -0,76

Grondgebonden 888641 62,24 888641 58,61 3,63 888641 57,63 1 -0,98 888641 56,92 2 -1,69 888641 56,53 2 -2,08 888641 56,53 2 -2,08 888641 56,53 2 -2,08 888641 56,53 2 -2,08

Grondgebonden 888642 64,25 888642 59,43 4,82 888642 58,79 1 -0,64 888642 58,53 1 -0,90 888642 58,32 1 -1,11 888642 58,32 1 -1,11 888642 58,32 1 -1,11 888642 58,32 1 -1,11

Grondgebonden 888643 58,62 888643 56,47 2,15 888643 55,70 1 -0,77 888643 55,49 1 -0,98 888643 55,46 1 -1,01 888643 55,46 1 -1,01 888643 55,46 1 -1,01 888643 55,46 1 -1,01

Grondgebonden 888644 58,46 888644 56,58 1,88 888644 56,50 0 -0,08 888644 56,32 0 -0,26 888644 55,83 1 -0,75 888644 55,83 1 -0,75 888644 55,83 1 -0,75 888644 55,83 1 -0,75

Grondgebonden 888645 59,09 888645 58,14 0,95 888645 56,97 1 -1,17 888645 56,20 2 -1,94 888645 55,71 2 -2,43 888645 55,72 2 -2,42 888645 55,71 2 -2,43 888645 55,72 2 -2,42

Grondgebonden 888646 59,01 888646 56,95 2,06 888646 56,83 0 -0,12 888646 56,76 0 -0,19 888646 56,71 0 -0,24 888646 56,71 0 -0,24 888646 56,71 0 -0,24 888646 56,71 0 -0,24

Grondgebonden 888647 59 888647 57,90 1,10 888647 57,15 1 -0,75 888647 56,72 1 -1,18 888647 56,66 1 -1,24 888647 56,66 1 -1,24 888647 56,66 1 -1,24 888647 56,66 1 -1,24

Grondgebonden 888648 58,78 888648 56,31 2,47 888648 55,71 1 -0,60 888648 55,67 1 -0,64 888648 55,65 1 -0,66 888648 55,65 1 -0,66 888648 55,65 1 -0,66 888648 55,65 1 -0,66

Grondgebonden 888649 59,26 888649 57,37 1,89 888649 56,75 1 -0,62 888649 56,34 1 -1,03 888649 56,09 1 -1,28 888649 55,99 1 -1,38 888649 55,99 1 -1,38 888649 55,99 1 -1,38

Grondgebonden 888650 57,87 888650 55,53 2,34 888650 55,04 0 -0,49 888650 54,78 1 -0,75 888650 54,75 1 -0,78 888650 54,75 1 -0,78 888650 54,75 1 -0,78 888650 54,75 1 -0,78

Grondgebonden 888651 57,85 888651 55,95 1,90 888651 55,90 0 -0,05 888651 55,89 0 -0,06 888651 55,89 0 -0,06 888651 55,89 0 -0,06 888651 55,89 0 -0,06 888651 55,89 0 -0,06

Grondgebonden 888652 60,16 888652 57,92 2,24 888652 57,72 0 -0,20 888652 57,60 0 -0,32 888652 57,50 0 -0,42 888652 57,50 0 -0,42 888652 57,50 0 -0,42 888652 57,50 0 -0,42

Grondgebonden 888653 58,22 888653 56,85 1,37 888653 56,77 0 -0,08 888653 56,26 1 -0,59 888653 56,00 1 -0,85 888653 55,97 1 -0,88 888653 55,97 1 -0,88 888653 55,97 1 -0,88

Grondgebonden 888654 58,75 888654 57,13 1,62 888654 56,97 0 -0,16 888654 56,97 0 -0,16 888654 56,97 0 -0,16 888654 56,97 0 -0,16 888654 56,97 0 -0,16 888654 56,97 0 -0,16

Grondgebonden 888655 61,56 888655 58,40 3,16 888655 58,29 0 -0,11 888655 58,29 0 -0,11 888655 58,28 0 -0,12 888655 58,28 0 -0,12 888655 58,28 0 -0,12 888655 58,28 0 -0,12

Grondgebonden 888656 65,63 888656 59,03 6,60 888656 58,93 0 -0,10 888656 58,87 0 -0,16 888656 58,82 0 -0,21 888656 58,82 0 -0,21 888656 58,82 0 -0,21 888656 58,82 0 -0,21

Grondgebonden 888657 66,61 888657 60,09 6,52 888657 60,09 0 0,00 888657 60,09 0 0,00 888657 60,09 0 0,00 888657 60,09 0 0,00 888657 60,09 0 0,00 888657 60,09 0 0,00

Grondgebonden 888658 64,36 888658 58,16 6,20 888658 58,06 0 -0,10 888658 58,06 0 -0,10 888658 58,06 0 -0,10 888658 58,06 0 -0,10 888658 58,06 0 -0,10 888658 58,06 0 -0,10

Grondgebonden 888659 69,34 888659 63,53 5,81 888659 63,52 0 -0,01 888659 63,52 0 -0,01 888659 63,52 0 -0,01 888659 63,52 0 -0,01 888659 63,52 0 -0,01 888659 63,52 0 -0,01

Grondgebonden 888660 60,92 888660 57,67 3,25 888660 57,67 0 0,00 888660 57,67 0 0,00 888660 57,67 0 0,00 888660 57,67 0 0,00 888660 57,67 0 0,00 888660 57,67 0 0,00

Grondgebonden 888661 60,66 888661 57,61 3,05 888661 57,61 0 0,00 888661 57,48 0 -0,13 888661 57,34 0 -0,27 888661 57,34 0 -0,27 888661 57,34 0 -0,27 888661 57,34 0 -0,27

Grondgebonden 888662 60,63 888662 57,35 3,28 888662 57,23 0 -0,12 888662 57,09 0 -0,26 888662 56,96 0 -0,39 888662 56,96 0 -0,39 888662 56,96 0 -0,39 888662 56,96 0 -0,39

Grondgebonden 888663 68,59 888663 62,56 6,03 888663 62,55 0 -0,01 888663 62,54 0 -0,02 888663 62,54 0 -0,02 888663 62,54 0 -0,02 888663 62,54 0 -0,02 888663 62,54 0 -0,02

Grondgebonden 888664 60,95 888664 57,91 3,04 888664 57,79 0 -0,12 888664 57,68 0 -0,23 888664 57,67 0 -0,24 888664 57,67 0 -0,24 888664 57,67 0 -0,24 888664 57,67 0 -0,24

Grondgebonden 888665 63,07 888665 58,71 4,36 888665 58,69 0 -0,02 888665 58,69 0 -0,02 888665 58,69 0 -0,02 888665 58,69 0 -0,02 888665 58,69 0 -0,02 888665 58,69 0 -0,02

Grondgebonden 888666 58,55 888666 56,30 2,25 888666 56,28 0 -0,02 888666 56,25 0 -0,05 888666 56,14 0 -0,16 888666 56,14 0 -0,16 888666 56,14 0 -0,16 888666 56,14 0 -0,16

Grondgebonden 888667 58,96 888667 56,81 2,15 888667 56,75 0 -0,06 888667 56,58 0 -0,23 888667 56,46 0 -0,35 888667 56,46 0 -0,35 888667 56,46 0 -0,35 888667 56,46 0 -0,35

Grondgebonden 888668 57,6 888668 56,20 1,40 888668 55,96 0 -0,24 888668 55,75 0 -0,45 888668 55,65 1 -0,55 888668 55,64 1 -0,56 888668 55,64 1 -0,56 888668 55,64 1 -0,56

Grondgebonden 888669 56,29 888669 54,66 1,63 888669 54,51 0 -0,15 888669 54,46 0 -0,20 888669 54,47 0 -0,19 888669 54,47 0 -0,19 888669 54,47 0 -0,19 888669 54,47 0 -0,19

Grondgebonden 888670 58,49 888670 56,86 1,63 888670 56,78 0 -0,08 888670 56,66 0 -0,20 888670 56,51 0 -0,35 888670 56,51 0 -0,35 888670 56,51 0 -0,35 888670 56,51 0 -0,35

Grondgebonden 888671 56,21 888671 54,22 1,99 888671 54,06 0 -0,16 888671 54,06 0 -0,16 888671 54,06 0 -0,16 888671 54,06 0 -0,16 888671 54,06 0 -0,16 888671 54,06 0 -0,16

Grondgebonden 888672 58,62 888672 56,78 1,84 888672 55,36 1 -1,42 888672 55,28 2 -1,50 888672 55,24 2 -1,54 888672 55,23 2 -1,55 888672 55,23 2 -1,55 888672 55,23 2 -1,55

Grondgebonden 888673 56,57 888673 54,74 1,83 888673 54,56 0 -0,18 888673 54,50 0 -0,24 888673 54,46 0 -0,28 888673 54,44 0 -0,30 888673 54,44 0 -0,30 888673 54,44 0 -0,30

Grondgebonden 888674 56,6 888674 54,62 1,98 888674 54,47 0 -0,15 888674 54,37 0 -0,25 888674 54,36 0 -0,26 888674 54,36 0 -0,26 888674 54,36 0 -0,26 888674 54,36 0 -0,26

Grondgebonden 888675 59,45 888675 55,79 3,66 888675 55,48 0 -0,31 888675 55,36 0 -0,43 888675 55,23 1 -0,56 888675 55,23 1 -0,56 888675 55,23 1 -0,56 888675 55,23 1 -0,56

Grondgebonden 888676 59,03 888676 54,96 4,07 888676 54,81 0 -0,15 888676 54,72 0 -0,24 888676 54,70 0 -0,26 888676 54,70 0 -0,26 888676 54,70 0 -0,26 888676 54,70 0 -0,26

Grondgebonden 888677 58,58 888677 54,49 4,09 888677 54,32 0 -0,17 888677 54,30 0 -0,19 888677 54,28 0 -0,21 888677 54,27 0 -0,22 888677 54,27 0 -0,22 888677 54,27 0 -0,22

Grondgebonden 888678 57,89 888678 53,76 4,13 888678 53,65 0 -0,11 888678 53,60 0 -0,16 888678 53,58 0 -0,18 888678 53,58 0 -0,18 888678 53,58 0 -0,18 888678 53,58 0 -0,18

Grondgebonden 888679 60,8 888679 57,61 3,19 888679 57,42 0 -0,19 888679 57,37 0 -0,24 888679 57,37 0 -0,24 888679 57,37 0 -0,24 888679 57,37 0 -0,24 888679 57,37 0 -0,24

Grondgebonden 888680 59,4 888680 56,55 2,85 888680 55,99 1 -0,56 888680 55,73 1 -0,82 888680 55,59 1 -0,96 888680 55,55 1 -1,00 888680 55,54 1 -1,01 888680 55,55 1 -1,00

Grondgebonden 888681 59,74 888681 57,39 2,35 888681 56,89 1 -0,50 888681 56,50 1 -0,89 888681 56,40 1 -0,99 888681 56,40 1 -0,99 888681 56,40 1 -0,99 888681 56,40 1 -0,99

Grondgebonden 888682 58,88 888682 55,24 3,64 888682 55,07 0 -0,17 888682 55,00 0 -0,24 888682 55,00 0 -0,24 888682 55,00 0 -0,24 888682 55,00 0 -0,24 888682 55,00 0 -0,24

Grondgebonden 888683 59,03 888683 55,74 3,29 888683 55,59 0 -0,15 888683 55,56 0 -0,18 888683 55,55 0 -0,19 888683 55,55 0 -0,19 888683 55,55 0 -0,19 888683 55,55 0 -0,19

Grondgebonden 888684 59,3 888684 55,88 3,42 888684 55,79 0 -0,09 888684 55,72 0 -0,16 888684 55,70 0 -0,18 888684 55,70 0 -0,18 888684 55,70 0 -0,18 888684 55,70 0 -0,18

Grondgebonden 888685 61,19 888685 57,24 3,95 888685 57,11 0 -0,13 888685 57,06 0 -0,18 888685 57,06 0 -0,18 888685 57,06 0 -0,18 888685 57,06 0 -0,18 888685 57,06 0 -0,18

Grondgebonden 888686 62,24 888686 58,26 3,98 888686 57,87 0 -0,39 888686 57,67 1 -0,59 888686 57,58 1 -0,68 888686 57,54 1 -0,72 888686 57,54 1 -0,72 888686 57,54 1 -0,72

Grondgebonden 888687 62,36 888687 58,44 3,92 888687 58,44 0 0,00 888687 58,44 0 0,00 888687 58,44 0 0,00 888687 58,44 0 0,00 888687 58,44 0 0,00 888687 58,44 0 0,00

Grondgebonden 888688 60,83 888688 57,57 3,26 888688 57,57 0 0,00 888688 57,57 0 0,00 888688 57,52 0 -0,05 888688 57,52 0 -0,05 888688 57,52 0 -0,05 888688 57,52 0 -0,05

Grondgebonden 888689 60,66 888689 57,69 2,97 888689 57,56 0 -0,13 888689 57,46 0 -0,23 888689 57,45 0 -0,24 888689 57,45 0 -0,24 888689 57,45 0 -0,24 888689 57,45 0 -0,24

Grondgebonden 888690 69,85 888690 64,75 5,10 888690 64,62 0 -0,13 888690 64,55 0 -0,20 888690 64,55 0 -0,20 888690 64,55 0 -0,20 888690 64,55 0 -0,20 888690 64,55 0 -0,20

Grondgebonden 888691 69,85 888691 64,74 5,11 888691 64,61 0 -0,13 888691 64,54 0 -0,20 888691 64,54 0 -0,20 888691 64,54 0 -0,20 888691 64,54 0 -0,20 888691 64,54 0 -0,20

Grondgebonden 888692 70,11 888692 64,89 5,22 888692 64,78 0 -0,11 888692 64,72 0 -0,17 888692 64,72 0 -0,17 888692 64,72 0 -0,17 888692 64,72 0 -0,17 888692 64,72 0 -0,17

Grondgebonden 888693 70,25 888693 64,88 5,37 888693 64,77 0 -0,11 888693 64,71 0 -0,17 888693 64,71 0 -0,17 888693 64,71 0 -0,17 888693 64,71 0 -0,17 888693 64,71 0 -0,17

Grondgebonden 889210 70,52 889210 64,97 5,55 889210 64,84 0 -0,13 889210 64,83 0 -0,14 889210 64,83 0 -0,14 889210 64,83 0 -0,14 889210 64,83 0 -0,14 889210 64,83 0 -0,14

Totaal dB/woning 216,06 1,42 -18,30 1,94 -27,57 2,43 -32,76 2,42 -33,01 2,43 -33,04 2,42 -33,01

Gestapeld 888565 61,62 888565 58,24 3,38 888565 56,86 1 -1,38 888565 56,16 2 -2,08 888565 55,75 2 -2,49 888565 55,54 3 -2,70 888565 55,54 3 -2,70 888565 55,54 3 -2,70

Gestapeld 888566 61,62 888566 58,24 3,38 888566 56,86 1 -1,38 888566 56,16 2 -2,08 888566 55,75 2 -2,49 888566 55,54 3 -2,70 888566 55,54 3 -2,70 888566 55,54 3 -2,70

Gestapeld 888567 61,62 888567 58,24 3,38 888567 56,86 1 -1,38 888567 56,16 2 -2,08 888567 55,75 2 -2,49 888567 55,54 3 -2,70 888567 55,54 3 -2,70 888567 55,54 3 -2,70

Gestapeld 888568 61,75 888568 58,50 3,25 888568 57,08 1 -1,42 888568 56,02 2 -2,48 888568 55,58 3 -2,92 888568 55,24 3 -3,26 888568 55,24 3 -3,26 888568 55,24 3 -3,26

Gestapeld 888569 61,62 888569 58,24 3,38 888569 56,86 1 -1,38 888569 56,16 2 -2,08 888569 55,75 2 -2,49 888569 55,54 3 -2,70 888569 55,54 3 -2,70 888569 55,54 3 -2,70

Gestapeld 888570 61,75 888570 58,50 3,25 888570 57,08 1 -1,42 888570 56,02 2 -2,48 888570 55,58 3 -2,92 888570 55,24 3 -3,26 888570 55,24 3 -3,26 888570 55,24 3 -3,26

Gestapeld 888571 61,75 888571 58,50 3,25 888571 57,08 1 -1,42 888571 56,02 2 -2,48 888571 55,58 3 -2,92 888571 55,24 3 -3,26 888571 55,24 3 -3,26 888571 55,24 3 -3,26

Gestapeld 888572 61,75 888572 58,50 3,25 888572 57,08 1 -1,42 888572 56,02 2 -2,48 888572 55,58 3 -2,92 888572 55,24 3 -3,26 888572 55,24 3 -3,26 888572 55,24 3 -3,26

Gestapeld 888573 60,89 888573 56,18 4,71 888573 54,94 1 -1,24 888573 54,35 2 -1,83 888573 54,35 2 -1,83 888573 54,35 2 -1,83 888573 54,35 2 -1,83 888573 54,35 2 -1,83

Gestapeld 888574 60,89 888574 56,18 4,71 888574 54,94 1 -1,24 888574 54,35 2 -1,83 888574 54,35 2 -1,83 888574 54,35 2 -1,83 888574 54,35 2 -1,83 888574 54,35 2 -1,83

Gestapeld 888575 60,89 888575 56,18 4,71 888575 54,94 1 -1,24 888575 54,35 2 -1,83 888575 54,35 2 -1,83 888575 54,35 2 -1,83 888575 54,35 2 -1,83 888575 54,35 2 -1,83

Gestapeld 888576 60,89 888576 56,18 4,71 888576 54,94 1 -1,24 888576 54,35 2 -1,83 888576 54,35 2 -1,83 888576 54,35 2 -1,83 888576 54,35 2 -1,83 888576 54,35 2 -1,83

Gestapeld 888577 55,26 888577 55,19 0,07 888577 54,68 1 -0,51 888577 53,32 2 -1,87 888577 52,33 3 -2,86 888577 51,51 4 -3,68 888577 51,49 4 -3,70 888577 51,48 4 -3,71

Gestapeld 888578 55,26 888578 55,19 0,07 888578 54,68 1 -0,51 888578 53,32 2 -1,87 888578 52,33 3 -2,86 888578 51,51 4 -3,68 888578 51,49 4 -3,70 888578 51,48 4 -3,71

Gestapeld 888579 55,26 888579 55,19 0,07 888579 54,68 1 -0,51 888579 53,32 2 -1,87 888579 52,33 3 -2,86 888579 51,51 4 -3,68 888579 51,49 4 -3,70 888579 51,48 4 -3,71

Gestapeld 888580 60,51 888580 56,64 3,87 888580 56,19 0 -0,45 888580 56,19 0 -0,45 888580 56,19 0 -0,45 888580 56,19 0 -0,45 888580 56,19 0 -0,45 888580 56,19 0 -0,45

Gestapeld 888581 60,51 888581 56,64 3,87 888581 56,19 0 -0,45 888581 56,19 0 -0,45 888581 56,19 0 -0,45 888581 56,19 0 -0,45 888581 56,19 0 -0,45 888581 56,19 0 -0,45

Gestapeld 888582 60,51 888582 56,64 3,87 888582 56,19 0 -0,45 888582 56,19 0 -0,45 888582 56,19 0 -0,45 888582 56,19 0 -0,45 888582 56,19 0 -0,45 888582 56,19 0 -0,45

Gestapeld 888583 55,75 888583 55,75 0,00 888583 55,24 1 -0,51 888583 53,47 2 -2,28 888583 52,79 3 -2,96 888583 52,10 4 -3,65 888583 52,11 4 -3,64 888583 52,10 4 -3,65

Gestapeld 888584 55,75 888584 55,75 0,00 888584 55,24 1 -0,51 888584 53,47 2 -2,28 888584 52,79 3 -2,96 888584 52,10 4 -3,65 888584 52,11 4 -3,64 888584 52,10 4 -3,65

Gestapeld 888585 55,75 888585 55,75 0,00 888585 55,24 1 -0,51 888585 53,47 2 -2,28 888585 52,79 3 -2,96 888585 52,10 4 -3,65 888585 52,11 4 -3,64 888585 52,10 4 -3,65

Gestapeld 888586 55,75 888586 55,75 0,00 888586 55,24 1 -0,51 888586 53,47 2 -2,28 888586 52,79 3 -2,96 888586 52,10 4 -3,65 888586 52,11 4 -3,64 888586 52,10 4 -3,65

Gestapeld 888587 55,75 888587 55,75 0,00 888587 55,24 1 -0,51 888587 53,47 2 -2,28 888587 52,79 3 -2,96 888587 52,10 4 -3,65 888587 52,11 4 -3,64 888587 52,10 4 -3,65

Gestapeld 888588 55,75 888588 55,75 0,00 888588 55,24 1 -0,51 888588 53,47 2 -2,28 888588 52,79 3 -2,96 888588 52,10 4 -3,65 888588 52,11 4 -3,64 888588 52,10 4 -3,65

Gestapeld 888589 58,04 888589 54,40 3,64 888589 54,34 0 -0,06 888589 54,34 0 -0,06 888589 54,34 0 -0,06 888589 54,34 0 -0,06 888589 54,34 0 -0,06 888589 54,34 0 -0,06

Gestapeld 888590 54 888590 52,65 1,35 888590 52,65 0 0,00 888590 52,65 0 0,00 888590 52,65 0 0,00 888590 52,65 0 0,00 888590 52,65 0 0,00 888590 52,65 0 0,00

Gestapeld 888591 54 888591 52,65 1,35 888591 52,65 0 0,00 888591 52,65 0 0,00 888591 52,65 0 0,00 888591 52,65 0 0,00 888591 52,65 0 0,00 888591 52,65 0 0,00

Gestapeld 888592 54 888592 52,65 1,35 888592 52,65 0 0,00 888592 52,65 0 0,00 888592 52,65 0 0,00 888592 52,65 0 0,00 888592 52,65 0 0,00 888592 52,65 0 0,00

Gestapeld 888593 60,43 888593 55,87 4,56 888593 55,82 0 -0,05 888593 55,83 0 -0,04 888593 55,83 0 -0,04 888593 55,83 0 -0,04 888593 55,83 0 -0,04 888593 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888594 60,43 888594 55,87 4,56 888594 55,82 0 -0,05 888594 55,83 0 -0,04 888594 55,83 0 -0,04 888594 55,83 0 -0,04 888594 55,83 0 -0,04 888594 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888595 60,43 888595 55,87 4,56 888595 55,82 0 -0,05 888595 55,83 0 -0,04 888595 55,83 0 -0,04 888595 55,83 0 -0,04 888595 55,83 0 -0,04 888595 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888596 60,43 888596 55,87 4,56 888596 55,82 0 -0,05 888596 55,83 0 -0,04 888596 55,83 0 -0,04 888596 55,83 0 -0,04 888596 55,83 0 -0,04 888596 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888597 60,43 888597 55,87 4,56 888597 55,82 0 -0,05 888597 55,83 0 -0,04 888597 55,83 0 -0,04 888597 55,83 0 -0,04 888597 55,83 0 -0,04 888597 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888598 60,43 888598 55,87 4,56 888598 55,82 0 -0,05 888598 55,83 0 -0,04 888598 55,83 0 -0,04 888598 55,83 0 -0,04 888598 55,83 0 -0,04 888598 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888599 60,43 888599 55,87 4,56 888599 55,82 0 -0,05 888599 55,83 0 -0,04 888599 55,83 0 -0,04 888599 55,83 0 -0,04 888599 55,83 0 -0,04 888599 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888600 60,43 888600 55,87 4,56 888600 55,82 0 -0,05 888600 55,83 0 -0,04 888600 55,83 0 -0,04 888600 55,83 0 -0,04 888600 55,83 0 -0,04 888600 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888601 60,43 888601 55,87 4,56 888601 55,82 0 -0,05 888601 55,83 0 -0,04 888601 55,83 0 -0,04 888601 55,83 0 -0,04 888601 55,83 0 -0,04 888601 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888602 58,28 888602 54,82 3,46 888602 54,82 0 0,00 888602 54,82 0 0,00 888602 54,82 0 0,00 888602 54,82 0 0,00 888602 54,82 0 0,00 888602 54,82 0 0,00

Gestapeld 888603 60,43 888603 55,87 4,56 888603 55,82 0 -0,05 888603 55,83 0 -0,04 888603 55,83 0 -0,04 888603 55,83 0 -0,04 888603 55,83 0 -0,04 888603 55,83 0 -0,04

Gestapeld 888604 57,07 888604 55,68 1,39 888604 55,67 0 -0,01 888604 54,96 1 -0,72 888604 54,01 2 -1,67 888604 53,20 2 -2,48 888604 53,06 3 -2,62 888604 53,05 3 -2,63

Gestapeld 888605 57,07 888605 55,68 1,39 888605 55,67 0 -0,01 888605 54,96 1 -0,72 888605 54,01 2 -1,67 888605 53,20 2 -2,48 888605 53,06 3 -2,62 888605 53,05 3 -2,63

Gestapeld 888606 59,76 888606 55,44 4,32 888606 55,39 0 -0,05 888606 55,35 0 -0,09 888606 55,26 0 -0,18 888606 55,21 0 -0,23 888606 55,20 0 -0,24 888606 55,20 0 -0,24

Gestapeld 888607 59,76 888607 55,44 4,32 888607 55,39 0 -0,05 888607 55,35 0 -0,09 888607 55,26 0 -0,18 888607 55,21 0 -0,23 888607 55,20 0 -0,24 888607 55,20 0 -0,24

Gestapeld 888608 59,76 888608 55,44 4,32 888608 55,39 0 -0,05 888608 55,35 0 -0,09 888608 55,26 0 -0,18 888608 55,21 0 -0,23 888608 55,20 0 -0,24 888608 55,20 0 -0,24

Gestapeld 888609 60,16 888609 55,77 4,39 888609 55,72 0 -0,05 888609 55,25 1 -0,52 888609 54,95 1 -0,82 888609 54,95 1 -0,82 888609 54,95 1 -0,82 888609 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888610 60,16 888610 55,77 4,39 888610 55,72 0 -0,05 888610 55,25 1 -0,52 888610 54,95 1 -0,82 888610 54,95 1 -0,82 888610 54,95 1 -0,82 888610 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888611 60,16 888611 55,77 4,39 888611 55,72 0 -0,05 888611 55,25 1 -0,52 888611 54,95 1 -0,82 888611 54,95 1 -0,82 888611 54,95 1 -0,82 888611 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888612 60,16 888612 55,77 4,39 888612 55,72 0 -0,05 888612 55,25 1 -0,52 888612 54,95 1 -0,82 888612 54,95 1 -0,82 888612 54,95 1 -0,82 888612 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888613 60,16 888613 55,77 4,39 888613 55,72 0 -0,05 888613 55,25 1 -0,52 888613 54,95 1 -0,82 888613 54,95 1 -0,82 888613 54,95 1 -0,82 888613 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888614 60,16 888614 55,77 4,39 888614 55,72 0 -0,05 888614 55,25 1 -0,52 888614 54,95 1 -0,82 888614 54,95 1 -0,82 888614 54,95 1 -0,82 888614 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888615 60,16 888615 55,77 4,39 888615 55,72 0 -0,05 888615 55,25 1 -0,52 888615 54,95 1 -0,82 888615 54,95 1 -0,82 888615 54,95 1 -0,82 888615 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888616 60,16 888616 55,77 4,39 888616 55,72 0 -0,05 888616 55,25 1 -0,52 888616 54,95 1 -0,82 888616 54,95 1 -0,82 888616 54,95 1 -0,82 888616 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888617 60,16 888617 55,77 4,39 888617 55,72 0 -0,05 888617 55,25 1 -0,52 888617 54,95 1 -0,82 888617 54,95 1 -0,82 888617 54,95 1 -0,82 888617 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888618 59,53 888618 55,09 4,44 888618 55,09 0 0,00 888618 55,09 0 0,00 888618 55,08 0 -0,01 888618 55,08 0 -0,01 888618 55,08 0 -0,01 888618 55,08 0 -0,01

Gestapeld 888619 60,16 888619 55,77 4,39 888619 55,72 0 -0,05 888619 55,25 1 -0,52 888619 54,95 1 -0,82 888619 54,95 1 -0,82 888619 54,95 1 -0,82 888619 54,95 1 -0,82

Gestapeld 888620 57,8 888620 54,14 3,66 888620 53,98 0 -0,16 888620 53,20 1 -0,94 888620 52,72 1 -1,42 888620 52,66 1 -1,48 888620 52,66 1 -1,48 888620 52,66 1 -1,48

Gestapeld 888621 57,8 888621 54,14 3,66 888621 53,98 0 -0,16 888621 53,20 1 -0,94 888621 52,72 1 -1,42 888621 52,66 1 -1,48 888621 52,66 1 -1,48 888621 52,66 1 -1,48

Gestapeld 888622 57,8 888622 54,14 3,66 888622 53,98 0 -0,16 888622 53,20 1 -0,94 888622 52,72 1 -1,42 888622 52,66 1 -1,48 888622 52,66 1 -1,48 888622 52,66 1 -1,48

Gestapeld 888623 57,8 888623 54,14 3,66 888623 53,98 0 -0,16 888623 53,20 1 -0,94 888623 52,72 1 -1,42 888623 52,66 1 -1,48 888623 52,66 1 -1,48 888623 52,66 1 -1,48

Gestapeld 888624 57,8 888624 54,14 3,66 888624 53,98 0 -0,16 888624 53,20 1 -0,94 888624 52,72 1 -1,42 888624 52,66 1 -1,48 888624 52,66 1 -1,48 888624 52,66 1 -1,48

Gestapeld 888625 57,8 888625 54,14 3,66 888625 53,98 0 -0,16 888625 53,20 1 -0,94 888625 52,72 1 -1,42 888625 52,66 1 -1,48 888625 52,66 1 -1,48 888625 52,66 1 -1,48

Gestapeld 888626 60,2 888626 56,00 4,20 888626 55,95 0 -0,05 888626 55,91 0 -0,09 888626 55,83 0 -0,17 888626 55,79 0 -0,21 888626 55,78 0 -0,22 888626 55,78 0 -0,22

Gestapeld 888627 60,2 888627 56,00 4,20 888627 55,95 0 -0,05 888627 55,91 0 -0,09 888627 55,83 0 -0,17 888627 55,79 0 -0,21 888627 55,78 0 -0,22 888627 55,78 0 -0,22

Gestapeld 888628 60,2 888628 56,00 4,20 888628 55,95 0 -0,05 888628 55,91 0 -0,09 888628 55,83 0 -0,17 888628 55,79 0 -0,21 888628 55,78 0 -0,22 888628 55,78 0 -0,22

Gestapeld 888629 54 888629 52,65 1,35 888629 52,65 0 0,00 888629 52,65 0 0,00 888629 52,65 0 0,00 888629 52,65 0 0,00 888629 52,65 0 0,00 888629 52,65 0 0,00

Gestapeld 888630 54 888630 52,65 1,35 888630 52,65 0 0,00 888630 52,65 0 0,00 888630 52,65 0 0,00 888630 52,65 0 0,00 888630 52,65 0 0,00 888630 52,65 0 0,00

Gestapeld 888631 57,07 888631 55,68 1,39 888631 55,67 0 -0,01 888631 54,96 1 -0,72 888631 54,01 2 -1,67 888631 53,20 2 -2,48 888631 53,06 3 -2,62 888631 53,05 3 -2,63

Gestapeld 888632 57,07 888632 55,68 1,39 888632 55,67 0 -0,01 888632 54,96 1 -0,72 888632 54,01 2 -1,67 888632 53,20 2 -2,48 888632 53,06 3 -2,62 888632 53,05 3 -2,63

Totaal dB/woning 198,03 1,42 -24,46 2,48 -60,92 2,96 -81,57 3,68 -94,24 3,70 -94,86 3,71 -94,99



 

 

 

Bijlage 4 Werkelijke kosten geluidsscherm 



Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, bijlage C 1-4-2010

Berekening normkosten geluidsschermen 

resultaat

1 welk type scherm is er nodig?

absorberend of reflecterend

2 Wat zijn de hoofddimensies?
totale benodigde schermoppervlakte m

2
10500  [opp totaal]

totale lengte waarover schermen geplaatst worden m
1

1000  [l totaal]

de gemiddelde hoogte [opp totaal / l totaal] : 10,50           m
1

gem. hoogte absorberend refecterend

1,0 - 2,5 m1 390,00€          356,00€        

2,5 - 4,0 m1 346,00€          308,00€        

4,0 - 6,0 m1 328,00€          289,00€        

Kale basisprijs geluidsscherm bouwkosten per vierkante meter 390,00€             

3 welke lengte wordt er geplaatst op kunstwerk m
1

50

de lengte "op kunstwerk ratio" is de lengte op kunstwerk gedeeld door de totale lengte: 0,050            

scherm inpasbaar op het bestaande kunstwerk? 

bereken de correctiefactor  (lengte ratio KW x factor) 0,050               36% 1,80%

4 lengte scherm aardebaan (lengte totaal - "op kunstwerk") 950 m1

"in aardebaan ratio" (= lengte  "in aardebaan" / totaal) 0,950           

welk percentage van deze lengte is transparant? 0%

bereken correctie:"in aardebaan ratio" x pct "transparant" x factor: 0,950               0% 64% 0,00%

(PMMA)

5 bepaal de correctie voor de omvang van het werk

karakterisering van de werkomvang klein gemiddeld zeer groot

orde van groote <500m2 500-5000 m2 >5000m2

correctiefactor 10% 0% -5%

<<kies>>

-5% -5%

6 maak een inschatting van de verschijningsvorm

type gewenste uitstraling sober franje allure

opslag percentage 0% 9% 20%

<<kies>>

9% 9%

Bouwkosten geluidsschermkosten zonder locale bijstellingen, maar afgestemd op verschijningsvorm  (€/m
2
) 411,11€             

per vierkante meter

<<kies>>

<<kies>>

X X

figuratieve toelichting "uitstralingsklasse"

X =

=

voorbeeld van "franje" voorbeeld van "allure"simpel

Uitgangspunt bij scherm op kunstwerk is dat deze uitgevoerd wordt als volledig transparant (of translucent) 
uitgevoerd in kunststof (PMMA).
LET OP! In geval het scherm niet inpasbaar is op het kunstwerk zal deze aangepast of vervangen moeten 
worden. DIT MOET SEPARAAT WORDEN GERAAMD. ZIT NIET IN DE NORM! 

Legenda zelf invullen
berekening
kengetal
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€/m2

7  maak een inschatting van de ondergrond (grondgesteldheid en funderingsdiepte)

aproximatieve meerprijs

 diepte per

funderingslaag meter

standaard (of goed) < 5m 0 € / m
1

slecht 10m 47 € / m1

erg slecht 20 m 117 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)   x   "in aardebaan ratio" -€                   

8  maak een inschatting of de locatie een trillingsarm funderingssyteem vraagt

aproximatieve meerprijs

 diepte per

funderingslaag meter

geen trillingsarm funderingssysteem 0 € / m
1

wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: standaard < 5m 29 € / m1

wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: slecht 10m 79 € / m
1

wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: erg slecht 20 m 153 € / m1

<<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

9 maak een inschatting of het scherm in het talud moet worden geplaatst

nee 0 € / m1

ja, het baan lichaam moet worden verbreed 163 € / m
1

ja, het talud moet worden opgevangen door een keerwand 252 € / m1

<<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

10 maak een inschatting of afwateringsvoorzieningen nodig zijn

nee 0 € / m1

ja, er is additioneel infiltratie middels grindkoffers nodig 10 € / m
1

ja, er wordt een afwateringsgoot voorzien aangesloten op best.riolering 51 € / m1

ja, de bestaande infra behoeft compleet RWA (met goot + kolken) 61 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken  het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

11 maak een inschatting of na plaatsing van het scherm beplanting voor en/of tegen het scherm wenselijk is

nee 0 € / m
1

ja, aan één zijde 51 € / m1

ja, aan twee zijden 102 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

*) Uitgangspunt bij de bepaling van de correctiefactor is dat het baanlichaam op 3,5
meter boven maaiveld ligt.

**) Dit bedrag wordt uitgerekend als 1,5 x de bouwkosten zonder locale bijstellingen 

**)

*)

Ssv, bijlage C, Berekening normkosten geluidsschermen; versie 1 april 2010 pagina 2 van 4



€/m2

12 in geval van spoorinfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaats vinden?

Het betreft GEEN spoorinfra 0 € / m
1

Spoor vraagt een licht veiligheidsregiem. Werk volledig buiten PVR 52 € / m1

Spoor vraagt een middelzwaar veiligheidsregiem. Enkele werken binnen PVR 121 € / m
1

Spoor vraagt een zwaar veiligheidsregiem. Veel werk binnen PVR 370 € / m1

(PVR = profiel van vrije ruimte) <<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) -€                   

13 in geval van weginfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaats vinden

er kan zondermeer gebouwd worden geen voorzieningen nodig 0 € / m
1

alleen tijdelijke omleidingsroutes moeten worden aangegeven 8 € / m1

tijdens uitvoering worden rijstroken versmald en (tijdelijke) barrier geplaatst 78 € / m
1

tijdens uitvoering wordt verkeer omgeleid (4-0 systeem op snelweg) 91 € / m1

<<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) -€                   

14 welke aanvullende voorzieningen zijn er verder noodzakelijk voor de bouw van het scherm?

geleiderail 86 € / m1

permanente barrier 329 € / m
1

grond aanvulling 27 € / m1

vluchtdeuren 0 st 5.000,00         -                   € / m
1

€ / m1

€ / m
1

<<kies en/of tel op!>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) -€                   

Totale bouwkosten geluidsscherm 411,11€             

X =*)

*) vluchtdeuren worden h.o.h. 400m geplaatst.  Aantal uitrekenen of inschatten.
**) De correctiefactor (totaal per m1) =  aantal deuren x vast bedrag € 6.500- / [l totaal ]

**)

LET OP! 
Bij vraag 12 zijn opgenomen de kosten betrokken bij de bouw (bouwkosten).
Eventuele kosten (niet zijnde bouwkosten) voor buitendienststelling worden separaat als 
bijkomende kosten ingvuld. Zie vraag 16.
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€/m2

Overige kosten

Engineering

te berekenen als vast percentage van de totale bouwkosten 15,0% 61,67€               

(dit percentage is standaard 15%) << vul in! >>

Grondverwerving

aankoop van grond en andere schadeloosstellingen en compensaties worden niet mee gerekend in de norm

Bijkomende kosten

leges en vergunningen: te berekenen als vast percentage van de totale bouwkosten 1,0% 4,11€                 

(reken op gemiddeld 1%) << vul in! >>

15 kabels en leidingen

maak een inschatting van de mogelijke maatregelen aan "kabels en leidingen" ten gevolge van werkzaamheden

geen verleggingen van K&L voorzien 0 € / m
1

beperkte beschermingsmaatregelen nodig voor enkele kruisende K&L 4 € / m1

in langsrichting maximaal 4 kabels verwijderen en vernieuwen 117 € / m
1

in langsrichting 4 kabels en 2 leidingen (water/gas/riool max 300mm) verw. en vern. 469 € / m1

<<kies en/of tel op!>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

16 Bij spoor: kosten voor buitendienststelling

maak een inschatting van de mogelijke kosten voor buitendienststelling

geen voorzieningen of extra maatregelen 0 € / m
1

minimaal aantal noodzakelijk (voor aanbrengen fysieke afschijding) 12 € / m1

extra buitendienststelling nodig voor werken binnen PVR 35 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

Totale basisraming 476,89€             

Projectonvoorzien

laag risico profiel, voldoende bouwruimte, weinig omgevingsinteractie  5%

hoog risicoprofiel, beperkingen op de bouwplaats + veel omgevingsinteracties 10%

<<kies>>

0%

bereken projectonvoorzien als percentage van de basisraming -€                   

Totale investeringskosten exclusief BTW 476,89€             

BTW 21% 100,15€             

Totale investeringskosten per m2 inclusief BTW 577,04€             

prijspeil 2010

Het betreft hier een grove inschatting. Indien keuze uit een van de mogelijkheden tot een 
onaanvaardbare onnauwkeurigheid leidt, dient nader onderzoek plaats te vinden.
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Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, bijlage C 1-4-2010

Berekening normkosten geluidsschermen 

resultaat

1 welk type scherm is er nodig?

absorberend of reflecterend

2 Wat zijn de hoofddimensies?
totale benodigde schermoppervlakte m

2
900  [opp totaal]

totale lengte waarover schermen geplaatst worden m
1

300  [l totaal]

de gemiddelde hoogte [opp totaal / l totaal] : 3,00             m
1

gem. hoogte absorberend refecterend

1,0 - 2,5 m1 390,00€          356,00€        

2,5 - 4,0 m1 346,00€          308,00€        

4,0 - 6,0 m1 328,00€          289,00€        

Kale basisprijs geluidsscherm bouwkosten per vierkante meter 390,00€             

3 welke lengte wordt er geplaatst op kunstwerk m
1

0

de lengte "op kunstwerk ratio" is de lengte op kunstwerk gedeeld door de totale lengte: -                

scherm inpasbaar op het bestaande kunstwerk? 

bereken de correctiefactor  (lengte ratio KW x factor) -                   36% 0,00%

4 lengte scherm aardebaan (lengte totaal - "op kunstwerk") 300 m1

"in aardebaan ratio" (= lengte  "in aardebaan" / totaal) 1,000           

welk percentage van deze lengte is transparant? 0%

bereken correctie:"in aardebaan ratio" x pct "transparant" x factor: 1,000               0% 64% 0,00%

(PMMA)

5 bepaal de correctie voor de omvang van het werk

karakterisering van de werkomvang klein gemiddeld zeer groot

orde van groote <500m2 500-5000 m2 >5000m2

correctiefactor 10% 0% -5%

<<kies>>

0% 0%

6 maak een inschatting van de verschijningsvorm

type gewenste uitstraling sober franje allure

opslag percentage 0% 9% 20%

<<kies>>

9% 9%

Bouwkosten geluidsschermkosten zonder locale bijstellingen, maar afgestemd op verschijningsvorm  (€/m
2
) 425,10€             

per vierkante meter

<<kies>>

<<kies>>

X X

figuratieve toelichting "uitstralingsklasse"

X =

=

voorbeeld van "franje" voorbeeld van "allure"simpel

Uitgangspunt bij scherm op kunstwerk is dat deze uitgevoerd wordt als volledig transparant (of translucent) 
uitgevoerd in kunststof (PMMA).
LET OP! In geval het scherm niet inpasbaar is op het kunstwerk zal deze aangepast of vervangen moeten 
worden. DIT MOET SEPARAAT WORDEN GERAAMD. ZIT NIET IN DE NORM! 

Legenda zelf invullen
berekening
kengetal
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€/m2

7  maak een inschatting van de ondergrond (grondgesteldheid en funderingsdiepte)

aproximatieve meerprijs

 diepte per

funderingslaag meter

standaard (of goed) < 5m 0 € / m
1

slecht 10m 47 € / m1

erg slecht 20 m 117 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)   x   "in aardebaan ratio" -€                   

8  maak een inschatting of de locatie een trillingsarm funderingssyteem vraagt

aproximatieve meerprijs

 diepte per

funderingslaag meter

geen trillingsarm funderingssysteem 0 € / m
1

wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: standaard < 5m 29 € / m1

wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: slecht 10m 79 € / m
1

wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: erg slecht 20 m 153 € / m1

<<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

9 maak een inschatting of het scherm in het talud moet worden geplaatst

nee 0 € / m1

ja, het baan lichaam moet worden verbreed 163 € / m
1

ja, het talud moet worden opgevangen door een keerwand 252 € / m1

<<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

10 maak een inschatting of afwateringsvoorzieningen nodig zijn

nee 0 € / m1

ja, er is additioneel infiltratie middels grindkoffers nodig 10 € / m
1

ja, er wordt een afwateringsgoot voorzien aangesloten op best.riolering 51 € / m1

ja, de bestaande infra behoeft compleet RWA (met goot + kolken) 61 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken  het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

11 maak een inschatting of na plaatsing van het scherm beplanting voor en/of tegen het scherm wenselijk is

nee 0 € / m
1

ja, aan één zijde 51 € / m1

ja, aan twee zijden 102 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

*) Uitgangspunt bij de bepaling van de correctiefactor is dat het baanlichaam op 3,5
meter boven maaiveld ligt.

**) Dit bedrag wordt uitgerekend als 1,5 x de bouwkosten zonder locale bijstellingen 

**)

*)
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€/m2

12 in geval van spoorinfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaats vinden?

Het betreft GEEN spoorinfra 0 € / m
1

Spoor vraagt een licht veiligheidsregiem. Werk volledig buiten PVR 52 € / m1

Spoor vraagt een middelzwaar veiligheidsregiem. Enkele werken binnen PVR 121 € / m
1

Spoor vraagt een zwaar veiligheidsregiem. Veel werk binnen PVR 370 € / m1

(PVR = profiel van vrije ruimte) <<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) -€                   

13 in geval van weginfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaats vinden

er kan zondermeer gebouwd worden geen voorzieningen nodig 0 € / m
1

alleen tijdelijke omleidingsroutes moeten worden aangegeven 8 € / m1

tijdens uitvoering worden rijstroken versmald en (tijdelijke) barrier geplaatst 78 € / m
1

tijdens uitvoering wordt verkeer omgeleid (4-0 systeem op snelweg) 91 € / m1

<<kies>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) -€                   

14 welke aanvullende voorzieningen zijn er verder noodzakelijk voor de bouw van het scherm?

geleiderail 86 € / m1

permanente barrier 329 € / m
1

grond aanvulling 27 € / m1

vluchtdeuren 0 st 5.000,00         -                   € / m
1

€ / m1

€ / m
1

<<kies en/of tel op!>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) -€                   

Totale bouwkosten geluidsscherm 425,10€             

X =*)

*) vluchtdeuren worden h.o.h. 400m geplaatst.  Aantal uitrekenen of inschatten.
**) De correctiefactor (totaal per m1) =  aantal deuren x vast bedrag € 6.500- / [l totaal ]

**)

LET OP! 
Bij vraag 12 zijn opgenomen de kosten betrokken bij de bouw (bouwkosten).
Eventuele kosten (niet zijnde bouwkosten) voor buitendienststelling worden separaat als 
bijkomende kosten ingvuld. Zie vraag 16.
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€/m2

Overige kosten

Engineering

te berekenen als vast percentage van de totale bouwkosten 15,0% 63,77€               

(dit percentage is standaard 15%) << vul in! >>

Grondverwerving

aankoop van grond en andere schadeloosstellingen en compensaties worden niet mee gerekend in de norm

Bijkomende kosten

leges en vergunningen: te berekenen als vast percentage van de totale bouwkosten 1,0% 4,25€                 

(reken op gemiddeld 1%) << vul in! >>

15 kabels en leidingen

maak een inschatting van de mogelijke maatregelen aan "kabels en leidingen" ten gevolge van werkzaamheden

geen verleggingen van K&L voorzien 0 € / m
1

beperkte beschermingsmaatregelen nodig voor enkele kruisende K&L 4 € / m1

in langsrichting maximaal 4 kabels verwijderen en vernieuwen 117 € / m
1

in langsrichting 4 kabels en 2 leidingen (water/gas/riool max 300mm) verw. en vern. 469 € / m1

<<kies en/of tel op!>>

0 € / m1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

16 Bij spoor: kosten voor buitendienststelling

maak een inschatting van de mogelijke kosten voor buitendienststelling

geen voorzieningen of extra maatregelen 0 € / m
1

minimaal aantal noodzakelijk (voor aanbrengen fysieke afschijding) 12 € / m1

extra buitendienststelling nodig voor werken binnen PVR 35 € / m
1

<<kies>>

0 € / m
1

bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte)  x   "in aardebaan ratio" -€                   

Totale basisraming 493,12€             

Projectonvoorzien

laag risico profiel, voldoende bouwruimte, weinig omgevingsinteractie  5%

hoog risicoprofiel, beperkingen op de bouwplaats + veel omgevingsinteracties 10%

<<kies>>

0%

bereken projectonvoorzien als percentage van de basisraming -€                   

Totale investeringskosten exclusief BTW 493,12€             

BTW 21% 103,55€             

Totale investeringskosten per m2 inclusief BTW 596,67€             

prijspeil 2010

Het betreft hier een grove inschatting. Indien keuze uit een van de mogelijkheden tot een 
onaanvaardbare onnauwkeurigheid leidt, dient nader onderzoek plaats te vinden.
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1 Inleiding 

Het bestemmingsplan “IJzergieterij” in Hardinxveld-Giessendam voorziet in de transformatie een 
bestaand bedrijventerrein tot een woongebied waarin 100 tot 150 woningen en kleinschalige 
commerciële/maatschappelijke ruimten mogelijk worden gemaakt. Op de volgende afbeelding is 
de locatie aangegeven. 
 

 
Afbeelding 1.1 : Ligging plangebied 
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de 
omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten 
mogelijk gemaakt, zoals woningen. In de omgeving van de locatie zijn de volgende risicobronnen 
aanwezig: 
- Transportroute voor gevaarlijke stoffen A15 
- Transportroute voor gevaarlijke stoffen Beneden-Merwede 

 
Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het wettelijk kader, de 
populatiebestanden, de QRA van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en de 
verantwoording van het groepsrisico met de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid 
behandeld. 
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2 Wettelijk kader 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving 
kunnen opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie 
mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 
 
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 
omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 
risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 
het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 
beoordeeld te worden.  
 
Plaatsgebonden risico 
Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 
plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 
langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet 
overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe 
situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare 
objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare 
objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.  
 
Groepsrisico 
Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 
calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een 
oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd 
gezag geldt met betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.  
 
Verantwoording groepsrisico 

Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording 
verplicht is. Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het 
groepsrisico, maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de 
veiligheidsregio speelt hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een 
proces van overleg met veiligheidsdeskundigen ten grondslag.    
 
Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 
Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) hanteert een vaste afstand van 200 meter, 
gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute, voor het verantwoordingsgebied. Binnen dit 
gebied dient de hoogte van het GR inzichtelijk te worden gemaakt. Het invloedsgebied is 
afhankelijk van de afstand van de 1% letaliteitsgrens van de verschillende stoffen over de 
transportroute. Voor de meest bepalende stofcategorie GF3 (zoals LPG) is dat 355 meter, 
gemeten vanaf de as van de transportroute. Binnen het invloedsgebied dient een motivering te 
worden opgesteld over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  
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Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als in het Bevb, onderscheid 
gemaakt tussen een volledige verantwoording en een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico.  
 
Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden aangetoond 
dat: 
a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, of; 
b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 

personen, met niet meer dan 10% toeneemt en; 
c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 
d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van het 

GR, alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en 
voorgenomen maatregelen ter beperking van de omvang van een calamiteit te worden 
overwogen. Een beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een 
calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen het invloedsgebied (effectgebied) 
van transportassen is gelegen. 

 
In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden (PAG) benoemd voor transportroutes. Een 
PAG is een zone, waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met betrekking tot 
het al dan niet nemen maatregelen om de effecten van een plasbrand te beperken en de 
zelfredzaamheid van personen. Voor transportroutes over de weg bedraagt het PAG 30 meter, 
gemeten vanuit de rand van de transportroute.  
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3 Populatiebestanden 

Om de groepsrisicoberekeningen uit te voeren is een populatiebestand aangemaakt. Dit is voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen gedaan met behulp van de populatieservice. 
De populatieservice is een service van de overheid (IPO), bedoeld voor het verstrekken van 
populatiegegevens ten behoeve van het uitvoeren van risicoberekeningen in het kader van de 
wettelijke taakuitvoering Externe Veiligheid door het bevoegd gezag (gemeenten, provincies en 
rijk). 
 
De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen voor onder andere 
de rekenpakketten RBM II. 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 door de populatieservice geleverde populatie betreft een vertaling van de actueel gebouwde 
omgeving (plus eventuele bouwplannen). De populatieservice voorziet niet in het leveren van 
bestemmingsplancapaciteit. In gevallen waarbij de gehele capaciteit van het bestemmingsplan 
reeds is gerealiseerd, dan kan de populatieservice worden gebruikt voor een indicatie hiervan. 
 
De populatieservice is gebaseerd op de ‘Basisadministratie Adressen en Gebouwen’ (BAG). De 
BAG bevat veel maar niet alle benodigde gegevens. Met name niet-gebouwgebonden activiteiten 
zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog. In het invloedsgebied van de onderzochte 
transportroute voor gevaarlijke stoffen over weg zijn dergelijke terreinen die van belang zijn voor 
het groepsrisico handmatig toegevoegd evenals de geplande ontwikkelingen. 
 
Het overzicht van de opgenomen populatie in de rekenmodellen voor de huidige situatie en de 
plansituatie is te vinden in tabel 3.1. Als bronnen voor het bepalen van het aantal aanwezigen in 
de verschillende functies is o.a. gebruik gemaakt van de ‘Handreiking verantwoordingsplicht 
groepsrisico’ (HVG) en de ‘Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1, deel 6: 
Aanwezigheidsgegevens’ (PGS). 
 

Bouw- 
vlak 

Naam Kengetal 
dag/nacht 

Een-
heid 

Buitenfractie 
dag/nacht 

Bron 

1 woning 1,2 2,4 aantal 0.07 0.01 PSG 
2 Sporthal de Wielewaal 92 38 aantal 0.25 0.13 PSG 
3 Bibliotheek en Rivas 45 0 aantal 0.14 n.v.t. HVG 
4 De Parel zalencentrum 550 550 aantal 0.10 0.09 De Parel 
5 Bedrijfsgebouwen Haven 178 37 aantal 0.22 0.10 PSG 
6 Station Hardinxveld-

Giessendam 
25 8 aantal 0.25 0.07 PSG 

7 Woongebied ‘t Oog 30 60 1/ha 0.07 0.01 HVG 
8 Woongebied Blauwe Zoom 40 80 1/ha 0.07 0.01 HVG 
9 Zwembad 92 38 aantal 0.25 0.13 PSG 
10 Sportvelden (extensief) 23,5 4,75 1/ha 0.95 0.19 PSG 
n.v.t. Bijeenkomst- /sport gebouwen 1.443 1.154 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 
n.v.t. Industrie 1.182 355 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 
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n.v.t. Kantoren, klinieken, 
onderwijsinstellingen, winkels 

8091 0 aantal 0.07 n.v.t. Populatieservice 

n.v.t. Woningen, recreatiewoningen 7.005 14.009 aantal 0.07 0.01 Populatieservice 
Tabel 3.1: Populatie binnen invloedsgebied transportroutes gevaarlijke stoffen. 

 

 
Afbeelding 3.1 : Populatievlakken binnen invloedsgebied Rijksweg A15. (wit = gegenereerd door populatieservice, oranje 
= handmatig toegevoegd, blauwe lijn = invloedsgebied (1200m en basisnetafstand 200m) 

 
Huidige situatie 
In de huidige situatie bevinden zich naast de bovengenoemde populatie nog drie woningen en de 
bedrijfsgebouwen van de IJzergieterij in het plangebied zelf. Voor de bedrijfsgebouwen van de 
IJzergieterij is gebruik gemaakt van de standaard voor bedrijf, wat neerkomt op 1 aanwezige per 
100 m2 b.v.o. in de dagperiode en 20% hiervan in de nachtperiode. 
 
In tabel 3.2 zijn de aanwezigheidscijfers hiervan weergegeven. Voor het rekenmodel van de 
huidige situatie zijn de aanwezigheidsaantallen van tabel 3.1 en tabel 3.2 ingevoerd. 
 

Bouw- 
vlak 

Naam Kengetal 
dag/nacht 

Een-
heid 

Buitenfractie 
dag/nacht 

Bron 

1 3 woningen 3.6 7.2 aantal 0.07 0.01 HVG 
2 Bedrijfsgebouwen IJzergieterij 56 13 aantal 0.22 0.10 PSG 
Totaal 59,6 20,2 aantal    

Tabel 3.2: Populatie binnen plangebied in de huidige situatie (wordt gesaneerd in plansituatie) 
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Plansituatie 
In het plangebied worden woningen en commerciële/maatschappelijke ruimten mogelijk gemaakt. 
Voor de ligging en het aantal woningen is uitgegaan van de verbeelding.  Voor de invulling van 
de commerciële/maatschappelijke ruimten is uitgegaan van de gegevens die gebruikt zijn in de 
notitie: ‘Actualisatie verkeersonderzoek locatie ‘IJzergieterij’, Graaff Traffic, 14 april 2020’. 
 
Voor de commerciële ruimten is het worst-case scenario een horecafunctie, aangezien dit het 
hoogst aantal aanwezigen oplevert (5 m2 b.v.o. per persoon1). Voor het sociaal/medische 
gedeelte is het de bedoeling dat er functies komen die minder aanwezigen aantrekken dan de 
horecafuncties. In het verkeersonderzoek worden een  bibliotheek en medische functies als 
voorbeeld gegeven. Voor externe veiligheid is uitgegaan van een middeling tussen 
gezondheidsfunctie (30 m2  b.v.o. per persoon1) en maatschappelijke functies (c.a. 5  - 10 m2  

b.v.o. per persoon1), wat resulteert in een kengetal van 12 m2  b.v.o. per persoon2. 
 
Per woning is uitgegaan van 2,4 personen in de nachtperiode en 1,2 personen in de dagperiode1. 
 
In de plansituatie zijn aan de populatiebestanden van tabel 3.1/afbeelding 3.1 de 
populatiepolygonen van de te realiseren woningen en commerciële/maatschappelijke ruimtes 
toegevoegd. De populatiegegevens van de huidige situatie als bedrijventerrein en de drie 
woningen zijn in de plansituatie weggelaten. In tabel 3.3 zijn de aanwezigheidscijfers van het 
bouwplan weergegeven. Voor het rekenmodel van de plansituatie zijn de aanwezigheidsaantallen 
van tabel 3.1 en tabel 3.3 ingevoerd. 
 

Bouw- 
vlak 

Naam Aanwezigen 
dag/nacht 

Een-
heid 

Buitenfractie 
dag/nacht 

1 8 woningen 9,6 19,2 aantal 0.07 0.01 
2 16 woningen 19,2 38,4 aantal 0.07 0.01 
3 8 woningen 9,6 19,2 aantal 0.07 0.01 
4 12 woningen 14,4 28,8 aantal 0.07 0.01 
5 9 woningen 10,8 21,6 aantal 0.07 0.01 
6 1 woning 1,2 2,4 aantal 0.07 0.01 
7 8 woningen 9,6 19,2 aantal 0.07 0.01 
8 4 woningen 4,8 9,6 aantal 0.07 0.01 
9 1 woning 1,2 2,4 aantal 0.07 0.01 
10 31 woningen 37,2 74,4 aantal 0.07 0.01 
11 21 woningen 25,2 50,4 aantal 0.07 0.01 
12 31 woningen 37,2 74,4 aantal 0.07 0.01 
10, 11 en 12 commerciële ruimten (140 m2 b.v.o.) 28 28 aantal 0.213 0.023 
10, 11 en 12 sociaal/medische ruimten (430 m2 b.v.o.) 35,8 0 aantal 0.103 n.v.t. 
Totaal 243,8 388 aantal   

Tabel 3.3: Populatie bouwplan 

 
 

 
1 Handleiding Populatieservice, Impuls Omgevingsveiligheid, juli 2018 
2 =430/((430/2/((10+5)/2))+(430/2/30)) 
3 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1, Deel 6: Aanwezigheidsgegevens, VROM, december 2003 
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Afbeelding 3.2: Bouwvlakken plangebied. Oranje= woningen, woningen + mogelijkheid commerciële/maatschappelijke 
ruimte 
 
In de dagperiode neemt het aantal aanwezigen in het plangebied toe met 183,4 personen van 
59,6 naar 243,8. In de nachtperiode is er een toename van 367,8 personen van 20,2 tot 388. 
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4 Transportroute voor gevaarlijke stoffen Beneden-Merwede 

Het plangebied grenst aan de rivierdijk van de Beneden-Merwede. Deze rivier is volgens de 
risicokaart van provincie Zuid-Holland aangewezen is als vaarroute voor gevaarlijke stoffen.  
 
De Beneden-Merwede is onderdeel van de binnenvaartroute Corridor Rotterdam – Duitsland. In 
onderstaande tabel zijn de aantallen gevaarlijke stoffen die over deze route vervoerd worden 
weergegeven. 
 

Stofgroep Omschrijving Jaarintensiteit Invloedsgebied (m) 
LF1 Brandbare vloeistof 9.882 35 
LF2 Brandbare vloeistof 13.958 35 
LT1 Toxische vloeistof 146 600 
GF3 Brandbaar gas 2.135 90 
GT3 Toxisch gas 196 1.070 

Tabel 4.1 Transporthoeveelheden en invloedsgebieden gevaarlijke stoffen Beneden-Merwede 

 
Bij de analyse van vaarwegen worden volgens de “Handleiding Risicoanalyse Transport” drie 
routetypen onderscheiden. De vaarwegen zijn ingedeeld in bevaarbaarheidsklassen of CEMT-
klassen. De CEMT-klasse legt de maximale afmetingen vast van een schip dat op de vaarweg is 
toegestaan. De Beneden-Merwede heeft de bevaarbaarheidsklasse 6. 
 
Aangezien met onderhavig bestemmingsplan de ontwikkeling van nieuwe kwetsbare objecten, 
zoals woningen, mogelijk wordt gemaakt, zijn met behulp van de HART-methode de externe 
veiligheidsrisico’s bepaald. 
 
Toetsing plaatsgebonden risico 
Vuistregel 1: Een vaarweg bevaarbaarheidsklasse 6 heeft geen PR 10-6 contour. 
 
Toetsing oriëntatiewaarde groepsrisico 
Vuistregel 1: Langs een vaarweg bevaarbaarheidsklasse 6 wordt de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico niet overschreden. 
 
Toetsing 10% van de oriëntatiewaarde groepsrisico 
Vuistregel 1: Langs een vaarweg bevaarbaarheidsklasse 6 wordt 10% van de oriëntatiewaarde 
van het groepsrisico alleen mogelijk overschreden wanneer binnen 200 meter van de oever 
aanwezigheidsdichtheden voorkomen groter dan 500 /ha en LT2+GT3>1000 per jaar. 
 
Er worden over de Beneden-Merwede geen stoffen uit de categorie LT2 vervoerd en het aantal 
GT3 transporten is slechts 196, waardoor de 10% van de oriëntatiewaarde groepsrisico niet wordt 
overschreden. 
 
Plasbrandaandachtzone 
Vanwege het transport van licht ontvlambare vloeistoffen dient rekening te worden gehouden met 
een plasbrandaandachtszone. Deze is gelegen op 25 meter landinwaarts, gemeten vanaf de 
oeverlijn. Gebouwen die binnen deze zone gebouwd worden dienen te voldoen aan de 
bouwkundige eisen die gesteld zijn in artikel 2.5 tot en met 2.10 van de Regeling Bouwbesluit 
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2012. Het plangebied bevind zich binnen de plasbrandaandachtzone, maar de geplande 
bebouwing is buiten deze zone gelegen.  
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5 Transportroute voor gevaarlijke stoffen Rijksweg A15 

5.1 Ligging 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich de rijksweg A15 op enkele meters van het 
plangebied. De nieuwe bebouwing die met het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt is 
gelegen op minimaal 32 meter van de rand van de weg. Aangezien de ontwikkellocatie binnen 
de 200 meter basisnetafstand van de Rijksweg A15 is gelegen, dient er een verantwoording van 
het groepsrisico gegeven te worden. In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de gevaarlijke 
stoffen die over deze route vervoerd wordt. Het cijfer voor GF3 is afkomstig uit de Regeling 
basisnet weg. De overige cijfers zijn afkomstig uit de Beleidsregels EV-beoordeling 
tracébesluiten. 
 

stofcategorie omschrijving aantal transporten invloedsgebied (m) 

LF1 Brandbare vloeistof 28.104 45 

LF2 Brandbare vloeistof 50.618 45 

LT1 Toxische vloeistof 2.478 730 

LT2 Toxische vloeistof 2.384 880 

GF1 Brandbaar gas 192 40 

GF2 Brandbaar gas 192 280 

GF3 max Brandbaar gas 13.059 355 

GT3 Toxisch gas 245 995 

Tabel 5.1: Transporthoeveelheden en invloedsgebieden gevaarlijke stoffen Rijksweg A15 

 
5.2 Plaatsgebonden risico en PAG zone 

De A15 heeft een PR 10-6 contour van 46 meter gemeten vanuit het hart van de weg. Hierbinnen 
mogen geen kwetsbare objecten gerealiseerd worden. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn 
alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. 
 
Langs de rijksweg geldt een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter aan weerszijden 
van de rand van de weg. Als rand van de weg wordt de buitenste kantstreep aangebouden. Het 
PAG omvat ook het gebied boven de rijksweg.  
 
Voor zover binnen de PR 10-6 contour en het PAG gebouwd mag worden, moet op grond van het 
Bouwbesluit 2012 aanvullende bouwtechnische maatregelen worden getroffen die vooral gericht 
zijn op vergroting van de zelfredzaamheid. 
 
Zowel de PR 10-6 contour en de PAG zone zijn deels binnen het plangebied gelegen. De nieuw 
te realiseren bebouwing komt echter niet binnen deze zones. 
 
Mocht de veiligheidscontour wijzigen als gevolg van een tracéwijziging van de A15, dan is de 
minister van I&W gehouden om de nieuw gebouwde woningen binnen de contour aan te kopen.4  
 

 
4 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 april 2015 nr. IENM/BSK-2015/69273, 
betreffende het verwerven van woningen langs basisnetroutes 
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5.3 Groepsrisico 

Het groepsrisico is berekend in de huidige situatie en in de plansituatie.  
 
Berekeningsmethode 
Het groepsrisico is berekend met het softwarepakket RBM II. RBM II is het voorgeschreven 
rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de weg, het spoor en het water. Met RBM II kan worden bepaald of voldaan wordt 
aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes. 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met RBMII versie 2.3. De 
berekeningen zijn uitgevoerd op 31-08-2020 
 
Meteorologische gegevens  
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 
Rotterdam. 
 
Berekeningsresultaten 
In afbeelding 5.1 is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de huidige en plansituatie 
weergegeven. 
 

 
Afbeelding 5.1 FN-curve groepsrisico huidige situatie (blauw) en plansituatie (roze) 
 
RBM II berekent het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 
deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico komt zowel in de huidige situatie 
als in de plansituatie boven de oriëntatiewaarde uit. In de plansituatie neemt het groepsrisico licht 
toe. In tabel 5.2 zijn de berekende waarden weergegeven. 
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 Huidige situatie Plansituatie 
Eigenschap Waarde Behorend bij Waarde Behorend bij 
Normwaarde (N:F) 0,02049 160 slachtoffers (N) 

met een kans (F)  
van 8,0*10-7 

0,02098 160 slachtoffers (N) 
met een kans (F)  
van 8,2*10-7 

Maximaal aantal 
slachtoffers (N) 

659 1,9*10-9 per jaar 659 1,9*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 6,1*10-6 
per jaar 

11 slachtoffers 6,2*10-6 per 
jaar 

11 slachtoffers 

Tabel 5.2: Eigenschappen FN curve huidige en plansituatie groepsrisico over de totale route 
 
In afbeelding 5.2 is met geel weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het hoogst 
is. Dit is zowel in de huidige als de plansituatie op de A15 ter hoogte van de kerk aan de 
Breedewaij 1a in Hardinxveld. Deze kerk is zeer dicht op de weg gebouwd en bevindt zich zelfs 
binnen de PR 10-6 contour van de rijksweg. Het gebouw heeft daarom een zeer groot effect op 
het groepsrisico. Met cyaan is de maatgevende kilometer aangegeven. 
 

  
Afbeelding 5.2 Geografische weergave punten met hoogste groepsrisico voor de huidige situatie en plansituatie. 

 
Conclusie 
Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico. In de plansituatie is er echter een lichte toename te zien. Deze toename van het 
groepsrisico kan verklaard worden doordat het aantal aanwezigen in de zowel in de dag- als de 
nachtperiode toeneemt in het plangebied. De toename is relatief klein aangezien in de plansituatie 
de grotere aanwezigheidsaantallen (appartementen en mogelijkheid tot commerciële functies) 
zich op grotere afstand van de A15 bevinden. Een deel hiervan bevindt zich zelfs buiten de 
basisnetafstand van 200 meter, waardoor dit minder zwaar meetelt in de berekening.  
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6 Verantwoordingsplicht 

6.1 Planologische en (steden)bouwkundige mogelijkheden 

Gebiedsvisie en ontwikkelkader 
De ontwikkeling van de locatie ‘IJzergieterij’ past binnen de ambitie van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam om een verstedelijkingsopgave te realiseren binnen de gemeente. In 
de structuurvisie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt de IJzergieterij aangemerkt 
als potentiele woningbouwlocatie. Momenteel zorgt de A15 voor een grote fysieke barrière tussen 
het dorp en de Beneden-Merwede. Met de ontwikkeling van de IJzergieterij wil de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam een nieuwe verbinding tussen het dorp met de rivier realiseren. De 
nieuwbouw in het plan sluit aan op de dijk, waarmee een Merwede-boulevard ontstaat die 
Hardinxveld-Giessendam een nieuw gezicht aan de rivier geeft. 
 
Naast deze locatie heeft de gemeente Hardinxveld- Giessendam eveneens woningbouwplannen 
op onder andere de locaties ‘Blauwe Zoom’ en ‘Woongebied ’t Oog’. Aangezien het grondgebied 
van de gemeente in oost-west richting doorsneden wordt door de vier risicobronnen Betuweroute, 
A15, hogedruk aardgastransportleiding W-528 en de rivier de Beneden Merwede, zijn er weinig 
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico.  
 
Stedenbouwkundige afwegingen 
Vanwege de reden dat de kans op overlijden aanzienlijk groter is als men zich dichterbij de 
risicobron bevindt, is op stedenbouwkundig niveau rekening gehouden met de afstand tot de 
overheersende risicobron de A15 door meer aanwezigen te plaatsen op een grotere afstand van 
deze transportroute.  
 
Er is bewust voor gekozen om de appartementengebouwen en de commerciële/maatschappelijke 
functies op een grotere afstand van de A15 te positioneren. Op deze manier wordt de 
bevolkingsdichtheid lager naarmate men dichter bij de A15 komt. 
 
Bouwkundige afwegingen 
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft advies uitgebracht op 16 juli 2020. De 
adviezen van de VRZHZ zijn overgenomen in de deze rapportage. Het advies is te vinden in 
bijlage 1. 
 
De VRZHZ adviseert om, gelet op de afstand van de geplande woongebieden tot de A15, een 
aanvullende bouwkundige maatregel toe te passen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde 
van woningen binnen de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 moet een drukbelasting 
van 10 kPA kunnen weerstaan, berekent op basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, met behulp 
van de Eindige Elementen Methode. 
 
Maatregelen aan de risicobron 
Aangezien de A15 een hoofdtransportroute van vervoer van gevaarlijke stoffen vormt en 
opgenomen is in het basisnet weg is het in de nabije toekomst niet mogelijk om de 
vervoersaantallen van gevaarlijke stoffen over deze route te verminderen. 
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6.2 Mogelijkheden tot 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 ontvluchting. Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt 
van een risicovolle bron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een incident te 
voorkomen. Op de begane grond van de appartementencomplexen worden 
commerciële/maatschappelijke functies mogelijk gemaakt. Het is nog niet bekend of deze ruimten 
eventueel specifiek bedoeld zullen zijn voor personen met een beperkte zelfredzaamheid, zoals 
kinderen van 0 tot 4 jaar, ouderen of gehandicapten. Evenwel is het natuurlijk niet uit te sluiten 
dat kinderen, ouderen en/of gehandicapten in de woningen gaan wonen. Vanuit volkshuisvestelijk 
oogpunt is het juist gewenst dat dergelijke specifieke doelgroepen zich gelijkmatig ‘verspreiden’ 
tussen de reguliere doelgroepen. 
 
Maatgevende scenario vaarweg 
Het maatgevende scenario voor een vaarweg is een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion). Door een incident op het water kan een breuk ontstaan in de grootste toevoerleiding 
boven de waterlijn van een gastanker met LPG, waardoor het gas uitstroomt en verdampt. Een 
ontsteking kan leiden tot een gaswolkontbranding en vervolgens een fakkelbrand op het schip. 
Andere scenario’s zijn een plasbrand met benzine (LF2) of een toxische wolk van acrylnitril (LT1) 
of ammoniak (GT3). 
 
De Beneden Merwede is geheel aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen, maar in 
in de rivier zijn strekdammen geplaatst met een lengte van circa 165 meter ter hoogte van het 
plangebied. Dit betekent dat de werkelijke afstand van de schepen tot de bebouwing in het 
plangebied minimaal 200 meter bedraagt. Bij een incident bevindt het plangebied zich daarmee 
buiten de meest kritieke zone. 
 
Maatgevende scenario rijksweg BLEVE 
Het maatgevende scenario voor de rijksweg is een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een warme BLEVE en een koude BLEVE. Bij 
een warme BLEVE kan door een incident op de weg of bij het tankstation kan een brand ontstaan 
waarbij een tankwagen met LPG is betrokken. Vanwege oplopende temperaturen neemt dan de 
druk in de tank met LPG toe. Binnen circa 20 minuten leidt het vrijkomen en het ontsteken van 
de inhoud tot overdrukeffecten en een grote vuurbal, een BLEVE. Een koude BLEVE treedt op 
zonder of voordat de LPG-tankwagen (maximaal) is opgewarmd door een externe brand. Het 
scheuren van de tank wordt veroorzaakt door een plaatselijke verzwakking van de tankwand. De 
maximale druk en temperatuur worden in dit scenario niet bereikt. De hittestraling van een BLEVE 
is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. Ontvluchting in het 
geval van een BLEVE is mogelijk, mits er geen bijzondere beperkingen zijn ten aanzien van 
zelfredzaamheid van aanwezigen. 
 
Maatgevende scenario plasbrand 
Door een incident op de weg met een tankwagen met benzine kan de tankwand scheuren 
waardoor een groot deel van de benzine in korte tijd uitstroomt. De brandbare vloeistof vormt een 
plas en kan direct een korte, hevige brand veroorzaken en tevens secundaire branden in de 
omgeving. Aanwezigen binnen de vloeistofplas hebben geen mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 
Aanwezigen in de zone aangrenzend aan de vloeistofplas hebben nauwelijks mogelijkheden tot 
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zelfredzaamheid vanwege de grote hittestraling. Buiten deze zone kan geschuild of gevlucht 
worden. 
 
Maatgevende scenario toxische vloeistoffen/gassen 
Door een incident op de weg met een tankwagen kan de tankwand scheuren waardoor een groot 
deel van de toxische vloeistof in korte tijd uitstroomt. De toxische stof verdampt deels direct en 
wordt gedurende korte tijd meegevoerd door de wind. De resterende vloeistof vormt een plas. 
Het gevaar kan door de aanwezigen in het benedenwindse effectgebied moeilijk worden 
ingeschat. Aanwezigen kunnen het beste binnen in gebouwen schuilen tegen de toxische 
effecten van het scenario. 
 
Vluchtmogelijkheden 
De rijksweg A15 loopt aan de noordkant langs het plangebied in west-oostelijke richting. De rivier 
de Beneden-Merwede loopt aan de Zuidkant langs het plangebied. Aangeraden wordt om ervoor 
te zorgen dat de te realiseren gebouwen aan meerdere zijdes entrees hebben, zodat er meerdere 
mogelijkheden zijn om de panden te ontvluchten tijdens een incident.  
 
Hierbij is in het geval van de Beneden-Merwede vooral een entree aan de noordzijde (of oost- en 
westzijde) van belang en in het geval van de A15 een entree aan de zuidzijde (of oost- en 
westzijde). 
 
In het stedenbouwkundig plan zijn vier wegen ontworpen in noord-zuid richting. In het geval van 
een incident op de rivier kan men via deze wegen van de bron af kan vluchten richting de 
Rivierdijk. Vervolgens kan men verder vluchten via de Rivierdijk/Tiendweg, of de rijksweg A15 
oversteken via de Peulenstraat Zuid. In het geval van een incident op de A15 kan men via de 
wegen in het plangebied naar het fietspad vluchten dat ten zuiden van het plangebied, over de 
dijk loopt. Dit fietspad komt aan de westkant uit op de Tiendweg en aan de oostkant op de 
Rivierdijk. 
 
In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario’s adviseert de VRZHZ om bij het 
ontwikkelen van gebouwen in het plangebied de volgende maatregelen te creëren: 

1. Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen aflopen; 
2. Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  
3. De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als bergingen, 

keukens, wc’s en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn geplaatst; 
4. Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

 
Zoals hierboven is beschreven wordt aan punt 1 voor de beide risicobronnen voldaan. Punt 2 en 
3 dient in een nader stadium als aandachtspunt meegenomen te worden. Aan punt 4 wordt voor 
de Beneden Merwede redelijk voldaan. In het geval van de rijksweg staan de woningen echter 
circa 65 graden gedraaid ten opzichte van deze bron geprojecteerd. 
 
 

6.3 Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding van rampen 

Tevens vraagt de VRZHZ om aandacht te besteden aan de mensen die zich in de buurt van de 
risicobron buiten gebouwen bevinden. Parallel aan de aandachtsgebieden voor mensen in 
gebouwen, kan binnen attentiegebieden bij een incident met gevaarlijke stoffen sprake zijn van 
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levensbedreigende gevolgen voor mensen op buitenlocaties. Buiten aandachtgebieden en 
attentiegebieden zijn mensen (resp. binnen en buiten) ook bij een groot ongeval met gevaarlijke 
stoffen veilig. Binnen aandachtsgebieden en attentiegebieden kunnen maatregelen overwogen 
worden om de veiligheid van mensen te vergroten. Om inzichtelijk te maken in welk gebied zich 
bij een groot incident (brand, explosie, gifwolk) levensbedreigende gevolgen voor mensen op 
buitenlocaties, die niet beschermd worden door een gebouw, kunnen voordoen kunnen 
attentiegebieden worden opgenomen in de omgevingsvisie, omgevingsplannen en 
omgevingsvergunningen. Attentiegebieden zijn gedefinieerd als die gebieden waar mensen op 
buitenlocaties, zonder aanvullende maatregelen, mogelijk effecten kunnen ondervinden van 
incidenten die in de omgeving kunnen optreden. Het is mogelijk dat er binnen attentiegebieden 
deelgebieden bestaan die wel voldoende bescherming voor mensen op buitenlocaties bieden, 
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bebouwing of begroeiing. Aan de hand van het 
‘Stappenplan veiligheid mensen op buitenlocaties’ kan bepaald worden of het nemen 
maatregelen noodzakelijk is en welke maatregelen kunnen worden genomen. De veiligheidsregio 
kan als een verdere uitwerking van het plangebied bekend is hierbij assisteren. 
 
Bij het stedenbouwkundig ontwerp en de indeling van de openbare ruimte dient rekening te 
worden gehouden met de bereikbaarheid en keermogelijkheden van hulpverleningsdiensten en 
opstelplaatsen in relatie tot ingangen van gebouwen. Het is van belang dat bij de inrichting van 
de openbare ruimte een mogelijkheid wordt gecreëerd voor de brandweer om alle gebouwen aan 
alle zijdes te kunnen bereiken. De aanwezigheid van effectieve bluswatervoorziening is tevens 
een belangrijk aandachtspunt. Brandkranen dienen nabij de entrees van het gebouw en de 
opstelplaatsen gerealiseerd te worden. De aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening 
dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals beschreven in de “Handleiding bluswatervoorziening 
en bereikbaarheid 2019” (Brandweer Nederland, 2020). Door het open karakter van de 
verkaveling kan het plangebied door de hulpverlenende instanties vanuit meerdere routes worden 
betreden. De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de bereikbaarheid van 
de objecten en de aanwezigheid bluswatervoorziening te borgen. 
 
Het plangebied is  conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm bereikbaar. 
 
Ook is risicocommunicatie naar de toekomstige huurders / gebruikers van de gebouwen zeer 
belangrijk. Bij aankoop van een woning of het sluiten van een huurcontract kunnen bewoners op 
de externe veiligheidsrisico’s gewezen worden. Er kan informatie worden verstrekt over de 
maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding van incidenten en over de daarbij te 
volgen gedragslijn. Het is wellicht wenselijk om een kettingbepaling af te dwingen, zodat 
toekomstige gebruikers ook van de situatie op de hoogte zijn. De gemeente is wettelijk 
verantwoordelijk voor risicocommunicatie. 
 
Rijksweg A15 
Alle LPG-tankwagens in Nederland zijn voorzien van een hittewerende bekleding. De uitvoering 
en de keuring van de hittewerende bekleding is geregeld in de NTA 8820:2015. Deze maatregel 
is overigens alleen effectief tegen het optreden van een warme BLEVE. 
Bestrijding van een dreigende BLEVE vereist veel bluswater bedoeld voor het koelen van de 
LPG-tank. Bij voldoende koeling zal een BLEVE worden voorkomen. Hiervoor wordt (vanwege 
de snelheid die is geboden) gebruik gemaakt van primaire bluswatervoorzieningen (in het 
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voertuig aanwezige water en brandkranen op het openbaar waterleidingnet). De aanwezigheid 
van effectieve grootschalige bluswatervoorziening is hierbij een belangrijk aandachtspunt. 
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Geachte Raad, 

 

 

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 23 juni 2020, treft u hierbij het 

advies aan van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) met betrekking 

tot bestemmingsplan “IJzergieterij” Hardinxveld-Giessendam . 

 

De afdeling Risicobeheersing van de VRZHZ brengt in het kader van externe 

veiligheid advies uit over de verantwoording van het groepsrisico en de 

mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Zij doet dit middels 

een analyse van de omgeving, waarbij risicobronnen, mogelijke scenario’s en 

hun effecten worden beschouwd (zie het bijgevoegde adviesrapport). 

 

Voor het beoordelen van het ruimtelijk plan dient u een gemotiveerde 

afweging te maken tussen de overwegingen met betrekking tot externe 

veiligheid en de toegevoegde waarde van het ruimtelijk plan. Graag verneemt 

de VRZHZ uw besluit met betrekking tot de onderstaande adviespunten. 
 
Conclusies  

  De veiligheidstoets levert de volgende conclusies op: 

• Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van 

de oriëntatiewaarde van het groepsrisico t.g.v. de rijksweg A15. In de 

plansituatie is er echter een lichte afname te zien van 6,57 naar 6,09 

maal de oriëntatiewaarde. 

• Gelet op de afstand van geplande woongebieden tot aan de 

Betuweroute is er een andere bouwkundige maatregel nodig aan de 

woningen dan de bij de aanbevelingen genoemde generieke 

maatregelen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van 

woningen binnen de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 

moet een drukbelasting van 10 kPA kunnen weerstaan, berekenend 

op basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, met behulp van de 

Eindige Elementen Methode. 
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• Aan de hand van het als bijlage bijgevoegde Stappenplan veiligheid 

mensen op buitenlocaties kan bepaald worden of het nemen 

maatregelen noodzakelijk is en welke maatregelen kunnen worden 

genomen. De veiligheidsregio kan als een verdere uitwerking van het 

plangebied bekend is hierbij assisteren. 

• De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de 

bereikbaarheid van de objecten en de aanwezigheid van de 

bluswatervoorziening te borgen. 

• Het plangebied is conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm 

bereikbaar. 

 

 

In het kader van de beheersbaarheid en zelfredzaamheid bij genoemde 

scenario’s adviseert de veiligheidsregio u maatregelen te nemen ter beperking 

van de risico’s. 

 

Maatregelen 

• In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario’s verdient 

het aanbeveling bij het ontwikkelen van gebouwen in het plangebied de 

volgende maatregelen te creëren: 

Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen 

aflopen; 

Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  

De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als 

bergingen, keukens, wc’s en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn 

geplaatst; 

Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

• De veiligheidsregio wil gebruik maken van haar adviesrecht als er 

besloten wordt om conform planregel 17.3.2 een beperkt kwetsbare 

object te bouwen in de Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen. 

• De veiligheidsregio adviseert om bij Planregel 18.1.a toe te voegen: 

4. Bij toename van het aantal woningen moet opnieuw het groesrisico 

worden beoordeeld. Hierbij wordt de veiligheidsregio om advies 

gevraagd. 

 

Voor advies over risicocommunicatie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Communicatie van mijn dienst. 
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Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Peter 

Gruijthuijsen van de afdeling Risicobeheersing van de VRZHZ. Zijn e-mailadres 

is: pjc.gruijthuijsen@brw.vrzhz.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

namens dezen, 

 

G.J.W. (Wim) Visser 

Afdelingshoofd Risicobeheersing  

 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 
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BIJLAGE 1: ADVIESRAPPORT 

Aanleiding / situatiebeschrijving 
Op 23 juni 2020 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een 

verzoek om advies ontvangen voor het vaststellen van bestemmingsplan 

IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam. 

 

Het voorliggende plangebied is aan de zuidoostzijde van Hardinxveld-

Giessendam gelegen, vrijwel direct grenzend aan de Beneden-Merwede. Het 

plangebied wordt aan de noord(west)zijde begrensd door de Rivierdijk met direct 

daarachter de A15. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de 

percelen aan de Rivierdijk. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie vormt de 

begrenzing aan de westzijde van het plangebied. 

 

 

 

Door de IJzergieterij te transformeren naar woongebied gaat het gebied een 

schakel vormen tussen het dorpscentrum van Hardinxveld-Giessendam en de 

Beneden-Merwede. Aan de zuidrand van de locatie wordt een waterfront 

ontwikkeld, met appartementengebouwen georiënteerd op de rivier. In het 

binnengebied wordt een compact stratenpatroon gemaakt wat haaks op de dijk 

ligt. Hierdoor krijgen ook de grondgebonden woningen een oriëntatie op het 

water. Elke woonstraat sluit aan op een centrale openbare ruimte op dijkniveau 

(‘het podium’). Dit podium koppelt woningen en eventuele horeca in de plint van 

de appartementencomplexen aan de fietsroute over de dijk en trappen naar het 

water. 

Doelstelling / wettelijke basis, adviesgrond  
De VRZHZ is wettelijk adviseur op grond van artikel 13.3 van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 9 Besluit externe veiligheid transport 

(Bevt), artikel 12.2 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

De VRZHZ brengt advies uit in verband met het groepsrisico over de 

mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het 

invloedsgebied van de inrichting.   
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Risicobronnen en scenario’s  
 

Beneden-Merwede en Rijksweg A15 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich twee transportroutes voor 

gevaarlijke stoffen. De Beneden-Merwede grenst aan de zuidzijde van het 

plangebied en de Rijksweg A15 grenst aan de noordzijde van het plangebied. 

Het plangebied bevindt binnen de 200 meter basisnetafstand van de Rijksweg 

A15, waardoor er een berekening van het groepsrisico benodigd is. Op 

afbeelding is de ligging van deze transportroutes ten opzichte van het 

plangebied weergegeven. 

 

 

 

In de onderstaande tabel  is een overzicht gegeven van de gevaarlijke stoffen 

die over deze routes vervoerd worden. Deze cijfers zijn afkomstig uit Regeling 

Basisnet. 

Gevaarlijke stoffen Beneden-Merwede 

stofcategorie Aantal transporten invloedsgebied 

LF1 9.882 35 

LF2 13.958 35 

LT1 146 600 

LT2 0 800 

GF2 0 65 

GF3 2.135 90 

GT3 196 1070 
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De mogelijk optredende scenario’s zijn de volgende: 
- brandbare gassen, zoals LPG en propaan, 

- toxische gassen, zoals ammoniak en zwavelstoffluoride 
- brandbare vloeistoffen, zoals benzine.  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de effectafstanden die ten 

gevolge van een optredend incident kunnen optreden. Ter verduidelijking worden 

de afstanden (in meters) bij de scenario’s Bleve en toxische damp van de 1, 10 en 

100 procent letaliteitgrenzen weergeven. Dit betreft de afstanden waar 

respectievelijk 1, 10 en 100 procent van het aantal aanwezigen zal komen te 

overlijden. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de landelijk opgestelde 

“Handleiding adviestaak regionale brandweer IPO 08, versie maart 2010” en 

“Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties, versie 3.1, 12 

december 2019”.  

 

Scenario: 1% 
letaliteitgrens 

10 % 
letaliteitgrens 

100% 

letaliteitgrens 

Attentie- 

gebied 

Bleve:  meest 
geloofwaardig 

70 Niet 
berekend 

30  

Bleve: worst case 230 140 90 380 

Toxische damp 
(ammoniak) Meest 
geloofwaardig 

120 90 40   

Toxische damp 
(ammoniak) 
Worst case 

750 600 250 6000 

Effectafstanden weg 

 
 

Scenario 1% 
letaliteitsgrens 

10% 
letaliteitsgrens 

100% 
letaliteitsgrens 

Plasbrand 45 meter 35 meter 25 meter 

Flare 80 meter 75 meter 60 meter 

Lekkage 
ammoniak 

150 meter 80 meter 65 meter 

Falen 

ammoniaktank 

800 meter 400 meter 100 meter 

Effectafstanden water 

 

De kortste afstanden tussen (mogelijke) bebouwing in het plangebied en het 

midden van het water, resp. de weg zijn 300 en 50 meter. Dit betekent dat ten 

gevolge van optredende incidenten met gevaarlijke stoffen op het spoortracé en 

de Rijksweg A15 mogelijk dodelijke slachtoffers vallen. In het Basisnet weg is 

daarnaast een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter vastgesteld. Op 

basis van de gegevens uit de plankaart bij het bestemmingsplan heeft deze PAG 

geen invloed op de bebouwing langs de Rijksweg A15.  
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Attentiegebied 

Het attentiegebied is het gebied tot waar mensen buitenshuis dodelijk letsel 

kunnen krijgen. Ook kan hulpverlening niet plaatsvinden binnen dit gebied, 

omdat de warmtestraling daar te hoog voor is. 

 

Veiligheidstoets 
In het vorige hoofdstuk heeft een analyse plaatsgevonden van de risicobronnen 

in het plangebied. Naar aanleiding van deze scenario’s vindt in dit hoofdstuk een 

veiligheidstoets plaats met betrekking tot het groepsrisico, de beheersbaarheid 

bij deze risicobronnen en de zelfredzaamheidsmogelijkheden bij een incident met 

gevaarlijke stoffen bij deze risicobronnen.  

Groepsrisico 
 

Rijksweg A15  

Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico. In de plansituatie is er echter een lichte 

afname te zien van 6,57 naar 6,09 maal de oriëntatiewaarde. 

 

 

Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in 

veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten zonder 

daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten.  

 

Rijksweg A15  

 

In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario’s verdient het 

aanbeveling bij het (her)ontwikkelen van gebouwen in het plangebied de 

volgende maatregelen te creëren: 

• Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen 

aflopen; 

• Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  

• De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als 

bergingen, keukens, wc’s en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn 

geplaatst; 

• Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

 

Gelet op de afstand van geplande woongebieden is een andere bouwkundige 

maatregel nodig aan de woningen dan de hierboven genoemde generieke 

maatregelen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van woningen binnen 

de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 moet een drukbelasting van 10 

kPA kunnen weerstaan, berekenend op basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, 

met behulp van de Eindige Elementen Methode. 

 



 

Datum 

1 september 2020 

Ons kenmerk 

2020-001074 

Pagina 8 van 10 

 

 

Parallel aan de aandachtsgebieden voor mensen in gebouwen, kan binnen 

attentiegebieden bij een incident met gevaarlijke stoffen sprake zijn van 

levensbedreigende gevolgen voor mensen op buitenlocaties. Buiten 

aandachtgebieden en attentiegebieden zijn mensen (resp. binnen en buiten) ook 

bij een groot ongeval met gevaarlijke stoffen veilig. Binnen aandachtsgebieden en 

attentiegebieden kunnen maatregelen overwogen worden om de veiligheid van 

mensen te vergroten. In het theoretische geval dat een attentiegebied kleiner is 

dan een aandachtsgebied gelden de afstanden van het aandachtsgebied. 

Om inzichtelijk te maken in welk gebied zich bij een groot incident (brand, 

explosie, gifwolk) levensbedreigende gevolgen voor mensen op buitenlocaties, die 

niet beschermd worden door een gebouw, kunnen voordoen kunnen 

attentiegebieden worden opgenomen in de omgevingsvisie, omgevingsplannen en 

omgevingsvergunningen. 

 

Attentiegebieden zijn gedefinieerd als die gebieden waar mensen op 

buitenlocaties, zonder aanvullende maatregelen, mogelijk effecten kunnen 

ondervinden van incidenten die in de omgeving kunnen optreden. Het is mogelijk 

dat er binnen attentiegebieden deelgebieden bestaan die wel voldoende 

bescherming voor mensen op buitenlocaties bieden, bijvoorbeeld door de 

aanwezigheid van bebouwing of begroeiing.  

 

Aan de hand van het als bijlage bijgevoegde Stappenplan veiligheid mensen op 

buitenlocaties kan bepaald worden of het nemen maatregelen noodzakelijk is en 

welke maatregelen kunnen worden genomen. De veiligheidsregio kan als een 

verdere uitwerking van het plangebied bekend is hierbij assisteren. 

 

Om de effectiviteit van de hierboven genoemde maatregelen te garanderen zijn 

de volgende organisatorische maatregelen noodzakelijk: 

De omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen dienen geïnformeerd te 

worden over een drietal zaken. Ten eerste over de plannen/bestemming in hun 

directe omgeving en de mogelijke risico´s als gevolg. Vervolgens over de 

maatregelen die de overheid treft om de risico´s te beperken. Tot slot over de 

handelingsperspectieven voor de burger zelf om zich zo goed 

mogelijk voor te bereiden op een eventueel incident. Dit kan door middel van het 

publiceren van teksten op de website of in de gemeenterubriek. Maar hiertoe 

kunnen ook andere communicatie middelen worden ingezet. 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor risicocommunicatie. De regionaal 

risicocommunicatie adviseur, werkzaam bij de Veiligheidsregio, kan hierbij 

ondersteunen.  

 

Beheersbaarheid 
 

Beheersbaarheid richt zich op de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten in 

hoeverre zij in staat zijn hun taken goed uit te kunnen voeren en om daarmee 

verdere escalatie van een incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en 

bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder 

geschaard. 
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Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening hanteert de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de richtlijnen zoals beschreven in de 

“Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019” (Brandweer 

Nederland, 2020). 

 

Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening  

De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de bereikbaarheid 

van de objecten en de aanwezigheid bluswatervoorziening te borgen.  

 

Zorgnorm 

Het plangebied is  conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm 

bereikbaar. 

Planregels  
De veiligheidsregio wil gebruik maken van haar adviesrecht als er besloten wordt 

om conform planregel 17.3.2 een beperkt kwetsbare object te bouwen in de 

Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen. 

 

De veiligheidsregio adviseert om bij Planregel 18.1.a toe te voegen: 

4. Bij toename van het aantal woningen moet opnieuw het groesrisico worden 

beoordeeld. Hierbij wordt de veiligheidsregio om advies gevraagd. 

 

Conclusies  
De veiligheidstoets levert de volgende conclusies op: 

• Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico t.g.v. de rijksweg A15. In de 

plansituatie is er echter een lichte afname te zien van 6,57 naar 6,09 

maal de oriëntatiewaarde. 

• Gelet op de afstand van geplande woongebieden tot aan de 

Betuweroute is er een andere bouwkundige maatregel nodig aan de 

woningen dan de bij de aanbevelingen genoemde generieke 

maatregelen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van 

woningen binnen de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 

moet een drukbelasting van 10 kPA kunnen weerstaan, berekenend op 

basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, met behulp van de Eindige 

Elementen Methode. 

• Aan de hand van het als bijlage bijgevoegde Stappenplan veiligheid 

mensen op buitenlocaties kan bepaald worden of het nemen 

maatregelen noodzakelijk is en welke maatregelen kunnen worden 

genomen. De veiligheidsregio kan als een verdere uitwerking van het 

plangebied bekend is hierbij assisteren. 

• De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de 

bereikbaarheid van de objecten en de aanwezigheid van de 

bluswatervoorziening te borgen. 

• Het plangebied is conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm 

bereikbaar. 
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Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de analyse en de daaruit getrokken conclusies komen de 

volgende aanbevelingen naar voren: 

• In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario’s verdient 

het aanbeveling bij het ontwikkelen van gebouwen in het plangebied de 

volgende maatregelen te creëren: 

Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen 

aflopen; 

Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  

De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als 

bergingen, keukens, wc’s en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn 

geplaatst; 

Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

• De veiligheidsregio wil gebruik maken van haar adviesrecht als er 

besloten wordt om conform planregel 17.3.2 een beperkt kwetsbare 

object te bouwen in de Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen. 

• De veiligheidsregio adviseert om bij Planregel 18.1.a toe te voegen: 

4. Bij toename van het aantal woningen moet opnieuw het groesrisico 

worden beoordeeld. Hierbij wordt de veiligheidsregio om advies 

gevraagd. 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Soelaas Milieu adviezen BV is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren 
van een actualiserend en nader bodemonderzoek inclusief asbestonderzoek ter plaatse van de 
dempingen, puinverharding en puinhoudende bodem op de locatie Rivierdijk 827 e.o. te 
Hardinxveld-Giessendam (project de IJzergieterij).  
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen ontwikkeling tot een 
nieuwe en ruim opgezette woonlocatie. Het doel van het onderzoek is verzamelen van 
voldoende onderzoeksgegevens zodat in een vervolgfase een saneringsplan opgesteld kan 
worden, dat vervolgens door het bevoegd gezag Wbb kan worden beoordeeld. 
 
Op het perceel zijn in het verleden meerdere onderzoeken uitgevoerd waaruit blijkt dat op de 
locatie meerdere verontreinigingen aanwezig zijn. Deze zullen in het volgende hoofdstuk 
worden besproken.  
 
De opzet voor het nader bodemonderzoek is gebaseerd op de NTA5755:2010. Het nader 
onderzoek naar de grond- en puinverontreiniging met asbest zal worden uitgevoerd conform 
de NEN5707 en NEN5897. Hierbij zullen sleuven worden gegraven met behulp van een midi 
graver. 
 
Daarnaast is aanvullende informatie met betrekking tot PFAS gewenst in verband met de 
mogelijk afvoer van grond, maar voornamelijk omdat veel grond zal moeten worden 
opgebracht. In een aantal situaties is het wenselijk om de PFAS concentraties te weten van de 
ontvangende grond. Derhalve zullen enkele monsters aanvullend worden geanalyseerd op 
PFAS (28 uit het Tijdelijk Handelingskader). 
 
Het bodemonderzoek is verricht volgens de vigerende richtlijnen uit de NEN 5740 (Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek) en de NEN 5707 (Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) en de onderliggende norm 
NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). 
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2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform NEN 5725 verricht. 
De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt 
zich tevens op de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
De locatie staat bekend als ‘De IJzergieterij’ en betreft de volgende (kadastrale) percelen: 

Gemeente Sectie Nummer x- en y-coördinaten Oppervlakte 
(m2) 

Adres 

Hardinxveld-Giessendam D 1994 117,3 - 426,2 1.750 Rivierdijk 813 
Hardinxveld-Giessendam D 1995 117,3 - 426,2 473 Rivierdijk 812 
Hardinxveld-Giessendam D 2648 117,4 - 426,1 3.162 Rivierdijk 760 
Hardinxveld-Giessendam D 2746 117,3 - 426,1 1.186 Rivierdijk 806 
Hardinxveld-Giessendam D 2747 117,3 - 426,1 2.600 Rivierdijk 809 
Hardinxveld-Giessendam D 2868 117,3 - 426,2 235 Rivierdijk 823 
Hardinxveld-Giessendam D 3034 117,4 - 426,2 1.115 Rivierdijk 805a 
Hardinxveld-Giessendam D 3322 117,3 - 426,2 12.118 Rivierdijk 824, 826, 827 en 828 
Hardinxveld-Giessendam D 3323 117,3 - 426,1 137 - 
Hardinxveld-Giessendam D 3324 117,4 - 426,1 633 - (locatie onbereikbaar ivm hek) 
Hardinxveld-Giessendam D 3645 117,3 - 426,2 1.316 Rivierdijk 823a 
Hardinxveld-Giessendam D 3646 117,3 - 426,2 99 - 

Totale oppervlakte: 24.824  
 
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige en toekomstige situatie 
 
De locatie die zal worden herontwikkeld betreft een voormalige ijzergieterij. De oppervlakte 
van de locatie is 2,5 hectare. In het nabije verleden was sprake van drie eigenaren/gebruikers, 
te weten Den Dikken, Van Wingerden en Blokland.  
 
De onderzoekslocatie is plaatselijk verhard met asfalt en grotendeels met puinverharding. Over 
het gehele terrein zijn in de bodem zintuiglijk zwakke tot uiterste bodemvreemde 
bijmengingen van puin, sintels, ijzer, baksteen en/of hout waargenomen. Tevens is op de 
onderzoekslocatie zand met een afwijkende zwarte kleur aangetroffen. Dit betreft 
vermoedelijk vormzand van de voormalige ijzergieterij.  
 
Ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie zal een nieuwe en ruim opgezette woonlocatie 
worden ontwikkeld. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
In 2010 is door Verhoeven Milieu een uitgebreid historisch onderzoek uitgevoerd. De 
resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage V. De bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten die uit dit historisch onderzoek naar voren zijn gekomen zijn onderzocht tijdens 
de verkennende onderzoeken die aansluitend in 2010 zijn uitgevoerd. De resultaten van deze 
verkennend onderzoeken worden in de volgende paragraaf besproken. 
 
Uit aanvullend bestudeerd oud kaartmateriaal is aan de westzijde nog een extra slootdemping 
naar voren gekomen en ook het zuidwestelijke deel van perceel D3322 lijkt  te zijn gedempt. 
De oostelijke slootdemping lijkt verder richting de Rivierdijk te hebben doorgelopen en iets 
in westelijke richting te zijn afgebogen. 
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2.4 Voorgaand onderzoek 
 
De verontreinigingssituatie op het perceel is vastgelegd in een drietal rapportages van 
Verhoeven Milieutechniek BV: 
B10.4137-1 19-8-2010 Locatie Blokland 
B10.4137-2 19-8-2010 Locatie Den Dikken 
B10.4137-3 19-8-2010 Locatie Van Wingerden 
 
Voor een gedetailleerd overzicht over de onderzoeksresultaten wordt verwezen naar de 
samenvattingen en de conclusies van de diverse onderzoeken.  
 
Enkele onderzoeksresultaten die voor nu van belang zijn; 
1. Op de grens van de locatie Den Dikken/Blokland was vroeger een sloot aanwezig. Deze 

sloot is gedempt. Op de perceelsgrens is voorafgaand aan de demping nog een muur 
gebouwd. Deze is nog deels zichtbaar in het veld. In de demping is een verontreiniging 
aangetroffen met teerachtige componenten in grond en in grondwater. In grond (olie) en in 
grondwater (olie en PAK) zijn sterke verhogingen aangetoond (boring/peilbuis 141).  

2. In de fijne fractie van de puinverharding/-stabilisatie zijn lichte tot sterke verontreinigingen 
met enkele zware metalen aanwezig. De puinverharding/-stabilisatie loogt indicatief niet 
uit naar de onderliggende grondlaag en is verticaal in voldoende mate in beeld gebracht.  

3. Op een aantal plaatsen zijn in grond sterke verhogingen aangetoond aan zware metalen.  
4. Op de locaties “Van Wingerden” en “Blokland” is asbest aangetoond in concentraties hoger 

dan de restconcentratienorm. 
 
Samengevat komt het er op neer dat het uitgangspunt bij opdrachtgever en directie is, dat 
sprake is van één aaneengesloten geval van ernstige bodemverontreiniging. Het geval betreft 
sterke verhogingen aan metalen en (zeer plaatselijk) asbest. Binnen het geval is ook één 
mobiele verontreiniging ontdekt (boring/peilbuis 141 in de voormalige sloot op de grens tussen 
Den Dikken en Blokland).   
 

2.5 Onderzoeksopzet actualiserend onderzoek 
 
De voorgaande onderzoeken zijn weliswaar verouderd, maar wel uitgebreid en compleet. De 
gedachtegang die tot nu toe is gevolgd is: 
1.  Een onderzoek naar het voorkomen van PFAS. De reden is dat veel grond zal worden 

opgebracht. In een aantal situaties is het wenselijk om de PFAS concentraties te weten van 
de ontvangende grond. Het terrein wordt (ten behoeve van de PFAS gegevens) onderzocht 
conform de NEN 5740 ONV-GR. Als je deze monsternames toch doet, dan kan meteen een 
beperkte actualisatie worden gedaan van laagopbouw, bijmengingen (bodemvreemd), 
obstakels in de grond, NEN-parameters en asbest.  

2. Voor het afperken van de verontreiniging met minerale olie tpv boring/peilbuis 141 is een 
aantal boringen en analyses opgenomen.  

 
De opzet voor het nader bodemonderzoek is gebaseerd op de NTA5755:2010. Het nader 
onderzoek naar de grond- en puinverontreiniging met asbest is gebaseerd op de NEN5707 en 
NEN5897. Hierbij zullen sleuven worden gegraven met behulp van een midi graver. 
 
Algemeen 
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in 
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van 
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering 
 
Het verrichten van de boringen en proefsleuven en het plaatsen van de peilbuizen heeft 
plaatsgevonden van 3 tot 8 maart 2020 onder leiding van dhr. I. Hasselt. Het grondwater is op 
10 februari 2020 bemonsterd door dhr. I. Hasselt. 
 
In navolgende tabel zijn per te onderzoeken (deel)locatie de verrichtte werkzaamheden 
genoemd. 
 
Tabel 3.1: uitgevoerde veldwerk 

Locatie Veldwerk 

Boring-/ 
sleufnrs. 

Diepte boring (m-mv) Peilbuis 
(filterdiepte) 

1. Olieverontreiniging nabij loods 
verhuis- en transportbedrijf  C den 
Dikken V.O.F. 

209, 211, 
212, 213 
en 227 

Boringen 209, 211, 213 en 227 tot 3,0 à 3,5 m-mv 
Boring 212, gestuit op 2,2 m-mv op een volle plaat 

209 (1,0-2,0) 
211 (2,7-3,2) 
212 (1,1-2,1) 
213 (1,0-2,0) 
227 (1,5-2,5) 

2. Demping west- en zuidwestzijde Sl01 t/m 
Sl04 

Sleuven 01 en 02 tot 2,0 m-mv tot in de onverdachte laag 
Sleuven 03 en 04 tot 1,5 resp 2,5 m-mv en gestaakt agv 
teveel puin en toestroming grondwater 

Nvt 

3. Demping tot aan voorzijde loods C. 
den Dikken 

Sl05 t/m 
Sl07 + 
211, 212, 
213, 227 

Sleuf 05 tot 2,7 m-mv, gestuit op volle plaat 
Sleuf 06 gestaakt op 1,5 m-mv ivm asbestnest 
Sleuf 07 tot 3,7 m-mv (0,5 m in schone grond) 
Boringen 211, 212, 213 en 227 zie locatie 1 

Zie loc. 1 

4. Demping oostzijde Sl08, 
Sl12 

Sleuf 08 tot 2,3 m-mv tot in de onverdachte grond 
Sleuf 12 tot 1,5 m-mv tot in de onverdachte grond  

Sleuf 08 

5. Fundatielaag met asbest oostzijde Sl 09 t/m 
Sl12 

Alle vier de sleuven tot 1,5 m-mv tot in de onverdachte 
grond 

Nvt 

6. Overig terreindeel 201-208, 
210, 
214- 226 

Boring 201 gestuit op 1,7 m-mv op volle plaat 
Boringen 214 en 217 gestuit op 1,2 en 0,45 m-mv 
Boringen 223 t/m 224 gestuit op 0,4 en 0,2 m-mv  en 
boringen 225 en 226 gestuit op 0,7 m-mv, alleen op een 
volle plaat beton 
Overige boringen verricht tot minimaal 1,0 m-mv 

205 (1,6-2,6) 
208 (1,4-2,4) 
220 (1,5-2,5) 

* voor de sleuven is gebruik gemaakt van een kraan. De afmetingen van de sleuven staan in de boorprofielen in bijlage II 
 
De ligging van de boringen, de peilbuizen  proefsleuven is weergegeven in bijlage I. 
  

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,5 m-mv bestaat de bodem uit een afwisseling van zand 
en klei. Over het algemeen lijkt de bovengrond tot 1,5 à 2,0 m-mv meer uit zand te bestaan en 
de ondergrond vanaf 2,0 m-mv voornamelijk uit klei. De boorprofielen zijn weergegeven in 
bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In nagenoeg alle boringen zijn bijmengingen aan bodemvreemd materiaal (baksteen, 
menggranulaat, metselpuin, aardewerk, slakken, beton, kalk, kolen, plastic, metaal, hout, glas 
en grind aangetroffen. Dit kan duiden op een verontreiniging met zware metalen en/of PAK.  
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Oliewaarnemingen en waarnemingen van asbestverdacht materiaal zijn weergegeven in de 
tabellen 3.2 en 3.3. 
 
Tabel 3.2: Waarnemingen grond olieverontreiniging 
Boring Diepte (m-mv) Bodemtype Waarneming 

209 0,70 - 1,00 
1,00 - 1,50 
1,50 - 2,50 
2,50 - 2,70 

zand, matig grof, zwak siltig 
klei, uiterst zandig 
zand, matig grof, zwak siltig 
klei, zwak zandig 

dieselgeur++, olie-waterreactie++ 
dieselgeur+++, olie-waterreactie+++ 
dieselgeur++, olie-waterreactie+ 
olie-waterreactie+ 

211 0,60 - 2,00 
2,00 - 2,20 

klei, zwak zandig 
klei, zwak siltig 

oliegeur+++, olie-waterreactie++ 
oliegeur+, olie-waterreactie+ 

212 1,30 - 1,50 
1,50 - 2,10 
2,10 - 2,20 

zand, matig fijn, zwak siltig 
zand, matig fijn, zwak siltig 
zand, matig fijn, zwak siltig 

oliegeur++, olie-waterreactie++ 
oliegeur+, olie-waterreactie+ 
oliegeur++, olie-waterreactie+++ 

213 0,70 - 1,10 
1,10 - 1,30 

slakhoudende laag 
klei, matig zandig 

dieselgeur+++, olie-waterreactie+++ 
dieselgeur+, oliewaterreactie+ 

Waarneming: + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
De geurwaarnemingen zijn niet tot stand gekomen door 'actieve' waarnemingen 
 
Tabel 3.3: Zintuiglijke waarnemingen sleuven tijdens veldwerk 

Sleufnr: Laag  
(diepte in m-mv) 

Samenstelling bodem 
 

Bijmengingen Asbestverdacht  
materiaal: 

Sl01 0,00-0,60 
0,60-1,20 
1,20-2,00 

Fundatielaag 
Demping 
Zand, zeer grof 

Menggranulaat++++, 
Slakken++, baksteen+, metaal+ 
Grind+ 

Ja, 2 stuks 
Ja, 5 stuks 
Nee 

Sl02 0,00-0,60 
0,60-1,10 
1,10-2,00 

Fundatielaag 
Demping 
Zand, zeer grof 

Menggranulaat++++ 
Slakken++. Baksteen+, metaal+ 
Grind+ 

Ja, 1 stuks 
Ja, 2 stuks 
Nee 

Sl03 0,08-0,50 
0,50-1,50 
1,50- 

Zand, matig fijn 
Demping 
Gestuit 

Grind+ 
Slakken++, metaal++, baksteen+ 
Teveel toestroom van grondwater 

Nee 
Ja, 3 stuks 
 

Sl04 0,08-0,50 
0,50-2,50 
2,50- 

Zand, matig fijn 
Demping 
Gestuit 

Grind+ 
Slakken+++, baksteen+, grind++ 
Teveel toestroom van grondwater 

Nee 
Nee 
Nee 

Sl05 0,00-0,30 
0,30-1,80 
1,80-2,10 
2,10-2,70 
2,70- 

Zand, matig fijn 
Demping 
Klei 
Demping 
Gestuit 

Baksteen+, beton+ 
Beton++, slakken+, baksteen+ 
- 
Slib+++, metaal++, hout++ 
Volle plaat 

Nee 
Nee 
Nee 
Ja, 6 stuks 

Sl06 0,15-0,50 
0,50-0,80 
0,80-1,50 
1,50- 

Zand, matig fijn 
Demping 
Demping 
Gestaakt ivm asbestnest 

Plantenwortels++, grind+ 
Slakken+++, metaal+++, hout+++, beton++ 
Metaal+++, beton++, baksteen++ 
 

Nee 
Nee 
Ja, min. 8,5 kg 

Sl07 0,00-1,00 
1,00-2,00 
2,00-3,20 
3,20-3,70 

Klei, matig humeus, zwak zandig 
Klei, zwak siltig 
Demping 
Klei, zwak siltig 

Plastic+, plantenwortels+ 
Plantenresten 
Slakken++, aardewerk++, baksteen+, glas+ 
- 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Sl08 0,00-0,30 
0,30-1,30 
1,30-1,80 
1,80-2,10 
2,10-2,30 

Fundatielaag 
Demping 
Demping 
Klei, zwak zandig (zandlaagjes) 
Zand, matig grof 

Menggranulaat++++, zand+++ 
Slakken++++, baksteen+++, beton+++ 
Slakken++, slib++, grind+++ 
Plantenresten 
Grind+ 

Nee 
Ja, 4 stuks 
Nee 
Nee 
Nee 

Sl09 0,00-1,10 
1,10-1,60 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin++, metaal+, grind+++ 
Grind+ 

Ja, ca. 1kg 
Nee 

Sl10 0,00-1,10 
1,10-1,60 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

Metselpuin++, metaal+, grind+++ 
Grind+ 

Ja, ca. 240 gr. 
Nee 

Sl11 0,00-0,60 
0,60-1,60 

Fundatielaag 
Zand, matig fijn 

beton+++, metaal++, grind+++ 
grind+ 

Ja, ca. 30 gr 
Nee 

Sl12 0,00-0,90 
0,90-1,50 

Fundatielaag/demping (?) 
Zand, matig fijn 

Metselpuin++, beton++, glas+ 
Grind+ 

Ja, ca. 2,5 kg 
Nee 
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3.2.2 Grondwater  
 
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld die zijn verzameld tijdens de monstername 
van het grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 
peilbuis filterstelling 

(m-mv) 
grondwaterstand  
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm) 

troebelheid  
(NTU) 

205 1,60-2,60 1,00 6,86 0,64 116 

208 1,40-2,40 0,84 6,80 0,50 35 

209 1,00-2,00 0,55 6,80 0,53 108 

211 2,70-3,20 0,55 6,54 1,64 683 

212 1,10-2,10 0,65 6,62 0,65 142 

213 1,00-2,00 0,40 6,72 0,73 189 

220 1,50-2,50 1,00 6,73 0,81 238 

227 1,50-2,50 0,65 7,23 1,06 44 

Sl08 1,20-2,20 0,65 6,59 0,45 86 

 
De gemeten troebelheid in het grondwater is relatief hoog. De troebelheid wordt veroorzaakt 
door in suspensie zijnde vaste (grond)deeltjes in het grondwater ten tijde van de bemonstering. 
Als gevolg van de verhoogde troebelheid kunnen de concentraties van de onderzochte stoffen 
mogelijk verhoogd zijn. 
  



  Project 29009 
 
 
 

 
 

 

7 

4  TOETSINGSKADER  
 

4.1 Toetsingskader grond  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de 
achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en 
grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen 
worden geïnterpreteerd als een: 
 lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
 matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
 sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 
 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% 
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de 
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice).  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de 
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. 
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk 
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het 
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan 
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, 
dient voor ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de 
verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.  
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de 
praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of 
indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd 
gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging (ontstaan voor 
1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en 
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd. 
 
Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden 
getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 
partijkeuring nodig. In het generieke kader wordt onderscheid gemaakt in drie 
kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij hogere gehalten 
dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.  
 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de 
Achtergrondwaarden niet overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag 
voor een aantal parameters de Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal 
een factor twee, mits de maximale waarde Wonen niet wordt overschreden (uitgezonderd 
nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding toegestaan voor maximaal 
twee parameters. 
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4.2 Toetsingskader PFAS 
 
Mede op basis van het Tijdelijk handelingskader PFAS (d.d. 29-11-2019) is de grond 
aanvullend onderzocht op PFAS-verbindingen.  
 
Op basis van het THK vindt er geen bodemcorrectie plaats bij een gehalte organisch stof tot 
10%. Bij lokale beleidsnormen kan ook bij een lager gehalte organisch stof een 
bodemtypecorrectie zijn voorgeschreven.  
 
De analyseresultaten moeten worden getoetst aan de eisen uit de beleidsnormen van de 
gemeente/regio waar de grond wordt toegepast. Als er geen lokaal beleid ten aanzien van 
PFAS-houdende grond is opgesteld, zijn de normen uit het THK van toepassing. Lokale 
beleidsnormen gaan dus vóór de normen uit het THK. In het THK zijn onder andere 
onderstaande eisen voor hergebruik opgenomen. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen 
naar het THK.  
 
Tabel 6.1: PFAS toepassingsnormen uit THK (μg/kg ds) 

Toepassingsmogelijkheden PFOS PFOA overige PFAS 

Niet verontreinigd ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 

Achtergrondwaarde* ≤0,9 ≤0,8 ≤0,8 

Klasse Wonen/Industrie** ≤3,0 ≤7,0 ≤3,0 

Niet toepasbaar (naar reiniger of stort) >3,0 >7,0 >3,0 

Toelichting: 
Op de waarden uit deze tabel hoeft tot 10% organische stof geen bodemtypecorrectie toegepast te worden. 
PFOS = som PFOS (lineair+vertakt), PFOA = som PFOA (lineair+vertakt) 
Bij de norm ≤0,1 moeten PFOS lineair en vertakt apart getoetst worden. Som-PFOS is hier niet van toepassing. Idem voor PFOA 
*     Voldoet aan achtergrondwaarden: 
      -  Altijd toepasbaar, m.u.v. toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden en oppervlaktewater (daar geldt norm van 0,1) 
      -  Toepasbaar in een GBT boven en onder grondwaterniveau 
**    Voldoet aan maximale waarden:  
      -  Toepasbaar in een zone met toepassingsklasse Wonen of Industrie (bodemkwaliteitsklasse én functieklasse Wonen of Industrie) 
      - Toepasbaar in een GBT boven grondwaterniveau 
 

4.3 Toetsingskader asbest  
 
Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen 
grenswaarde van 100 mg/kg ds. Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende 
manier wordt berekend: 
 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform 
de Wet bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de 
verontreiniging bij het huidig en toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch 
saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol Asbest’, opgenomen als bijlage 
in de hierboven genoemde circulaire.  
 
Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde 
worden beschouwd als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen 
Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de Inspectie van Leefomgeving en Transport van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient een asbestweg te 
worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te 
voorkomen. 
 
Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor 
asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte 
kleiner dan de interventiewaarde kan worden beschouwd als niet asbestverontreinigd. 
Toetsing verkennend onderzoek 
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Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke 
verontreiniging van de bodem met asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde 
gecorrigeerd met een factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 
mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds 
geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte groter dan 50 mg/kg ds 
dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
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5 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 
juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Het toetsingskader is bijgevoegd 
in de bijlage. 
 

5.1 Analyses grond en grondwater ter plaatse van olieverontreiniging  
nabij loods Verhuis- en transportbedrijf C. den Dikken V.O.F. 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 5.1a en 5.1b. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.1a: Overschrijdingstabel grond (olieverontreiniging) 
Code Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

Voorgaand onderzoek Verhoeven Milieu BV projectnummer B10.4137-2, d.d. 19 augustus 2010 

M19 Pb141 (0,8-1,0) oliewaterreactie+++ PAK,olie,aro PAK  Olie (16.000) 

Onderzoek Grondslag BV 

01. 209 (1,10-1,30) dieselgeur+++,O/W-reactie+++ Min olie Olie (950) - - 

02. 209 (2,00-2,50) Dieselgeur++, O/W-reactie+ Min olie - - - 

03. 211 (1,00-1,20) Oliegeur+++, O/W-reactie++ Min olie - - Olie (10.000) 

15. 211 (2,00-2,20) Olie+, O/W-reactie+ Min olie Olie (860)   

16. 212 (2,00-2,20) Oliegeur++, O/W-reactie+++ Min olie - - Olie (21.000) 

17. 212 (1,30-1,50) Oliegeur++, O/W-reactie++ Min olie - - Olie (6.500) 

18. 213 (1,10-1,30) Dieselgeur+, O/W-reactie+ Min olie Olie (630) - - 
 
Tabel 5.1b: Overschrijdingstabel grondwater (olieverontreiniging) 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 
Analyseparameters Overschrijding 

>S >T >I 
Voorgaand onderzoek Verhoeven Milieu BV projectnummer B10.4137-2, d.d. 19 augustus 2010 

Pb141 0,30-2,30 Olie/aromaten/PAK - - Olie en individuele PAK 

Onderzoek Grondslag BV 

209 1,00-2,00 Olie/aromaten Olie, benzeen, 
naftaleen, som xylenen 

- - 

211 2,70-3,20 Olie/aromaten Olie - - 

212 1,10-2,10 Olie/aromaten Olie, naftaleen - - 

213 1,00-2,00 Olie/aromaten Olie, naftaleen - - 

227 1,50-2,50 Olie/aromaten - - - 
 
Bespreking analyseresultaten olieverontreiniging 
Ter plaatse van de boringen 209 en 213 is sprake van lichte verhogingen aan minerale olie, 
waarbij uit de oliechromatogrammen blijkt dat de verhogingen aan minerale olie worden 
veroorzaakt door een lichtere oliecomponent (waarschijnlijk diesel, komt overeen met de 
geurwaarnemingen). Ook in het grondwater zijn lichte verhogingen aan minerale olie en 
aromaten aangetoond en ook hier blijkt uit de oliechromatogrammen dat de verhogingen aan 
olie worden veroorzaakt door een lichtere oliecomponent. 
 
Ter plaatse van de boringen 211 en 212 is sprake van sterke verhogingen aan minerale olie, 
waarbij uit de oliechromatogrammen blijkt dat de verhogingen aan minerale olie worden 
veroorzaakt door een zwaarder oliecomponent (waarschijnlijk bitumen). In het grondwater 
zijn lichte verhogingen aan minerale olie en naftaleen aangetoond en ook hier blijkt uit de 
oliechromatogrammen  dat de verhogingen aan olie worden veroorzaakt door een zwaardere 
oliecomponent (bitumen). 
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5.2 Analyses grond, PFAS, asbest en grondwater, overige terreindeel 
 
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 5.2a, 5.2b, 5.2c en 5.2d. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III. 
 
Tabel 5.2a: Overschrijdingstabel grond (dempingen en overige terreindelen, NEN-parameters) 
Code Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>AW >T >I 

Dempingen 

07. 213 (0,20-0,70) 
Sl05 (0,30-0,80) 

Slakken++, baksteen++, metaal+, grind++ 
Beton++, slakken+, baksteen+ 

NEN-g Ba, Cd, Co, Cu, 
Hg, Pb, Mo, Ni, 
olie, PAK, PCB’s 

Zn - 

08. Sl06 (0,50-0,80) Slakken+++, hout+++, metaal+++, beton++ NEN-g Cd, Co, Hg, Pb, 
Mo, PAK, PCB’s 

Ba Cu, Ni, Zn 

11. Sl01 (0,60-1,10) 
Sl02 (0,60-1,10) 
Sl03 (0,50-1,00) 

Slakken++, baksteen+, metaal+, asbest+ 
Slakken++, baksteen+, metaal+, asbest+ 
Slakken++, metaal++, baksteen+, asbest++ 

NEN-g Pb, Zn Ba - 

13. Sl07 (2,50-3,00) Slakken++, aardewerk++, baksteen+, glas+ NEN-g Ba, Cd, Co, Hg, 
Pb, Mo, Ni, olie, 
PAK 

Zn Cu 

14. 227 (0,80-1,30) Slakken+++, beton+, kooltjes+, aardewerk+ NEN-g Co, Hg, Mo, olie, 
PCB’s 

Cd, Ni Ba, Cu, Pb, Zn, 
PAK 

Overig terreindeel 

04. 201 (0,20-0,70) 
202 (0,20-0,70) 
206 (0,10-0,60) 
207 (0,20-0,60) 
208 (0,05-0,50) 

Slakken+++ 
Slakken+++, baksteen+, grind++ 
Slakken+++ 
Slakken+++, grind++ 
Slakken+++, baksteen+, grind++ 

NEN-g Co, Pb, Ni, Zn - - 

05. 214 (0,30-0,80) 
215 (0,40-0,90) 

Slakken+++, beton+, baksteen+, grind+ 
Slakken++, kalk+, grind+ 

NEN-g Cd, Co, Pb, Mo, 
Ni, PCB’s 

Ba, Zn, olie Cu, PAK 

06. 216 (0,60-1,00) 
218 (0,60-1,10) 

Baksteen++, kooldeeltjes+, grind+ 
Baksteen+, kooldeeltjes+, grind++ 

NEN-g Ba, Hg, Pb, Ni, 
Zn 

- - 

09. 219 (0,60-1,10) 
220 (0,50-0,80) 
221 (0,00-0,50) 
222 (0,50-0,70) 

Slakken+++, hout++, slib++, plastic++ 
Slakken+++ 
Slakken+++, beton+++, grind++ 
Slakken+++ 

NEN-g Cd, Co, Cu, Hg, 
Pb, Mo, Ni, Zn, 
olie, PAK, PCB’s 

- Ba  

10. 225 (0,00-0,50) 
226 (0,00-0,50) 

Grind+++, baksteen++,  
Grind+++, baksteen++ 

NEN-g Ba, Cd, Co, Hg, 
Pb, Ni, PAK 

Zn - 

12. Sl09 (0,00-0,50) 
Sl10 (0,00-0,50) 
Sl11 (0,00-0,50) 
Sl12 (0,00-0,50) 

Grind+++, Metselpuin++, metaal+, asbest++ 
Grind+++, Metselpuin++, metaal+, asbest+ 
Grind+++, beton+++, metaal++, asbest+ 
Metselpuin++, beton++, glas+, asbest+++ 

NEN-g Ba, Cd, Co, Cu, 
Hg, Pb, Ni, olie, 
PAK, PCB’s 

 Zn 

ref : referentie op analysecertificaat 
waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
Ba@ : de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920) 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door PAK 
 
Tabel 5.2b: Toetsing PFAS aan Tijdelijk Handelingskader (dempingen en overige terreindelen) 
Code Boringen met 

diepte (m-mv) 
Waarneming Organisch 

stof (%) 
Indicatieve toetsing PFAS aan het THK 

04. 201 (0,20-0,70) 
202 (0,20-0,70) 
206 (0,10-0,60) 
207 (0,20-0,60) 
208 (0,05-0,50) 

Slakken+++ 
Slakken+++, baksteen+, grind++ 
Slakken+++ 
Slakken+++, grind++ 
Slakken+++, baksteen+, grind++ 

2,3 Achtergrondwaarde 

06. 216 (0,60-1,00) 
218 (0,60-1,10) 

Baksteen++, kooldeeltjes+, grind+ 
Baksteen+, kooldeeltjes+, grind++ 2,1 Niet verontreinigd 

09. 219 (0,60-1,10) 
220 (0,50-0,80) 
221 (0,00-0,50) 
222 (0,50-0,70) 

Slakken+++, hout++, slib++, plastic++ 
Slakken+++ 
Slakken+++, beton+++, grind++ 
Slakken+++ 

4,0 Klasse Wonen/Industrie 

11. Sl01 (0,60-1,10) 
Sl02 (0,60-1,10) 
Sl03 (0,50-1,00) 

Slakken++, baksteen+, metaal+, asbest+ 
Slakken++, baksteen+, metaal+, asbest+ 
Slakken++, metaal++, baksteen+, asbest++ 

2,7 Klasse Wonen/Industrie 

12. Sl09 (0,00-0,50) 
Sl10 (0,00-0,50) 
Sl11 (0,00-0,50) 
Sl12 (0,00-0,50) 

Grind+++, Metselpuin++, metaal+, asbest++ 
Grind+++, Metselpuin++, metaal+, asbest+ 
Grind+++, beton+++, metaal++, asbest+ 
Metselpuin++, beton++, glas+, asbest+++ 

3,1 achtergrondwaarde 
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Tabel 5.3c: resultaten asbestonderzoek – bepaling indicatief gehalte in mg/kg ds 
Ref Inspectiegat 

(monster m-mv) 
Verzamelmonster (> 2 cm), 

gemeten gehalte 
Grond(meng)monster (< 2 cm), 

gemeten gehalte 
Totaalgehalte, 

gewogen# 
 
 serpentijn amfibool serpentijn amfibool 

Verhardingslaag 

19a. Sl01 (0,00-0,60) 2,79 0 
0 0 

2,8 

19b. Sl02 (0,00-0,60) 1,16 0,32 4,4 

24a. Sl09 (0,00-1,10) 39,16 0 

0 0 

39 

24b. Sl10 (0,00-1,10) 8,46 0 8,5 

24c. Sl11 (0,00-0,60) 1,31 0 1,3 

Demping 

20. Sl08 (0,30-1,30) 5,25 0 0 0 5,3 

21a. Sl01 (0,60-1,20) 5,26 0 

0 0 

5,3 

21b. Sl02 (0,60-1,10) 7,41 0 7,4 

21c. Sl03 (0,50-1,50) 10,87 0 11 

22. Sl05 (2,10-2,70) 11,52 0 25,50 0 37 
 

23. Sl06 (0,80-1,50) Asbestnest (8,5 kg avm) 38 11 >1.000** 

25. Sl12 (0,00-0,90 Asbestnest (2,5 kg avm) 0 0 >1.000** 
Ref  referentie op analysecertificaat 
blanco niet geanalyseerd 
(h) / (nh) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 
#   gewogen toetswaarde = serpentijn + 10 x amfibool  
*  het gehalte overschrijdt de toetswaarde voor nader onderzoek (50 mg/kg ds)  
**  het gehalte overschrijdt de interventiewaarde (100 mg/kg ds) 
 
Tabel 5.2d: Overschrijdingstabel grondwater (dempingen en overig terreindeel, NEN-parameters) 
Peilbuis Filtertraject 

(m-mv) 
Waarnemingen Analyse-

parameters 
Overschrijding 

>S >T >I 

205 1,60-2,60  NEN-gw Barium - - 

208 1,40-2,40  NEN-gw Barium - - 

220 1,50-2,50  NEN-gw Barium - - 

Sl08 1,20-2,20  NEN-gw Barium - - 

 
Bespreking resultaten dempingen, verhardingen en overige terreindeel 
 
NEN-parameters 
 
Mengmonsters van de meest verdachte lagen zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. 
Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond.  
 
In totaal zijn 11 grond(meng)monsters samengesteld. In twee daarvan zijn maximaal lichte 
verhogingen aangetoond, te weten de mengmonsters met de referenties 04 en 06. In de overige 
negen geanalyseerde mengmonsters zijn naast lichte verhogingen tevens matige en/of sterke 
verhogingen aan zware metalen (barium, koper lood, nikkel en zink) en PAK aangetoond. 
Eenmaal is ook een matige verhoging aan olie aangetoond. Uit het oliechromatogram blijkt 
dat deze verhoging aan olie wordt veroorzaakt door PAK. In dit monster is ook een sterke 
verhoging aan PAK aangetoond (referentie 05, boringen 214 en 215). 
 
In totaal zijn nog vier peilbuizen, verspreid over de locatie, bemonsterd. In het grondwater 
afkomstig uit deze peilbuizen zijn enkel lichte verhogingen aan barium aangetoond. 
PFAS 
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In totaal zijn vijf mengmonsters aanvullend geanalyseerd op PFAS. Aangezien de gehaltes 
organisch stof allen kleiner zijn dan 10%, heeft er geen bodemtypecorrectie plaatsgevonden.  
 
Ten aanzien van PFAS worden alle onderzochte monster op basis van het THK geschikt geacht 
voor hergebruik. Eén monster is beoordeeld als Niet verontreinigd, twee monsters voldoen aan 
de normen voor de Achtergrondwaarde en twee monsters voldoen aan de normen voor klasse 
Wonen/Industrie. 
 
Eventuele voornemens om de locatie te gaan gebruiken als toepassingslocatie voor PFAS-
houdende grond is alleen toegestaan wanneer deze grond de kwaliteit van de ontvangende 
bodem niet significant verslechterd. Hierbij geldt een maximaal gehalte van 3 µg/kg ds voor 
het gros van de  PFAS componenten en 7 µg/kg ds voor PFOA. 
 
Asbest 
 
Grove fractie (>2 cm) 
Tijdens de visuele inspectie van de opgegraven grond is in het merendeel van de sleuven 
asbestverdacht materiaal > 2 cm aangetroffen. Dit is per gat samengevoegd tot 
verzamelmonsters. Alleen in de sleuven Sl04 en Sl07 is visueel geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. 
 
Het aantal en de soorten asbestverdachte materialen verschilt sterk per gat. Om een beter beeld 
te verkrijgen van de mogelijke asbestverontreiniging zijn alle verzamelmonsters geanalyseerd 
op asbest. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage IV.  
 
Ter plaatse van de sleuven Sl06 en Sl12 zijn geen asbestverzamelmonsters ingezet aangezien 
hier sprake was van een asbestnest met meerdere kilo’s aan asbestverdacht materiaal.  
 
De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.3c. 
 
Fijne fractie (<2 cm) 
Voor het onderzoek van de fijne fractie is een zevental mengmonsters samengesteld: 
 

19: Sl01 (0,0-0,6) + Sl02( 0,0-0,6) verhardingslaag met resp. 2 en 1 stuks avm  
20: Sl08 (0,3-1,3) sleuf met 4 stukjes avm 
21: Sl01 (0,6-1,2) + Sl02 (0,6-1,2) + Sl03 (0,5-1,6) demping met resp. 5, 2 en 3 stukjes avm 
22: Sl05 (2,1-2,7) demping met 6 stuks avm 
23: Sl06 (0,8-1,5) demping met asbestnest (ca. 8,5 kg avm) 
24: Sl09 (0,0-1,1) + Sl10 (0,0-1,1) + Sl11 (0,0-1,1) verharding met resp. 1kg,  240gr en 30gr avm 
25: Sl12 (0,0-0,9) demping (?) met asbestnest (ca. 2,5 kg avm) 

 
De (meng)monsters zijn geanalyseerd op asbest. De analysecertificaten zijn opgenomen in 
bijlage IV. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.3c. 
 
Alleen ter plaatse van beide asbestnesten is sprake van een overschrijding van de grenswaarde 
of interventiewaarde van 100 mg/kg ds. In de overige proefsleuven waarin ook asbestverdacht 
materiaal is aangetroffen, is asbest aangetoond maar wordt deze grens- of interventiewaarde 
niet overschreden. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de olieverontreinigingen, 
dempingen, puinverharding en puinhoudende bodem op de locatie Rivierdijk 827 e.o. te 
Hardinxveld-Giessendam (project de IJzergieterij) is vastgelegd. Behalve de chemische 
kwaliteit is tevens de aanwezigheid van asbest in de bodem onderzocht.  
 
Chemische kwaliteit 
 
Olieverontreiniging ter hoogte van loods C. den Dikken 
Met het voorgaand onderzoek van Verhoeven Milieu was ter plaatse van peilbuis 141, nabij 
de loods van Verhuis- en transportbedrijf C. den Dikken een verontreiniging met minerale olie 
en PAK aangetoond.  
 
Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek lijkt er sprake van twee 
olieverontreinigingen die mogelijk in elkaar overlopen. Ter plaatse van de boringen/peilbuizen 
209 en 213 is sprake van een verontreiniging met een lichtere oliecomponent, waarschijnlijk 
diesel. Ter plaatse van beide boringen is sprake van lichte verontreinigingen met minerale olie 
in zowel grond als grondwater. Ter plaatse van boring 218 en sleuf 08 (beide op circa 20 meter 
afstand) is zintuiglijk geen olie meer waargenomen. 
 
Ter plaatse van de boringen/peilbuizen 211 en 212 is sprake van een verontreiniging met een 
zwaardere oliecomponent, waarschijnlijk bitumen. Ter plaatse van beide boringen zijn sterke 
verhogingen aan minerale olie in grond aangetoond. In zuidelijke richting is deze afgeperkt 
door boring/peilbuis 227 en sleuf 06. Met het onderzoek van Verhoeven Milieu zijn in 
oostelijke richting, ter plaatse van Rivierdijk 213 inpandig een boring (B086) en een peilbuis 
(pb087) verricht ter plaatse van de aanwezig smeerkuil. Beide staan op nog geen 10 meter 
afstand en in beide zijn zowel zintuiglijk als analytisch geen verontreinigingen met minerale 
olie aangetoond. In westelijke richting zijn geen boringen aanwezig die tot in het grondwater 
zijn doorgezet. 
 
In het grondwater afkomstig uit de peilbuizen 211 en 212 zijn maximaal lichte verhogingen 
aan minerale olie en aromaten aangetoond. Voor naftaleen zijn respectievelijk geen en een 
lichte verhoging aangetoond. Naftaleen is de meest mobiele en ook enige goed in water 
oplosbare component van de individuele PAK’s. Er heeft met onderhavig onderzoek echter 
(nog) geen onderzoek naar de overige PAK-verbindingen in grondwater plaatsgevonden. 
 
De verontreinigingen met minerale olie zijn (groten)deels in kaart gebracht. De kern van de 
sterke verontreiniging in grond bevindt zich ter plaatse van de boringen 211 en 212. De 
verontreiniging wordt hier aangetroffen vanaf 0,6 tot 2,2 m-mv. Het oliechromatogram wijst 
op een zwaardere oliesoort waarschijnlijk bitumen.  
 
De sterke olieverontreiniging heeft een oppervlakte circa 150 m2. De dikte van het pakket sterk 
met olie verontreinigde grond bedraagt gemiddeld 1,3 meter. Het totale volume sterk 
verontreinigde grond wordt geraamd op circa 195 m3. Dit komt overeen met circa 310 ton (bij 
een soortelijk gewicht van 1,6 ton/m3). Rondom de sterke verontreiniging bevindt zich nog 
een schil met licht en matig met olie verontreinigde grond. 
 
Aangezien de omvang van de sterke verontreiniging in grond groter is dan 25 m3, is er sprake 
van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’. De verontreiniging is ontstaan voor 1987, 
waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. De zorgplicht is 
daarom van niet van toepassing. 
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NEN-parameters 
In negen van de 11 geanalyseerde grond(meng)monsters zijn matige en/of sterke verhogingen 
aan zware metalen (barium, koper, lood nikkel en/of zink) en/of PAK aangetoond. In de twee 
overige mengmonsters zijn ook nog diverse parameters licht verhoogd aangetoond. Ook in de 
voorgaande onderzoeken waren al diverse matige en sterke verhogingen verspreid over de 
locatie aangetoond.  
 
Op basis van de resultaten van voorgaande onderzoeken en onderhavig onderzoek kan ons 
inziens worden geconcludeerd dat de gehele locatie (ca. 2,5 ha) heterogeen matig en sterk is 
verontreinigd met zware metalen en PAK.  
 
In het grondwater zijn verder enkel lichte verhogingen aan barium aangetoond. Deze geven 
ook geen aanleiding voor aanvullend onderzoek. 
 
PFAS 
Voor PFAS zijn maximaal lichte verhogingen aangetoond onder de hergebruikswaarde. Eén 
monster is beoordeeld als Niet verontreinigd, twee monsters zijn beoordeeld als 
Achtergrondwaarde en twee monsters voldoen aan de normen voor klasse Wonen/Industrie. 
 
Eventuele voornemens om de locatie te gaan gebruiken als toepassingslocatie voor PFAS-
houdende grond is alleen toegestaan wanneer deze grond de kwaliteit van de ontvangende 
bodem niet significant verslechterd en past bij de toekomstige functie. Voor het bepalen van 
de toepassingsnorm wordt geadviseerd om uit te gaan van de hoogste gemeten gehalten per 
parameter, mits de normen voor bodemfunctieklasse Wonen niet worden overschreden (3-7-
3-3 µg/kg ds). Een definitief oordeel hieromtrent is echter aan het bevoegd gezag. 
 
Asbestonderzoek 
In/op de aanwezige opstallen op het terrein en op het maaiveld is veelvuldig asbest 
aangetroffen. Met de voorgaande onderzoeken is ook op enkele locaties asbest in de bodem 
aangetroffen. 
 
Met onderhavig onderzoek zijn 12 proefsleuven gegraven. In 10 van de 12 proefsleuven is 
visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen, waarvan in twee sleuven zelfs een asbestnest is 
aangetroffen van meerdere kilo’s asbestverdacht materiaal (sleuven 06 en 12). Ter plaatse van 
beide asbestnesten kan geconcludeerd worden dat sprake is van een overschrijding van de 
grens- of interventiewaarde van 100 mg/kg ds. In de overige acht proefsleuven waarin 
asbestverdacht materiaal is aangetroffen is ook daadwerkelijk asbest aangetoond, maar wordt 
deze grens- of interventiewaarde niet overschreden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen sprake is van asbest onder de 
interventiewaarde met zeer plaatselijk een asbestnest. 
 
Aanbevelingen 
Formeel is een nader onderzoek noodzakelijk om de verontreinigingen verder af te perken. Op 
basis van de huidige gegevens kan echter worden gesteld dat er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met minerale olie (plaatselijk) en met zware metalen, PAK en 
asbest (gehele locatie heterogeen matig en sterk verontreinigd).  
 
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en de eis van het Waterschap 
dat de onderzijde van de fundatie minimaal op 3.00+NAP moet komen te liggen zal het gehele 
terrein sowieso één meter opgehoogd moeten worden. Hiermee zouden de aanwezig 
immobiele verontreinigingen met zware metalen, PAK en asbest in één klap zijn afgedekt met 
een leeflaag en geïsoleerd (functioneel gesaneerd). Het eventueel nauwkeuriger in kaart 
brengen van de immobiele verontreinigingen door mogelijk ‘schone’ gebieden op te sporen 
en/of het verticaal afperken heeft ons inziens daarom geen toegevoegde waarde. 
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Voorafgaand aan de ontwikkeling van de locatie zullen de mobiele verontreinigingen met 
minerale olie (diesel en bitumen) worden verwijderd tot onder de interventiewaarde. De 
interventiewaardecontour is grotendeels in kaart gebracht. De aanwezige obstakels (nog in 
werking zijnde verhuisbedrijf en de demping) maken verder afperken lastig. Het risico voor 
de definitieve omvang van de sanering wordt derhalve bij de sanering neergelegd.  
 
In verband met de voorgenomen ontwikkelingen, zullen de aangetroffen verontreinigingen 
gesaneerd moeten worden. Voorafgaand aan de sanering wordt een saneringsplan opgesteld, 
waarin de aanpak van de sanering en de randvoorwaarden worden beschreven. 
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Legenda (conform NEN 5104)
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Grind, siltig

Grind, zwak zandig
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Grind, uiterst zandig
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Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg
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Klei, zwak siltig, resten planten, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

320

Boring: 212

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6 7

tegel0
5

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, grijsbeige

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten planten, matig
grindhoudend, grijs

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig slibhoudend,
matig aardewerkhoudend, matig
baksteenhoudend, matige olie-water reactie,
matige oliegeur, donkergrijs

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sporen
schelpen, zwakke olie-water reactie, zwakke
oliegeur, grijs

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig slakhoudend,
sterke olie-water reactie, matige oliegeur,
donkergrijs

220

Gestuit volle plaat.

221



Projectnummer: 29009Projectnaam: Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 213

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3
10

4

5

6

7

8

9

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, beige

20

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, matig
baksteenhoudend, zwak metaalhoudend, matig
slakhoudend, matig grindhoudend, bruingrijs,
Sterk geroerd70

Uiterst slakhoudend, zwak zandhoudend, sterke
olie-water reactie, sterke dieselgeur, donker
zwartgrijs

110

Klei, matig zandig, sterk grindhoudend, zwakke
olie-water reactie, zwakke dieselgeur, lichtgrijs130

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, geen
olie-water reactie, grijs150

Klei, zwak siltig, resten planten, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

280

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, geen
olie-water reactie, grijs

320

Boring: 214

0

50

100

1

2

3

stelcon0

15

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
grijsbeige30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk slakhoudend,
zwak betonhoudend, sporen baksteen, zwak
grindhoudend, donker zwartgrijs

120

Gestuit.
121

Boring: 215

0

50

100

150

200

1

2

3

beton0

35

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
grijsbeige

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend,
matig slakhoudend, zwak kalkhoudend, grijsbruin

150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beigegrijs

200

Boring: 216

0

50

100

Asf

Mm puin

3

4

asfalt03

Volledig menggranulaat, sterk grindhoudend

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk slakhoudend,
matig grindhoudend, donker zwartgrijs60

Klei, matig zandig, matig baksteenhoudend, zwak
koolhoudend, zwak grindhoudend, beigegrijs

100



Projectnummer: 29009Projectnaam: Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 217

0 Asf
Mm puin

1

asfalt03

Sterk menggranulaat houdend, uiterst
grindhoudend, matig slakhoudend20

Uiterst grindhoudend, sterk slakhoudend, donker
zwartgrijs45

Gestuit.

46

Boring: 218

0

50

100

Asf

2

3

asfalt0
5

Uiterst grindhoudend, matig menggranulaat
houdend

50

Klei, matig zandig, zwak baksteenhoudend, zwak
koolhoudend, matig grindhoudend, grijs

120

Boring: 219

0

50

100

1

2

tegel0
7

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst
menggranulaat houdend, donkergrijs

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk slakhoudend,
matig plastichoudend, matig slibhoudend, matig
houthoudend, donker zwartgrijs

120

Boring: 220

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

6

7

8

tegel0

Sterk betonhoudend, sterk slakhoudend, sterk
grindhoudend

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk slakhoudend,
donker zwartgrijs

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend,
matig baksteenhoudend, beige

120

Klei, sterk zandig, matig grindhoudend,
donkergrijs

180

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
grijs

220

Klei, zwak siltig, resten planten, grijs

300



Projectnummer: 29009Projectnaam: Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 221

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk
slakhoudend, sterk betonhoudend, matig
grindhoudend, grijsbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
baksteenhoudend, uiterst slakhoudend, bruin70

Gestuit, volle plaat.
71

Boring: 222

0

50

100

150

1

2

3

4

beton0

Volledig beton10

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beige

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk slakhoudend,
donker zwartgrijs70

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beige

100

Klei, matig zandig, sporen grind, grijs

150

Boring: 223

0

1

stelcon0

15

Zand, matig grof, zwak siltig, matig
grindhoudend, bruinbeige

40

Gestuit, volle plaat.
41

Boring: 224

0 Asf
1

asfalt03

Volledig menggranulaat, sterk grindhoudend,
zwak slakhoudend20

Gestuit, volle plaat beton.

21



Projectnummer: 29009Projectnaam: Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 225

0

50

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk
grindhoudend, zwak wortelhoudend, matig
baksteenhoudend, bruin

70

Gestuit, volle plaat.
71

Boring: 226

0

50

1

2

bosschage0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk
grindhoudend, zwak wortelhoudend, matig
baksteenhoudend, bruin

70

Gestuit, volle plaat.
71

Boring: 227

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

7

stelcon0

14

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
grijsbeige30

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindhoudend,
brokken klei, sporen kolen, grijsbruin

80

Klei, sterk zandig, sterk slakhoudend, zwak
koolhoudend, zwak aardewerkhoudend, matig
betonhoudend, geen olie-water reactie, donker
zwartgrijs, Demping!

240

Klei, zwak siltig, resten planten, geen olie-water
reactie, grijs

300

Boring: Sl 01

0

50

100

150

200

1 Avm Mm 1 Mm 1a

3
Avm 2 Mm 2

5 Mm 3

6

puin0

Volledig menggranulaat, zwak asbestverdacht
materiaal houdend, 200*65*60 geïnspecteerd gf
40% avm 2 stuks.

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak asbestverdacht
materiaal houdend, matig slakhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak metaalhoudend,
donkergrijs, Worteldoek dan 200*65*60
geïnspecteerd gf 10% avm 5 stuks.

120

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beige

200



Projectnummer: 29009Projectnaam: Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: Sl 02

0

50

100

150

200

1 Avm Mm 1 Mm 1a

3 Avm 2 Mm 2

4 Mm 3

5

puin0

Volledig menggranulaat, zwak asbestverdacht
materiaal houdend, 200*65*60 geïnspecteerd gf
45% avm 1 stuks.

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak asbestverdacht
materiaal houdend, matig slakhoudend, zwak
baksteenhoudend, zwak metaalhoudend,
donkergrijs, Worteldoek dan 200*65*50
geïnspecteerd gf 10% avm 2 stuks.110

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beige

200

Boring: Sl 03

0

50

100

150

5 Indicatief

3

Avm Mm 2

4

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sporen
schelpen, beige

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig asbestverdacht
materiaal houdend, matig metaalhoudend, matig
slakhoudend, zwak baksteenhoudend, donker
zwartgrijs, 200*65*150 geïnspecteerd gf 10%
avm 3 stuks.

150

Gestuit, meer puin en teveel grondwater.
151

Boring: Sl 04

0

50

100

150

200

250

2 Indicatief

3

Mm 4

4

5

6

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, sporen
schelpen, beige

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk metaalhoudend,
sterk slakhoudend, sporen baksteen, matig
grindhoudend, donker zwartgrijs, 200*40*200
geïnspecteerd gf 15% geen avm.

250

Gestuit, meer puin en teveel grondwater.
251

Boring: Sl 05

0

50

100

150

200

250

1

2

Mm 53

4

5

6 Avm Mm 6

klinker0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, matig
wortelhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak
betonhoudend, sporen plastic, bruingrijs30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
baksteenhoudend, matig betonhoudend, zwak
slakhoudend, beige, 200*65*180 geïnspecteerd gf
10% geen avm.

180

Klei, zwak siltig, grijs

210

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig asbestverdacht
materiaal houdend, sterk slibhoudend, matig
metaalhoudend, matig houthoudend, donker
zwartgrijs, 65*60*60 geïnspecteerd gf 15% avm 6
stuks.

270

Gestuit, volle plaat en diep in grondwater.
271



Projectnummer: 29009Projectnaam: Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: Sl 06

0

50

100

150

1

2 Avm 1 Mm 6

Avm Mm 73

stelcon0

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig wortelhoudend,
sporen grind, beige

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk slakhoudend,
matig betonhoudend, sterk metaalhoudend, sterk
houthoudend, donkergrijs, 150*65*30
geïnspecteerd gf 15% geen avm.

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk asbestverdacht
materiaal houdend, sterk metaalhoudend, matig
betonhoudend, matig baksteenhoudend,
beigegrijs, 150*65*70 geïnspecteerd gf 20% avm
8,5 kg. Nest!

150

Gestaakt asbest nest! Demping!
151

Boring: Sl 07

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

6

7

8

bosschage0

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak
wortelhoudend, sporen plastic, grijsbruin,
220*65*100 geïnspecteerd gf <1% geen avm.

100

Klei, zwak siltig, resten planten, grijs

200

Klei, zwak zandig, matig aardewerkhoudend,
matig slakhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak
glashoudend, donkergrijs, Demping. Van 200 tot
250 cm.-mv. geen monster! Mogelijk meer puin?

320

Klei, zwak siltig, grijs

370

Boring: Sl 08

0

50

100

150

200

1 Mm 8 Mm 8a

2

Avm. Mm 9 Mm 9a

3

4

5
Mm 10

6

puin0

Uiterst menggranulaat houdend, sterk
zandhoudend, 220*65*30 geïnspecteerd gf 20%
geen avm.30

Uiterst slakhoudend, sterk baksteenhoudend, sterk
betonhoudend, zwak asbestverdacht materiaal
houdend, donker zwartgrijs, 220*65*100
geïnspecteerd gf 70% avm 4 stuks.

130

Klei, matig zandig, sterk grindhoudend, matig
slakhoudend, matig slibhoudend, grijs

180

Klei, zwak zandig, resten planten, laagjes zand,
grijs

210

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
grijs230

Boring: Sl 09

0

50

100

150

1

Avm Mm 11

2

4 Mm 12

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matig
asbestverdacht materiaal houdend, sterk
grindhoudend, matig metselpuinhoudend, zwak
metaalhoudend, beigebruin, 220*65*110
geïnspecteerd gf 5% avm 1 kg.

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beige

160
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getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: Sl 10

0

50

100

150

1

Avm Mm 11

2

4 Mm 12

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk
grindhoudend, matig metselpuinhoudend, zwak
metaalhoudend, zwak asbestverdacht materiaal
houdend, beigebruin, 220*65*110 geïnspecteerd
gf 10%  avm 240 gr.

110

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beige

160

Boring: Sl 11

0

50

100

150

1 Avm Mm 11

3 Mm 12

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sterk
grindhoudend, zwak asbestverdacht materiaal
houdend, matig metaalhoudend, sterk
betonhoudend, beigebruin, 220*65*60
geïnspecteerd gf 20%  avm 30 gr.

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beige

160

Boring: Sl 12

0

50

100

150

1

Avm Mm 13

2

3 Mm 14

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, sterk
asbestverdacht materiaal houdend, matig
betonhoudend, matig metselpuinhoudend, zwak
glashoudend, donker bruingrijs, 210*65*90
geïnspecteerd gf 18% avm 2,5 kg. Demping?

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindhoudend,
beigegrijs

150
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Toetsdatum: 6 april 2020 09:22BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1008551Certificaten

29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-GiessendamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

01. 209 (110-130)Monsteromschrijving

6258685Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@81.881.8%droge stof

Minerale olie

500025951905.0 AW(NT)950190mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6258685:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

02. 209 (200-250)Monsteromschrijving

6258686Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@83.983.9%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6258686:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

03. 211 (100-120)Monsteromschrijving

6258687Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.9% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@71.371.3%droge stof

Minerale olie

500025951902.0 I1000010000mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6258687:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)x AW(NT)

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 6 april 2020 09:56BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1008555Certificaten

29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-GiessendamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

04. 201 (0,20-0,70) 202 (0,20-0,70) 206 (0,10-0,60) 207 (0,20-0,60) 208 (0,05-0,50)Monsteromschrijving

6258691Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

251.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.290.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@18046mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.2 AW(WO)195.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3718mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 AW(WO)5837mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.1 AW(WO)3813mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.0 AW(IND)280120mg/kg dszink (Zn)

Perfluorcarbonzuren

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@1.3040.3µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

Perfluorsulfonzuren

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - overig

@0.3043< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-0.770.77mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0210.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6258691:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Project

Certificaten

Toetsing

Toetsversie

Analyseres. Toetsoordeel AW I

2.2

1.0

91.4 @

210 @ 190 920

0.39 1.1 AW(WO) 0.6 13

8.7 2.0 AW(WO) 15 190

99 1.1 I 40 190

0.07 - 0.15 36

110 3.5 AW(WO) 50 530

2.2 1.5 AW(WO) 1.5 190

23 1.9 AW(IND) 35 100

250 1.4 T(IND) 140 720

590 1.0 T(NT) 190 5000

62 1.6 I 1.5 40

0.012 2.8 AW(IND) 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

2.1

6.3

81.8 @

87 @ 190 920

0.3 - 0.6 13

6.2 - 15 190

22 - 40 190

0.17 1.5 AW(WO) 0.15 36

85 2.5 AW(WO) 50 530

< 1.5 - 1.5 190

19 1.2 AW(IND) 35 100

110 1.5 AW(IND) 140 720

< 35 - 190 5000

0.75 - 1.5 40

0.005 - 0.02 1

Toetsdatum: 3 april 2020 10:36

2595

20.75

0.51

95.75

67.5

430

555

6.8

102.5

115

18.075

290

20.75

0.51

T

18.075

290

95.75

67.5

430

2595

T

555

6.8

102.5

115

Overschrijding Interventiewaarde

Overschrijding Achtergrondwaarde

< 120

0.75

< 1.0

41

210

220

0.48

15

40

0.23

120

62

0.056

Gestand.Res.

10

25

81.8

31

200

0.10

170

2.2

67

Gestand.Res.

10

25

91.4

810

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

6267021

05. 214 (30-80) 215 (40-90)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

1011831

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa 3.0.0

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267022:

mg/kg ds

mg/kg ds < 0.023

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

nikkel (Ni)

zink (Zn)

mg/kg ds

mg/kg ds

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267021:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

mg/kg ds

6267022

06. 216 (60-100) 218 (60-110)

Eenheid

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

590

2700

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd) 0.67
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Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof



Analyseres. Toetsoordeel AW I

2.4

1.0

82.9 @

120 @ 190 920

0.78 2.2 AW(IND) 0.6 13

4.8 1.1 AW(WO) 15 190

45 2.3 AW(IND) 40 190

0.18 1.7 AW(WO) 0.15 36

130 4.1 AW(WO) 50 530

1.7 1.1 AW(WO) 1.5 190

13 1.1 AW(WO) 35 100

260 1.4 T(IND) 140 720

190 4.2 AW(NT) 190 5000

4.1 2.8 AW(WO) 1.5 40

0.018 3.8 AW(IND) 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

8.2

1.0

74.7 @

160 @ 190 920

1.6 3.6 AW(IND) 0.6 13

7.8 1.8 AW(WO) 15 190

3200 29 I 40 190

0.14 1.3 AW(WO) 0.15 36

180 5.1 AW(IND) 50 530

6.7 4.5 AW(WO) 1.5 190

35 1.0 I 35 100

470 1.3 I 140 720

150 - 190 5000

2.2 1.5 AW(WO) 1.5 40

0.017 1.1 AW(WO) 0.02 1

95.75

67.5

430

2595

20.75

0.51

555

6.8

102.5

115

18.075

290

2595

20.75

0.51

T

115

18.075

290

95.75

67.5

430

555

6.8

102.5

T

Overschrijding Achtergrondwaarde

Overschrijding Interventiewaarde

0.021

5500

0.19

250

6.7

100

960

4.1

0.075

Gestand.Res.

10

25

74.7

17

92

0.26

200

1.7

38

Gestand.Res.

10

25

82.9

460

1.3

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Toetsoordeel monster 6267024:

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

mg/kg ds

mg/kg ds

180

2.2

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

620

2.1

27

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

6267024

08. Sl 06 (50-80)

Eenheid

% (m/m ds)

minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267023:

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

790

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

610

droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest

07. 213 (20-70) Sl 05 (30-80)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

Monsterreferentie 6267023



Analyseres. Toetsoordeel AW I

4.0

2.0

83.3 @

470 @ 190 920

1.1 2.9 AW(IND) 0.6 13

7.7 1.8 AW(WO) 15 190

38 1.8 AW(IND) 40 190

0.4 3.8 AW(WO) 0.15 36

120 3.6 AW(WO) 50 530

3.1 2.1 AW(WO) 1.5 190

17 1.4 AW(IND) 35 100

170 2.7 AW(IND) 140 720

140 1.8 AW(IND) 190 5000

8.7 5.8 AW(IND) 1.5 40

0.013 1.6 AW(WO) 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

6.0

2.1

83.4 @

73 @ 190 920

0.58 1.4 AW(WO) 0.6 13

5.3 1.2 AW(WO) 15 190

21 - 40 190

0.15 1.4 AW(WO) 0.15 36

140 4.1 AW(WO) 50 530

< 1.5 - 1.5 190

14 1.2 AW(IND) 35 100

260 1.3 T(IND) 140 720

88 - 190 5000

3.4 2.3 AW(WO) 1.5 40

0.01 - 0.02 1

430

2595

20.75

0.51

555

6.8

102.5

115

18.075

290

20.75

0.51

T

430

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

555

6.8

Overschrijding Achtergrondwaarde

Overschrijding Achtergrondwaarde

0.016

18

38

0.21

200

< 1.0

40

Gestand.Res.

10

25

83.4

280

0.84

350

8.7

0.033

50

380

1.7

27

74

0.57

180

3.1

Gestand.Res.

10

25

83.3

1800

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267026:

mg/kg ds

mg/kg ds

3.4

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

560

150

95.75

67.5

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267025:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

mg/kg ds

mg/kg ds

6267026

10. 225 (0-50) 226 (0-50)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

mg/kg ds 2595

zink (Zn) mg/kg ds

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

6267025

09. 219 (60-110) 220 (50-80) 221 (0-50) 222 (50-70)

Eenheid

% (m/m ds)



Analyseres. Toetsoordeel AW I

2.7

1.0

84.3 @

180 @ 190 920

0.2 - 0.6 13

3.9 - 15 190

10 - 40 190

< 0.05 - 0.15 36

120 3.7 AW(WO) 50 530

< 1.5 - 1.5 190

9 - 35 100

88 1.5 AW(IND) 140 720

< 35 - 190 5000

0.66 - 1.5 40

0.005 - 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

3.1

1.0

91.3 @

91 @ 190 920

0.84 2.3 AW(IND) 0.6 13

5.7 1.3 AW(WO) 15 190

31 1.5 AW(IND) 40 190

0.2 1.9 AW(WO) 0.15 36

120 3.7 AW(WO) 50 530

< 1.5 - 1.5 190

17 1.4 AW(IND) 35 100

330 1.1 I 140 720

130 2.2 AW(IND) 190 5000

13 8.9 AW(IND) 1.5 40

0.039 6.4 AW(IND) 0.02 1

2595

20.75

0.51

115

18.075

290

95.75

67.5

430

555

6.8

102.5

2595

20.75

0.51

T

95.75

67.5

430

555

6.8

102.5

115

T

Overschrijding Achtergrondwaarde

Overschrijding Interventiewaarde

420

13

0.13

190

< 1.0

50

760

91.3

350

1.4

20

62

0.28

< 91

0.66

< 0.018

Gestand.Res.

10

25

0.33

14

20

< 0.05

190

< 1.0

Gestand.Res.

10

25

84.3

700

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267028:

mg/kg ds

mg/kg ds

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

nikkel (Ni)

zink (Zn)

mg/kg ds

mg/kg ds

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Organische stof

Lutum

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

% (m/m ds)

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267027:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus

mg/kg ds

6267028

12. Sl 09 (0-50) Sl 10 (0-50) Sl 11 (0-50) Sl 12 (0-50)

Eenheid

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties

mg/kg ds

mg/kg ds

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

26

210

18.075

290

droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest

11. Sl 01 (60-110) Sl 02 (60-110) Sl 03 (50-100)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

Monsterreferentie 6267027



Analyseres. Toetsoordeel AW I

4.8

11.8

72 @

250 @ 190 920

1.2 2.7 AW(IND) 0.6 13

21 2.4 AW(IND) 15 190

150 1.1 I 40 190

1.1 8.9 AW(IND) 0.15 36

170 4.3 AW(IND) 50 530

1.8 1.2 AW(WO) 1.5 190

34 1.6 AW(IND) 35 100

330 1.2 T(IND) 140 720

190 2.1 AW(IND) 190 5000

4 2.7 AW(WO) 1.5 40

0.005 - 0.02 1

Analyseres. Toetsoordeel AW I

4.1

1.0

86.4 @

370 @ 190 920

5.1 1.2 T(NT) 0.6 13

14 3.3 AW(IND) 15 190

1900 19 I 40 190

0.74 7.0 AW(IND) 0.15 36

410 1.2 I 50 530

13 8.7 AW(WO) 1.5 190

34 1.5 T(IND) 35 100

1200 3.8 I 140 720

1000 13 AW(NT) 190 5000

190 4.8 I 1.5 40

0.046 5.6 AW(IND) 0.02 1

Legenda

@

x I

x AW(NT)

x AW(IND)

x AW(WO)

x T(NT)

x T(IND)

-

N.B.

95.75

67.5

430

2595

20.75

0.51

555

6.8

102.5

115

18.075

290

2595

20.75

0.51

T

102.5

115

18.075

290

95.75

67.5

T

555

6.8

Overschrijding Interventiewaarde

0.11

Overschrijding Interventiewaarde

3700

1.0

620

13

99

2700

4.0

< 0.010

Gestand.Res.

10

25

86.4

36

220

1.3

220

1.8

55

Gestand.Res.

10

25

72.0

440

1.6

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

% (m/m ds)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

x maal Tussenwaarde (Niet toepasbaar)

x maal Tussenwaarde (Industrie)

<= Achtergrondwaarde

Toetsoordeel monster 6267030:

Geen toetsoordeel mogelijk

> Interventiewaarde

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

mg/kg ds

mg/kg ds

2400

190

koper (Cu)

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

1400

8.0

49

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

6267030

14. 227 (80-130)

Eenheid

% (m/m ds)

minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6267029:

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

400

kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie

500 430

droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

%

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

Monsteromschrijving

Analyse

Lutum/Humus
Organische stof

Lutum

Droogrest

13. Sl 07 (250-300)

Eenheid

% (m/m ds)

% (m/m ds)

Monsterreferentie 6267029



Toetsdatum: 3 april 2020 10:44BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1011832Certificaten

29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-GiessendamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

15. 211 (200-220)Monsteromschrijving

6267031Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@69.269.2%droge stof

Minerale olie

500025951904.5 AW(NT)860430mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6267031:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

16. 212 (200-220)Monsteromschrijving

6267032Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.9% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@69.969.9%droge stof

Minerale olie

500025951904.2 I210008100mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6267032:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

17. 212 (130-150)Monsteromschrijving

6267033Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.7% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@73.673.6%droge stof

Minerale olie

500025951901.3 I65001300mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6267033:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

18. 213 (110-130)Monsteromschrijving

6267034Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.7% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@61.661.6%droge stof

Minerale olie

500025951903.3 AW(NT)630670mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6267034:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)x AW(NT)

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 01 (0,00-0,60 verhardingslaag)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,0 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 0,6 m

volume sleuf/gat 780 liter
Volume geïnspecteerd 780 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 60 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 91,7 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1287,5 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 2 chrysotiel 12,5 H 3,59 2,79 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 2,79 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 2,79 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 2,79

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,20 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,60 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,60
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 2,79 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 2,79 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 2,8 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 3,5 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 2,2 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
28,7



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 02 (0,00-0,60 verhardingslaag)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,0 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 0,6 m

volume sleuf/gat 780 liter
Volume geïnspecteerd 780 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 55 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 91,7 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1287,5 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 1 chrysotiel 12,5 H 1,49 1,16 crocidoliet 3,5 H 0,42 0,32

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 1,16 hechtgebonden 0,32

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 1,16 totaal amfibool >2 cm 0,32

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 4,39

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,20 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,55 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,55
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 4,39 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 4,39 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 4,4 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 6,1 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 2,8 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
11,9



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 08 (0,30-1,30 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,2 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 1,0 m

volume sleuf/gat 1430 liter
Volume geïnspecteerd 1430 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 30 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 77,1 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1984,6 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 4 chrysotiel 12,5 H 10,43 5,25 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 5,25 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 5,25 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 5,25

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,30 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,30
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 5,25 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 5,25 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 5,3 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 6,4 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 4,2 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
83,4



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 01 (0,60-1,20 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,0 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 0,6 m

volume sleuf/gat 780 liter
Volume geïnspecteerd 780 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 90 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 87,5 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1228,5 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 5 chrysotiel 12,5 H 6,46 5,26 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 5,26 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 5,26 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 5,26

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 5,26 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 5,26 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 5,3 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 6,7 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 4,2 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
51,7



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 02 (0,60-1,10 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,0 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 650 liter
Volume geïnspecteerd 650 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 90 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 87,5 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1023,8 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 2 chrysotiel 12,5 H 7,59 7,41 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 7,41 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 7,41 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 7,41

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 7,41 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 7,41 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 7,4 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 9,3 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 5,9 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
60,7



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 03 (0,50-1,50 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,0 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 1,0 m

volume sleuf/gat 1300 liter
Volume geïnspecteerd 1300 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 90 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 87,5 %
Massa droge stof geïnspecteerd 2047,5 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 3 chrysotiel 12,5 H 22,26 10,87 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 10,87 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 10,87 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 10,87

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,40 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 10,87 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 10,87 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 11 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 13 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 8,7 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
178,1



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 05 (2,10-2,70 demping)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 0,65 m

breedte sleuf/gat 0,60 m
diepte sleuf/gat 0,6 m

volume sleuf/gat 234 liter
Volume geïnspecteerd 234 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 85 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 74,8 %
Massa droge stof geïnspecteerd 315,1 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 7 chrysotiel 3,5 H 3,63 11,52 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 11,52 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 11,52 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 11,52

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 30,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 30,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 43,00 bovengrens 0,00
ondergrens 17,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,85 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,85
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 25,50 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 25,50

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 37,02 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 37,02 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 37 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 53 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 21 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
103,7



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 09 (0,00-1,10 verhardingslaag)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,20 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 1,1 m

volume sleuf/gat 1573 liter
Volume geïnspecteerd 1573 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 95 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 92,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 2616,2 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 19 chrysotiel 12,5 H 102,45 39,16 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 39,16 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 39,16 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 39,16

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,30 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,95 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,95
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 39,16 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 39,16 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 39 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 47 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 31 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)
819,6



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 10 (0,00-1,10 verhardingslaag)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,20 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 1,1 m

volume sleuf/gat 1573 liter
Volume geïnspecteerd 1573 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 90 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 92,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 2616,2 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 12 chrysotiel 12,5 H 22,13 8,46 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 8,46 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 8,46 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 8,46

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,30 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,90
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 8,46 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 8,46 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 8,5 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 10 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 6,8 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

177



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat

Projectnummer: 29009
Inspectiegat/sleuf: Sl 11 (0,00-0,60 verhardingslaag)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen gegraven:
lengte sleuf/gat 2,20 m

breedte sleuf/gat 0,65 m
diepte sleuf/gat 0,6 m

volume sleuf/gat 858 liter
Volume geïnspecteerd 858 liter
Monster gezeefd over 2 cm? ja
Percentage fijne fractie (<2 cm) 80 %
Dichtheid 1,8 kg/dm3
%droge stof (lab) 92,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 1427,0 kg ds

ASBEST GROVE FRACTIE (>2 cm)

Uitgezeefd in veld SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
cement, golfplaat 2 chrysotiel 12,5 H 1,88 1,31 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
hechtgebonden 1,31 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn >2 cm 1,31 totaal amfibool >2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL GROVE FRACTIE >2 cm (mg/kg): 1,31

ASBEST FIJNE FRACTIE (<2 cm)

Gemeten in analysemonster SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn <2 cm 0,00 totaal amfibool <2 cm 0,00

bovengrens 0,30 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,80 correctiefactor** voor verhouding grof/fijn: 0,80
gecorrigeerd totaal serpentijn <2 cm 0,00 gecorrigeerd totaal amfibool <2 cm 0,00

GEWOGEN* TOTAAL FIJNE FRACTIE <2 cm (mg/kg): 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10 x amfibool) 1,31 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 1,31 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 1,3 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 1,8 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 1,1 mg/kg ds

* gewogen concentratie: serpentijn + 10 x amfibool
** correctiefactor: correctiefactor voor gemeten gehalte in analysemonster van de fijne fractie, op basis van verhouding grof/fijn.

gewicht stukjes
(gram)

15



Project

Certificaten

Toetsing

Toetsversie

Analyseres. Toetsoordeel S I

100 2.0 S 50 625

< 0.2 - 0.4 6

< 2 - 20 100

< 2 - 15 75

< 0.05 - 0.05 0.3

< 2 - 15 75

3.8 - 5 300

< 3 - 15 75

< 10 - 65 800

< 50 - 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

< 0.02 - 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

< 0.1 - 0.01 300

< 0.1 - 0.01 130

< 0.2 - 7 900

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 7 400

< 0.2 - 0.01 1000

< 0.2 - 0.01 5

< 0.1 - 0.01 40

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 24 500

< 0.2 - 6 400

0.1 - 0.01 20

0.4 - 0.8 80

< 0.2 @ 630

Toetsdatum: 3 april 2020 10:49

40.4

2.505

20.005

5.005

262

203

10.005

150.005

65.005

453.5

5.005

203.5

500.005

15.1

77

35.005

153

503.5

35.1

T

337.5

3.2

60

45

0.175

45

152.5

Overschrijding Streefwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

6286440

205-1-1 (160-260)

Eenheid

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

1019735

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

BoToVa 2.0.0

Sommaties
som C+T dichlooretheen

som dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)

Toetsoordeel monster 6286440:

µg/l

µg/l

µg/l

 

dichloormethaan

monochlooretheen (vinylchloride)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

trichlooretheen

trichloormethaan

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

1,1-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

1,2-dichloorethaan

 

 

 

 

ethylbenzeen

naftaleen

styreen

tolueen

Sommaties aromaten
som xylenen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten
benzeen  

45

432.5

325

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Pagina 1 van 1

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)



Analyseres. Toetsoordeel S I

84 1.7 S 50 625

< 0.2 - 0.4 6

< 2 - 20 100

< 2 - 15 75

< 0.05 - 0.05 0.3

< 2 - 15 75

< 2 - 5 300

< 3 - 15 75

14 - 65 800

< 50 - 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

< 0.02 - 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

< 0.1 - 0.01 300

< 0.1 - 0.01 130

< 0.2 - 7 900

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 7 400

< 0.2 - 0.01 1000

< 0.2 - 0.01 5

< 0.1 - 0.01 40

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 24 500

< 0.2 - 6 400

0.1 - 0.01 20

0.4 - 0.8 80

< 0.2 @ 630

Analyseres. Toetsoordeel S I

120 2.4 S 50 600

0.9 4.5 S 0.2 30

< 0.2 - 4 150

0.34 34 S 0.01 70

< 0.2 - 6 300

0.7 - 7 1000

1.1 5.5 S 0.2 70

503.5

35.1

T

325

15.1

77

35.005

153

2.505

20.005

5.005

262

203

10.005

150.005

65.005

453.5

5.005

203.5

500.005

15.1

77

35.005

153

503.5

35.1

45

0.175

45

152.5

45

432.5

T

337.5

3.2

60

Overschrijding Streefwaarde

Overschrijding Streefwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

6286442

209-1-1 (100-200)

40.4

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Toetsoordeel monster 6286442:

ethylbenzeen

naftaleen

styreen

tolueen

Sommaties aromaten
som xylenen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten
benzeen

Eenheid

µg/l

µg/l

 

som C+T dichlooretheen

som dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)

Toetsoordeel monster 6286441:

Monsterreferentie

monochlooretheen (vinylchloride)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

trichlooretheen

trichloormethaan

Sommaties

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

1,1-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

1,2-dichloorethaan

dichloormethaan

naftaleen

styreen

tolueen

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

µg/l

µg/l

µg/l

 

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten
benzeen

ethylbenzeen

 

 

 

325

kobalt (Co)

koper (Cu)

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)

cadmium (Cd)

6286441

208-1-1 (140-240)

Eenheid

µg/l



Analyseres. Toetsoordeel S I

140 2.8 S 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

< 0.02 - 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

Analyseres. Toetsoordeel S I

150 3.0 S 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

0.07 7.0 S 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

Analyseres. Toetsoordeel S I

140 2.8 S 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

1.1 110 S 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

503.5

35.1

T

325

15.1

77

35.005

153

15.1

77

35.005

153

503.5

35.1

35.005

153

503.5

35.1

T

325

T

325

15.1

77

Overschrijding Streefwaarde

Overschrijding Streefwaarde

Overschrijding Streefwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg/l

6286443

211-1-1 (270-320)

Eenheid

µg/l

µg/l

 

 

 

Toetsoordeel monster 6286445:

ethylbenzeen

naftaleen

styreen

tolueen

Sommaties aromaten
som xylenen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten
benzeen

213-1-1 (100-200)

Eenheid

µg/l

µg/l

styreen

tolueen

Sommaties aromaten
som xylenen

Toetsoordeel monster 6286444:

Monsterreferentie

µg/l

µg/l

µg/l

6286445

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten
benzeen

ethylbenzeen

naftaleen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Sommaties aromaten
som xylenen

Toetsoordeel monster 6286443:

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

µg/l

6286444

212-1-1 (110-210)

Eenheid

Vluchtige aromaten
benzeen

ethylbenzeen

naftaleen

styreen

tolueen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)



Analyseres. Toetsoordeel S I

170 3.4 S 50 625

< 0.2 - 0.4 6

< 2 - 20 100

< 2 - 15 75

< 0.05 - 0.05 0.3

< 2 - 15 75

< 2 - 5 300

< 3 - 15 75

< 10 - 65 800

< 50 - 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

< 0.02 - 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

< 0.1 - 0.01 300

< 0.1 - 0.01 130

< 0.2 - 7 900

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 7 400

< 0.2 - 0.01 1000

< 0.2 - 0.01 5

< 0.1 - 0.01 40

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 24 500

< 0.2 - 6 400

0.1 - 0.01 20

0.4 - 0.8 80

< 0.2 @ 630

Analyseres. Toetsoordeel S I

< 50 - 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

< 0.02 - 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

10.005

40.4

T

325

15.1

500.005

2.505

20.005

5.005

262

203

35.1

150.005

65.005

453.5

5.005

203.5

325

15.1

77

35.005

153

503.5

45

0.175

45

152.5

45

432.5

T

337.5

3.2

60

 

 

 

 

Voldoet aan Streefwaarde

35.005

153

503.5

 

 

 

 

 

 

Overschrijding Streefwaarde

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg/l

µg/l 35.1

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

6286446

220-1-1 (150-250)

Eenheid

µg/l

µg/l

som xylenen

Toetsoordeel monster 6286447:

benzeen

ethylbenzeen

naftaleen

styreen

tolueen

Sommaties aromaten

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

6286447

227-1-1 (150-250)

Eenheid

µg/l

Sommaties
som C+T dichlooretheen

som dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)

Toetsoordeel monster 6286446:

µg/l

µg/l

µg/l

 

dichloormethaan

monochlooretheen (vinylchloride)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

trichlooretheen

trichloormethaan

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

1,1-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen

1,2-dichloorethaan

ethylbenzeen

naftaleen

styreen

tolueen

Sommaties aromaten
som xylenen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten
benzeen

µg/l

µg/l

µg/l

 

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

molybdeen (Mo)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)



Analyseres. Toetsoordeel S I

63 1.3 S 50 625

< 0.2 - 0.4 6

< 2 - 20 100

< 2 - 15 75

< 0.05 - 0.05 0.3

< 2 - 15 75

3.5 - 5 300

< 3 - 15 75

< 10 - 65 800

< 50 - 50 600

< 0.2 - 0.2 30

< 0.2 - 4 150

< 0.02 - 0.01 70

< 0.2 - 6 300

< 0.2 - 7 1000

0.2 - 0.2 70

< 0.1 - 0.01 300

< 0.1 - 0.01 130

< 0.2 - 7 900

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 7 400

< 0.2 - 0.01 1000

< 0.2 - 0.01 5

< 0.1 - 0.01 40

< 0.1 - 0.01 10

< 0.2 - 24 500

< 0.2 - 6 400

0.1 - 0.01 20

0.4 - 0.8 80

< 0.2 @ 630

Legenda

@

-

x S

N.B.

203

10.005

40.4

203.5

500.005

2.505

20.005

5.005

262

153

503.5

35.1

150.005

65.005

453.5

45

432.5

325

15.1

77

35.005

3.2

60

45

0.175

45

152.5

Overschrijding Streefwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

6286448

Sl 08-1-1 (120-220)

Eenheid

µg/l

T

337.5

x maal Streefwaarde

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Toetsoordeel monster 6286448:

Pagina 1 van 1

Geen toetsoordeel mogelijk

<= Streefwaarde

trichloormethaan

Sommaties
som C+T dichlooretheen

som dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

1,2-dichloorethaan

dichloormethaan

monochlooretheen (vinylchloride)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

trichlooretheen

som xylenen

Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan

1,1,2-trichloorethaan

1,1-dichloorethaan

1,1-dichlooretheen 5.005

benzeen

ethylbenzeen

naftaleen

styreen

tolueen

Sommaties aromaten

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

molybdeen (Mo)

nikkel (Ni)

zink (Zn)

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

µg/l

µg/l

µg/l

 

barium (Ba)

cadmium (Cd)

kobalt (Co)

koper (Cu)

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

lood (Pb)

Monsterreferentie

Monsteromschrijving

Analyse

Metalen ICP-MS (opgelost)
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Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1008551 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1008551_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : BPGZ-OXJS-UAGS-ANDZ
Wijziging : Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 6 april 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 81,8 83,9 71,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2 < 0,2 9,9

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 190 < 35 10000

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008551
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6258685 = 01. 209 (110-130)
6258686 = 02. 209 (200-250)
6258687 = 03. 211 (100-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2020 26/02/2020 27/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020
Startdatum : 28/02/2020 28/02/2020 28/02/2020
Monstercode : 6258685 6258686 6258687
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BPGZ-OXJS-UAGS-ANDZ Ref.: 1008551_certificaat_v2



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.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008551
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BPGZ-OXJS-UAGS-ANDZ Ref.: 1008551_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6258685
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 01. 209 (110-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 67 %
2) fractie C19 - C29 20 %
3) fractie C29 - C35 8 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BPGZ-OXJS-UAGS-ANDZ Ref.: 1008551_certificaat_v2



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6258687
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 03. 211 (100-120)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 25 %

minerale olie gehalte: 10000 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BPGZ-OXJS-UAGS-ANDZ Ref.: 1008551_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6258685 01. 209 (110-130) 209 1.1-1.3 0132154DI

6258686 02. 209 (200-250) 209 2-2.5 3484049AA

6258687 03. 211 (100-120) 211 1-1.2 0132156DI

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008551
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BPGZ-OXJS-UAGS-ANDZ Ref.: 1008551_certificaat_v2



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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008551
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BPGZ-OXJS-UAGS-ANDZ Ref.: 1008551_certificaat_v2



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1008555 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1008555_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : NJRC-XDAF-HTFC-PJID
Wijziging : Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 6 april 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 90,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 46
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,3
S koper (Cu) mg/kg ds 18
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 37
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13
S zink (Zn) mg/kg ds 120

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,14
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,10
S chryseen mg/kg ds 0,13
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,06
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 0,77

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008555
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6258691 = 04. 201 (0,20-0,70) 202 (0,20-0,70) 206 (0,10-0,60) 207 (0,20-0,60) 208 (0,05-0,50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/02/2020
Startdatum : 28/02/2020
Monstercode : 6258691
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NJRC-XDAF-HTFC-PJID Ref.: 1008555_certificaat_v2



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,3
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008555
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6258691 = 04. 201 (0,20-0,70) 202 (0,20-0,70) 206 (0,10-0,60) 207 (0,20-0,60) 208 (0,05-0,50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/02/2020
Startdatum : 28/02/2020
Monstercode : 6258691
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NJRC-XDAF-HTFC-PJID Ref.: 1008555_certificaat_v2



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,4
som PFOS µg/kg ds 0,1

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008555
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6258691 = 04. 201 (0,20-0,70) 202 (0,20-0,70) 206 (0,10-0,60) 207 (0,20-0,60) 208 (0,05-0,50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 28/02/2020
Startdatum : 28/02/2020
Monstercode : 6258691
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NJRC-XDAF-HTFC-PJID Ref.: 1008555_certificaat_v2



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.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008555
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJRC-XDAF-HTFC-PJID Ref.: 1008555_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6258691 04. 201 (0,20-0,70) 202 (0,20-0,70) 206 (0,10-0,60)
207 (0,20-0,60) 208 (0,05-0,50)

201 0.2-0.7 3477618AA
202 0.2-0.7 3477619AA
206 0.1-0.6 3477306AA
207 0.2-0.6 3477285AA
208 0.05-0.5 3477288AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008555
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJRC-XDAF-HTFC-PJID Ref.: 1008555_certificaat_v2



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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1008555
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NJRC-XDAF-HTFC-PJID Ref.: 1008555_certificaat_v2



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1011831
Validatieref. : 1011831_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM
Bijlage(n) : 9 tabel(len) + 8 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 16 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 91,4 82,9 74,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,2 2,4 8,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 210 120 160
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,39 0,78 1,6
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,7 4,8 7,8
S koper (Cu) mg/kg ds 99 45 3200
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,18 0,14
S lood (Pb) mg/kg ds 110 130 180
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,2 1,7 6,7
S nikkel (Ni) mg/kg ds 23 13 35
S zink (Zn) mg/kg ds 250 260 470

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 590 190 150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,28 0,05 0,24
S fenantreen mg/kg ds 8,4 0,36 0,45
S anthraceen mg/kg ds 3,0 0,40 0,18
S fluoranteen mg/kg ds 14 0,85 0,65
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 8,0 0,42 0,13
S chryseen mg/kg ds 8,7 0,53 0,20
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 5,1 0,34 0,11
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 6,8 0,43 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 4,1 0,35 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 3,9 0,40 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 62 4,1 2,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,002 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,003 0,006 0,006
S PCB -153 mg/kg ds 0,003 0,004 0,004
S PCB -180 mg/kg ds 0,002 0,004 0,003

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,012 0,018 0,017

Tabel 1 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267021 = 05. 214 (30-80) 215 (40-90)
6267023 = 07. 213 (20-70) Sl 05 (30-80)
6267024 = 08. Sl 06 (50-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/03/2020 27/02/2020 02/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Monstercode : 6267021 6267023 6267024
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,4 72,0 86,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 6,0 4,8 4,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,1 11,8 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 73 250 370
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,58 1,2 5,1
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,3 21 14
S koper (Cu) mg/kg ds 21 150 1900
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 1,1 0,74
S lood (Pb) mg/kg ds 140 170 410
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 1,8 13
S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 34 34
S zink (Zn) mg/kg ds 260 330 1200

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 88 190 1000

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,10 2,6
S fenantreen mg/kg ds 0,29 0,31 52
S anthraceen mg/kg ds 0,10 0,18 22
S fluoranteen mg/kg ds 0,69 0,77 48
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,42 0,54 18
S chryseen mg/kg ds 0,52 0,59 17
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,34 0,36 8,8
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,41 0,48 12
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,29 0,31 6,5
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,35 0,41 6,6

S som PAK (10) mg/kg ds 3,4 4,0 190

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,005
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,003
S PCB -138 mg/kg ds 0,003 < 0,001 0,016
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 < 0,001 0,011
S PCB -180 mg/kg ds 0,002 < 0,001 0,008

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,005 0,046

Tabel 2 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267026 = 10. 225 (0-50) 226 (0-50)
6267029 = 13. Sl 07 (250-300)
6267030 = 14. 227 (80-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/03/2020 03/03/2020 04/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Monstercode : 6267026 6267029 6267030
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 81,8 83,3 84,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,1 4,0 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 6,3 2,0 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 87 470 180
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,30 1,1 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,2 7,7 3,9
S koper (Cu) mg/kg ds 22 38 10
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,17 0,40 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 85 120 120
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 3,1 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 19 17 9
S zink (Zn) mg/kg ds 110 170 88

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 140 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 0,18 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 0,73 0,10
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,46 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,15 1,2 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07 0,83 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,10 0,97 0,11
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06 0,78 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09 0,77 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 1,5 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08 1,3 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,75 8,7 0,66

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,004 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 0,003 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,002 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,013 0,005

Tabel 3 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267022 = 06. 216 (60-100) 218 (60-110)
6267025 = 09. 219 (60-110) 220 (50-80) 221 (0-50) 222 (50-70)
6267027 = 11. Sl 01 (60-110) Sl 02 (60-110) Sl 03 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/03/2020 04/03/2020 02/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Monstercode : 6267022 6267025 6267027
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 0,6 0,2
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 0,6 0,2
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds < 0,1 2,8 1,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds < 0,1 0,2 0,3

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 4 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267022 = 06. 216 (60-100) 218 (60-110)
6267025 = 09. 219 (60-110) 220 (50-80) 221 (0-50) 222 (50-70)
6267027 = 11. Sl 01 (60-110) Sl 02 (60-110) Sl 03 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/03/2020 04/03/2020 02/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Monstercode : 6267022 6267025 6267027
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,1 2,9 1,2
som PFOS µg/kg ds 0,1 0,3 0,4

Tabel 5 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267022 = 06. 216 (60-100) 218 (60-110)
6267025 = 09. 219 (60-110) 220 (50-80) 221 (0-50) 222 (50-70)
6267027 = 11. Sl 01 (60-110) Sl 02 (60-110) Sl 03 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/03/2020 04/03/2020 02/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Monstercode : 6267022 6267025 6267027
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 91,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,1
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 91
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,84
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,7
S koper (Cu) mg/kg ds 31
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,20
S lood (Pb) mg/kg ds 120
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 17
S zink (Zn) mg/kg ds 330

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 130

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,09
S fenantreen mg/kg ds 2,2
S anthraceen mg/kg ds 0,36
S fluoranteen mg/kg ds 3,4
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 1,2
S chryseen mg/kg ds 1,9
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,97
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,2
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,82
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,2

S som PAK (10) mg/kg ds 13

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,004
S PCB -118 mg/kg ds 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,013
S PCB -153 mg/kg ds 0,012
S PCB -180 mg/kg ds 0,008

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,039

Tabel 6 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267028 = 12. Sl 09 (0-50) Sl 10 (0-50) Sl 11 (0-50) Sl 12 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020
Monstercode : 6267028
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,2
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds 0,3
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds 0,3
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,5
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,8

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds < 0,1

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1

Tabel 7 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267028 = 12. Sl 09 (0-50) Sl 10 (0-50) Sl 11 (0-50) Sl 12 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020
Monstercode : 6267028
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,6
som PFOS µg/kg ds 0,9

Tabel 8 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267028 = 12. Sl 09 (0-50) Sl 10 (0-50) Sl 11 (0-50) Sl 12 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020
Monstercode : 6267028
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : 05. 214 (30-80) 215 (40-90)
Monstercode : 6267021

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 07. 213 (20-70) Sl 05 (30-80)
Monstercode : 6267023

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 08. Sl 06 (50-80)
Monstercode : 6267024

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 10. 225 (0-50) 226 (0-50)
Monstercode : 6267026

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 14. 227 (80-130)
Monstercode : 6267030

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 09. 219 (60-110) 220 (50-80) 221 (0-50) 222 (50-70)
Monstercode : 6267025

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : 12. Sl 09 (0-50) Sl 10 (0-50) Sl 11 (0-50) Sl 12 (0-50)
Monstercode : 6267028

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.
perfluorbutaanzuur (PFBA): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 9 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267021
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 05. 214 (30-80) 215 (40-90)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 18 %
2) fractie C19 - C29 42 %
3) fractie C29 - C35 23 %
4) fractie C35 -< C40 17 %

minerale olie gehalte: 590 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267023
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 07. 213 (20-70) Sl 05 (30-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 37 %
3) fractie C29 - C35 35 %
4) fractie C35 -< C40 18 %

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267024
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 08. Sl 06 (50-80)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 38 %
3) fractie C29 - C35 35 %
4) fractie C35 -< C40 22 %

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267026
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 10. 225 (0-50) 226 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 15 %
2) fractie C19 - C29 37 %
3) fractie C29 - C35 35 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 88 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267029
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 13. Sl 07 (250-300)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 49 %
3) fractie C29 - C35 31 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 190 mg/kg ds

Oliechromatogram 5 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267030
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 14. 227 (80-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 20 %
2) fractie C19 - C29 51 %
3) fractie C29 - C35 20 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 1000 mg/kg ds

Oliechromatogram 6 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267025
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 09. 219 (60-110) 220 (50-80) 221 (0-50) 222 (50-70)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 45 %
3) fractie C29 - C35 32 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 7 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267028
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 12. Sl 09 (0-50) Sl 10 (0-50) Sl 11 (0-50) Sl 12 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 20 %
2) fractie C19 - C29 44 %
3) fractie C29 - C35 23 %
4) fractie C35 -< C40 12 %

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds

Oliechromatogram 8 van 8

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 07. 213 (20-70) Sl 05 (30-80)
Monstercode : 6267023

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6267021 05. 214 (30-80) 215 (40-90) 214 0.3-0.8 3476768AA
215 0.4-0.9 3476765AA

6267023 07. 213 (20-70) Sl 05 (30-80) 213 0.2-0.7 3477304AA
Sl 05 0.3-0.8 3483849AA

6267024 08. Sl 06 (50-80) Sl 06 0.5-0.8 3477872AA

6267026 10. 225 (0-50) 226 (0-50) 225 0-0.5 3476756AA
226 0-0.5 3476757AA

6267029 13. Sl 07 (250-300) Sl 07 2.5-3 3476949AA

6267030 14. 227 (80-130) 227 0.8-1.3 3476840AA

6267022 06. 216 (60-100) 218 (60-110) 216 0.6-1 3476986AA
218 0.6-1.1 3476973AA

6267025 09. 219 (60-110) 220 (50-80) 221 (0-50) 222 (50-70) 219 0.6-1.1 3476980AA
220 0.5-0.8 3476842AA
221 0-0.5 3476987AA
222 0.5-0.7 3476831AA

6267027 11. Sl 01 (60-110) Sl 02 (60-110) Sl 03 (50-100) Sl 01 0.6-1.1 3477244AA
Sl 02 0.6-1.1 3476968AA
Sl 03 0.5-1 3476955AA

6267028 12. Sl 09 (0-50) Sl 10 (0-50) Sl 11 (0-50) Sl 12 (0-50) Sl 09 0-0.5 3476908AA
Sl 10 0-0.5 3476886AA
Sl 11 0-0.5 3476884AA
Sl 12 0-0.5 3476942AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011831
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HBRB-ZYIC-XPXB-RNRM Ref.: 1011831_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1011832
Validatieref. : 1011832_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UIQI-ARHF-GXVE-NBZL
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 12 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 69,2 69,9 73,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,0 3,9 1,7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 430 8100 1300

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011832
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267031 = 15. 211 (200-220)
6267032 = 16. 212 (200-220)
6267033 = 17. 212 (130-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020
Monstercode : 6267031 6267032 6267033
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 61,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 10,7

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 670

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011832
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6267034 = 18. 213 (110-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/03/2020
Startdatum : 09/03/2020
Monstercode : 6267034
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011832
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267031
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 15. 211 (200-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 27 %
3) fractie C29 - C35 58 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 430 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267032
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 16. 212 (200-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 11 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 38 %
4) fractie C35 -< C40 21 %

minerale olie gehalte: 8100 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267033
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 17. 212 (130-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 8 %
2) fractie C19 - C29 33 %
3) fractie C29 - C35 37 %
4) fractie C35 -< C40 22 %

minerale olie gehalte: 1300 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6267034
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 18. 213 (110-130)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 63 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 8 %
4) fractie C35 -< C40 3 %

minerale olie gehalte: 670 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : 15. 211 (200-220)
Monstercode : 6267031

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 16. 212 (200-220)
Monstercode : 6267032

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 17. 212 (130-150)
Monstercode : 6267033

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : 18. 213 (110-130)
Monstercode : 6267034

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011832
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6267031 15. 211 (200-220) 211 2-2.2 0550217764

6267032 16. 212 (200-220) 212 2-2.2 0550217766

6267033 17. 212 (130-150) 212 1.3-1.5 3483836AA

6267034 18. 213 (110-130) 213 1.1-1.3 3477297AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011832
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011832
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UIQI-ARHF-GXVE-NBZL Ref.: 1011832_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1011833
Validatieref. : 1011833_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PLKN-QDGM-HPVK-SHOK
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 13 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6267035
Uw referentie : 19 (ff) Sl 01 (0-60) Sl 01 (0-60) Sl 02 (0-60) Sl 02 (0-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 12-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31060 g
Droge massa aangeleverde monster : 28482 g
Percentage droogrest : 91,7 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 23815,9 84,6 13,4 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 270,8 1,0 60,8 22,45 0 0,0
1-2 mm 344,2 1,2 153,8 44,68 0 0,0
2-4 mm 442,8 1,6 326,2 73,67 0 0,0
4-8 mm 1040,2 3,7 1040,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 1456,4 5,2 1456,4 100,00 0 0,0
>20 mm 790,8 2,8 790,8 100,00 0 0,0
Totaal 28161,1 100,0 3841,6 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 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 <0,3 0,0 0,2 <0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

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: <0,3 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 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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).
Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Monstercode : 6267038
Uw referentie : 20 (ff) Sl 08 (30-130) Sl 08 (30-130)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd : 13-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30490 g
Droge massa aangeleverde monster : 23508 g
Percentage droogrest : 77,1 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 17303,6 74,2 13,4 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1104,2 4,7 194,4 17,61 0 0,0
1-2 mm 966,4 4,1 335,8 34,75 0 0,0
2-4 mm 661,4 2,8 430,0 65,01 0 0,0
4-8 mm 1207,6 5,2 1207,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 1636,0 7,0 1636,0 100,00 0 0,0
>20 mm 443,6 1,9 443,6 100,00 0 0,0
Totaal 23322,8 100,0 4260,8 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 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 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 <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

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: <0,5 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 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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).
Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Monstercode : 6267036
Uw referentie : 19a (gf) Sl 01 (0-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 33,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 28,7 g
Percentage droogrest : 85,16 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 28,7 hecht chrysotiel 10-15 2 3587,5 0,0
Totaal 28,7 2 3587,5 0,0

Ondergrens 2870 0
Bovengrens 4305 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3600 0,0 3600
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3600 0,0

Totaal massa asbest: 3600 mg

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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).
Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Monstercode : 6267037
Uw referentie : 19b (gf) Sl 02 (0-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 16,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 11,9 g
Percentage droogrest : 70,41 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 11,9 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 1 1487,5 416,5
Totaal 11,9 1 1487,5 416,5

Ondergrens 1190 238
Bovengrens 1785 595

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1500 420 1900
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1500 420

Totaal massa asbest: 1900 mg

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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).
Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Monstercode : 6267039
Uw referentie : 20a (gf) Sl 08 (30-130)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 88,4 g
Droge massa aangeleverde monster : 83,4 g
Percentage droogrest : 94,34 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 83,4 hecht chrysotiel 10-15 4 10425,0 0,0
Totaal 83,4 4 10425,0 0,0

Ondergrens 8340 0
Bovengrens 12510 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 10000 0,0 10000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 10000 0,0

Totaal massa asbest: 10000 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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).
Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Uw referentie : 20 (ff) Sl 08 (30-130) Sl 08 (30-130)
Monstercode : 6267038

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6267035 19 (ff) Sl 01 (0-60) Sl 01 (0-60) Sl 02 (0-60) Sl 02
(0-60)

Sl 01 0-0.6 1581295MG
Sl 01 0-0.6 1581296MG
Sl 02 0-0.6 1581295MG
Sl 02 0-0.6 1581296MG

6267038 20 (ff) Sl 08 (30-130) Sl 08 (30-130) Sl 08 0.3-1.3 1581327MG
Sl 08 0.3-1.3 1581328MG

6267036 19a (gf) Sl 01 (0-60) Sl 01 0-0.6 0020482AG

6267037 19b (gf) Sl 02 (0-60) Sl 02 0-0.6 0020478AG

6267039 20a (gf) Sl 08 (30-130) Sl 08 0.3-1.3 0020353AG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011833
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PLKN-QDGM-HPVK-SHOK Ref.: 1011833_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer B. Smeulders
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1011834
Validatieref. : 1011834_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : YQKM-RNGN-YMGM-ZION
Bijlage(n) : 15 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6267040
Uw referentie : 21 (ff) Sl 01 (60-120) Sl 03 (50-150)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 11-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16260 g
Droge massa aangeleverde monster : 14228 g
Percentage droogrest : 87,5 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 12594,1 90,0 5,6 0,04 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 492,2 3,5 90,8 18,45 0 0,0
1-2 mm 317,5 2,3 92,2 29,04 0 0,0
2-4 mm 146,1 1,0 146,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 205,8 1,5 205,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 235,6 1,7 235,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13991,3 100,0 776,1 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 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
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 <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

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: <0,5 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 15

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267044
Uw referentie : 22 (ff) Sl 05 (210-270)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 16-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 17140 g
Droge massa aangeleverde monster : 12821 g
Percentage droogrest : 74,8 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 8552,4 67,9 13,3 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 1744,4 13,8 192,3 11,02 3 0,3
1-2 mm 446,2 3,5 154,0 34,51 26 26,2
2-4 mm 387,2 3,1 387,2 100,00 21 133,6
4-8 mm 639,2 5,1 639,2 100,00 31 2564,6
8-20 mm 682,3 5,4 682,3 100,00 10 4165,5
>20 mm 144,6 1,1 144,6 100,00 2 3892,0
Totaal 12596,3 100,0 2212,9 93 10782,2

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 7,1 4,1 10 7,1 4,1 10 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 12 6,6 17 12 6,6 17 0,0 0,0 0,0
>20 mm 11 6,2 15 11 6,2 15 0,0 0,0 0,0
Totaal 30 17 43 30 17 43 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
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 30 0,0 30
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 30 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 30 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:
+ : enkele losse vezels

Tabel 2 van 15

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267044
Uw referentie : 22 (ff) Sl 05 (210-270)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

1-2 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

2-4 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

4-8 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

8-20 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

>20 mm cement met
cellulosevezels hecht chrysotiel 2-5

Tabel 3 van 15

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267046
Uw referentie : 23 (ff) Sl 06 (80-150)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 11-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15990 g
Droge massa aangeleverde monster : 12136 g
Percentage droogrest : 75,9 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 10956,4 92,5 12,5 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 246,2 2,1 47,3 19,21 20 51,9
1-2 mm 141,7 1,2 44,7 31,55 12 22,8
2-4 mm 88,6 0,7 88,6 100,00 56 546,7
4-8 mm 128,3 1,1 128,3 100,00 22 1892,5
8-20 mm 279,2 2,4 279,2 100,00 16 10014,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11840,4 100,0 600,6 126 12527,9

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 1,0 0,3 2,3 0,8 0,3 1,6 0,2 0,0 0,7
1-2 mm 0,3 0,1 0,6 0,2 0,1 0,5 0,1 0,0 0,2
2-4 mm 2,1 0,9 3,2 1,6 0,9 2,3 0,5 0,0 0,9
4-8 mm 7,2 3,2 11 5,6 3,2 8,0 1,6 0,0 3,2
8-20 mm 38 17 59 30 17 42 8,5 0,0 17
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 49 21 77 38 21 55 11 0,0 22

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
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 38 11 49
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 38 11

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 150 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:
+ : enkele losse vezels

Tabel 4 van 15

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267046
Uw referentie : 23 (ff) Sl 06 (80-150)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement met
cellulosevezels hecht

chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

1-2 mm cement met
cellulosevezels hecht

chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

2-4 mm cement met
cellulosevezels hecht

chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

4-8 mm cement met
cellulosevezels hecht

chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

8-20 mm cement met
cellulosevezels hecht

chrysotiel 2-5
crocidoliet 0.1-2

Tabel 5 van 15

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267047
Uw referentie : 24 (ff) Sl 09 (0-110) Sl 10 (0-110) Sl 11 (0-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 10-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16680 g
Droge massa aangeleverde monster : 15412 g
Percentage droogrest : 92,4 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 13567,5 89,7 13,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 195,4 1,3 48,2 24,67 0 0,0
1-2 mm 402,8 2,7 130,4 32,37 0 0,0
2-4 mm 224,6 1,5 224,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 382,3 2,5 382,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 353,3 2,3 353,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 15125,9 100,0 1152,2 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 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
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 <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

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: <0,4 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
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267051
Uw referentie : 25 (ff) Sl 12 (0-90)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 11-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12890 g
Droge massa aangeleverde monster : 10132 g
Percentage droogrest : 78,6 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 8389,9 84,4 12,7 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 354,9 3,6 89,4 25,19 0 0,0
1-2 mm 274,5 2,8 99,9 36,39 0 0,0
2-4 mm 261,3 2,6 261,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 228,9 2,3 228,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 433,4 4,4 433,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9942,9 100,0 1125,6 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 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
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 <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

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: <0,5 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
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267041
Uw referentie : 21a (gf) Sl 01 (60-120)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 56,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 51,7 g
Percentage droogrest : 91,18 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 51,7 hecht chrysotiel 10-15 5 6462,5 0,0

Totaal 51,7 5 6462,5 0,0
Ondergrens 5170 0
Bovengrens 7755 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 6500 0,0 6500
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 6500 0,0

Totaal massa asbest: 6500 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267042
Uw referentie : 21b (gf) Sl 02 (60-110)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 65,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 60,7 g
Percentage droogrest : 92,39 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 60,7 hecht chrysotiel 10-15 2 7587,5 0,0
Totaal 60,7 2 7587,5 0,0

Ondergrens 6070 0
Bovengrens 9105 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 7600 0,0 7600
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 7600 0,0

Totaal massa asbest: 7600 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267043
Uw referentie : 21c (gf) Sl 03 (50-150)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 217,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 178,1 g
Percentage droogrest : 82,04 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 178,1 hecht chrysotiel 10-15 3 22262,5 0,0
Totaal 178,1 3 22262,5 0,0

Ondergrens 17810 0
Bovengrens 26715 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 22000 0,0 22000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 22000 0,0

Totaal massa asbest: 22000 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267045
Uw referentie : 22a (gf) Sl 05 (210-270)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 108,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 103,7 g
Percentage droogrest : 95,40 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 103,7 hecht chrysotiel 2-5 7 3629,5 0,0

Totaal 103,7 7 3629,5 0,0
Ondergrens 2074 0
Bovengrens 5185 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3600 0,0 3600
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3600 0,0

Totaal massa asbest: 3600 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267048
Uw referentie : 24a (gf) Sl 09 (0-110)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 944,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 819,6 g
Percentage droogrest : 86,76 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 819,6 hecht chrysotiel 10-15 19 102450,0 0,0
Totaal 819,6 19 102450,0 0,0

Ondergrens 81960 0
Bovengrens 122940 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 100000 0,0 100000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 100000 0,0

Totaal massa asbest: 100000 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267049
Uw referentie : 24b (gf) Sl 10 (0-110)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 217,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 177,0 g
Percentage droogrest : 81,53 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 177,0 hecht chrysotiel 10-15 12 22125,0 0,0
Totaal 177,0 12 22125,0 0,0

Ondergrens 17700 0
Bovengrens 26550 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 22000 0,0 22000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 22000 0,0

Totaal massa asbest: 22000 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Monstercode : 6267050
Uw referentie : 24c Sl 11 (0-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 03/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 09-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 17,8 g
Droge massa aangeleverde monster : 15,0 g
Percentage droogrest : 84,27 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 15,0 hecht chrysotiel 10-15 2 1875,0 0,0
Totaal 15,0 2 1875,0 0,0

Ondergrens 1500 0
Bovengrens 2250 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1900 0,0 1900
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1900 0,0

Totaal massa asbest: 1900 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

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: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6267040 21 (ff) Sl 01 (60-120) Sl 03 (50-150) Sl 01 0.6-1.2 1581294MG
Sl 03 0.5-1.5 1581294MG

6267044 22 (ff) Sl 05 (210-270) Sl 05 2.1-2.7 1581290MG

6267046 23 (ff) Sl 06 (80-150) Sl 06 0.8-1.5 1581287MG

6267047 24 (ff) Sl 09 (0-110) Sl 10 (0-110) Sl 11 (0-60) Sl 09 0-1.1 1581335MG
Sl 10 0-1.1 1581335MG
Sl 11 0-0.6 1581335MG

6267051 25 (ff) Sl 12 (0-90) Sl 12 0-0.9 1581332MG

6267041 21a (gf) Sl 01 (60-120) Sl 01 0.6-1.2 0020480AG

6267042 21b (gf) Sl 02 (60-110) Sl 02 0.6-1.1 0020481AG

6267043 21c (gf) Sl 03 (50-150) Sl 03 0.5-1.5 0020483AG

6267045 22a (gf) Sl 05 (210-270) Sl 05 2.1-2.7 0020484AG

6267048 24a (gf) Sl 09 (0-110) Sl 09 0-1.1 0081969EE

6267049 24b (gf) Sl 10 (0-110) Sl 10 0-1.1 0081971EE

6267050 24c Sl 11 (0-60) Sl 11 0-0.6 0081972EE

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_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

Project code : 1011834
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: YQKM-RNGN-YMGM-ZION Ref.: 1011834_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer J. Verhoef
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Ons kenmerk : Project 1019735
Validatieref. : 1019735_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MLSC-KSUY-DXRU-CHLD
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 100 84 170
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 < 2 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 3,8 < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 < 3 < 3
S zink (Zn) µg/l < 10 14 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019735
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6286440 = 205-1-1 (160-260)
6286441 = 208-1-1 (140-240)
6286446 = 220-1-1 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Startdatum : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Monstercode : 6286440 6286441 6286446
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 63
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 3,5
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019735
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6286448 = Sl 08-1-1 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 26/03/2020
Startdatum : 26/03/2020
Monstercode : 6286448
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 120 140 150

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l 0,9 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l 0,34 < 0,02 0,07
S o-xyleen µg/l 0,4 < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l 0,7 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l 0,7 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 1,1 0,2 0,2

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019735
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6286442 = 209-1-1 (100-200)
6286443 = 211-1-1 (270-320)
6286444 = 212-1-1 (110-210)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Startdatum : 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020
Monstercode : 6286442 6286443 6286444
Uw Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l 140 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l 1,1 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019735
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Uw Monsterreferenties
6286445 = 213-1-1 (100-200)
6286447 = 227-1-1 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/03/2020 26/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 26/03/2020 26/03/2020
Startdatum : 26/03/2020 26/03/2020
Monstercode : 6286445 6286447
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_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.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019735
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6286442
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 209-1-1 (100-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 94 %
2) fractie C19 - C29 6 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 120 µg/l

Oliechromatogram 1 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6286443
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 211-1-1 (270-320)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 9 %
2) fractie C19 - C29 28 %
3) fractie C29 - C35 40 %
4) fractie C35 -< C40 23 %

minerale olie gehalte: 140 µg/l

Oliechromatogram 2 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6286444
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 212-1-1 (110-210)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 19 %
2) fractie C19 - C29 28 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 15 %

minerale olie gehalte: 150 µg/l

Oliechromatogram 3 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6286445
Uw Project
omschrijving

: 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam

Uw referentie : 213-1-1 (100-200)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 98 %
2) fractie C19 - C29 2 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 140 µg/l

Oliechromatogram 4 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6286440 205-1-1 (160-260) 205 1.6-2.6 0279666MM
205 1.6-2.6 0367834YA

6286441 208-1-1 (140-240) 208 1.4-2.4 0279650MM
208 1.4-2.4 0367822YA

6286446 220-1-1 (150-250) 220 1.5-2.5 0279667MM
220 1.5-2.5 0367823YA

6286448 Sl 08-1-1 (120-220) Sl 08 1.2-2.2 0279653MM
Sl 08 1.2-2.2 0367821YA

6286442 209-1-1 (100-200) 209 1-2 0367836YA

6286443 211-1-1 (270-320) 211 2.7-3.2 0367839YA

6286444 212-1-1 (110-210) 212 1.1-2.1 0367840YA

6286445 213-1-1 (100-200) 213 1-2 0367824YA

6286447 227-1-1 (150-250) 227 1.5-2.5 0367835YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019735
Uw Project omschrijving : 29009-Rivierdijk 824-828 te Hardinxveld-Giessendam
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MLSC-KSUY-DXRU-CHLD Ref.: 1019735_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1019735
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Resultaten historisch onderzoek  

Algemeen
Op 24 maart 2010 is door een medewerker van Verhoeven Milieutechniek B.V. een historisch 
onderzoek bij de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht en een locatiebezoek verricht voor 
de locatie gelegen aan de Rivierdijk 827 te Hardinxveld-Giessendam. Tijdens het locatiebezoek is 
gebleken dat een gedeelte van de onderzoekslocatie niet toegankelijk was. Op 7 april 2010 is de 
Gemeente Hardinxveld-Giessendam bezocht en zijn aanvullende dossiers ingezien en is een 
interview afgenomen van de heer Verzijl (Gemeente Hardinxveld-Giessendam). Daarnaast is op 15 
april 2010 een overleg geweest met de opdrachtgever en de verkopende partij, waarna vervolgens 
een tweede locatiebezoek is verricht op het gedeelte van de onderzoekslocatie wat destijds niet 
toegankelijk was.  

Vergunningen en/of meldingen 
Van de onderzoekslocatie zijn de volgende gegevens bekend omtrent vergunningen en/of 
meldingen. 

Voormalige ijzergieterij
Dossier HG324 betreft een overzicht van notulen van vergaderingen en jaarverslagen omtrent de 
ijzergieterij. 

Dossier HG324 betreft een overzicht van:  
� klachten met betrekking tot rook- en stankoverlast tijdens het noduleren (magnesium toevoegen 

aan het ijzer); 
� calamiteiten door overvulling van de oven; 
� visuele overlast door rookontwikkeling;  
� lekkende koppeling van tankauto met furaanhars (circa 5-10 liter, locatie onbekend); 
� verstopping van de filter; 
� melding mobiele puinbreker van Aannemersbedrijf Blokland BV (HG1014); 
� 1 januari 2001 heeft een brand gewoed op de onderzoekslocatie (DIMAHA). Hierbij zijn 

asbestverdachte materialen vrijgekomen. De overige asbestverdachte plaatmaterialen verkeren 
in slechte staat (HG283). 

In januari 1992 is een onderzoek geweest van Samenwerkingsproject 
ProcesbeschrijvingenIndustrie Nederland, waarin een aantal bevindingen met betrekking tot 
emissiewaarden, tonnages zand en energiegebruik (kenmerk RIVM: 736301101/notanr RIZA: 
92.003/1). Jaarlijks komen binnen de ijzergieterij circa 450 ton ijzerslakken vrij die worden 
afgevoerd naar een erkend verwerker, zoals aangeven in 1992. Tevens worden de coatingvaten 
gerecycled. (Dossiernr: HG324) 

Verder zijn de volgende revisievergunningen afgegeven: 
� Revisievergunning 12 oktober 1981 voor het inwerking houden van een ijzergieterij; 
� Revisievergunning 12 oktober 1982 voor het inwerking houden van een ijzergieterij; 
� Revisievergunning 26 oktober 1993, waarbij geen ondergrondse opslagtanks, wasplaats en olie-

/benzineafscheider aanwezig zijn. 

Controlebezoeken MZHZ (Dossiernr: HG324): 
� Op 8 januari 1991 controlebezoek van de Arbeidsinspectie. Hierbij zijn asbesthoudende 

materialen (dichtingskoord, gevelplaten) waargenomen; 
� Op 28 mei 1993 controlebezoek, waarbij de niet-brandbare chemicaliën niet op een 

vloeistofdichte vloer zijn geplaatst en de gritstraalinstallatie zich gedeeltelijk in de buitenlucht 
bevindt; 

� Op 15 september 1993, hercontrole waarbij enkele voorschriften voor de koepeloven niet 
worden nageleefd, chemicaliën worden niet opgeslagen op een vloeistofdichte vloer; 

� Op 24 februari 1994 controlebezoek, waarbij diverse voorschriften niet worden nageleefd, 
waaronder de opslag van bodembedreigende stoffen (vaten staan over het gehele terrein 
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verspreid zonder correcte voorzieningen). Tevens zijn twee bovengrondse opslagtanks met 
HBO (volume: onbekend) aanwezig (geweest).   

� Op 8 juli 1994 is een controlebezoek geweest en is een monster genomen van het 
koepelovenstof, wat is geanalyseerd door Centrilab. Uit de resultaten blijkt dat in het stof 
d.m.v. uitloging de volgende opvallende gehalten zijn aangetoond: 
o Sulfaat:  12.000 mg/kg; 
o Chloride:  7.600 mg/kg; 
o Bromide:  260 mg/kg; 
o Zink:  590 mg/kg; 
o PAK:  25 mg/kg. 

Verder blijkt dat diverse voorschriften nog niet worden nageleefd en dat het voorstel aanwezig is 
om ter plaatse van de opslagtanks, opslag cockes en schroot, zandbereiding en opslag afvalstoffen 
in 1996 een bodemonderzoek in samenwerking met de BSB te verrichten;  
� Op 30 augustus 1994 hercontrole, waarbij de hoeveelheid filterstof was gereduceerd tot 

maximaal 2 big-bags; 
� Op 22 december 1994 controlebezoek, waarbij diverse voorschriften niet worden nageleefd; 
� 14 september 1995, controlebezoek, waarbij ter plaatse van een leiding van compressors E002 

en E003 condenswater (water met olie) direct in het gras naast het pand werd geloosd 
(geschatte hoeveelheid: circa 35 liter per dag voor 2 jaar lang); 

� Op 6 februari 1996 controlebezoek, waarbij diverse voorschriften niet worden nageleefd; 
� Op 1 maart 1996 controlebezoek, waarbij de olieverontreiniging is gesaneerd tot circa 1,5 m-

mv en analytisch niet is vastgesteld, alleen zintuiglijk. 
� Op 1 september 1997 controlebezoek, waarbij putdeksels (gebouw E) werden gecoat middels 

onderdompeling en achter gebouw F drie containers met circa 1.000 liter PTSA 
(paratolueensulfonzuur). 

Diverse briefwisselingen tussen Gieterij Hardinxveld BV en MZHZ. 
� Tot 2000 zijn diverse meldingen en klachten genoteerd omtrent stank- en rookoverlast. 
�  1 september 2008, geen Wet milieubeheerplichtige activiteiten op het perceel aanwezig 

(HG1014). 

DIMAHA (Rivierdijk 783, 807, 808a en 813 te Hardinxveld-Giessendam)
� Revisievergunning Rivierdijk 808a, 14 november 1978 voor machinale houtbewerking 

(DIMAHA); 
� Uitbreidingvergunning, Rivierdijk 807, 11 september 1984, voor machinale houtbewerking; 
� Uitbreidingvergunning, Rivierdijk 783 en 807, 11 november 1988, voor machinale 

houtbewerking betreft een actualisatie van de vergunning 11 september 1984. 

RIMAX (Rivierdijk 805a/806 te Hardinxveld-Giessendam)
� 24 april 1986, oprichting metaalconstructiewerk-plaats(HG283); 
� Oprichtingsvergunning 11 november 1986, RIMAX BV, metaalconstructie (Dossier: HG283); 
� Oprichtingsvergunning 1 december 1992, RIMAX BV, metaalconstructie (Dossier: HG283); 
� 1 maart 1993, Hinderwetvergunning verleend voor lasbedrijf door RIMAX bv. In 2003 is het 

bedrijf failliet verklaard (HG587).
Overige omgeving 

� Rivierdijk 831: Aanvraag Wet milieubeheer AWZI, door Zuiveringsschap Hollandse Eilanden 
en Waarden (Dossiernr: HG304); 

� Rivierdijk 812-814: Op 21 augustus 1987: Hinderwetvergunning glasverwerkend bedrijf, door 
de heer J. De Vroed met 2 opslagtanks met HBO (zie onderzoek BMA milieu)(HG382);

� Rivierdijk 823: Aanvraag besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer door Verhuis- en 
transportbedrijf C. Den Dikken vof, 10 november 2004 (Dossiernr: HG1001);

� Diverse controles bij DIMAHA Rivierdijk 783, 807, 808a, waarbij enkele voorschriften niet 
werden nageleefd (HG283). 
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Uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen 
Op de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 

Rivierdijk 827 te Hardinxveld-Giessendam (IJzergieterij)
Door Rotonde milieu zijn in maart 1993 drie ondergrondse opslagtanks met HBO (volume: 3.000 
liter, 4.000 liter en 5.000 liter) gesaneerd (kenmerk: 90-03074-01-00). 

Door IGN b.v. is op 10 november 1995 een indicatief grondonderzoek (kenmerk: 95.2080) 
uitgevoerd ter plaatse van de lozing van condenswater van twee compressors E002 en E003. Uit de 
resultaten blijkt dat circa 5 m3  zand sterk verontreinigd is met minerale olie. Hiervoor is op 14 juni 
1996 een evaluatie geschreven van de bodemsanering (MH 96.0225) ter plaatse van de 
compressors. Er is geen restverontreining achtergebleven. 

Door IGN b.v. is op 29 september 1997 vervolgens een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: 
MH 97.1895) uitgevoerd ten behoeve van een bouwvergunning. Uit de resultaten blijkt dat in de 
grond en het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond.  

Door IGN b.v. is op 12 september 1997 een BSB/nulsituatie onderzoek (kenmerk: MH 96.1881.2) 
uitgevoerd. (Dossier: -1.777.212/HG97.5806) 
Uit de resultaten blijkt dat de onderzoekslocatie is onderverdeeld in verschillende deellocaties. Ter 
plaatse van de deellocaties 1 t/m 8 en 11 (deellocaties 4, 6 en 10 alleen grondwater) blijkt dat er 
maximaal licht verhoogde gehalten voor de geanalyseerde parameters aanwezig zijn. Ter plaatse 
van deellocatie 9 zijn matige tot sterke verontreinigingen met chroom, lood, nikkel, koper en/of 
zink aangetoond. Bij de ondergrondse en bovengrondse opslagtanks zijn maximaal licht verhoogde 
gehalten voor minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetoond. Tevens is een gehalte van 5,1 
mg/kg d.s. voor EOX aangetoond.   

In het grondwater is ter plaatse van de deellocatie 4 (bovengrondse opslagtank voor Brenlack = 
terpentine) een sterk verhoogd gehalte voor minerale olie aangetoond. Voor vluchtige aromaten 
zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Ter plaatse van de voormalige teerput is in voormalige 
peilbuis PB39 een matig verhoogd gehalte voor PAK aangetoond. Op de overige deellocaties zijn 
maximaal licht verhoogde gehalten voor de geanalyseerde parameters. 

In maart 2002 is een aanvullend bodemonderzoek door Groenholland (kenmerk: GH02016) 
uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat op de locatie heterogeen verspreid een licht tot sterke 
bovengrondverontreiniging met zware metalen aanwezig is.  

Verder zijn nog geen grondonderzoeken naar asbest uitgevoerd ter plaatse van de aangetroffen 
puinverhardingen en naar aanleiding van een calamiteit ter plaatse van het perceel van DIMAHA. 
Geluidsonderzoek van een mobiele puinbreker door Van Woerden Milieuprojecten, 16 februari 
2006 (Dossier: HG1021). 

Rivierdijk 805a te Hardinxveld-Giessendam
Door Verhoeven Milieutechniek B.V. is een verkennend bodemonderzoek (kenmerk: B03.2014, 
d.d. 3 december 2003) uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat op de onderzoekslocatie zijn in de 
bovengrond matig verhoogde gehalten voor zink en PAK aangetoond. In de ondergrond zijn een 
matig verhoogd gehalte voor minerale olie en een sterk verhoogd gehalte voor PAK aangetoond.  

Rivierdijk 814 te Hardinxveld-Giessendam
Evaluatierapport grondsanering door BMA (rapportnummer: EVA.20010243, d.d. 23 juli 2002). 
Hierbij is een restverontreiniging achtergebleven onder de fundering van de loods, welke is 
afgedekt met LDPE-folie. Aangezien maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale olie in het 
grondwater zijn aangetoond, is geen grondwatersanering uitgevoerd. 

Naar aanleiding van een schrijven van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid is het grondwater 
opnieuw bemonsterd. In het schrijven staat beschreven dat de restverontreiniging met minerale olie 
(15.000 mg/kg d.s.) nog aanwezig is in verband met de uitstel van de sloop van het pand. Indien 
het pand wordt gesloopt, dient de restverontreiniging te worden verwijderd. Tevens is aangegeven 
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dat een periodieke monitoring van het grondwater dient plaats te vinden. Tijdens de eerste 
grondwatermonitoring van de verontreining zijn maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale 
olie en vluchtige aromaten aangetoond (Dossiernr: HG382).

Tankenbestand 
In het dossier HG324 (periode 1-1-1988 t/m 31-12-1989) zijn een aantal (voormalige) opslagtanks 
benoemd: 
� Diverse propaan- en gastanks; 
� bovengrondse opslagtank met furaanhars verwijderd (volume: 10.000 liter) met KIWA-

certificaatnr: UB98501 en plaatsing nieuwe opslagtank met furaanhars (volume: 8.000 liter); 
� Twee bovengrondse opslagtanks met gasolie (respectievelijk 1.200 liter en 5.000 liter). 

Gedempte watergang 
Uit de gegevens blijkt dat op de onderzoekslocatie vermoedelijke gedempte watergangen aanwezig 
zijn, welke mogelijk zijn gedempt met asbestverdachte materialen. 

Locatiebezoek 
Tijdens het locatiebezoek, d.d. 24 maart 2010, bleek dat niet de gehele onderzoekslocatie bezocht 
kon worden. Vervolgens is op 15 april 2010 wederom een locatiebezoek verricht tezamen met de 
heer Van Wingerden.  

Uit de locatiebezoeken zijn de volgende waarnemingen gedaan die van invloed zijn op de 
onderzoeksintensiteit.  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie (deellocatie van de heer Van Wingerden) blijkt in het 
verleden een groot gedeelte bebouwd te zijn geweest, welke vermoedelijk in de loop der jaren is 
platgegooid en gebruikt als stabilisatie op de locatie. Op het achterterrein, tegen de dijk aan, blijkt 
een voormalige opslag van voor verf en oplosmiddelen aanwezig te zijn. Verder staat een 
voormalige woning met asbestverdacht plaatmateriaal op de locatie, waar in het verleden een een 
bovengrondse opslagtank met huisbrandolie (HBO) aanwezig is. Ter plaatse van de Rivierdijk 780 
te Hardinxveld-Giessendam is een kantoorpand met kelder aanwezig. De kelder dient als opslag 
voor bitumendakbedekking. Daarnaast heeft de heer Van Wingerden aangegeven dat de 
voormalige watergang geheel is gedempt met (vorm)zand van de voormalige ijzergieterij.  

Verder blijkt de gehele deellocatie van Van Wingerden te zijn opgehoogd, waardoor er een 
verschil van circa 0,5 meter aanwezig is met de omliggende percelen. Als keerwand zijn 
asbestverdachte plaatmaterialen gerbuikt.   

Verder is gebleken dat de uit het historisch onderzoek naar voren gekomen activiteiten gedeeltelijk 
nog aanwezig waren. Op de bebouwing op de onderzoekslocatie zijn diverse opstallen met 
asbestverdachte dakbedekking aanwezig.  
Verder blijkt dat de eerdergenoemde voormalige activiteiten inderdaad niet meer aanwezig te zijn. 

Interview
Uit het interview met de heer Verzijl (d.d. 7 april 2010) blijkt dat op oudjaarsavond 2000-2001 een 
brand heeft gewoest in het pand van het houtbewerkingsbedrijf DIMAHA. Naar aanleiding van de 
brand zijn door Ascor PM diverse onderzoeken en saneringen van het asbest verricht. Op 12 
februari 2001 is een evaluatierapport van de asbestsanering door Aannemingsmij Koole B.V. 
(referentie: 10.04.69/mm) opgesteld. Hier is een certificaat van vrijgavemeting bij verleend.  

Conclusies en aanbevelingen  

Grond en grondwater (inclusief asbest)
� Op de onderzoekslocatie dient een actualiserend bodemonderzoek te worden uitgevoerd 

conform de NEN5740:2009 en (afgeleid van de) NEN5707:2003 en NEN5897:2005 waarbij 
rekening dient te worden gehouden met een functiewijziging naar wonen. Bij het onderzoek 
dient rekening te worden gehouden met asbest.  
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� Tijdens het actualiserend onderzoek dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid 
van de matig tot sterke verontreinigde locaties ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hiervoor 
dienen aanvullende werkzaamheden te worden verricht.  

� Daarnaast dienen de verontreinigingen gezien de ouderdom van de onderzoeken  
(> 5 jaar oud) en de toekomstige nieuwbouw op de locatie te worden geactualiseerd. 

� De locaties waar vormzand en het koepelovenstof van de ijzergieterij zijn gestort en gebruikt 
als ophoging en/of demping zijn grotendeels onbekend. Hierdoor is de gehele 
onderzoekslocatie verdacht met betrekking tot het voorkomen van  vormzand en 
koepelovenstof.  

In de omgeving zijn diverse (voormalige) bedrijven met (voormalige) bodembedreigende 
activiteiten en eventuele (voormalige) verontreinigingen aanwezig.  
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 Toetsingskader bodem  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’ en Bijlage 
B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en 
interventiewaarden (grond en grondwater) gedefinieerd. De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond-/ streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 

lichte verhoging: gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde (tussenwaarde) 
sterke verhoging: gehalte > interventiewaarde 

 
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice).  
 
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium 
lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg 
zijn van een antropogene bron (menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de 
voormalige normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden. 
 
Conform de Wet bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan een 
omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken, dient voor ten minste één 
stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ bodemvolume grondwater de 
interventiewaarde te worden overschreden. Ook moet de verontreiniging zijn ontstaan vóór 1987.  
 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging geldt formeel een saneringsplicht. In de praktijk wordt een 
sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging 
(bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een 
historische verontreiniging (ontstaan voor 1987) geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van een ‘nieuw geval van 
bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet bodembescherming dient een nieuw geval van 
bodemverontreiniging, ongeacht de mate en omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden 
verwijderd. 
 
Besluit bodemkwaliteit  
De analyseresultaten van de grond kunnen bij een verkennend onderzoek (indicatief) worden getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit. Voor een definitief oordeel is echter een AP04 partijkeuring nodig. In het generieke kader 
wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsklassen voor hergebruik: Altijd Toepasbaar, Wonen en Industrie. Bij 
hogere gehalten dan de maximale waarde Industrie, is er sprake van Niet Toepasbare grond.  
 
Er wordt voldaan aan de eisen voor ‘Altijd Toepasbaar’ indien de gehalten de Achtergrondwaarden niet 
overschrijden. Afhankelijk van het aantal geanalyseerde stoffen mag voor een aantal parameters de 
Achtergrondwaarde wel worden overschreden met maximaal een factor twee, mits de maximale waarde Wonen 
niet wordt overschreden (uitgezonderd nikkel). Bij analyse op het standaardpakket is deze overschrijding 
toegestaan voor maximaal twee parameters.  
 
  



   
 
 
 
 
Toetsingskader asbest  
 
Voor asbest in grond en puin geldt een interventiewaarde respectievelijk gewogen grenswaarde van 100 mg/kg ds. 
Gewogen betekent dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend: 
 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de Wet 
bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de verontreiniging bij het huidig en 
toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol 
Asbest’, opgenomen als bijlage in de hierboven genoemde circulaire.  
 
Verhardingslagen waarin asbest wordt aangetroffen in een gehalte groter dan de grenswaarde worden beschouwd 
als een ‘asbestweg’ en vallen daarmee onder het Besluit asbestwegen Wms. Het bevoegd gezag is in dat geval de 
Inspectie van Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens dit besluit dient 
een asbestweg te worden afgedekt of te worden verwijderd om het risico van blootstelling aan asbest te voorkomen. 
 
Voor asbest in grond en puin geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op het niveau 
van verwaarloosbaar risico. Grond en puin met een asbestgehalte kleiner dan de interventiewaarde kan worden 
beschouwd als niet asbestverontreinigd. 
 
Toetsing verkennend onderzoek 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem met 
asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde gecorrigeerd met een 
factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het 
verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte 
groter dan 50 mg/kg ds dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
 
  



   
 
 
 
 
Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te stellen 
om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend 
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.  
 
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) *  

Polychloorbifenylen (PCB) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: diepte in meter minus maaiveld 
 
pH en EC: zuurgraad en Geleidingsvermogen 
 
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt.  
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem 
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
INEV: Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging, voor stoffen waarvoor geen interventiewaarde is opgesteld. 
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond gelijk 
aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk een 
aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen 

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
 
  



   
 
 
 
 
Conserveringstermijnen 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaatsvinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn. 
Ook voor dit onderzoek heeft een overschrijding van de conserveringstermijn plaatsgevonden in verband het met 
uitsplitsen van een mengmonster. Dit leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. Het betreft 
een afwijking op het SIKB-protocol 3001. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele 
vluchtige verbinden (aromaten) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en organische stof bedraagt de 
termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, zware metalen 
tenminste 56 dagen). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (december 2003). De 
conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet 
meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt 
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek 
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en 
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt 
over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien 
de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat 
een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan 
afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment van monstername. 
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16 MEI 2018 

Opdrachtgever:   Kuiper Compagnons / Gebroeders Blokland 

Uw kenmerk:   

Ons kenmerk:  HDX004 

Onderwerp:  verkeersonderzoek locatie ‘IJzergieterij’ in Hardinxveld-Giessendam  

 

1. Inleiding en onderzoek 

Binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam is het voornemen om op de locatie ‘‘IJzergieterij’’ 

ten zuiden van de A15 woningbouw te ontwikkelen. Het huidige kruispunt kan het verkeer met 

de uitbreiding “IJzergieterij”, toekomstige ontwikkelingen en autonome groei niet afwikkelen. 

Door afwikkelingsproblemen ontstaan ook veiligheidsrisico’s. 

Het verkeerskundig onderzoek is gestart in oktober 2015, waarin de gemeente verkeerskundige 

aandachtspunten/onderzoekspunten heeft aangegeven. Daarin werd uitgegaan van een rotonde 

bij het kruispunt Rivierdijk - Nieuweweg. Verkeerskundig bureau GraaffTraffic heeft in het 

voorjaar 2016 een doorstromingsonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat een rotonde qua 

doorstroming niet nodig is, maar dat een brede middenbermconstructie ook zorgt voor 

voldoende afwikkeling op de kruising. De keuze voor een middeneiland in plaats van een rotonde 

heeft ook te maken met de beschikbare ruimte. Deze is voor een rotonde te krap. 

De gemeente heeft vragen gesteld over het toepassen van de middenbermconstructie. 

Belangrijke punten waren: toepassen van bochtverbreding, inpasbaarheid binnen bestaand 

openbaar gebied, berijdbaarheid exceptioneel vervoer, verkeersveiligheid fietsverkeer en 

voldoende opstelruimte voor het autoverkeer ter hoogte van het middeneiland. In de tussentijd 

zijn de ontwerpen ook besproken met de verkeerscommissie en transportbedrijven. Daarvoor 

zijn notities opgesteld in juni 2016 en 3 juni 2017. GraaffTraffic heeft op basis hiervan 

aangepaste ontwerpen gemaakt. 

In de notitie van 1 augustus 2017 geeft de gemeente aan met het middeneiland in te kunnen 

stemmen, maar dat er in het ontwerp nog aandachtspunten zijn.  
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GraaffTraffic heeft in samenwerking met Rijcurve.nl kritisch naar de berijdbaarheid van grote 

transporten gekeken en het ontwerp nogmaals verbeterd. Deze verbeteringen zijn vervolgens 

getoetst door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. Zij bevestigen in hun second 

opinion d.d. 24 oktober 2017, dat een middeneiland positief werkt voor de oversteekbaarheid 

van het kruispunt. De verkeerscommissie heeft vervolgens geconcludeerd dat het ontwerp 

akkoord is.  

In het eerste verkeerskundige onderzoek in 2016 werd nog uitgegaan van een planontwikkeling 

met 109 woningen. Het meest recente plan gaat uit van 136 woningen. Verder is de planhorizon 

voor de verkeerskundige berekeningen van 2026 naar 2030 bijgesteld als gevolg van de 

doorlooptijd van het project.  

De notities en tekeningen zijn in chronologisch volgorde gezet in separate bijlageboekje (d.d. 30 

april 2018). 

 

2. Ligging locatie 

Volgens de laatste planinzichten worden er 136 woningen ontwikkeld (d.d. 7 mei 2018). De 

“IJzergieterij” takt aan op de Rivierdijk, waar zowel richting centrum als richting A15  kan 

worden gereden (figuur 1). Richting het oosten takt de Rivierdijk (30 km/h) aan op de 

Nieuweweg en het oostelijk deel van de Rivierdijk (beide 50 km/h).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: situatie nieuwbouwlocatie ‘IJzergieterij’ (bron: openstreetmaps) 

De drie onderzoekvragen die zijn gesteld zijn de volgende: 

• Wat is de gewenste ontsluitingsstructuur? 

• Geef een onderbouwing van de oriëntatie van het verkeer door de bouw van de 

woningen (noordelijke richting Peulenstraat Zuid en oostelijke richting Rivierdijk)? 

• Wat is het effect van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling op de kruising 

Rivierdijk-Nieuweweg? 

 

 

Richting centrum 

Ontwikkellocatie 

“IJzergieterij” 

Richting A15 
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3. Locatieonderzoek kruising Nieuweweg - Rivierdijk 

Op dinsdag 15 december 2015 heeft een telling in de ochtend- en avondspits plaatsgevonden 

(bijlage 1). In de ochtendspits was de periode tussen 7.30 en 8.30 uur het drukste: 848 auto’s 

en 199 fietsers. In de avondspits was dit tussen 16.30 en 17.30 uur, namelijk 968 auto’s en 131 

fietsers. De kruising laat een gebruikelijk patroon zien: het autoverkeer is als gevolg van 

sociaal- en winkelverkeer in de avondspits gewoonlijk drukker. En de drukste periode van het 

fietsverkeer is de ochtendspits als gevolg van de concentratie van woon-school en woon-werk 

verkeer samen.    

Tijdens de telling hebben wij geen grote piekbelasting geconstateerd als gevolg van begin of 

einde van werktijden van de bedrijven, onder andere de scheepswerven langs de Rivierdijk. Ook 

hebben wij geen grote wachtrijen zien optreden. Wel is een enkele keer een wachttijd van meer 

dan 10 seconden waargenomen, om vanaf de Rivierdijk-West linksaf richting de Nieuweweg te 

rijden. 

Verder viel ons op dat het woon-school verkeer goed waarneembaar was. In de ochtendspits is 

een duidelijke spitsrichting te zien vanaf de Rivierdijk-West richting Boven-Hardinxveld van 

middelbare scholieren tot ca. 8.00 uur. Vervolgens tot 8.30 uur is dan juist richting de 

Rivierdijk-west bassischool fietsverkeer te zien. In de avondspits zien we omgekeerd patroon, 

maar minder groot. 

Uit de waarneming (maar niet geteld) steekt vanaf de Rivierdijk-Oost richting Rivierdijk-West 

zeker de helft van de fietsers niet bij de kruising over (bij de grijze auto figuur 2), maar al 

eerder ter hoogte van het grasland en gaan dan tegen de richting in (zie rode bolletjes figuur 2). 

We hebben een aantal bijna botsingen tussen fietsers op het smalle fietspad waargenomen. 

 

Figuur 2: fietsers tegen richting in (bron: filmopname 15-12-2015) 



Pagina 4            

Uit een eerste scan bij verkeersongevallen zijn er de afgelopen 5 jaar op deze kruising een 

beperkt aantal ongevallen geregistreerd. Alle zonder verkeersslachtoffers. Subjectief wordt de 

weg als onveilig ervaren. Het percentage vrachtverkeer uit de telling tijdens het locatiebezoek 

ligt op ca. 5%. Voor een gebiedsontsluitingsweg is dit een normaal percentage. Voor het gevoel 

lijkt het percentage hoger als gevolg van het smalle profiel en fietsers op smalle fietsstroken.  

 

Figuur 3: geregistreerde ongevallen (bron: www.STAR-verkeersongevallen.nl1) 

 

4. Analyse verkeersgeneratie autoverkeer 

Met behulp van de CROW-publicatie 272 “verkeersgeneratie” is de totale verkeersproductie van 

het aantal woningen bepaald. De verkeersgeneratie van het autoverkeer is afhankelijk van de 

stedelijkheidsgraad van de gemeente. De gemeente Hardinxveld-Giessendam valt in de 

stedelijkheidklasse 4, weinig stedelijk. Binnen de gemeente hebben wij voor de locatie 

‘IJzergieterij’  “rest bebouwde kom” aangehouden. En is uitgegaan van de standaard: het 

gemiddelde. Door de opdrachtgever is een woningbouwprogramma aangeleverd conform 

tabel 1. In totaal worden er 1019 autobewegingen per etmaal verwacht door de ontwikkeling 

van de ‘IJzergieterij’.  

                                           

1 STAR is een initiatief van de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-

bureau VIA. 
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Tabel 1: verkeersgeneratie autoverkeer locatie ‘IJzergieterij’ 

 

5. Circulatie 

In de huidige situatie is de Rivierdijk-West en Peulenstraat-Zuid in tweerichtingen berijdbaar. 

Door de komst van de IJzergieterij gaat het autoverkeer toenemen van circa 600 mvtg/etmaal 

op de Rivierdijk (telling Dufec januari 2018) naar circa 1.600 mvtg/etmaal, indien al het 

autoverkeer via één route wordt afgewikkeld. Dit is ruim onder 3.000 – 4.000 mvtg/etmaal, wat 

als landelijke verkeerskundige richtlijn wordt gehanteerd voor een 30 km/u-straat 

(erftoegangsweg).   

Vanuit logica is het gewenst het autoverkeer zoveel mogelijk in twee richtingen af te wikkelen en 

geen eenrichtingverkeer in te stellen, omdat: 

• dit leidt tot een scheve verdeling van het verkeer op andere wegen en ongewenste 

toename op andere wegen. Zeker als het verkeer op de kruispunten kan worden 

afgewikkeld is er geen noodzaak om circulatiemaatregelen te nemen;  

• de Rivierdijk richting Peulenstraat-Zuid een verblijfsgebied is, waarbij het geen primaire 

doelstelling is een vlotte doorstroming te garanderen. Daarbij past de inrichting zoals die 

enkele jaren geleden in samenwerking met de bewoners tot stand is gekomen. De 

passeerplaatsen (mits vrij van geparkeerde auto's) bieden voldoende ruimte om elkaar te 

passeren. In de uitwerking wordt rekening gehouden met compensatie van 

parkeerplaatsen door de auto elders te parkeren. 

• Eenrichtingverkeer kan leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Mensen zijn niet altijd 

bereid om zich aan eenrichting verkeer te houden en is handhaving nodig. Zeker indien 

automobilisten fors moeten omrijden (bijlage 5). 

Er is dus geen circulatieverandering nodig om de verkeersdrukte op een andere manier te 

verdelen door de komst van de IJzergieterij.  

 

Woningtype Aantal woningen Verkeersgeneratie 

per woning type 

Aantal 

autobewegingen 

Koop, vrijstaand 6 8,2 50 

   Koop, twee-onder-een-kap 14 7,8 110 

   Koop, tussen/hoek 42 7,4 311 

   Koop, etage, duur 74 7,4 548 

   Koop, etage, midden n.v.t. 6,0  

   Koop, etage, goedkoop n.v.t. 5,6  

   Huurhuis, vrije sector n.v.t. 7,4  

   Huurhuis, sociale huur n.v.t. 5,6  

   Huur, etage, duur n.v.t. 6,0  

   Huur, etage, midden/goedkoop n.v.t. 4,1  

Aanleunwoning en serviceflat n.v.t. 2,6  

TOTAAL 136  1019 
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6. Analyse oriëntatie autoverkeer 

Op de kruising Rivierdijk – Nieuweweg zijn tijdens de twee spitsuren 3.036 auto’s geteld, 

waarvan 235 auto’s de Rivierdijk-West zijn komen op- of afrijden. Dat is 8% van alle auto’s.   

Omdat de nieuwbouwlocatie meer richting het centrum ligt, zal naar verwachting meer dan 8% 

van het autoverkeer gebruik maken van de Peulenstraat Zuid. Het centrum ligt echter ook op 

circa 1 kilometer van de nieuwbouwlocatie, dus het centrum is goed per fiets (ca. 5 minuten) en 

te voet (ca. 15 minuten) bereikbaar. Daarnaast zal vanuit het noordelijk plangebied richting A15 

enkele auto’s gebruik maken van de route via de Peulenstraat Zuid en Wieling. De route is 

weliswaar wat langer (800 resp. 1.200 meter), maar in tijd zal het minder dan 1 minuut 

uitmaken. Op basis van expert judgement zal ongeveer 25% van het aantal autobewegingen via 

de Peulenstraat Zuid gaan rijden en 75% via de Rivierdijk. 

Op de kruising met de Nieuweweg rijdt nu in de spits ca. 40% richting Boven Hardinxveld en 

gaat ca. 60% richting de Nieuweweg/A15. Omgerekend naar het totaal aan verplaatsingen gaat 

30% richting Boven Hardinxveld en 45% richting de Nieuweweg/A15 (figuur 3)2. 

Een vergelijking met het RVMK 2026 (bijlage 2) laat zien, dat er 300 voertuigen via de 

Peulenstraat Zuid (= 37%) rijden en 514 (= 63%) richting de kruising Rivierdijk – Nieuweweg. 

Op de Rivierdijk zit ook nog doorgaand verkeer in het verkeersmodel. Als we het doorgaand 

verkeer er af trekken zal het percentage richting Peulenstraat-Zuid lager worden en richting de 

kruising groter. Dat past dus in de lijn van de berekende oriëntatie van het autoverkeer conform 

figuur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: oriëntatie autoverkeer nieuwbouwlocatie “‘IJzergieterij’” (bron: openstreetmaps) 

                                           

2 Buiten de spits kan de verdeling richting A15 hoger liggen en richting Boven Hardinxveld lager. Vanwege 

congestie op de A15 richting Gorinchem is de route via de Rivierdijk al snel een goed alternatief (zonder 

congestie 10 resp. 14 minuten tot aan binnenstad Gorinchem).  

Richting Boven Hardinxveld = 305 

autoverplaatsingen (30%) 

Nieuwbouwlocatie 

‘IJzergieterij’ = 1019 

autoverplaatsingen 

Richting A15= 459 

autoverplaatsingen (45%) 

Richting centrum = 255 

autoverplaatsingen (25%) 
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7. Groei autoverkeer kruising Nieuweweg – Rivierdijk 2015 -2030 

De Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (2012, ministerie I&M) laat voor het autoverkeer 

landelijk een groei zien tussen 2009 en 2020 van 20% (RC-scenario3) tot 45% (GE-scenario), 

doorgezet met 5% (RC) tot 10% (GE) tussen 2020 en 2030 (uitgaande van een gelijkblijvende 

wegcapaciteit na 2020). Gemiddeld is dat 1,2% (RC) tot 2,6% (GE). Voor Zuid-Holland is te zien 

dat het autogebruik als bestuurder (feitelijke verplaatsingen met de auto) over langere periode 

(1994 – 2013) met ongeveer 10% (= ca. 0,5% per jaar) is toegenomen en waarbij sinds 2005 

een redelijke stabilisatie is opgetreden (bijlage 3). Naar verwacht zal de groei als gevolg van het 

verbeteren van de economie wel weer meer stijgen dan de stabilisatie van de afgelopen jaren. 

In dit rapport houden we een groei van 1% per jaar aan. 

Gezien de planvorming verwachten wij dat de bouw start rond 2020. Voor het ruimtelijke 

onderbouwing is met een bestemmingsplantermijn van 10 jaar rekening gehouden. In tabel 3 en 

4 zijn de verwachte kruispuntstromen opgenomen voor de ochtend- c.q. avondspits voor 2030. 

Er is een autonome groei van 1% gehanteerd en is daarbij opgeteld de verwachte intensiteiten 

als gevolg van de nieuw te ontwikkelen woonwijk. 

De fiets heeft een beperkte impact op de doorstroming van de kruising. Voor de fiets worden de 

intensiteiten uit de telling van 2015 opgehoogd met 20% naar 2030. 

                                           

3 Dit zijn economische wereldscenario die door het ministerie van I&M worden gebruikt. 

Regional Communities (WLO-scenario) = gematigde groei, NL met name op Europa gericht; 

Global Economy (WLO-scenario) = hoge economische groei, mondiale economie stijgt hard. 



 

OCHTENDSPITS  
7.30 - 8.30 in 2030 

Telwaarde 
2015 in pae 

2030 incl. 
autonome groei 

Woonwijk 
totaal Oriëntatie Ochtendspits in-uit 

Toename 
woonwijk Totaal 2030 

Rivierdijk-oost richting 1 436 506 0       0 506 

Rivierdijk-oost  richting 2 25 29 1019 30% 10% 10% 3 32 

Nieuweweg richting 10 25 29 1019 45% 10% 10% 5 34 

Nieuweweg richting 12 329 382 0       0 382 

Rivierdijk-west richting 8 7 8 1019 30% 10% 90% 28 36 

Rivierdijk-west richting 9 26 30 1019 45% 10% 90% 41 71 

toename autonoom 2015 - 
2030 1,1610  

Tabel 3: berekening verkeersstromen in 2030 op kruising Nieuweweg – Rivierdijk ochtendspits 

 

AVONDSPITS  
16.30 - 17.30 in 2030 

Telwaarde 
2015 in pae 

2030 incl. 
autonome groei 

Woonwijk 
totaal Oriëntatie Avondspits in-uit 

Toename 
woonwijk Totaal 2030 

Rivierdijk-oost richting 1 556 645 0       0 645 

Rivierdijk-oost  richting 2 17 20 1019 30% 10% 75% 23 43 

Nieuweweg richting 10 26 30 1019 45% 10% 75% 34 65 

Nieuweweg richting 12 346 402 0       0 402 

Rivierdijk-west richting 8 10 12 1019 30% 10% 25% 8 19 

Rivierdijk-west richting 9 13 15 1019 45% 10% 25% 11 27 

toename autonoom 2015 - 
2030 1,1610  

Tabel 4: berekening verkeersstromen in 2030 op kruising Nieuweweg – Rivierdijk avondspits 

 

 

 



8. Doorstromingsberekening kruising Rivierdijk - Nieuweweg 

Op basis van de verwachte verkeerstromen, zoals berekend in tabel 3 en 4, is met behulp van 

het computermodel OMNI-x de doorstroming van het kruispunt bepaald. Er zijn drie belangrijke 

ijkcijfers:  

• als de I/C-verhouding4 hoger is dan 0,8 ontstaat er congestie; 

• als de gemiddelde wachttijd meer dan 30 seconden bedraagt gaan bestuurders bij het 

oversteken (onverantwoorde) veiligheidsrisico’s nemen (tabel 5); 

• de maximale wachtrij in de middenberm moet 0 zijn; indien deze 1 of hoger is zal het 

kruisingsvlak worden geblokkeerd. 

Wordt een van cijfers overschreden dan is de conclusie dat het ongewenst is om de 

kruispuntconfiguratie aan te leggen. In tabel 6 zijn de uitkomsten uit de ONMI-x berekeningen 

vereenvoudigd weergegeven, zoals in bijlage 4 zijn berekend. 

Tabel 5: kwalificatie wachttijd (bron: ASVV 2012)5 

De situatie met een middenberm voldoet aan de drie gestelde voorwaarden. Daarmee is de 

doorstroming met een brede middenberm gewaarborgd. Ten opzichte van de huidige situatie zal 

de gemiddelde wachttijd vanuit de Rivierdijk-West fors afnemen. En daarmee worden ook 

verkeersveiligheidsrisico’s voorkomen van bestuurders die te kleine hiaten tussen twee auto’s 

gebruiken om over te steken. 

 

 

 

                                           

4 I/C-verhouding = de verhouding tussen de Intensiteit van het aantal voertuigen en de Capaciteit van de 

weg 

5 Voor voetganger kan ook fietser of automobilist worden gelezen 
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T-kruising met 

middeneiland 

2030 kruising (autonoom + IJzergieterij) 2015 kruising (huidige situatie) 

OCHTENDSPITSUUR   

I/C verhouding 0,36  

Gemiddelde wachttijd 

kruising 

8 seconden  

Gemiddelde wachttijd 

middenberm 

8 seconden  

Maximale wachtrij 

middenberm 

0 voertuigen  

AVONDSPITSUUR   

I/C verhouding 0,46 0,40 

Gemiddelde wachttijd 9 seconden 21 sec 

Gemiddelde wachttijd 

middenberm 

9 seconden n.v.t. 

Maximale wachtrij 

middenberm 

0 voertuigen n.v.t. 

Tabel 6: uitkomsten OMNI-X berekeningen met. bouwplan “IJzergieterij” en brede middeneiland 

T-kruispunt Rivierdijk - Nieuweweg 

De huidige kruising begint anno 2015 ook al behoorlijk aan zijn capaciteit te komen. Kleine 

wijzigingen in de verkeersstromen kunnen zorgen dat het autoverkeer en fietsverkeer (zeer) 

moeilijk van of naar de Rivierdijk-West kan komen. Dit is ook in de berekeningen te zien. In de 

huidige situatie is de wachttijd met gemiddeld 21 seconden vanaf de Rivierdijk-West al slecht. 

Maatregelen op het kruispunt zijn sowieso gewenst, zowel met als zonder nieuwbouwlocatie, om 

de bereikbaarheid vanaf de Rivierdijk-West in de toekomst te waarborgen.  
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9. Ontwerp 

Op basis van bovenstaande bevindingen is gestart met het uitwerken van het kruispunt met een 

middeneiland. 

De ruimte tussen de dwangpunten van de bestaande percelen 

bepalen de mogelijkheid om het ontwerp in te passen. Hiervoor 

zijn verschillende ontwerpen gemaakt, waarbij kritisch is 

gekeken naar: 

• toepassen van bochtverbreding;  

• berijdbaarheid exceptioneel vervoer; 

• verkeersveiligheid fietsverkeer; 

• voldoende opstelruimte voor het autoverkeer; 

• snelheid. 

De eerste twee punten zijn uitgebreid met rijcurve 

programma’s getest en is in de notitie van d.d. 9 oktober 2017 

beschreven. Verder is rekening gehouden dat de bochten zo 

zijn geconstrueerd dat voertuigen in een vloeiende lijn te 

nemen zijn voor het (vracht)autoverkeer.  

Figuur 4: dwangpunten als basis voor het ontwerp 

Voor het fietsverkeer is aan de zuidzijde een ruimte van 0.50 meter beschikbaar tussen rijbaan 

en fietspad. Hierdoor is er voldoende ‘schrikruimte” beschikbaar. In de tegenrichting 

(fietsverkeer van oost naar west) steekt het fietsverkeer regelmatig schuin over (figuur 2). De 

huidige opstelruimte om over te steken is beperkt. In het nieuwe ontwerp komt hiervoor meer 

ruimte beschikbaar om goed op te stellen. In het nieuwe ontwerp schuift de fietsoversteek wel 

enigszins naar het noorden, waardoor de oversteek verder “om de hoek” komt te liggen. De 

uitzichthoek blijft echter goed.  

Door het maken van een middeneilanden kan het autoverkeer in twee etappes oversteken. Om 

voldoende zeker te kunnen staan is een maat van circa 5.00 meter nodig. Vanwege de 

dwangpunten en bochtverbreding is het mogelijk een middeneiland van circa 4.90 meter te 

ontwerpen en loopt af naar ca. 4.00 meter. Om meer 

opstelruimte te creëren in de middenberm worden 

rammelstroken (figuur 5) toegepast, zodat de 

opstelruimte wordt vergroot. 

De rammelstroken zijn alleen nodig voor het uitwijken 

van de achterassen van vrachtverkeer. Door het 

toepassen van de rammelstroken wordt de rijbaan 

visueel versmald, waardoor de snelheid op het 

kruispunt laag blijft. Door het middeneiland kan ook de 

bocht van de Nieuweweg richting Rivierdijk niet meer 

worden afgesneden. 

Figuur 5: voorbeeld rammelstrook 
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10. Conclusie en advies 

Conclusie 

Voor dit verkeerskundig onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Wat is de gewenste ontsluitingsstructuur? 

2. Geef een onderbouwing van de oriëntatie van het verkeer door de bouw van de woningen 

(noordelijke richting Peulenstraat Zuid en oostelijke richting Rivierdijk)? 

3. Wat is het effect van de ontwikkeling op de verkeersafwikkeling op de kruising Rivierdijk-

Nieuweweg? 

 

1. Gezien de toename van het verkeer als gevolg van de “IJzergieterij” is er geen reden om de 

verkeerscirculatie, zoals het instellen van eenrichtingverkeer, aan te passen. De huidige 

situatie voldoet (paragraaf 5). 

 

2. De tweede vraag is beantwoord in figuur 3 (paragraaf 6). Vanuit de ontwikkellocatie 

‘IJzergieterij’ rijdt naar verwachting 25% richting de Peulenstraat Zuid en 45% richting de 

Rivierdijk – Nieuweweg – A15 en 30% richting de Boven-Hardinxveld over de Rivierdijk in de 

spits.  

 

3. In de huidige situatie is de oversteekbaarheid/invoegen van en naar de Rivierdijk-West al niet 

optimaal. In 2030 is het huidige kruispunt echt te krap om zowel de groei van het 

autoverkeer als de nieuwbouwlocatie “IJzergieterij” veilig af te wikkelen. Door het toepassen 

van een middeneiland van circa 5.00 meter blijft de doorstroming en verkeersveiligheid 

gewaarborgd. Fietsers en automobilisten kunnen in twee etappes van / naar de Rivierdijk – 

West oversteken resp. oprijden (paragraaf 8). 

 

 

Advies  

Om in de toekomst de afwikkeling en verkeersveiligheid op het T-kruispunt te waarborgen als 

gevolg van de autonome groei en de ontwikkeling “IJzergieterij” is een reconstructie van het 

kruispunt nodig is met een middeneiland (figuur 6).  

Het ontwerp is uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Nadere detaillering en materialisering is nog 

nodig. Evenals afstemming met bewoners over praktische zaken als de juiste plekken voor het 

parkeren/passeervlakken op de Rivierdijk. 
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Figuur 5: Huidige situatie T-kruispunt Rivierweg - Nieuweweg 

 

Figuur 6: Nieuwe situatie T-kruispunt Rivierweg - Nieuweweg na ontwikkeling IJzergieterij 

(voorlopig ontwerp) 



Bijlage 1: Telling 

 

 

7.00 – 7.15 en 16.00 – 16.15 niet waargenomen i.v.m. te late aankomst als gevolg van filevorming na ongevallen op de A15. Voor het 

drukste uur heeft dit geen invloed.

Hardinxveld- Giessendam (HDX001)
kruising:  Nieuweweg- Rivierdijk

d.d.  dinsdag 15 december 2015

Tak 1 Tak 2 Tak 3

Van: Rivierdijk-oost Rivierdijk-oost Rivierdijk-west Rivierdijk-west Nieuweweg Nieuweweg Rivierdijk-oost Rivierdijk-west Nieuweweg

Naar: Nieuweweg Rivierdijk-west Rivierdijk-oost Nieuweweg Rivierdijk-west Rivierdijk-oost

7.00 7.15

7.15 7.30 88 3 0 4 2 76 9 27 4

7.30 7.45 104 1 4 6 15 93 15 50 6

7.45 8.00 97 11 1 9 2 87 9 31 6

8.00 8.15 121 7 1 5 7 70 9 25 12

8.15 8.30 114 6 1 6 1 79 10 22 4

8.30 8.45 104 6 3 8 7 68 4 10 8

8.45 9.00 105 3 4 3 3 62 7 7 3

16.00 16.15

16.15 16.30 107 3 1 3 4 79 40 12 1

16.30 16.45 141 6 7 4 8 91 19 14 2

16.45 17.00 148 2 0 5 6 87 20 15 3

17.00 17.15 157 7 2 1 2 90 18 9 1

17.15 17.30 110 2 1 3 10 78 11 13 6

17.30 17.45 146 4 3 8 7 89 11 8 0

17.45 18.00 146 2 1 2 2 64 4 6 2

Fiets

Tak 1 Tak 2 Tak 3

AUTO



 

Bijlage 2: RVMK etmaal 2026 
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Bijlage 3: ontwikkeling automobiliteit Zuid-Holland 

(bron: Staat van Zuid-Holland) 

Ontwikkeling automobiliteit in Zuid Holland 
Op basis van de gegevens die door het KiM zijn gebruikt voor het beschrijven van de landelijke 
mobiliteitsontwikkeling (OVG, MON en OviN) is in onderstaande figuur de ontwikkeling van de automobiliteit 
van inwoners van Zuid-Holland weergegeven.  

Ontwikkeling reizigerskilometers in Zuid Holland 1994 – 2013, in miljarden reizigerskilometers 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS (OVG / MON / OviN) 

Het afgelegde aantal kilometers door autobestuurders uit Zuid Holland vertoonde tot 2006 een stijgende lijn. 
Daarna is te zien dat er een grotere spreiding in de waarnemingen opgetreden is. Deze spreiding is 
veroorzaakt door een afname van de steekproefomvang en mogelijk ook door de gewijzigde 
onderzoeksmethodiek. Na een dip in de periode 2008 – 2010 stijgt de bestuurders-mobiliteit in Zuid Holland. In 
2011 zelfs met 6,5. 
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Bijlage 4: Uitkomsten OMNI-X ochtendspits 
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Bijlage 4: Uitkomsten OMNI-X avondspits 
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Huidige kruispuntconfiguratie in 2015 

avondspits 
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Bijlage 5: Voorbeelden omrijden 
 

Van A15 naar de woning (groen) zonder 

belemmering. 

Van woning naar A15 met omweg vanwege 

eenrichtingsverkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van A15 naar woning (groen) gedwongen 

omweg via Rivierdijk. 
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       Van woning naar Boven-Hardinxveld via 

grote omweg (rood). 

 

 

  Van woning naar centrum (rood) geen 

probleem. Andersom alleen via grote omweg. 

 

 

 

 

Bij instelling van 

eenrichtingsverkeer over beperkte 

lengte is de overlast geringer, 

maar niet weg. Van en naar 

A15/Boven-Hardinxveld geen 

probleem (rood en groen). 

Naar het centrum geen probleem, 

maar andersom een langere weg 

nodig. 



Bijlage 11 Actualisatie verkeerskundig onderzoek, 
GraaffTraffic, 1 september 2020



 
 

 
 

 

Notitie 
 
 

ACTUALISATIE 

VERKEERSONDERZOEK 

LOCATIE ‘IJZERGIETERIJ’  
 
 
 
 
Opdrachtgever: Gebroeders Blokland 
Kenmerk: HDX009 
Datum: 1 september 2020 
 

 Aanleiding 
Er is gevraagd om een actualisatie van de verkeersgegevens voor de locatie “IJzergieterij” die 
in het onderzoek d.d. 16 mei 2018 naar voren zijn gekomen. De aanleiding hiervoor is 
enerzijds de nieuwe functies in het gebied die aan het bestemmingsplan zijn toegevoegd. 
Anderzijds is het voor milieuberekeningen nodig de verkeersgeneratie per etmaal in plaats 
van alleen op de drukste momenten in kaart te brengen.  
 
Op basis van de actualisatie komen er 150 woningen en 570 vierkante meter aan 
commerciële ruimte. De “IJzergieterij” takt aan op de Rivierdijk, waar in noordelijke richting 
het centrum kan worden bereikt en naar het oosten richting de A15  kan worden gereden 
(figuur 1). Richting het oosten takt de Rivierdijk (30 km/h) aan op de Nieuweweg en het 
oostelijk deel van de Rivierdijk (beide 50 km/h).  

GraaffTraffic 
Jean Sibeliusstraat 103 
3069 MJ ROTTERDAM  
 
Patrick van der Graaff 
06-46583442 
info@graafftraffic.nl 
 

 

 
 
 

 
 

Tel: 
E-mail: 
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Afbeelding 1:  S ituatie  n ieuwbouwlocatie  ‘ I Jzergieteri j ’ .  

 

 Telling 2018 
In 2018 zijn er tellingen uitgevoerd op de Rivierdijk tussen de Nieuweweg en de Peulenstraat 
Zuid. Uit de gegevens blijkt dat er op een gemiddelde werkdag 565 lichte, 23 middelzware en 
8 zware voertuigen rijden. Voor lichte voertuigen geldt dat er ook sprake is van doorgaand 
verkeer; vanaf de Rivierdijk-Oost naar het Centrum. Voor middelzware en zware voertuigen 
geldt een inrijverbod, met uitzondering van bedieningsverkeer (afbeelding 2). Hieruit valt te 
concluderen dat de 23 middelzware en 8 zware voertuigen verkeer betreft van en naar het 
plangebied “de IJzergieterij” (telling bijlage 2).  Voor lichte voertuigen is de telling niet 
zonder meer van toepassing, omdat er ook “doorgaande voertuigen” richting de 
Peulenstraat-Zuid. 
 

 
Afbeelding 2:  Verkeersbord ‘verboden voor vrachtwagens,  behoudens bedieningsverkeer’ .   

Centrum 
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 Analyse verkeersgeneratie situatie 2018 
Met behulp van de CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig parkeren”, waarin ook de 
verkeersgeneratie is meegenomen, is de verkeersgeneratie van de bedrijven gevestigd in 
2018 op de locatie ‘IJzergieterij’ bepaald. De verkeersgeneratie is afhankelijk van de 
stedelijkheidsgraad van de gemeente. De gemeente Hardinxveld-Giessendam valt in de 
stedelijkheidklasse 4, “weinig stedelijk”. Binnen de gemeente is voor de locatie ‘IJzergieterij’ 
“rest bebouwde kom” aangehouden. Bovendien is uitgegaan van de landelijke standaard: 
het gemiddelde. In tabel 1 is de verkeersgeneratie bepaald aan de hand van het totale BVO 
oppervlak van 4 gebieden. Deze vier gebieden staan aangegeven in afbeelding 3.  

 
De totale oppervlakte en de 
functieaanduiding per gebied zijn 
afkomstig van het vigerende 
bestemmingsplan “Hardinxveld-
Giessendam, bebouwd gebied. Voor de 
verkeersgeneratie zijn twee 
verschillende getallen gebruikt. Voor de 
gebieden 1 tot en met 3 is het type 
‘arbeidsextensief / bezoekersextensief’ 
gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn 
loodsen, opslag- en transportbedrijven. 
Voor gebied 4 (de IJzergieterij) zijn de 
getallen afkomstig uit het type 
‘arbeidsintensief / bezoekersextensief’, 
daaronder vallen onder andere 
industrie en werkplaatsen.  
 
 
 

Afbeelding 3:  Vier  bedr ij fsgebieden bron:  Bestemmingsplan ‘Hardinxveld -Giessendam, bebouwd gebied’) .  

Aan de hand van luchtfoto’s van Ruimtelijke Plannen zijn de vierkante meters bepaald van 
de gebouwen en opstallen van de 4 gebieden van het industrieterrein. Het totaal aantal 
autobewegingen komt uit op 361 voertuigbewegingen per etmaal. Daarvan zijn er dus 23 
middelzware en 8 zware voertuigen uit de verkeerstelling uit 2018.  
 

Tabel  1:  Overz icht  verkeersgenerat ie  I Jzergieteri j  s i tuatie  2018 op basis  van gebouwde voorz ieningen .  
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1 n.b. 231 4,8 11 --- --- 

2 Bedrijf t/m cat. 3.2 2199 4,8 106 --- --- 

3 Bedrijf t/m cat. 3.2 515 4,8 25 --- --- 

4 IJzergieterij cat. 5.1 2197 10,0 220 --- --- 

Totaal --- 5142 --- 361 23 8 

1 

2 

3 4 
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 Analyse maximale verkeersgeneratie huidige 
bestemmingsplan 
Naast de situatie op basis van de gebouwde voorzieningen in 2018 wordt in dit hoofdstuk 
aangegeven dat op basis van de voorwaarden in het huidige bestemmingsplan ook hogere 
verkeersbelastingen mogelijk zijn: 

• Scenario 1 waarbij rekening is gehouden met een hoge verkeersgeneratie met 
vrachtverkeer (deze is vooral voor milieueffecten van belang); 

• Scenario 2, waarbij rekening is gehouden met een hoge verkeersgeneratie met 
personenautoverkeer (deze is vooral voor acceptatie binnen 30 km/u gebied van 
belang). 

 
Voor scenario 1 is in tabel 2 berekend welke hoge vrachtverkeersgeneratie mogelijk is op 
basis van het bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’. Daarvoor is 
gebruik gemaakt van de totale oppervlakte en het maximale bebouwingspercentage.  
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1 n.b. 645 40% 258 4,8 12 --- --- 

2 Bedrijf t/m 
cat. 3.2 

10529 40% 4212 4,8 202 --- --- 

3 Bedrijf t/m 
cat. 3.2 

1144 80% 915 4,8 44 --- --- 

4 IJzergieterij 10561 80% 8449 10,0 845 --- --- 

Totaal --- --- --- 13834 --- 1103 71 24 
Tabel  2:  Overz icht  verkeersgenerat ie met vee l vrachtverkeer  op basis  van de maxima bebouwde oppervlakte 
(bestemmingplan) .  

Bij relatief veel industrie zal het aantal autobewegingen ongeveer 1100 per etmaal 
bedragen. Uitgaande van dezelfde verhouding vrachtverkeer in tabel 1 zijn er qua 
ritgeneratie ongeveer 100 vrachtwagens te verwachten per dag. 
 
Voor scenario 2 is in tabel 3 berekend wat de mogelijke verkeersgeneratie bedraagt, op basis 
van het bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’. Daarvoor is gebruik 
gemaakt van de totale oppervlakte en het maximale bebouwingspercentage en mogelijk 
bebouwingshoogte. In dit scenario is een gedeelte ingevuld met meer kantoren en minder 
met (zware) industrie. 
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1 n.b. 645 40% 1 258 4,8 12 

2 Kantoren (max 8 meter) 

• 50% zonder 
baliefunctie 

• 50% met baliefunctie 

10529 40%  2  
4211 
4211 

 
8,6 

16,6 

 
362 
699 

3 Bedrijfsverzamelgebouw 
t/m cat. 3.2 (max 12 meter) 1144 80%  3 2745 7,8 214 

4 IJzergieterij cat. 5.1 10561 80% 1 8449 10,0 845 

Totaal --- --- --- --- 19874 --- 2132 
Tabel  3:  Overz icht  verkeersgenerat ie met deels kantoor invul l ing op bas is  van de maxima bebouwde opperv lakte  
(bestemmingplan) .  

De verkeersgeneratie in deze situatie met meer kantoorinvulling bedraagt ruim 2.000 
autobewegingen per etmaal. In dit scenario zal vooral personenautoverkeer rijden.  
 

 Analyse verkeersgeneratie nieuwe situatie 
Ook voor de nieuwe situatie is met behulp van de CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig 
parkeren” de totale verkeersgeneratie bepaald. In tabel 4 staat het woningbouwprogramma 
voor de locatie ‘IJzergieterij’ en de verkeersgeneratie die deze oplevert.  
 

Doeleinde Type Aantal Verkeersgene-
ratie per type 

Aantal 
autobewegingen 

Wonen Koop, Vrijstaand 5 8,2 41 

Koop, Twee-onder-een-kap 12 7,8 94 

Koop, Rijwoning 
(tussen/hoek) 

34 7,4 252 

Koop, Appartementen, Duur 93 7,4 688 

Koop, Studio's, Midden 6 6,0 36 

Totaal 
Wonen 

n.v.t. 150 n.v.t. 1110 

Tabel  4:  Overz icht  verkeersgenerat ie woningen nieuwe s ituatie .  

Met de bouw van de 150 woningen zoals beschreven in het woningbouwprogramma is een 
verkeersgeneratie van 1110 autobewegingen per etmaal gemoeid. Naast 150 woningen 
komt er ook nog een commerciële ruimte op de locatie ‘IJzergieterij”. Het omvat een 
oppervlak van 570 vierkante meter BVO. Het oorspronkelijke idee, waarbij de commerciële 
ruimte volledig wordt gebruikt door een kleine horecagelegenheid, zal resulteren in een zeer 
hoge verkeersgeneratie, waarbij ruim 3000 autobewegingen per etmaal reëel zijn. 
Bovendien zullen er veel meer parkeerplaatsen nodig zijn dan de 10 die beschikbaar zijn, 
namelijk 40 op basis van de CROW-publicatie 381.  
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Daarom is het zowel voor het parkeren als voor de verkeersgeneratie handiger om naast de 
kleine horecagelegenheid1, de ‘commerciële ruimte’ ook een invulling te geven met een 
sociaal/medisch doeleinde, daarbij is er per 100 m2 BVO veel minder parkeerruimte nodig 
en is de verkeersgeneratie velen malen lager. Voor het type Café/Bar/Cafetaria staat een 
parkeercijfer van 7,0 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. Daarmee is er ruimte voor ongeveer 
140 m2 BVO voor de horecagelegenheid, als de beschikbare capaciteit van 10 
parkeerplaatsen in acht wordt genomen. Daarmee blijft er 430 m2 BVO over voor 
sociaal/medische doeleinden. Daarbij kan gedacht worden aan doeleinden zoals een 
bibliotheek of gezondheidscentrum. Bij deze doeleinden kunnen de parkeerplaatsen ook in 
dubbelgebruik worden uitgegeven met parkeerplaatsen voor de woningen (‘s avonds, 
bewoners, overdag bezoekers). Met uitwisseling tussen parkeerkencijfers van horeca en 
woningen (dubbelgebruik) is dat niet mogelijk in de avond. 
 
De verkeersgeneratie per 100 m2 BVO voor “kleinschalige horeca” is gebaseerd op 
verschillende cijfers uit de CROW-publicatie 381. Er zijn verkeersgeneratiecijfers voor 
kleinschalige horeca, wel parkeerkencijfers. 
Als basis is er gebruik gemaakt van de verkeersgeneratie van een fastfoodrestaurant (2285 
autobewegingen per vestiging). Een gemiddelde vestiging heeft 200 vierkante meter BVO2. 
Dat zijn dus afgerond 1143 autobewegingen per dag per 100 m2 BVO. 
Verder liggen de parkeerkencijfers voor (fastfood)restaurants twee keer zo hoog als die voor 
kleinere horecazaken. Uitgaande dat de verhouding parkeerkencijfer – verkeersgeneratie 
factor 2 is, zijn er bij kleinschalige horecazaken dan 572 autobewegingen per etmaal per 100 
m2 BVO te verwachten. 
Omdat bij de kleinschalige horeca in de IJzergieterij het om een lokale zaak gaat, waarbij niet 
alle mensen met de auto komen, maar naar verwachting veel mensen in de wijk of fietsers 
langs de dijk, is een reductie van de ritgeneratie van 50% reëel tot 286 ritten per dag per 100 
m2 BVO. Bij bedrijfsopening van 10 uur per dag (bijv. 8-18 uur of 12-22 uur) zijn dat 28 ritten 
per uur = 14 klanten per uur. Bij 7,0 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO voor kleinschalige 
horeca is dat een verblijfstijd van circa een 30 minuten. Dat lijkt ons reëel. In de 
berekeningen gaan we uit van 286 autobewegingen per 100 m2 BVO. 
 
In tabel 5 is de totale verkeersgeneratie aangegeven als er – in plaats van de totale ruimte 
als horecazaak aan te wijzen – ook ruimte wordt gebruikt door sociaal/medische 
voorzieningen. Voor de verkeersgeneratie van het laatst genoemde doeleinde is het 
gemiddelde van een bibliotheek en een gezondheidscentrum gebruikt.  
  

 
1 Bijvoorbeeld een café, bar, broodzaak of cafetaria; geen restaurant 
2 https://www.spronsen.com/brancheinfo/het-fastfoodrestaurant-in-beeld/ 

https://www.spronsen.com/brancheinfo/het-fastfoodrestaurant-in-beeld/
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Doeleinde Voorbeelden Aantal 
m2 

BVO 

Verkeersgene-
ratie per 100 

m2 BVO 

Aantal 
Autobewegingen 

Commercieel Café/Bar/Cafetaria 140 286 400 

Sociaal/Medisch Bibliotheek 430 10,6 46 

Gezondheidscentrum 430 16,0 69 

Commercieel en 
Sociaal/Medisch 

Totaal 570 n.v.t. 469 

Tabel  5:  Overz icht  verkeersgenerat ie commerciële en soc iaal/medische voorz ieningen  nieuwe si tuat ie .  

De totale verkeersgeneratie van de commerciële en sociaal/medische voorzieningen 
bedraagt circa 469 autobewegingen per etmaal. 
 

 Samenvatting 
Voor de situatie in 2018 is met behulp van de CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig 
parkeren” en telgegevens uit 2018 bepaald dat de verkeersgeneratie van de IJzergieterij 
tijdens het verkeersonderzoek per etmaal 330 lichte, 23 middelzware en 8 zware voertuigen 
bedroeg. 
Voor de nieuwe situatie, met 150 woningen en commerciële ruimte van 570 m2 BVO, is de 
verkeersgeneratie 1.569 autobewegingen per dag (bijlage 1), vrijwel allemaal 
personenauto’s.  
 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan is het echter mogelijk om een grotere 
verkeersimpact te hebben dan met het woningbouwplan. De verkeersgeneratie met een 
industriële invulling voor de IJzergieterij kan ongeveer 1.100 voertuigen bedragen, maar wel 
met ongeveer 100 vrachtwagens per dag.  
De verkeersgeneratie met een meer kantoorachtige setting op basis van het vigerende 
bestemmingsplan bedraagt als snel 2.000 voertuigen per dag met zeker evenveel  
vrachtverkeer als in de huidige situatie.  
 
Uitgaande dat er circa 200 personenauto’s doorgaand richting Peulenstraat-Zuid rijden (zie 
hoofdstuk 3), blijft de verkeersintensiteit op de Rivierweg in alle situaties wel onder de 
richtlijn van 3.000 auto’s per etmaal in 30 km/u-straten. 



 
 

Bijlage 1: Overzicht berekende scenario’s 

 

Aantal autobewegingen Situatie 2018 (o.b.v. 
gevestigde faciliteiten en 

telgegevens) 

 Huidige situatie 
maximale oppervlakte 

BPL (industrie) 

Huidige situatie 
maximale oppervlakte 

BPL (kantoor) 

Toekomstige situatie 
(woningen, commercieel & 

sociaal/medisch) 

Lichte voertuigen 330 1008 2077 1579 

Middelzware voertuigen 23 71 40 nihil 

Zware voertuigen 8 24 15 nihil 

Totaal 361 1103 2132 1579 
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Bijlage 2: Verkeerstelling Rivierdijk 2018 
 

 



Bijlage 12 Aanmeldnotitie m.e.r., 
KuiperCompagnons, 8 december 2020
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1.  Beschrijving van het project  
 

De IJzergieterij is een (voormalige) bedrijfslocatie gelegen tussen de A15 en Beneden-
Merwede. Het wordt momenteel nog deels gebruikt als bedrijventerrein, maar reeds lange tijd 
bestaat het voornemen om de locatie te transformeren tot een woongebied. In de structuurvisie 
van de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt de IJzergieterij aangemerkt als potentiële 
woningbouwlocatie en de Rivierdijk en oever van de Beneden-Merwede ter plaatse worden 
genoemd als kansrijk om meer recreatieve voorzieningen mogelijk te maken.  
 
Na het opstellen van de nota met randvoorwaarden is in 2016 gestart met het opstellen van een 
ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan heeft geleid tot een Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
(SPvE) voor de locatie en het voornemen om de ontwikkeling mogelijk te maken middels een 
nieuw bestemmingsplan. In het plangebied zullen maximaal 150 woningen gerealiseerd 
worden. 

 
2.  Waarom een vormvrije m.e.r. beoordeling? 
 

Voor de voorgenomen ontwikkeling dient gemotiveerd te worden of mogelijk sprake is van 
negatieve effecten op het milieu. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling dient het 
bevoegd gezag (in dit geval burgemeester en wethouders) de afweging te maken of een m.e.r.-
procedure dient te worden gevolgd.  

  
In het Besluit m.e.r. zijn categorieën van gevallen aangegeven die (mogelijk) m.e.r-
(beoordelings)plichtig zijn. Voor de bouw van woningen is dit in het Besluit m.e.r. als volgt 
geformuleerd: 

1. D.11.2: de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met 
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, bij een oppervlakte van 100 
hectare of meer aaneengesloten gebied en dat 2.000 woningen of meer omvat of een 
bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer betreft. 

 
De ontwikkeling van de 'IJzergieterij ' tot een woongebied, heeft betrekking op de realisatie van 
maximaal 150 woningen. De beoogde ontwikkeling kan aangemerkt worden als een stedelijk 
ontwikkelingsproject en komt voor in de eerste kolom van de D-lijst horende bij het besluit mer 
(categorie 11.2). De drempelwaarden (kolom 2) worden (bij lange na) niet overschreden. 

 
De drempelwaarden in onderdeel D van het Besluit m.e.r. zijn echter indicatieve waarden. Dit 
betekent concreet dat het bevoegd gezag dient na te gaan of de beoogde activiteit 
daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben. Op grond van artikel 2 lid 
5 van het Besluit m.e.r. is daarom wel deze vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  
 
Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.-
beoordeling of MER noodzakelijk.  
 
Omdat het niet de gemeente is die initiatiefnemer is in dit project, moet de m.e.r.-beoordeling in 
de vorm van een aanmeldnotitie worden opgesteld. Deze aanmeldnotitie moet door de 
initiatiefnemer worden ingediend bij de gemeente en de gemeente dient op een zo vroeg 
mogelijk moment te besluiten over of wel of niet een formele (uitgebreide) m.e.r.-beoordeling of 
MER moet worden opgesteld. De initiatiefnemer moet het m.e.r.-beoordelingsbesluit tevens bij 
de aanvraag om vergunning voegen. 

 
3.  Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 
 

Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die 
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. Deze worden 
hieronder behandeld.  
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1. Kenmerken project / activiteit 
De omvang van het project betreft het realiseren van maximaal 150 woningen. De beoogde 
ontwikkeling blijft ruim onder de drempelwaarde van 2.000 woningen en 100 hectare 
aaneengesloten gebied.  

 
2. Plaats van het project / activiteit  
De locatie IJzergieterij betreft een deels in onbruik geraakt bedrijventerrein. De locatie is 
gelegen aan de Merwede met aan de andere zijde van de rivier de Biesbosch. Aan de 
noordzijde ligt de snelweg A15 en het centrum van Hardinxveld-Giessendam. De 
landschappelijke elementen en de gunstige ligging ten opzichte van de A15 maken het een 
geschikte locatie voor woningbouw.  
 
Afbeelding 3.1 geeft de ligging en begrenzing van het plangebied weer. 
 

 
Afbeelding 3.1: globale begrenzing plangebied Bron: SpaceValue 

 
Het beoogde bouwplan heeft betrekking op de ontwikkeling van maximaal 150 woningen op het 
voormalige bedrijventerrein 'IJzergieterij'. Afbeelding 3.2 geeft de beoogde toekomstige 
inrichting van het plangebied weer, het gaat hier vooralsnog om een proefverkaveling.   

 
Het plangebied zal aan de noord- en de oostkant ontsloten worden via de Rivierdijk. De 
toekomstige woningen zullen bestaan uit rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, 
vrijstaande woningen en appartementen.  
 

  
 Afbeelding 3.2: stedenbouwkundige opzet (proefverkaveling, maart 2020) 
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3. Samenhang met andere activiteiten 
Er zijn geen concrete andere activiteiten in de omgeving van het plangebied gepland of in 
uitvoering.  
 
Deze woningbouwontwikkeling van 150 woningen is regionaal afgestemd. De regiogemeenten 
zijn akkoord dat het plan in het woningbouwprogramma ‘categorie 1’ komt. Het project is 
hiermee opgenomen in het regionale woningbouwprogramma.  
 
4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
reeds meerdere omgevingsaspecten beoordeeld en/of onderzocht. De tabel opgenomen als 
bijlage I bij deze notitie geeft een samenvatting van de afweging per aspect. Aspecten waar 
(mogelijk) nadelige effecten optreden zijn hieronder nader uitgewerkt.  

Archeologie 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan blijkt dat de ontwikkellocatie is gelegen in een 
gebied met verschillende archeologische verwachtingswaarden. Archeologisch onderzoek is 
daarom noodzakelijk.  
 
Het meest recente archeologisch onderzoek voor de locatie dateert van 2013 (IDDS 
Archeologie) en betreft een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend 
veldonderzoek. Het plangebied is gelegen in het buitendijkse gebied. De natuurlijke afzettingen, 
bestaande uit gorzen hebben een lage verwachting omdat ze gevormd zijn door regelmatige 
overstromingen van de Merwede. Over de natuurlijke afzettingen is een ophoogpakket 
aanwezig, voornamelijk bestaande uit zand maar ook vaak uit opgebracht puin van de 
IJzergieterij. Omdat deze locatie ook buitendijks lag en pas bruikbaar werd na ophoging, geldt 
voor dit gebied een lage verwachting voor alle perioden en is geen nader onderzoek benodigd.  
 
In verband met de eventuele verouderde onderzoeksgegevens is in september 2020 een 
second opinion uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de conclusie uit de rapportage uit 2013 niet is 
veranderd. Het aspect archeologie vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling. 
Ecologie 
Om de ontwikkeling van het woongebied mogelijk te maken is sloop van de oude 
bedrijfsbebouwing noodzakelijk. Bij dergelijke werkzaamheden dient, in het kader van de Wet 
natuurbescherming onderzoek te worden uitgevoerd naar mogelijk aanwezige beschermde 
natuurwaarden en dient een beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten 
van sloopwerkzaamheden op deze waarden.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het plangebied geen geschikt leefgebied vormt voor 
beschermde reptielen en amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vaatplaten. Tijdens het 
onderzoek zijn geen huismussen, gierzwaluwen of steenuilen in het plangebied waargenomen. 
Op de locaties zijn geen kleine marters en of steenmarters waargenomen, op een van de 
locaties is een laagvliegende gewone grootoor vleermuis waargenomen, meerdere egels en 
een zwarte roodstaart. Voor de Zwarte roodstaart volstaat een natuurinclusieve maatregel bij 
nieuwbouw in de vorm van een inbouwnestgelegenheid. 
 
Uit de inventarisaties blijkt dat er vaste verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis en 
Gewone grootoorvleermuis aanwezig zijn in de te slopen gebouwen op het terrein. Het gaat 
hierbij om één paarverblijfplaats en drie zomerverblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis 
en om een verblijfplaats van een Gewone grootoorvleermuis. Voor deze soorten moet een 
ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd. 
 
Daarnaast komt naar voren dat meerdere gewone dwergvleermuizen de dijk grenzend aan de 
Beneden Merwede gebruiken als vlieg- en of foerageerroute. Ook andere soorten als laatvlieger 
en watervleermuis zijn hier waargenomen, aan de binnenkant van dijk staat een rij bomen 
(essen) deze vallen in principe buiten het plangebied, echter is bij de nieuwbouw de bedoeling 
het terrein op te hogen tot aan de bovenkant van de dijk. Hierdoor komen deze bomen ter 
vervallen een mogelijke essentiële vlieg- en foerageerroute komt hierdoor in het geding. Een 
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ontheffing voor de wet natuurbescherming en passende maatregelen in de vorm van een 
tijdelijke nieuwe vliegroute is noodzakelijk. 
 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een ontheffingsaanvraag. Deze wordt ingediend ten tijde 
van de aanvraag omgevingsvergunning. Voor het verkrijgen van deze ontheffing worden de 
negatieve effecten op de soorten zo beperkt mogelijk gehouden. Met het treffen van de 
noodzakelijke maatregelen ligt het in de lijn der verwachting dat de ontheffing wordt verleend. 
De Wet natuurbescherming staat dan ook niet in de weg aan de vaststelling van het 
bestemmingsplan.  
 
Stikstof 
Door onderzoeksbureau SWECO zijn stikstofberekeningen uitgevoerd met de AERIUS-
Calculator. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de gebruiks- en bouwfase.  
 
Gebruiksfase 
Met de woningbouwplannen worden in totaal 150 woningen en 1 commerciële ruimte 
gerealiseerd. De woningen en de commerciële ruimte worden niet aangesloten op het gasnet, 
maar worden op een duurzame manier verwarmd. Hierdoor ontstaan bij de verwarming van 
deze woningen geen emissies van stikstof. Op basis van de toekomstige verkeersbewegingen 
is de stikstofdepositie berekend.  De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2024, het eerste 
jaar dat de woningen opgeleverd kunnen worden. De maximale toename gedurende de 
gebruiksfase ten opzichte van de referentiesituatie is 0,00 mol/ha/jaar. 
 
Bouwfase 
De bouwfase kan tot extra stikstofdepositie leiden door de in te zetten voertuigen en mobiele 
werktuigen. Op basis van de huidige kennis omtrent de bouwfase, is door de opdrachtgever 
een inschatting gemaakt van de inzet van materieel en transport. De uitgangspunten voor de 
bouwfase zijn ingevoerd in AERIUS Calculator 2020. De berekeningen zijn uitgevoerd voor alle 
drie de jaren van de bouwfase en het totaal van de gehele bouwfase. De maximale toename 
gedurende de bouwfase ten opzichte van de referentiesituatie is afgerond 0,04 mol/ha/jaar. De 
maximale cumulatieve toename in de drie jaar is afgerond 0,08 mol/ha. 
 
Er is tijdens de bouwfase dus een toename van de stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied 
Biesbosch. Op basis van de redeneerlijn zoals beschreven in de stikstofrapportage kan bij een 
tijdelijke totale toename van de stikstofdepositie van maximaal 0,10 mol/ha gedurende de 
bouwfase negatieve gevolgen voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van 
stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 
De totale maximale toename van de stikstofdepositie tijdens de bouwfase van dit project is 
kleiner dan 0,10 mol/ha. Tijdens de gebruiksfase van het project is er ook geen toename van 
de stikstofdepositie op een door stikstof overbelaste locatie in een Natura 2000-gebied. Overige 
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zijn gezien de aard van de werkzaamheden en de 
afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden ook uitgesloten. 
 
Bodem 
Op basis van verschillende onderzoeken kan worden geconcludeerd gesteld dat er sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie (plaatselijk) en met  ware 
metalen, PAK en asbest (gehele locatie heterogeen matig en sterk verontreinigd). Dat betekent 
dat om de ontwikkeling mogelijk te maken, de grond gesaneerd zal moeten worden. Inmiddels 
is daarvoor als een saneringsplan opgesteld. Het bevoegd gezag van de sanering is GS. Met 
het oog op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is nagegaan of de sanering kan 
worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden dat het geval is. Hierna wordt de voorgenomen 
wijze van saneren beschreven.  
 
In verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein en de eis van het Waterschap dat 
de onderzijde van de fundatie minimaal op 3.00+NAP moet komen te liggen, zal het gehele 
terrein één meter opgehoogd moeten worden. Hiermee zouden de aanwezig immobiele 
verontreinigingen met zware metalen, PAK en asbest in één keer zijn afgedekt met een leeflaag 
en geïsoleerd (functioneel gesaneerd). Het eventueel nauwkeuriger in kaart brengen van de 
immobiele verontreinigingen door mogelijk ‘schone’ gebieden op te sporen en/of het verticaal 
afperken heeft daarom geen toegevoegde waarde. 
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Voorafgaand aan de ontwikkeling van de locatie zullen de mobiele verontreinigingen met 
minerale olie (diesel en bitumen) worden verwijderd tot onder de interventiewaarde. De 
interventiewaardecontour is grotendeels in kaart gebracht. De aanwezige obstakels (nog in 
werking zijnde verhuisbedrijf en de demping) maken verder afperken lastig. Het vaststellen van  
de definitieve omvang van de sanering wordt derhalve bij de sanering gedaan.  
 
Bij  het opstellen van het saneringsplan is gebleken dat een deel van het plangebied, dat  
eigendom is van het waterschap, niet nader is onderzocht. In het kader van een aangrenzende 
bestemmingsplanprocedure is er echter wel onderzoek voorhanden in  dit gebied. Het gaat om 
een drietal boorpunten ter plaatse van een vroegere watergang. In dit onderzoek is op deze 
plaats een verontreiniging aangetroffen. Deze verontreiniging wordt momenteel nader 
onderzocht en deze wordt meegenomen in het saneringsplan. Wanneer de 
omgevingsvergunning wordt ingediend moet dit onderzoek gereed zijn.  
 
Hoewel sprake is van ernstige verontreiniging in het plangebied, is er zicht op een sanering, als 
gevolg waarvan het de verwachting is dat de ontwikkeling op dit punt geen ernstige 
milieugevolgen met zich zal brengen.  

 
Bedrijven en milieuzonering 
Vanuit het oogpunt van bedrijven en milieuzonering is onderzoek gedaan naar de richtafstanden 
behorende bij de bedrijvigheid in de omgeving van het plangebied. In de nabijheid van de locatie 
bevindt zich een rioolwaterzuiveringsinstallatie waarvan de milieucontour tot over het 
plangebied reikt. Door het waterschap worden maatregelen genomen waardoor de contour in 
de toekomst niet langer over de geurgevoelige bestemmingen binnen het plangebied reikt. In 
de planregels is geborgd dat er totdat de maatregelen getroffen zijn, geen geurgevoelige 
objecten mogen worden gerealiseerd. 
 
Hierdoor is uitgesloten dat er woningen gebouwd worden (en gewoond wordt) voordat de 
noodzakelijke maatregelen zijn getroffen door het waterschap. 

 
Luchtkwaliteit  
Een nieuw woongebied waarin ook voorzieningen mogelijk worden gemaakt valt niet binnen de 
NIBM-regeling van de Wet luchtkwaliteit. Om deze reden is onderzoek noodzakelijk naar het 
effect op de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen. Voor dit onderzoek is de 
verkeersaantrekkende werking van de nieuwe woningen en voorzieningen relevant. 
Uitgangspunt is een toename in de maximale verkeersgeneratie van circa 1.579  
motorvoertuigen per etmaal. Met aftrek van de huidige situatie (361 verkeersbewegingen) blijkt 
de bijdrage van het extra verkeer niet in betekenende mate. Een uitgebreide toetsing aan de 
grenswaarde van de Wet milieubeheer is dan ook niet noodzakelijk.  
 
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is tevens beoordeeld of ter plaatse van 
het plangebied mogelijk hogere concentraties luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn. 
Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde grenswaarden niet overgeschreden worden.  
 
Ook op dit punt zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.  

 
Mobiliteit  
In de periode tussen 2015 en 2018 is onderzoek gedaan naar verschillende mobiliteitsaspecten 
die met het plan gemoeid zijn. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de constatering dat de 
toename van het verkeer mogelijk een probleem kan vormen bij de aansluiting Rivierdijk – 
Nieuweweg. Deze kruising zorgt in de huidige situatie reeds voor problemen. 
 
Met de bouw van de 150 woningen zoals beschreven in het woningbouwprogramma is een 
verkeersgeneratie van 1110 autobewegingen per etmaal gemoeid. Naast 150 woningen komt 
er ook nog een commerciële ruimte op de locatie ‘IJzergieterij”. Het omvat een oppervlak van 
570 vierkante meter BVO. Naast een kleine horecagelegenheid wordt de ‘commerciële ruimte’ 
mogelijk ook ingevuld met  sociaal/medisch doeleinden. De totale verkeersgeneratie van de 
commerciële en sociaal/medische voorzieningen bedraagt circa 469 autobewegingen per 
etmaal. In totaal komt dit neer op een verkeersgeneratie van 1.579 autobewegingen per dag.  
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Door de toename van het verkeer – zo blijkt uit onderzoek – moeten  er maatregelen  worden 
genomen om te zorgen voor een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer. In eerste instantie 
is gekeken naar de aanleg van een rotonde bij het kruispunt Rivierdijk - Nieuweweg. Op basis 
van een doorstromingsonderzoek blijkt dat een rotonde qua doorstroming niet nodig is, maar 
dat een brede middenbermconstructie ook zorgt voor veilige afwikkeling op de kruising. De 
keuze voor een middeneiland in plaats van een rotonde heeft ook te maken met de beschikbare 
ruimte. Deze is voor een rotonde te krap.  

 
Het ontwerp voor een kruising met middeneiland is inmiddels besproken met de 
verkeerscommissie en transportbedrijven. Met de reconstructie van de kruising Rivierdijk – 
Nieuweweg ontstaat een verbeterde verkeerssituatie waarmee het aspect verkeer geen 
belemmering vormt voor de voorliggende ontwikkeling. Het aspect levert evenmin belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu op. 
 
Parkeren 
Ten aanzien van parkeren zijn in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 2012-2022 
(GVVP) parkeerrichtlijnen opgenomen. Voor de IJzergieterij wordt uitgegaan van de 
gemiddelde parkeernorm op basis van weinig stedelijk, rest bebouwde kom, conform de CROW 
publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. In het plangebied wordt uitgegaan 
van relatief veel openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, onder andere in de gebouwde 
parkeervoorzieningen onder de appartementen en binnen de verschillende parkeerkoffers.  

 
Rekening houdend met de parkeernorm van de woningen en de benodigde parkeerplaatsen 
voor de extra functies komt het aantal benodigde parkeerplaatsen uit op 332. Deze 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de parkeerbak onder de appartementen, in de 
openbare ruimte en op eigen terrein. Dit aspect heeft geen nadelige consequenties voor het 
milieu.  
 
Geluid 
De te realiseren woningen liggen binnen de in de Wet geluidhinder vastgelegde 
onderzoekszone van de Rijksweg A15. Dit wil zeggen dat er op grond van de Wet geluidhinder 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd en moet worden getoetst aan de nomen uit deze 
wet. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft een hogere grenswaarden beleid. Hierin zijn 
voorwaarden opgenomen waaronder een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld.  
 
Het aspect geluid is een belangrijk aspect geweest bij de voorbereiding van het 
verkavelingsplan en het bestemmingsplan. Er hier hiervoor diverse onderzoeken uitgevoerd 
waarbij de geluidssituatie gedetailleerd in beeld is gebracht. De locatie IJzergieterij kent door 
de ligging nabij de A15 een relatief zware geluidbelasting. Uit onderzoek blijkt dat het geluid niet 
op eenvoudige wijze is af te schermen. De A15 zorgt voor geluidhinder vanuit het westen, 
noorden en oosten door de reflecties van de nieuwe woningen. Voor vrijwel alle woningen in 
het gebied zijn hogere waarden nodig. De maximale ontheffingswaarde wordt niet 
overschreden. Vrijwel alle woningen kunnen voldoen aan het gemeentelijke Hogere 
Waardenbeleid. Voor enkele woningen en appartementen geldt dat deze geen geluidluwe gevel 
of buitenruimte hebben. Voor deze woningen dient afgeweken te worden van het beleid.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat niet kan worden voldaan aan de vereiste aanwezigheid van een 
geluidsluwe gevel op alle verdiepingen van de woningen. Een deel van de grondgebonden 
woningen heeft geen geluidsluwe buitenruimte. Uit onderzoek is gebleken dat door inpandige 
of afgeschermde buitenruimten te maken, een geluidsluwe buitenruimte en een geluidsluw 
geveldeel in deze buitenruimte wel mogelijk is. 
 
De onderzoeken zijn gebaseerd op een enigszins gedateerde verkaveling. Onafhankelijk van 
de verkaveling wordt evenwel geconcludeerd dat voor alle woningen een hogere waarde nodig 
is ten behoeve van het verkeer op de A15. In de regels zijn de meest recente dove gevelkaarten 
opgenomen die zijn gebaseerd op de meest recente verkaveling. In de regels van het 
bestemmingsplan is verankerd dat slechts indien de op de bedoelde kaart aangeduide dove 
gevels zijn gerealiseerd, de woningen mogen worden gebruikt. Als vervolg op deze 
onderzoeken is een hogere waarden procedure in het kader van de Wet geluidhinder doorlopen. 
Hiermee zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu gemoeid.  
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Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of de opslag van gevaarlijke stoffen 
op de omgeving. In het kader van de ontwikkeling van de IJzergieterij is bekeken welke 
inrichtingen (volgens de risicokaart) relevant zijn voor het plangebied. Voor het plangebied zijn 
de Merwede en de Rijksweg A15 aangewezen als respectievelijk vaarroute voor gevaarlijke 
stoffen en transportroute voor gevaarlijke stoffen. In het kader van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent externe veiligheid is onderzocht of 
er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro 
besluit betrekking heeft en is het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de 
eventuele toename hiervan, beoordeeld. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de Beneden-Merwede geen belemmering vormt voor het plan. Het 
plangebied is gelegen binnen de PR 10-6 contour en de PAG zone van de Rijksweg A15. De 
nieuw te realiseren bebouwing komt echter niet binnen deze zones, waardoor dit geen 
belemmering vormt voor het plan. Het groepsrisico komt zowel in de huidige als de plansituatie 
boven de oriëntatiewaarde uit en in de plansituatie vindt een lichte stijging plaats. De VRZHZ 
adviseert dat het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van woningen binnen 90 meter van 
het midden van de rijksweg A15 een drukbelasting van 10 kPA moet kunnen weerstaan.  

In de regels van het bestemmingsplan zijn regelingen opgenomen om de veiligheid te borgen. 

4.  Conclusie 
 

 Het plangebied blijft ruim onder de drempelwaarde zoals opgenomen in de D-lijst van het Besluit 
m.e.r. Uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat als gevolg van de realisatie van het plan 
geen (significante) nadelige milieueffecten optreden – noch op zichzelf, noch in onderlinge 
samenhang bezien- waardoor een uitgebreide m.e.r.-beoordeling niet aan de orde is. 

 
 In deze aanmeldnotitie zijn verschillende milieuaspecten afgewogen die (mogelijk) negatieve 

effecten als gevolg hebben. Uit voorgaande conclusies (en de achterliggende onderzoeken) 
blijkt deze aspecten de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg staan. Het is 
in de lijn der verwachting dat op grond van de afzonderlijke wet- en regelgeving per specifiek 
onderwerp de noodzakelijke ontheffingen en vergunningen worden verleend.   
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Bijlage I – Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling 
  

Aspect Nu Straks Uitwerking 
Archeologie 0 0 Op basis van uitgevoerde onderzoeken kan worden 

geconcludeerd dat er voor dit gebied een lage 
archeologische verwachting geldt. Er is geen nader 
onderzoek benodigd. 

Bedrijven en milieuzonering 0 0 Vanuit het oogpunt van bedrijven en milieuzonering is 
onderzoek gedaan naar de richtafstanden behorende 
bij de bedrijvigheid in de omgeving van het 
plangebied. Hieruit is gebleken dat de inrichtingen, na 
de te nemen maatregelen, geen belemmeringen 
opleveren voor het plangebied en andersom. Dit is 
geborgd in de planregels. 

Bodem - + Op basis van de huidige gegevens kan  worden 
gesteld dat er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In verband met de 
voorgenomen ontwikkelingen zullen de aangetroffen 
verontreinigingen gesaneerd moeten worden. 
Voorafgaand aan de sanering wordt een 
saneringsplan opgesteld, waarin de aanpak van de 
sanering en de randvoorwaarden worden 
beschreven. 

Bezonning 0 0 Geen tot beperkte schaduwwerking door de 
nieuwbouw. 

Brandveiligheid 0 + De woningen zullen voldoen aan de brand-
voorschriften Bouwbesluit. 

Cultuurhistorie 0 0 Uit de kaart van de CHS Zuid-Holland blijken in het 
plangebied geen belangrijke cultuurhistorische en 
landschappelijke kwaliteiten aanwezig zijn. Het 
gebied herbergt geen waardevolle aspecten. 

Duurzaamheid 0 + In het plan wordt aandacht besteed aan 
duurzaamheidsaspecten.  

Ecologie 0 0 Het plangebied is potentieel geschikt voor 
verblijfplaatsen van een aantal beschermde 
diersoorten en vogels met een jaarrond beschermd 
nest. Een ontheffing voor de Wet natuurbescherming 
en passende maatregelen zijn noodzakelijk.  
 
Voor de bouw- en gebruiksfase geldt dat er geen 
toename is van de stikstofdepositie groter dan 0,00 
mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied, 

Economie 0 + Woonbehoefte conform programma. 
Energie 0 + Zie duurzaamheid. 
Externe veiligheid - - Het groepsrisico komt zowel in de huidige als de 

plansituatie boven de oriëntatiewaarde uit en in de 
plansituatie vindt een lichte stijging plaats. Met 
bouwkundige maatregelen kan dit risico worden 
beperkt. Om dit te borgen zijn hiervoor regelingen 
opgenomen in de planregels.  

Geur - + Ten westen van de locatie ligt een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In overleg met 
waterschap Rivierenland is onderzocht of er 
maatregelen te treffen zijn om de geurhinder te 
verminderen. Door het aanbrengen van 
afdekmaatregelen is het mogelijk de emissie zodanig 
te verlagen dat de geurcirkel niet meer over de 
toekomstige bebouwing van het plangebied ligt. Dit is 
geborgd in de planregels. 
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Aspect Nu Straks Uitwerking 
Geluid (Wet geluidhinder) - - De bouw van woningen op deze locatie is mogelijk in 

het geval voor een deel van de gevels van de 
woningen een dove gevel wordt toegepast. Deze 
dove gevel is noodzakelijk omdat de maximale 
grenswaarde van 53 dB voor het verkeer op de A15 
wordt overschreden. In de regels is verankerd dat 
deze voorzieningen ook daadwerkelijk worden 
toegepast.  
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat niet kan worden 
voldaan aan de vereiste aanwezigheid van een 
geluidsluwe gevel op alle verdiepingen van de 
woningen. Een deel van de grondgebonden woningen 
heeft geen geluidsluwe buitenruimte. Uit onderzoek is 
gebleken dat door inpandige of afgeschermde 
buitenruimten te maken, een geluidsluwe 
buitenruimte en een geluidsluw geveldeel in deze 
buitenruimte wel mogelijk is.  
 
Een hogere waarde besluit is noodzakelijk in het 
kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan 
‘IJzergieterij’ voor het verkeer op de A15. Dit besluit is 
inmiddels genomen. 

Gezondheid 0 0 Zie luchtkwaliteit, groen en duurzaamheid. 
Groen + 0 Het aantal m2 groen neemt af door het realiseren van 

woningen. In het stedenbouwkundig plan is echter 
veel ruimte voor groenvoorzieningen. Er zijn 
mogelijkheden voor groene inrichting en toekomstige 
aansluiting op groene routes die uitnodigen tot 
bewegen. 

Klimaatadaptatie 0 0 Zie water. 
Landschap 0 0 N.v.t. 
Licht 0 0 N.v.t. 
Luchtkwaliteit 0 0 De bouw van dit aantal woningen draagt niet in 

betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit, zodat 
uitgebreide toetsing aan de grenswaarde van de Wet 
milieubeheer niet noodzakelijk is. De jaargemiddelde 
grenswaarden worden niet overgeschreden. 

Mobiliteit - + Met de reconstructie van de kruising Rivierdijk – 
Nieuweweg ontstaat een verbeterde verkeerssituatie 
waarmee het aspect verkeer geen belemmering 
vormt voor de voorliggende ontwikkeling. 

Ondergrond + 0 Zie bodem. 
Ruimtelijke kwaliteit - + Een woonbestemming past goed op deze plek. De 

locatie sluit aan op bestaand woongebied.  
Sociale veiligheid 0 + De situering van de nieuwe woonblokken draagt bij 

aan de sociale veiligheid in de wijk.   
Straling 0 0 N.v.t. 
Trilling 0 0 N.v.t. 
Water 0 0 De verharding in het gebied neemt toe. Er zijn diverse 

onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de 
waterberging en toekomstige rioleringsstelsel. In 
samenspraak met het waterschap is er een sluitend 
waterhuishoudkundig plan opgesteld. 

Windhinder  0 0 N.v.t. 
 



Bijlage 13 Waterhuishoudkundig plan, 
KPM Civiel, 29 oktober 2020
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Inleiding 

De IJzergieterij ontleent zijn naam aan de voormalige IJzergieterij die op dit terrein gevestigd was. Het project de 

IJzergieterij is een ontwikkelingslocatie voor woningbouw welke in het verleden heeft gediend als industrieterrein 

van diverse bedrijven. Binnen het plangebied worden diverse woningen en appartementen ontwikkeld. 

Het plangebied is gelegen tussen de Merwede en de A15 en geheel omsloten door dijklichamen. Aan de ene zijde de 

oude rivierdijk en aan de andere zijde de nieuwe dijk. Binnen deze dijklichamen staan diverse bestaande woningen 

en woonarken. Het terrein binnen de dijken wordt als 1 hydrologisch gebied gezien.  

Door de ontwikkeling van de woningbouw verandert de waterhuishouding van het gebied. In deze rapportage wordt 

de huidige en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige situatie wordt beschreven welke maatregelen 

genomen moeten worden ten aanzien van het watersysteem om te voldoen aan het beleid van Gemeente 

Hardinxveld-Giessendam, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat. 

De naastliggende locatie “Woonarken” wordt door de gemeente Hardinxveld-Giessendam ontwikkeld. De 

ontwikkeling van de locatie “Woonarken” en de waterhuishoudkundige gevolgen van deze ontwikkeling zijn in deze 

rapportage buiten beschouwing gelaten. Ondanks deze gescheiden ontwikkeling dient het gebied tussen de dijken 

als één hydrologisch gebied beschouwd te worden. Er wordt daarom toch een doorkijk gemaakt naar de nieuwe 

situatie van de woonarken. De waterafvoer vanuit de ontwikkeling woonarken-terrein mag geen problemen 

veroorzaken bij de IJzergieterij en de bestaande woningen. 

De ontwikkelaar zal indien gewenst persoonlijk langsgaan bij alle aanwonenden van het plangebied om het 

waterhuishoudkundig plan toe te lichten. Hiervoor wordt contact opgenomen door de ontwikkelaar. 

 

  



 
 

5 
 

Huidige situatie 

2.1 Algemeen 

Het plangebied ligt in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Aan de zuidzijde loopt de Merwede, aan de noordzijde 

liggen de Betuwelijn en de A15. Het plangebied is gelegen aan de Rivierdijk ter hoogte van Rivierdijk 827. Voor de 

locatie zie figuur 1. 

 
Figuur 1: Ligging plangebied De IJzergieterij te     Figuur 2: Luchtfoto huidige situatie De IJzergieterij 

Hardinxveld-Giessendam (bron: Google Maps) 

Het plangebied ligt aan de Merwede en was in het verleden een buitendijks gebied. Tegenwoordig is er een nieuwe 

dijk aangelegd tussen plangebied en Merwede waardoor het terrein binnendijks is komen te liggen en rondom is 

omsloten door dijklichamen.  

In de huidige situatie wordt het gebied gebruikt voor wonen en industrie. Figuur 2 geeft een beeld van de huidige 

situatie van het terrein.  

2.2 Maaiveldhoogte 

Het maaiveld in het plangebied varieert tussen de 2.00 en 5.50m NAP (dijk). De gemiddelde hoogte bedraagt ca. 

2.80m NAP waarbij de dijken hoger gelegen zijn. Het laagstgelegen perceel rondom het plangebied ligt op ca. 2.20m 

NAP. Bestaande hoogtes uit de inmetingen terug te vinden op de tekening uit bijlage 1. 

2.3 Bodem 

Er bevindt zich een zanderige toplaag met een dikte van ca. 1.00-3.00m met daaronder een dikke kleilaag tot ca. 

10.00m - NAP. De hoogteligging van het terrein en de bodemopbouw doen vermoeden dat het een opgehoogd 

uiterwaardengebied betreft. 

2.4 Grondwater 

Het plan is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 

In het gebied zijn/waren geen peilbuizen aanwezig die onderdeel uitmaken van een vast meetnet. In mei 2018 zijn 

daarom 6 peilbuizen geplaatst. Tot eind november 2019 is de grondwaterstand op deze locaties gemeten. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat de winter van 2019 extreem nat was, gevolgd door een zeer droog jaar. Ook het voorjaar 

van 2019 was erg droog. 

Peilbuis 01, 03, 04 en 05 zijn gemonitord door middel van een datalogger. Peilbuis 02 en 06 zijn handmatig gemeten. 

In figuur 3 zijn de digitaal- en handgemeten grondwaterstanden af te lezen. Op figuur 4 is zijn de locaties van de 

peilbuizen weergeven. 
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Figuur 3: Grondwaterstanden gemeten met datalogger en handmatig (rode en roze punten). 

 
Figuur 4: Overzicht peilbuislocaties grondwatermonitoring. 

Uit de meetreeksen van de geplaatste peilbuizen blijkt dat: 

• De grondwaterstanden langs de rivier (zuidzijde plangebied) vertonen de minste variatie. De laagste 

grondwaterstanden (5e percentielwaarde) liggen tussen 0,1 en 0,3m NAP, de hoogste (95ste percentielwaarde) 

tussen 1,25 en 1,45m NAP. 

• De grondwaterstanden aan de noordzijde, in de teen van de oude dijk, variëren tussen 1,10/ 1,30m NAP (5e 

percentielwaarde) en 1,70/ 1,80m NAP (95ste percentielwaarde). Hierbij is peilbuis 4 buiten beschouwing gelaten. 

• Hoe verder men van de rivier afkomt des te hoger de grondwaterstand. Ook is een verhoogde waterstand te zien 

richting de oostkant van het plan. 
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2.5 Regenwaterafvoer 

Het regenwater zakt weg in de bodem of stroomt af via de tuinen naar het plangebied. De daken en verhardingen zijn 

aangesloten op het regenwaterriool in de voet van de dijk, welke loost op het oppervlaktewater “De Peulen”. 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam geeft aan dat ervan uitgegaan mag worden dat alle woningen rondom de 

plangrenzen zijn afgekoppeld van het gemengde afvalwater. Nadat de nieuwe dijk is aangelegd is zijn de 

regenwaterafvoeren apart aangesloten.  

Op basis van de revisie tekening van het riool is bekeken welke verhardingen/panden er nog meer op het HWA-stelsel 

zijn aangesloten. Voor de woonarken geldt dat 1 ark is aangesloten op het bestaande regenwaterriool. De overige 

woonarken infiltreren op eigen grond. 

In tabel 1 zijn de resultaten weergeven van de berekening van het verhard oppervlak dat rechtstreeks op het 

oppervlaktewater de Peulen loost. Figuur 5 geeft aan welk verhard oppervlak dit is. 

Verhard oppervlak aangesloten op bestaand HWA-riool 

Soort Totaal oppervlak (bruto) Reken % verhard oppervlak 

(% afgestemd met WSRL) 

Verhard oppervlak (netto) 

Verhardingen       

Bestaande Rivierdijk 3260 100  3260 

Bebouwing 5650 100 5650 

Tuinen 6312 50 3156 

Woonarken 65 100 65 

Parallelweg Rivierdijk 300 100 300 

Totaal  15587   12431 

Tabel 1: resultaten berekening verhard oppervlak op bestaande HWA-stelsel. 

   

 
Figuur 5: Oppervlaktes aangesloten op bestaande HWA-stelsel. 
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Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van de regenwaterafvoer van dit gebied. Bij een 

neerslagreeks T=10 wordt er in totaal ca. 444m3 geloosd via het HWA-stelsel op het oppervlaktewater “De Peulen”. 

Bij de piek van deze bui wordt er ca. 261 liter per seconde geloosd op “De Peulen”.  

2.6 Vuilwaterafvoer 

Het afvalwater/vuilwater van de bestaande panden worden afgevoerd via een persleiding in de voet van de dijk. Deze 

persleiding loost in een verzamelput van de waterzuivering van het Waterschap Rivierenland. De persleiding in de 

teen van de dijk wordt gevoed door diverse pompputten binnen en buiten het plangebied.  
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Toekomstige situatie 

3.1 Algemeen 

Het voormalige terrein van de IJzergieterij in Hardinxveld-Giessendam krijgt in de toekomstige situatie een 

woonbestemming. Er worden 51 grondgebonden woningen en 99 appartementen ontwikkeld. Tevens is er een optie 

gecreëerd voor horeca. In bijlage 2 is de plankaart uit het ambitieplan van De Zwarte Hond weergegeven. 

De toename van het verhard oppervlak en de vuilwaterafvoer heeft gevolgen voor de waterhuishouding. Hiernaast 

gaat ontwikkeling van dit plangebied gepaard met een lichte ophoging van het bestaande maaiveld waardoor de 

grondwaterstanden kunnen stijgen. 

Om het plan toekomstbestendig te kunnen maken en wateroverlast bij naastgelegen percelen uit te sluiten dienen er 

diverse maatregelen getroffen te worden. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de te nemen maatregelen. 

3.2 Eisen overheden 

Het gehele gebied gelegen tussen de Rivierdijk en de nieuwe dijk van de Merwede wordt beschouwd als 1 

hydrologisch geheel. Dit betekent dat niet alleen de bouwkavels maar ook de omliggende gronden meegenomen 

moeten worden bij het berekenen van de wateropgave. Al het regenwater dat er van deze gronden afstroomt moet 

binnen het plangebied geborgen worden. De woonarken worden hierin buiten beschouwing gelaten. Dit is namelijk 

een ander ontwikkelingsgebied en moet in de toekomst het regenwater op eigen terrein bergen. 

Vanuit bevoegd gezag zijn er diverse eisen gesteld aan de waterhuishouding. Deze zijn terug te lezen in 

onderstaande opsomming: 

• Bij een ontwerpbui van T=10+10% mag het oppervlaktepeil niet meer dan 0.20m stijgen. Vuistregel 436m3/ha 

verhardoppervlak bergen. 

• Bij een ontwerpbui van T=100+10% is een maximale peilstijging toegestaan tot de laagste putdekselhoogte 

op wijkniveau. Vuistregel 664m3/ha verhardoppervlak bergen. 

• Maximale afvoer uit plangebied op oppervlaktewater “De Peulen” 1.5l/s/ha. Deze eis wordt verruimd naar 1.92 

l/s/ha. 

• De waterberging dient in 96 uur volledig beschikbaar te zijn. 

• In de beschermingszone is infiltreren niet toegestaan. 

• In de beschermingszone mogen geen ondersgrondse bergingen aangebracht worden. 

• Minimale drooglegging tov vloerpeilen 0.80m t.o.v. as van de weg. 

3.3 Het rioolsysteem 

Het rioolsysteem bestaat uit een vuilwaterriool, twee regenwaterriolen incl. ondergrondse waterbergingen, persleiding 

en een gemaal. Het aan te leggen rioolsysteem is weergegeven in bijlage 3 en 4. 

3.3.1 Regenwater 

Er worden twee aparte regenwater rioolsystemen aangelegd, zodat de systemen elkaar niet nadelig kunnen 

beïnvloeden. Eén systeem voor de nieuwe woningen in het plangebied (rioolsysteem A) en één voor de bestaande 

woningen aan de Rivierdijk (rioolsysteem B). Deze krijgen beide twee ondergrondse waterbergingen welke het 

regenwater tijdelijk zullen bergen. 

Plangebied 

Voor de nieuw te realiseren woningen (rioolsysteem A) wordt binnen het plangebied een apart regenwater 

rioolsysteem aangelegd. In het rioolsysteem zal 66.4 liter (66,4 mm/m2) neerslag per vierkante meter verhard 

oppervlak water geborgen worden. Hiervoor wordt op twee locaties in het plangebied een ondergrondse waterberging 

aangelegd. In verband met de maaiveldhoogte (3,25 m NAP) en de benodigde dekking op de berging (om opdrijven 

tegen te gaan) komt de onderkant van de waterberging op 1,20 m NAP te liggen. Bij deze hoogte liggen de 

waterbergingen in de wintermaanden gedeeltelijk lager dan de grondwaterstand. Om te voorkomen dat de 

waterbergingen zich vullen met grondwater worden ‘waterdichte’ bergingen aangelegd.  
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Rioolsysteem A wordt aangesloten op een bestaand regenwaterriool (diameter Ø700 mm) onderaan de dijk. Dit 

bestaande regenwaterriool ligt diep genoeg om het rioolsysteem van het plangebied onder vrijverval leeg te kunnen 

laten stromen en voert het regenwater af naar het oppervlaktewater “De Peulen”. Om water in het rioolsysteem en de 

waterbergingen vast te kunnen houden wordt er een noodoverlaat geplaatst. De noodoverlaat gaat dienen als escape 

bij neerslagextremen. Deze krijgt een overstorthoogte van 2.60m NAP. Onderin de noodoverlaat wordt een 

knijpconstructie aangebracht (maximale b.o.b. 1.20m NAP) die ervoor zorgt dat het rioolsysteem langzaam leegloopt 

(en daarmee piekbelastingen op de Peulen wordt voorkomen) en de ondergrondse berging voor regenwater weer 

beschikbaar wordt. 

 
Figuur 6: Regenwaterstelsel plangebied 

Bestaande woningen en tuinen Rivierdijk 
De bestaande woningen aan de Rivierdijk, aan planzijde, zijn nu aangesloten op het bestaande regenwaterriool 

onderaan de dijk (afvoerleiding naar “De peulen”). 

De bestaande woningen en de nieuwe woningen kunnen niet op hetzelfde rioolsysteem aangesloten worden. De 

noodoverlaat van rioolsysteem A komt hoger te liggen dan de laagst gelegen bestaande percelen. Indien de 

bestaande woningen/percelen op dit systeem worden aangesloten ontstaat er wateroverlast op de laagstgelegen 

bestaande percelen; het water loopt de kolken/putten uit. Om dit  te voorkomen wordt er daarom langs de 

noordoostzijde van de plangrens een separaat rioolsysteem (rioolsysteem B) aangelegd. De twee rioolsystemen staan 

dan ook niet met elkaar in verbinding.  

Het bestaande regenwaterriool wordt ter hoogte van het plangebied onderbroken en via het plangebied omgelegd en 

aangesloten op de 2 ondergrondse waterbergingen. De voorzieningen kunnen bergen van 1.10m NAP tot een niveau 

van 1,80m NAP. Bij deze hoogten liggen ook deze ondergrondse bergingen in natte perioden geheel of gedeeltelijk in 

het grondwater en worden als ‘waterdichte’ bergingsvoorziening aangelegd. Ook dit rioolsysteem krijgt een eigen 

noodoverlaat (overstortmuur) op de bestaande afvoerleiding onderaan de dijk. Onderin de noodoverlaat wordt weer 

een knijpconstructie (maximale b.o.b. 1.10m NAP) aangebracht welke zorgt voor het leeglopen van de 

waterbergingen. De overstortdrempel komt op een hoogte van 1,80m NAP. 
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Tussen plangrenzen en erfgrenzen van de bestaande woningen worden drainkoffers aangelegd (paragraaf 3.7 gaat 

hier nader op in). Regenwater dat op de percelen van de bestaande bebouwing valt wordt hiermee opgevangen en 

afgevoerd. De drainkoffers worden aangesloten op het aparte regenwaterstelsel (rioolsysteem B). Op dit rioolsysteem 

worden ook de regenwater aansluitingen van de bestaande percelen aangesloten. 

 

 
Figuur 7: Regenwaterstelsel bestaande woningen Rivierdijk en verhardingen Rivierdijk. 

Appartementen/plein 

De appartementen en het verhoogde plein voor de appartementen lozen direct op de Merwede. Het plein wordt op 

afschot richting de Merwede gelegd. In de verharding komt een gootconstructie die het regenwater van de 

appartementen en de verhardingen (plein) richting de Merwede afvoert. Deze is schematisch weergegeven op figuur 

8. De constructie over het dijklichaam wordt in overeenstemming met Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland 

vastgesteld. Deze constructie mag geen nadelige gevolgen hebben voor de waterkering. De gootconstructie moet nog 

hydraulisch berekend worden. 

 
Figuur 8: Illustratie goot t.b.v. afvoer regenwater appartementen en plein. 
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Wegverharding Rivierdijk en woningen Rivierdijk 689 t/m 693 

Aan de oostzijde van het plangebied liggen de woningen 689 t/m 693. Ook deze woningen behoren tot hetzelfde 

hydrologische gebied. Het maaiveld in de achtertuinen, ter plaatse van de teen van de dijk, ligt plaatselijk lager dan de 

hoogte van de noodoverlaat van de nieuwe regenwaterriolering (rioolsysteem A). Het bestaande regenwaterriool 

vanaf deze woningen wordt, net als de overige bestaande woningen aan de Rivierdijk, op het rioolsysteem (B) 

aangesloten. Een gedeelte van de bestaande leidingen worden behouden. Het riool van deze woningen wordt 

opgepakt ter hoogte van Rivierdijk 748 (zuidoostelijke hoek plangebied). Omdat het bestaande regenwaterriool in de 

Rivierdijk bovenstrooms van dit punt ligt, gaat ook de bestaande wegverharding van de Rivierdijk afvoeren naar 

hetzelfde regenwaterstelsel. 

 

 
Figuur 9: Regenwaterstelsel bestaande woningen Rivierdijk en verhardingen Rivierdijk, aansluitingen verhardingen Rivierdijk en woningen 689-693. 

Noodoverlaten HWA stelsels 

De noodoverlaten zijn in principe overstortmuren in een rioolput. Ze zijn omschreven als ‘noodoverlaat’ omdat ze 

vanwege de grote stelselberging (bijna) nooit in werking zullen treden (een ‘normale’ overstort van een gemengd 

stelsel stort meerdere keren per jaar over). De noodoverlaten houden het water vast tot een bepaalde hoogte 

(overstorthoogte). De hoogte is afgestemd op een ‘waterschaps’bui T=100+10% (66.4 mm berging). 

In de overstortmuren worden knijpconstructies aangebracht welke er voor zorgen dat de berging in het rioolsysteem in 

96 uur leegloopt. De knijpconstructie is in principe een gat/sparing in de overstortmuur. Deze worden voorzien van 

een constructie waarbij verstopping van de sparing voorkomen wordt. De exacte diameter van de sparing dient nader 

te worden berekend. 

De noodoverlaten worden aangebracht op 2.60m NAP (rioolsysteem A) en 1.80m NAP (rioolsysteem B). De 

knijpconstructies op 1.20m NAP (rioolsysteem A) en 1.10m NAP (rioolsysteem B). Dit komt overeen met de onderzijde 

van het riool en de ondergrondse waterbergingsvoorzieningen zodat de berging volledig leeg kan lopen en optimaal 

wordt benut. Ter verduidelijking van de constructie zie figuur 10. 



 
 

13 
 

 
Figuur 10: Principe detail noodoverlaten met knijpconstructie 

3.3.2 Vuilwater 

Binnen het plangebied wordt een vrijverval vuilwaterstelsel, gemaal aangebracht en persleidingen worden omgelegd. 

Het vrijverval vuilwaterstelsel gaat zowel het afvalwater uit het plangebied en van de omliggende woningen Rivierdijk 

748 t/m 830 afvoeren. Overbodige persleidingen worden verwijderd en bestaande pompputten worden omgebouwd 

naar vrijverval en aangesloten op het vuilwaterriool in het plan. Het vuilwater voert af naar een nieuw gemaal in het 

westen van het plan. Vanaf dit gemaal wordt het afvalwater verpompt naar de RWZI van het waterschap. Dit wordt 

gerealiseerd door de persleiding van het nieuwe gemaal aan te sluiten op de bestaand persleiding onderaan de dijk. 

De bestaande persleiding ter hoogte van de appartementen/verhoogde plein wordt verwijderd en omgelegd via het 

plangebied. Deze gaat lozen op het nieuwe gemaal. Dit geld ook voor de pompputten/persleidingen vanaf de 

“Woonarken” en woningen Rivierdijk 689 t/m 693. Dit voorkomt verdringing van kleinere pompputten door het nieuwe 

gemaal. 

 
Figuur 11: Vuilwaterstelsel 
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3.4 Berekening 

3.4.1 Verharde oppervlakken 

Het ontwerp houdt rekening met de volgende afvoerende oppervlakken: 

 

Type oppervlak Hoeveelheid 

[m2] 

Verhard 

[%] 

Hoeveelheid 

[m2] 

Afvoer via Rioolsysteem 

Rivierdijk, weg en aantal 

dakoppervlakken  

3.625 100% 3.625 HWA bestaande 

woningen (Rivierdijk) 

B 

Straat nieuw 3.040 100% 3.040 HWA plangebied A 

Parkeren 2.450 100% 2.450 HWA plangebied A 

Achterpaden 550 100% 550 HWA plangebied A 

Plein appartementen 3.786 100% 2.644 Merwede - 

Uitgeefbaar appartementen 2.985 100% 2.985 Merwede - 

Uitgeefbaar blokwoningen 6.607 80% 5.286 HWA plangebied A 

Uitgeefb. vrijstaande woningen 4.228 60% 2.537 HWA plangebied A 

Bestaande woningen tussen 

plangebied en Rivierdijk 

5.585 62% 3.480 HWA bestaande 

woningen (Rivierdijk) 

B 

Terrein woningen 689 t/m 693 1.155 100% 1.155 HWA bestaande 

woningen (Rivierdijk) 

B 

Bestaande woonarken (1 st 

aangesloten op riool) 

65 100% 65 Bestaande riolering 

Ø700 “De Peulen” 

- 

Parallelweg Rivierdijk (rijbaan 

noordzijde woonarken) 

300 100% 300 Bestaande riolering 

Ø700 “De Peulen” 

- 

Totaal HWA plangebied   13.862   

Totaal HWA Rivierdijk   8.260   

Totaal op bestaande riolering Ø700 

“De Peulen” 

  365   

Totaal rechtstreeks naar rivier   5.629   

Tabel 2: Vastgestelde verharde oppervlaktes. 

3.4.2 Berging rioolsysteem 

In totaal moet 66.4 mm per m2 verhard oppervlak geborgen worden. Op de regenwaterriolering voor het plangebied 

(rioolsysteem A) wordt ca. 1.38 ha. Verhard oppervlak aangesloten. Deze bergingen hebben een gezamenlijk 

oppervlak van 620m2 en een bergingshoogte van +1.20m NAP tot +2.60m NAP. Het bergingssysteem kan hiermee 

935 m3 bergen onder de 2 parkeerkoffers en in de riolering, waarvan 824 m3 onder de parkeerkoffers en 111 m3 in 

de rioolbuizen. Dit komt neer op een berging van 67.5 mm. Hiermee wordt voldaan aan de bergingseis. 

Op het regenwaterstelsel voor de Rivierdijk (rioolsysteem B) wordt ca. 0.83 ha verhard oppervlak aangesloten. Deze 

bergingen hebben een gezamenlijk oppervlak van 720m2 en een bergingshoogte van +1.10m NAP tot +1.80m NAP.  

Het systeem kan 583 m3 bergen, waarvan 479 m3 onder de twee andere parkeerkoffers en 104 m3 in de rioolbuizen. 

Dit komt neer op een bering van 70.6 mm.  

Hiermee wordt voldaan aan de bergingseis uit de beleidsregels van Waterschap Rivierenland. 

3.4.3 Riolering regenwater 

Ontwerpbelasting 

Waterschap Rivierenland heeft voor het ontwerp drie neerslaggebeurtenissen aangeleverd: 

• een neerslaggebeurtenis van eens per tien jaar + 10% (T10+10%); 

• een neerslaggebeurtenis van eens per honderd jaar +10% (T100+10%); 

• een blokbui van 70mm in één uur 

De blokbui 70mm volgens het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland.  

Daarnaast is bui 10 uit de Leidraad Riolering doorgerekend.  
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De neerslagkarakteristieken van de aangeleverde buien zijn als volgt: 

  Eenheid T10+10% T100+10% 70 mm in 1 uur bui10 (Leidraad riolering) 

Neerslagsom [mm] 122 170 70 35,7 
Neerslagduur 

 
10 dagen 10 dagen 1 uur 45 min. 

Neerslagpiek [mm/5min] 10,89 16,09 5,83  
Neerslagintensiteit [l/s/ha] 363 536 194 210 

Tabel 3: neerslagkarakteristieken T=10+10%, T=100+10%, blokbui 70mm en bui 10. 

Het ontwerp voor de regenwatervoorzieningen is gebaseerd op het uitgangspunt: geen (berekend) water op 

straat/maaiveld bij bui10 (Leidraad) en de blokbui van 70mm, waarbij de berging vol is bij aanvang van de bui. 

 

Het ontwerp is vervolgens getoetst aan buien die het waterschap heeft aangeleverd (t=10+10% en T=100+10%). Voor 

deze buien is aangenomen dat de berging bij aanvang van de bui leeg was (peil start berekening = +1,0m NAP). 

Uitgangspunten 

Voor de dimensionering van het riool, zie bijlage 4. Overige uitgangspunten zijn onderstaand weergegeven. 

• waterpeil “De Peulen” o.b.v. streefpeil: +1.00m NAP 

• wandruwheid HWA-riolering beton: k = 3 mm 

• inloopparameters: volgens de Leidraad Riolering (tabel B1.2 C2100)  

Van de putten buiten het plangebied is de maaiveldhoogte afgelezen van de terreinmeting zoals verwerkt op de 

ontwerptekening(en) van KPM Civiel: 

 

Rioolsysteem 
A 

m NAP 
 

Rioolsysteem 
B 

m NAP 
 

Kolken achtertuinen m NAP 

R30 3,4 
 

R30 3,4 
 

Kolk 0 3,1 
R29 2,9 

 
R29 2,9 

 
Kolk 1 2,87 

R28 2 
 

R28 2 
 

Kolk 2 3 
R27 2,6 

 
R27 2,6 

 
Kolk 3 2,28 

H1 3,25 
 

H23 3,25 
 

Kolk 4 2,66 
H2 3,25 

 
H24 3,25 

 
Kolk 5 2,66 

H3 3,25 
 

H25 3,25 
 

Kolk 6 2,48 

H4 4,5 
 

H26 3,25 
 

Kolk 7 2,74 
H5 3,25 

 
H27 3,25 

 
Kolk 8 3,22 

H6 3,25 
 

H28 3,25 
 

Kolk 9 2,58 
H7 3,25 

 
H29 3,25 

   

H8 3,85 
 

H30 3,3 
   

H9 3,25 
 

H31 2,7 
   

H10 3,25 
 

H32 3,45 
   

H11 3,25 
 

H33 4 
   

H12 3,25 
 

H34 3,25 
   

H13 3,25 
 

H35 3,25 
   

H14 4 
 

H37 3,25 
   

H15 3,3 
 

H38 3,25 
   

H16 3,25 
 

H39 3,25 
   

H17 3,25 
 

H40 3,25 
   

H18 3,25 
 

H41 3,25 
   

H19 3,45 
 

H42 3,25 
   

H20 3,9 
 

H43 3,25 
   

H21 3,35 
 

H44 3,55 
   

H22 3,25 
 

R22 2,7 
   

   R21 5    
  

 
R20 2,81 

   
   

R19 2,78  
  

Tabel 4: Puthoogtes nieuwe, bestaande riolering en kolken in bestaande achtertuinen. 

  



 
 

16 
 

Uitleg berekening 

De berekeningen zijn uitgevoerd door middel van Sobek. Sobek is een 1d modellering waarbij verhard oppervlak op 

een knooppunt in het model wordt gekoppeld. In bijlage 4 is een schematisering van het model opgenomen.  

Resultaten berekening 

De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in bijlage 5. Waterschap Rivierenland en Gemeente Hardinxveld-

Giessendam heeft als aanvullende eis gevraagd een blokbui 70mm, volgens het Convenant Klimaatadaptief Bouwen 

Zuid-Holland, door te rekenen. Voor water op straat is de meest maatgevende situatie bui 10 uit de Leidraad (hoogste 

neerslagintensiteit, zie tabel 3), bij een volle berging. Deze heeft namelijk een grotere piek als de blokbui 70mm. Er 

wordt voor geen enkele neerslagsituatie water op maaiveld berekend.  

De berekening neerslagreeks T=10 met een gevulde berging geeft aan dat er geen water op straat komt te staan 

wanneer er meerdere extreme buien vlak achter elkaar vallen. Hieruit kan afgeleid worden dat het water over de 

noodoverlaat gaat en het achterliggende bestaande riool toereikend genoeg is voor deze bui.  

Rand van de modellering (riolering) is de uitstroom van het bestaande riool op het oppervlakte water “De Peulen”. 

Voor het oppervlaktewater is het streefpeil van 1.00m aangehouden. Dit komt overeen met het streefpeil van “De 

Peulen”. De noodoverlaten zitten op 2.60 en 1.80m NAP. Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de stijghoogte 

tussen “De Peulen” en noodoverlaten onder de overstorthoogte liggen. Bij peilstijgingen van “De Peulen” kan het 

water dus nog steeds vrij uitstromen en worden er nog geen problemen verwacht doordat de stijghoogte onder de 

noodoverlaten blijft. 

De bestaande riolering (Ø700 mm) waarop de nieuwe riolering gaat lozen heeft voldoende afvoercapaciteit voor extra 

aanvoer vanuit het plangebied. Er is enige drukopbouw, maar deze blijft voor bui 10 beneden de (laagste) 

overstorthoogte van 1,80m NAP. Hiermee is berekend dat de bestaande riolering (Ø700 mm) voldoende capaciteit 

heeft om het regenwater van deze bui af te voeren. 

Bij een neerslagreeks van T=100+10% wordt geen water over de overstort berekend. Hiermee voldoet het systeem 

ook aan de eis van de neerslagreeks T=10+10% omdat de T=100+10% een zwaardere bui is. Beide resultaten zijn 

terug te vinden in bijlage 5. 

De noodoverlaten zijn berekend op een breedte van 2.10m (rioolsysteem A) en 1.40m (rioolstelsel B). 

In de achtertuinen van de bestaande woningen aan noord-/oostzijde van het plan zijn op de laagste punten van de 

percelen kolken toegevoegd in de berekeningen. De meeste kolken zijn ook fysiek aanwezig (andere zijn fictief 

opgenomen). De kolken zijn in de berekeningen aangesloten op rioolsysteem B (bestaande woningen). Ook hier is 

uitgegaan van de meest maatgevende neerslagsituatie Bui 10 (bij een gevulde berging). Tevens is de blokbui 70mm 

in beschouwing genomen. De hoogtes van deze kolken zijn terug te vinden in tabel 4. Uit de berekeningen blijkt dat bij 

beide neerslagsituaties hier geen water via kolken/ het maaiveld uit treedt. Het resultaat is terug te zien in figuur 23 en 

28 uit bijlage 5. Hieruit blijk dat op het laagste punt (+2.28) in de achtertuinen een waakhoogte van 0.10-0.25m 

aanwezig is en bij de woningen 689 t/m 693 is dit (maaiveld op 2.58m NAP) 0.00-0.10m. Op de overige locaties wordt 

een waakhoogte berekend van 0.25-0.50m. 

Uit de resultaten is ook af te lezen dat t.p.v. put H31 en R22 het maaiveld verhoogd moet worden naar minimaal 

2.50m NAP. 

3.4.4 Riolering vuilwater 

De vuilwaterriolering voert onder vrij verval af naar een nieuw te realiseren pompput die het water verpompt naar de 

rioolwaterzuivering. Er wordt een diameter van Ø315 mm toegepast.  

In het plangebied worden 51 woningen en 99 appartementen gerealiseerd en er worden 25 bestaande huishoudens 

aangesloten op het vuilwaterstelsel. Ook is er ruimte voor horeca. Bij een gemiddelde woningbezetting van 2.5 

inw/huishouden en een maximale DWA-hoeveelheid van 10 l/inw/uur ligt de maximale DWA-belasting voor de 

huishoudens 4.38 m3/uur.  

De VWA-belasting van horeca wordt volgens de Kennisbank riolering berekend aan de hand van het aantal 

werknemers. Dit komt neer op 50 l/uur. Voor de horeca in het appartementencomplex kan worden uitgegaan van 

maximaal 10 werknemers. Dit komt neer op 0.50 m3/uur/werknemer. 
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In het plangebied wordt ca. 632m vuilwaterriolering aangelegd. De VWA-riolering heeft dan een bergend vermogen 

van ca. 44 m3. Met een aanvoer van 4.88 m3/uur kan bij gemaaluitval ca. 9 uur afvalwater worden geborgen voordat 

er problemen ontstaan. 

Er is contact geweest met de RWZI. De ontvangstkelder op de RWZI heeft voldoende capaciteit om dit extra aanbod 

te ontvangen. De hierboven berekende toename van het vuilwateraanbod kan daarmee direct afgevoerd worden naar 

de RWZI. Er was sprake dat er een bufferput aanwezig zou zijn welke vergroot dient te worden. De put is volgens de 

beheerder van de RWZI bestemd voor een afsluiter en niet om afvalwater te kunnen bufferen. 

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de bestaande persleiding toereikend genoeg is voor de toename van het 

afvalwater als gevolg van de planontwikkeling. Tijdens de uitwerking van het nieuwe gemaal wordt de bestaande 

persleiding doorgerekend en indien nodig vervangen voor een grotere diameter. 

3.4.5 Ledigingscapaciteit rioolsystemen 

Eis bevoegd gezag: 

• Maximale afvoer uit plangebied op oppervlaktewater “De Peulen” 1.5l/s/ha. 

• De waterberging dient in 96 uur volledig beschikbaar te zijn. 

Het verhard oppervlak is berekend in paragraaf 3.4.1. van dit rapport. In totaal wordt er in de nieuwe situatie 2.21ha 

verhard oppervlak aangebracht. Dit resulteerd tot een neerslag bij T=100+10% (664m3/ha) van 1469m3. Bij een 

afvoercapaciteit van 1.5l/s/ha (1469m3/2.21ha*1.5l/s/ha*3.6m3/u=123uur) duurt het 123 uur voordat de totale berging 

weer beschikbaar is. 

Met de huidige eis van 1.5l/s/ha wordt niet voldaan aan de eis van “het in 96 uur beschikbaar komen van de volledige 

bergingsruimte”. Deze eisen zijn tegenstrijdig. Bij een eis van maximaal 1.5 l/sec/ha afvoeren kan er maximaal 518m3 

in 96 uur kan worden afgevoerd terwijl er 664 m3/ha geborgen moet worden. 

Aan de eis “het in 96 uur beschikbaar komen van de volledige bergingsruimte” wordt voldaan met een maximale 

afvoercapaciteit op het oppervlaktewater “de Peulen” van 1.92l/s/ha (1469m3/96uur/2.21ha/3.6=1.92l/s/ha). 

Waterschap Rivierenland geeft aan dat de eis “het in 96 uur beschikbaar komen van de volledige bergingsruimte” van 

groter belang is dan de maximale afvoercapaciteit. Waterschap Rivierenland heeft dan ook akkoord gegeven op een 

maximale afvoer van 1.92l/s/ha. 

Voor rioolsysteem A (plangebied) komt dit neer op 2.66l/s, voor rioolsysteem B (bestaande woningen Rivierdijk en 

verhardingen Rivierdijk) op 1.59l/s. 

3.4.6 Oppervlaktewater “De Peulen” 

In paragraaf 2.5 van dit rapport is de hoeveelheid regenwater bepaald dat in de huidige situatie direct loost op het 

oppervlaktewater “De Peulen”. Bij een Bui 10 (neerslagreeks T=10) komt dit neer op een maximale afvoer van 261l/s. 

In de toekomstige situatie gaan we 1.92 l/s/ha lozen om te kunnen voldoen aan de eis “De waterberging dient in 96 

uur volledig beschikbaar te zijn”. Dit komt neer op een totale afvoer van 4.25l/s  15.3m3/u.  

De berekening bij een bui 10 toont aan dat er in de bestaande situatie velen maler meer geloosd wordt op het 

bestaande riool onderaan de dijk (afvoerleiding plangebied) en het oppervlaktewater “De Peulen”. 

De nieuwe ontwikkeling zal dus geen negatieve effecten hebben op het peil van het oppervlaktewater “De Peulen”. 

Simpelweg omdat we het water eerst bergen en geleidelijk afgeven aan “De Peulen”. 

3.5 Bergingsvelden 

In paragraaf 3.4 van dit rapport is berekend dat de rioolsystemen voldoen aan de bergingseis uit de beleidsregels van 

Waterschap Rivierenland. 

Er zijn meerdere ondergrondse waterbergingssystemen te verkrijgen. Om tot het beste systeem te komen is er een 

variantenstudie uitgevoerd tussen diverse systemen. In samenspraak met Gemeente Hardinxveld-Giessendam zal 

een definitieve keuze voor een systeem worden gemaakt. 
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Vooralsnog is gekozen voor de Watertable van Trewatin. In figuur 12 is ter verduidelijking van het systeem een 

illustratie toegevoegd van een project elders in het land. 

 
Figuur 12: Illustratie waterbergingsvoorziening Watertable Trewatin (bron: Website Trewatin). 

De Watertable van Trewatin is een betonnen bergingssysteem bestaande uit losse prefab elementen. Op de bodem 

worden vloerplaten (industrieplaten) gelegd waar een betonelement op komt in de vorm van een tafel. Deze “tafels” 

zijn in diverse standaard hoogtes verkrijgbaar. De wanden worden eveneens met prefab betonnen platen afgesloten.  

Peilen achtertuinen liggen minimaal op 2.28m NAP maar merendeels > 2.80m NAP. Waterbergingen aan de oostzijde 

komen met onderkant dek maximaal op +1.80m NAP, de waterbergingen aan de westzijde op +2.60m NAP. De 

westelijke waterbergingen liggen op een dusdanige afstand van de bestaande percelen dat deze geen invloed hebben 

op de laagstgelegen percelen. De oostelijke waterbergingen liggen voldoende diep. Het risico is dus erg klein. 

Om te voorkomen dat de bergingen zich vullen met grondwater worden ze rondom ingepakt met een EPDM-folie.  

Het risico op wateroverlast vanuit de waterbergingen wordt weggenomen doordat ook de bovenzijde wordt ingepakt 

met een EPDM-folie waardoor ze rondom zijn ingepakt. De EPDM-folie wordt aan elkaar “gelast” zodat deze 

waterdicht is. Het water kan dus niet via de bodem naar laaggelegen percelen toestromen en/of de grondwaterstand 

verhogen. “Overlopen” van de waterberging is hierdoor niet mogelijk 

3.6 Grondwater 

Binnen het project worden maatregelen getroffen om ongewenst hoge grondwaterstanden te voorkomen. Het 

plangebied wordt opgehoogd naar ca. +3.25 c.q. 3.50m NAP. Zonder maatregelen leidt dit tot een kleine 

grondwaterstandverhoging. Door het gehele plangebied te voorzien van een drainage stelsel worden ongewenste 

grondwaterstanden voorkomen. Onder de woningen en wegen worden drainagebuizen aangelegd. Bevoegd gezag 

eist een drooglegging van minimaal 0.80m ten opzichte van straatpeil. Dit wil zeggen dat het grondwater tot maximaal 

0.80m onder toekomstig maaiveld mag stijgen. De drainage zorgt ervoor dat deze grondwaterstand niet hoger kan 

worden. De drainage wordt aangebracht op ca. 1.00 minus toekomstig straatpeil. De drainage wordt aangesloten op 

het hemelwaterriool van het plangebied en wordt tijdelijke geborgen waarna het via de knijpconstructie afvoert op “De 

Peulen”.  
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Figuur 13: overzichtstekening drainage toekomstige situatie. 

De drainage langs de plangrenzen (tegen bestaande percelen aan) hebben als hoofddoel het opvangen van 

regenwater dat over maaiveld afstroomt.  

Ondanks onderstaand model (figuur 14) aangeeft dat drainage niet nodig is wordt de drainage voor de zekerheid toch 

aangelegd om bij nog extremere situaties de drooglegging te garanderen. Dit is een nadrukkelijke wens van 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het model geeft een grondwaterstand aan (in m NAP) welke hoort bij een 

situatie T=10. De drainage wordt in dit plan op ca. 2.25m NAP aangebracht. 

 

Figuur 14: Grondwatermodel Waterschap Rivierenland bij een T=10 situatie. 
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3.7 Wateropvang plangrenzen 

In de bestaande situatie stroomt bij extreme buien een deel van het regenwater dat op de bestaande percelen valt 

naar de laaggelegen delen van de IJzergieterij. In de toekomst komt het maaiveld van het plangebied hoger te liggen 

en is dit niet meer mogelijk. Om dit afstromende regenwater af te voeren worden er tussen de plangrenzen en de 

perceelsgrenzen van de bestaande woningen aan de Rivierdijk grindkoffers aangebracht. Deze grindkoffers zijn 

voorzien van drainage welke het water afvoert naar het waterbergingssysteem in het plangebied. Deze constructie is 

enkel bedoelt voor het opvangen van regenwater dat over het maaiveld afstoomt en dus niet voor het onttrekken van 

grondwater. De drainage wordt boven de maximale gemeten grondwaterstand aangebracht. 

De waterberging in dit rioolsysteem (B) is voldoende groot om een bui T=100+10% (66.4mm) te kunnen opvangen. 

Daarna gaat het regenwater via de noodoverlaten in het rioolsysteem richting het oppervlaktewater “De Peulen”.  

Om het hoogteverschil op te vangen tussen plan en bestaande percelen worden bij een hoogteverschil keerwanden 

geplaatst. Achter deze keerwanden/taluds (tegen perceelsgrenzen bestaande woningen) worden de grindkoffers 

aangelegd. De drainage wordt voorzien van doorspuitputten zodat deze beheersbaar/te reinigen is. 

Op figuur 15 is ter illustratie het voorstel van de keerwanden/grindkoffers weergegeven.  

  
Figuur 15: Illustratie oplossingen opvangen regenwater bestaande percelen 748 t/m 805 

Voor het opvangen van regenwater op het perceel van Rivierdijk 823 worden twee kolken geplaatst op het 

laagstgelegen deel van het perceel. 

3.8 Woonarken 

De ontwikkeling van het terrein van de woonarken wordt los gezien van het bestemmingsplan de IJzergieterij. Het 

terrein van de woonarken wordt ontwikkeld door Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Er wordt bewust een knip 

gemaakt tussen deze twee verschillende planontwikkelingen.  

In het plan IJzergieterij kan alle neerslag, uit de maatgevende buien, van de planontwikkeling IJzergieterij, de 

bestaande woningen aan de Rivierdijk en de verharding van de Rivierdijk worden geborgen. Hiervoor is geen 

grondgebied van de woonarken nodig. In de bestaande situatie loost er conform de revisie-tekening van de gemeente 

1 woonboot direct op de bestaande HWA-leiding richting “De Peulen”. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De overige 

woonarken zijn niet op het HWA-stelsel aangesloten, lozen op maaiveld en infiltreren op eigen terrein. De neerslag dat 

op het bestaande verhard oppervlak van de woonarken valt is opgenomen in de rioleringsberekening.  

Ondanks de knip tussen de ontwikkelingen IJzergieterij en Woonarken moet de ontwikkeling van de woonarken wel 

mogelijk zijn en niet tot problemen leiding in de bovenstroomse riolering. Hiervoor is een tweede berekening opgesteld 

waarbij de nieuwe inrichting van de woonarken is meegenomen. Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft hiervoor 

het verhard oppervlak aangeleverd. Dit kom neer op 1350m2 bebouwd oppervlak en 2925m verhard oppervlak in de 

tuinen (incl. ontsluiting woningen), tezamen ca. 4300m2. Dit extra verhard oppervalk is in de berekening toegevoegd 

op de rioolstreng tussen putnr. R27-R28. Voor de berekening is uitgegaan van de meest extreme situatie uit dit 

rapport. Dit betreft een neerslagreeks T=10, uitgaande van een volle berging (dus nadat de waterschapsbui 

T=100+10% is gevallen). De resultaten zijn terug te vinden in bijlage 6. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden 

dat er in de bestaand afvoerleiding Ø700 (riool achter de overstort/benedenstrooms) een grotere stijghoogte ontstaat. 

Echter zijn de effecten, door de hoogte van de noodoverlaten, bovenstrooms klein. Voor stelsel A geldt dat er ter 

plaatse van H13 (zie figuur 16) water op straat berekend wordt. Dit betreft echter <0,001 m.  
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De parkeerkoffer komt hier op 3.50m (wegens opdrijven). Door het straatpeil ter plaatse van deze put 0.10m te 

verhogen naar +3.35m NAP sluit dit beter aan bij de hoogte van de parkeerkoffer en wordt water op straat voorkomen.  

    
Figuur 16: Illustratie met aanduiding put waar water op straat   Figuur 17: Illustratie meest kritische kolk achtertuinen bestaande woningen  
(<0.001m) ontstaat.      Rivierdijk. 

Bij rioolstelsel B vindt bovenstrooms ook een kleine stijghoogte verhoging. De meest kritische locatie is kolk 3 in de 

achtertuin van woning Rivierdijk 797 (zie figuur 17). Deze verhoging leidt ook hier nog steeds niet tot water op 

straat/maaiveld. Conclusie: De IJzergieterij staat de ontwikkeling van het “Woonarken” terrein dus niet in de weg.  

 

Uit de resultaten is tevens te herleiden dat de afvoer van de Woonarken niet via de IJzergieterij kan verlopen. Het 

hemelwater van het “Woonarken” terrein moet dus achter (benedenstrooms) de overstort lozen. 

Bewoners 

In de bestaande situatie van de woonarken is er op het lagere gedeelte van het terrein eens wateroverlast. Dit wordt 

bevestig vanuit de Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Vanuit de bewoners komen signalen dat men vreest dat dit 

door de ontwikkeling van de IJzergieterij alleen maar erger gaat worden. Dit is echter niet het geval. De 

waterhuishouding wordt, door ontwikkeling van de IJzergieterij, t.o.v. de bestaande situatie alleen maar verbeterd. Er 

wordt een heel nieuw rioolstelsel aangebracht. Waar in de bestaande situatie het water infiltreert of direct wordt 

afgevoerd wordt in de toekomst het water vastgehouden en langzaam afgevoerd naar “De Peulen”(ca. 15 m3/u). Dit 

leidt ertoe dat de bestaande afvoerleiding Ø700mm op terrein van de woonarken enkel wordt ontlast (zie ook 

paragraaf 3.4.5.). Het rioolsysteem is ontworpen op extreme bui T=100+10% terwijl normaal een bui 8 (eens per 2 

jaar) wordt gehanteerd. Daarbij komt dat de berekeningen aantonen dat de stijghoogte in het bestaande riool 

Ø700mm (t.p.v. woonarken) zelfs bij een bui T=10 met volle berging (dus nadat de waterschapsbui T=100+10% is 

gevallen) er nog voldoende waking is t.o.v. het maaiveld. “Overstromen” van het riool is bij deze neerslagextremen 

volgens de berekeningen dan ook niet mogelijk. 

Om grondwateroverlast te voorkomen wordt het gehele plan voorzien van drainage. De meeste tijd van het jaar liggen 

deze boven de grondwaterstanden. Bij extreme situaties als hoog water of extreme buien zal deze drainage in werking 

treden en ervoor zorgen dat grondwater niet te hoog komt te staan. Zie ook paragraaf 3.6. 

3.9 Water op straat 

In paragraaf 3.4 is berekend dat er bij een bui 10 (bij een gevulde berging) en een blokbui 70mm (bij een gevulde 

berging) nog steeds geen water op straat komt te staan en het water via de noodoverlaat wordt afgevoerd. Toch 

worden maatregelen getroffen waardoor er binnen het plangebied water op straat kan staan en hemelwater niet direct 

over maaiveld naar de laagstgelegen percelen toestroomt. Dit zijn de bestaande woningen aan de Rivierdijk en het 

terrein van de woonarken. 

De gemeente geeft de voorkeur aan een bol profiel voor de wegen. Door rondom het plangebied een kerende hoogte 

te creëren op +3.40m NAP, straathoogte van 3.25m NAP (as weg) en een hoogte van de goot op +3.18m NAP aan te 
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brengen kan er nog enigszins hemelwater geborgen worden (gemiddeld wordt ca. 0.18m berging op straat 

gecreëerd). 

De kerende hoogte wordt gecreëerd door keerwanden, snelheidsremmers (bij parkeerkelder) en verhoogde 

kantopsluitingen aan te brengen. De noord- en zuidzijde van het plan wordt deels opgesloten door de dijklichamen. 

Water op straat en in tuinen tot een hoogte van +3.40m NAP veroorzaakt overlast maar nog geen schade (vloerpeilen 

op +3.50m NAP).  

Vaste peilen plangebied: 

• Straatpeil ligt op +3.25m NAP. 

• Vloerpeilen woningen +3.50m NAP. 

• Vloerpeilen studio’s/appartementen +3.50m NAP. 

• Vloerpeil parkeerkelder/trappenhuizen +3.30m NAP. 

In bijlage 7 is met de blauwe arcering weergegeven welk deel van het plangebied wordt omsloten met een kerende 

hoogte tot +3.40m NAP en dus water op straat kan hebben. 

De rioleringssystemen zijn op de buien T=10+10% en T=100+10% doorgerekend. Dit zijn extremen waarbij de 

noodoverlaat/overstort nog niet in werking treedt. Water op straat is daarom onwaarschijnlijk.   
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Bijlage 1: Hoogtes bestaande situatie 

Figuur 18: uur 19: 
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Bijlage 2: Inrichtingsplan De Zwarte Hond 

Figuur 20: 
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Bijlage 3: Ontwerp riolering 

Figuur 21: 
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Bijlage 4: Schematisering riolering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22: Schematisering rioleringsplan 
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Bijlage 5: Resultaten hydraulische berekening riolering 

Resultaten bui 10 (leidraad riolering), volledig gevulde berging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figuur 23:Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij bui10 Leidraad Riolering uitgaande van een volledig gevulde berging 
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Figuur 24: Waakhoogte achtertuinen bestaande woningen [m t.o.v. maaiveld] bij bui10 Leidraad Riolering, oost- en noordzijde plangebied 
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Lengteprofielen riolering, bui 10 (leidraad riolering), volledig gevulde berging 

 
Figuur 25: Lengteprofiel rioolstelsel A vanaf lozingspunt tot aan put H14 (noordzijde) bij bui10 (berging vol).  

Figuur 26: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf lozingspunt bij snelweg tot aan put H44 (noordoostzijde) bij bui10 (berging vol) 

 
Figuur 27: Lengteprofiel rioolstelsel B vanaf lozingspunt tot aan put R19 (oostzijde) bij bui10 (berging vol). 
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Resultaten blokbui 70mm, volledig gevulde berging 

 

 
Figuur 28: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij blokbui 70 mm in 1 uur (berging vol) 
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Figuur 29: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij blokbui 70 mm in 1 uur (berging vol), oost- en noordzijde plangebied
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Lengteprofielen riolering, blokbui 70mm, volledig gevulde berging 

 
Figuur 30: Lengteprofiel Stelsel B vanaf lozingspunt bij snelweg tot aan put H44 (noordoostzijde) bij een volle berging en 
neerslagsituaties 70 mm in 60 minuten (blauwe lijn) en 40 mm in 60 minuten (rode lijn). 

 
Figuur 31: Lengteprofiel Stelsel B vanaf lozingspunt bij snelweg tot aan put R19 (oostzijde) bij een volle berging en 
neerslagsituaties 70 mm in 60 minuten (blauwe lijn) en 40 mm in 60 minuten (rode lijn). 

 
Figuur 32: Lengteprofiel stelsel A vanaf lozingspunt tot aan put H14 (noordzijde) bij een volle berging en neerslagsituaties 70 mm in 
60 minuten (blauwe lijn) en 40 mm in 60 minuten (rode lijn). 
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Resultaten bui T=10+10%, lege berging 
 

 

Figuur 33: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij bui T10+10% (berging leeg) 
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Resultaten bui T=100+10%, lege berging 

 

 

 
Figuur 34: Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij bui T100+10% (berging leeg)
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Lengteprofielen riolering, bui T=10+10% en T=10+100%, lege berging 

 

 
Figuur 35: Lengteprofiel Stelsel B vanaf lozingspunt bij snelweg tot aan put H44 (noordoostzijde) bij T100+10% (blauwe lijn) en 
T10+10% (rode lijn). Opmerking: de weergegeven waarden zijn maximale waarden, deze kunnen zich voor alle knopen op een 
ander tijdstip voordoen. 

 
Figuur 36: Lengteprofiel stelsel B vanaf lozingspunt tot aan put R19 (oostzijde) bij T100+10% (blauwe lijn) en T10+10% (rode lijn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 37: Lengteprofiel stelsel A vanaf lozingspunt tot aan put H14 (noordzijde) bij T100+10% (blauwe lijn) en T10+10% (rode lijn).
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Bijlage 6: Resultaten hydraulische berekening riolering nieuwe situatie woonarken 

Resultaten bui 10 (leidraad riolering), volledig gevulde berging 

Figuur 38:Waakhoogte [m t.o.v. maaiveld] bij bui10 Leidraad Riolering uitgaande van een volledig gevulde berging, incl. verhard opp. nieuwe ontwikkeling woonarken.
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Lengteprofielen riolering, bui 10 (leidraad riolering), volledig gevulde berging 

 

Figuur 39: Lengteprofiel Stelsel A vanaf lozingspunt tot aan put H14 (noordoostzijde) bij bui10 en een volle berging. De blauwe 
stijglijn weergeeft de situatie met het verhard oppervlak van de nieuwe ontwikkeling van de woonarken, rood is zonder de nieuwe 
ontwikkelingen van de woonarken. 

 

Figuur 40: Lengteprofiel Stelsel B vanaf lozingspunt tot aan put H37 (noordoostzijde) bij bui10 en een volle berging. De blauwe 
stijglijn weergeeft de situatie met het verhard oppervlak van de nieuwe ontwikkeling van de woonarken, rood is zonder de nieuwe 
ontwikkelingen van de woonarken.  
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Bijlage 7: Overzichtskaart water op straat 
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Bijlage 14 Explosievenrapportage, 
BeoBom, 13 maart 2020



 

Gemeente Hardinxveld – Giessendam 

T.a.v. dhr. K. de Jong 

Raadhuisplein 1 

3370 AD Hardinxveld - Giessendam 

 

Hardinxveld-Giessendam, 13  maart 2020 

 

Betreft: Prio locatie ‘IJzergieterij’ gemeente Hardinxveld-Giessendam  

Bijlagen: CE inventarisatie- en bodembelastingkaart 

 

Geachte heer de Jong, 

 

In het kader van het lopende gemeentebrede vooronderzoek Conventionele Explosieven (hierna: 

CE) van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de gemeente Hardinxveld - Giessendam twee 

locaties binnen de gemeente aangemerkt als ‘Prio locaties’, te weten de projectlocaties wezen als 

locaties die prioriteit moeten krijgen bij het onderzoek. Het draait om de locaties ‘Rokerij’ en ‘IJzer-

gieterij’. Voorliggende briefrapportage heeft betrekking op laatstgenoemde.  

 

Middels deze briefrapportage zal inzichtelijk worden gemaakt of voorafgaande aan de voorgeno-

men bodemroerende werkzaamheden op projectlocatie IJzergieterij maatregelen met betrekking 

tot CE noodzakelijk zijn, of  dat deze vanuit OCE-oogpunt zonder beperkingen kunnen worden uit-

gevoerd. 

 

Doel 

 

Het doel van deze briefrapportage is om: 

 te analyseren in hoeverre er ter plaatse van het projectgebied te Hardinxveld-Giessendam 

een verhoogd risico bestaat op het aantreffen van CE; 

 de opdrachtgever van advies te voorzien wat betreft eventueel benodigde vervolgstappen 

in het kader van explosievenopsporing.  

 

Geraadpleegde gegevens 

 

Onderstaande informatie en bronnen/instanties werden geraadpleegd: 

 De gemeentearchieven van de voormalige gemeenten Hardinxveld en Giessendam en de 

provinciale archieven van Zuid-Holland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog; 

 Aanvullend archiefmateriaal van verschillende instanties zoals het Nationaal Archief, het 

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie; 



 

 Literatuur met betrekking tot de voormalige gemeenten Hardinxveld en Giessendam; 

 Database BeoBOM; 

 Luchtfotomateriaal van verschillende data; 

 Gegevens opdrachtgever betreffende het project ‘IJzergieterij’; 

 Ruimrapporten (MORA’s) van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD). 

 

Begrenzing projectgebied 

 

Het projectgebied is begrensd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. On-

derstaande afbeelding toont het projectgebied. 

Figuur 1. Locatie ‘IJzergieterij’, waarop deze briefrapportage betrekking heeft. Bron satellietbeeld: World Imagery. 

Resultaten archief en literatuuronderzoek 

 

Uit het archief- en literatuuronderzoek is gebleken dat er binnen het huidige grondgebied van de 

gemeente Hardinxveld-Giessendam gedurende de Tweede Wereldoorlog verscheidene oorlogs-

handelingen hebben plaatsgevonden die CE achtergelaten kunnen hebben. Het betreft hier met 

name enkele bombardementen en beschietingen door geallieerde vliegtuigen. Grondgevechten 

hebben niet plaatsgehad. 

 

Op verscheidene locaties binnen de gemeente zijn door Duitse troepen verdedigingswerken aan-

gelegd, waaronder verschillende loopgraven, wapenopstellingen en stellingen voor luchtdoelge-

schut. 

 



 

Uit het bronnenmateriaal is niet gebleken dat ter plaatse van het projectgebied IJzergieterij oor-

logshandelingen hebben plaatsgevonden waardoor mogelijk sprake is van het achterblijven van CE. 

 

Slechts één enkele gebeurtenis vond plaats in de directe nabijheid van het projectgebied. Het be-

treft hier een beschieting van een Duitse vrachtwagen door een geallieerde jager/jachtbommen-

werper op het Giessendamse deel van de Rijksweg 15, op 17 oktober 1944. Tevens werd tijdens deze 

aanval een luchtdoelmitrailleur in de nabijheid, opgesteld onder een niet nader gespecificeerd via-

duct, beschoten.1 

 

Het viaduct dat mogelijk bedoeld wordt is het viaduct over de rijksweg bij de gemeentegrens met 

Sliedrecht, aangezien dit ten tijde van de oorlog het enige viaduct over de rijksweg was dat op het 

grondgebied van Giessendam lag. De exacte locatie en invloed van de beschieting op de vrachtwa-

gen kan echter niet met zekerheid bepaald worden.  

 

Het geraadpleegde bronnenmateriaal biedt onvoldoende aanleiding voor de (gegronde) afbake-

ning van een verdacht gebied als gevolg van deze, of andere, oorlogshandelingen binnen de ge-

meente Hardinxveld-Giessendam. 

 

Indicaties en contra-indicaties voor het achterblijven van CE 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn de volgende indicaties en contra-indicaties voor het 

achterblijven van CE in het projectgebied naar voren gekomen: 

 

Indicaties: 

 

 In de directe nabijheid van het projectgebied IJzergieterij heeft op 17 oktober 1944 een be-

schieting door een geallieerde jager/jachtbommenwerper plaatsgevonden. 

 

Contra-Indicaties 

 

 Op luchtfotomateriaal zijn geen oorlogsgerelateerde verstoringen gesignaleerd binnen het 

projectgebied; 

 Binnen het projectgebied zijn geen eerdere CE-vondsten bekend. 

 

Leemten in de kennis 

 

De volgende leemten in de kennis zijn gesignaleerd: 

Algemeen 

 
1 Regionaal Archief Dordrecht (RAD), toeg. nr. 647/inv.nr.1407. 



 

 De ervaring leert dat niet alle archiefstukken de tand des tijds doorstaan, wat verschillende 

oorzaken kan hebben (onbewuste oorzaken zoals brand, of bewuste vernietiging van ar-

chiefstukken). Het is in principe mogelijk dat CE-gerelateerde informatie sinds 1945 verloren 

is gegaan. Hiermee samenhangend kan het eveneens voorkomen dat bepaalde gebeurte-

nissen, door verdwijning van de oorspronkelijke bron, niet meer getoetst kunnen worden 

en er enkel nog sprake is van een interpretatie van de oorspronkelijke bron (bijvoorbeeld 

in de literatuur). Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog worden verder niet alle gebeurte-

nissen vastgelegd, simpelweg omdat deze onopgemerkt bleven, of omdat deze niet de 

moeite van het vastleggen waard geacht werden. 

 

Specifiek voor het projectgebied: 

 

 De exacte locatie en invloed van de beschietingen door geallieerde jagers/jachtbommen-

werpers ter plaatse van de Rijksweg 15 (thans A15) op 17 oktober 1944 kan niet met zeker-

heid worden vastgesteld. 

 

Conclusie en advies 

 

Voorliggende briefrapportage werd opgesteld teneinde vast te stellen in hoeverre het ter plaatse 

van de prio locatie ‘IJzergieterij’ binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam sprake is van een 

aantoonbaar verhoogd risico op het aantreffen van CE.  

 

Op basis van het geheel van geraadpleegde bronnen kan worden geconcludeerd dat er géén feite-

lijke aanwijzingen zijn gevonden voor de aanwezigheid van CE binnen het projectgebied. De binnen 

het projectgebied geplande werkzaamheden kunnen vanuit OCE-oogpunt op reguliere wijze plaats-

vinden. 

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn ontstaan naar aanleiding van bovenstaande, dan vernemen 

wij dit graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

BeoBOM 

Frank Barink 

OCE adviseur 

Senior OCE deskundige 

Directeur 



Bijlage 15 
Nota inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan



 
Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” 

Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” (gedateerd op 17 oktober 2019) heeft van 24 
oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage gelegen. Het voorontwerp was in te zien via de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een analoog boekje van het plan lag ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. Ook is het voorontwerp toegezonden aan de overleginstanties zoals 
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  
 
De inspraakprocedure, die geen juridisch onderdeel is van de bestemmingsplanprocedure, is bedoeld 
om onvolkomenheden te signaleren. Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn 25 
inspraakreacties ontvangen.  
 
In deze Nota van Inspraak en Overleg geeft het college van burgemeester en wethouders formeel 
antwoord op de ontvangen inspraak- en overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan. In 
verband met overlappingen tussen reacties zijn deze samengevat in vier rubrieken: Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw, Verkeer en Overig. Binnen deze rubrieken worden de reacties beantwoord. 
Tevens wordt aangegeven of er naar aanleiding van de reactie eventuele veranderingen moeten 
worden doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Met de beantwoording van de inspraak- en overlegreacties en de verwerking van de ambtshalve 
wijzigingen wordt de fase van het voorontwerp afgesloten. De veranderingen die uit de overleg- en 
inspraakreacties voortkomen, en de ambtshalve wijzigingen, worden doorgevoerd in het 
ontwerpbestemmingsplan.  
 
De Nota van inspraak is onderverdeeld in de thema’s ruimtelijke ordening, stedenbouw, verkeer en 
overig. Binnen deze thema’s komen de reacties aan bod die zijn binnengekomen met betrekking tot 
het betreffende thema. De reacties vanuit de provincie en het waterschap zijn los beantwoord en 
opgenomen na de beantwoording per thema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” 

Ruimtelijke Ordening 
 
Geluidsoverlast 
In de reacties komt meerdere malen naar voren dat belanghebbenden vrezen voor meer 
geluidsoverlast. De hoogte van de appartementen zou kunnen zorgen voor een verandering van de 
weerkaatsing van geluid, en dreigen een nieuwe geluidswal te worden. Ook zijn er zorgen voor de 
geluidsoverlast die de bouw met zich meebrengt. Gevraagd wordt welke norm er wordt gehanteerd 
voor de geluidsbelasting voor de woningen in de Peulenstraat-Zuid, Rivierdijk-West, van Damstoep en 
Breedewaij en waarom er geen maatregelen genomen worden om binnen de norm te blijven. 
Daarnaast wordt er gevraagd of er metingen zijn gedaan om de geluidsbelasting vast te stellen en hoe 
aan te tonen is dat de geluidsbelasting de eventuele maximale toelaatbare norm op de gevels niet 
overschrijdt.  
 
Reactie 
Wij begrijpen deze zorgen. Ten aanzien van de mogelijke weerkaatsing: dit zal gaan over de 
geluidsbelasting vanuit de A15. Langs de A15 staat echter al een geluidsscherm, waardoor dit geluid 
iets wordt gedempt. Daarnaast is de afstand van de weg naar het appartementengebouw relatief 
groot, het geluid zal op deze afstand verder worden gedempt. Over deze afstand blijft er weinig tot 
geen geluid over wat zich kan weerkaatsen. Het geluid wat eventueel weerkaatst wordt op de 
‘terugweg’ weer gedempt, waardoor er bij de bestaande woningen geen (extra) geluidsoverlast 
overblijft.  
 
Tijdens de bouw dient er te worden voldaan aan de waarden zoals opgenomen in het Bouwbesluit. 
Hierin zijn dagwaarden in de hoeveelheid geluid opgenomen die bij het uitvoeren van werkzaamheden 
niet overschreden mogen worden.  
 
Er wordt enkel getoetst aan de Wet Geluidhinder wanneer er nieuwe woningen worden geprojecteerd. 
Voor de bestaande woningen aan de Peulenstraat-Zuid, Rivierdijk-West, van Damstoep en Breedewaij 
is dit dus niet gebeurd. Er is dus geen maximale toelaatbare norm opgenomen voor deze bestaande 
woningen. Zoals hierboven toegelicht vindt er geen verslechtering van de geluidsbelasting plaats door 
de A15. De enige extra geluidsbelasting die op kan treden is wanneer er extra verkeersbewegingen 
plaatsvinden op de Peulenstraat. Dit wordt nader toegelicht onder het kopje ‘Verkeer’. 
 
Bij de nadere uitwerking van het stedenbouwkundig plan – dit gebeurt nadat het bestemmingsplan is 
vastgesteld – moet worden bekeken op welke wijze de nieuwe woningen ten aanzien van de 
geluidsbronnen, zo gunstig mogelijk gepositioneerd kunnen worden. Zekerheidshalve worden nu voor 
de worst-case berekende woningaantallen hogere waarden aangevraagd, zoals genoemd in de 
toelichting van het bestemmingsplan.  
 
Sanering 
Er zijn enkele reacties binnengekomen die ingaan op de eventuele sanering van het gebied. Gevraagd 
wordt waarom de grond niet afgegraven en gezuiverd wordt, maar enkel wordt afgedekt. Tevens wordt 
er opgemerkt dat met de voorgenomen parkeergarage er grond zal moeten worden verplaatst. Dit zou 
alleen onder bepaalde voorwaarden/normen zijn toegestaan.  
 
Reactie 
Ook deze zorgen begrijpen wij. In de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen dat in het 
kader van het toekomstig gebruik het plangebied geschikt moet worden gemaakt. Hierbij wordt 
uiteraard getoetst of aan de vigerende wet- en regelgeving wordt voldaan.  
 



 
Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” 

Vanwege de huidige ligging van het maaiveld zal het terrein in ieder geval gedeeltelijk worden 
opgehoogd. Hiermee ontstaat een nieuwe leeflaag. Het is echter nog niet concreet op welke manier 
dit gaat gebeuren. Aan de precieze uitwerking hiervan wordt nog gewerkt, en hierover zult u te zijner 
tijd geïnformeerd worden. De parkeergarage onder de appartementen wordt niet ondergronds 
aangelegd. Dit is niet mogelijk in verband met de veiligheid van de dijk. Het dek van de garage is het 
nieuwe maaiveld voor de appartementengebouwen en ligt ongeveer een meter boven de kruin van de 
dijk, zodat het nieuwe plein voor de appartementen in de toekomst – na een (eventuele) dijkverhoging 
– gelijkligt met de dijk. Er wordt dus geen grond afgegraven voor de parkeergarage. 
 
Uitstoot van stoffen 
Uit de reacties blijkt dat er zorgen zijn omtrent de uitstoot van schadelijke stoffen. De stoffen zouden 
door de toekomstige hoogbouw worden tegengehouden en zich concentreren op één plaats. 
Daarnaast zou de hoeveelheid verkeer een navenante hoeveelheid schadelijke stoffen tot gevolg 
hebben. Er wordt gevraagd of er metingen zijn verricht en welke toelaatbare norm er wordt 
gehanteerd.  
 
Reactie 
In de toelichting van het bestemmingsplan is een beoordeling van de luchtverontreinigende stoffen 
opgenomen. Hieruit blijkt dat de jaargemiddelde concentraties niet hoger zijn dan de grenswaarden. 
Voor de stoffen NO2 is de waarde maximaal 30 µg/m3 en voor PM10 is die waarde 20 µg/m3 . Voor 
PM2,5 bedraagt deze waarde 12 µg/m3.  
 
Daarnaast is berekend welke bijdrage het toekomstige plan levert aan de concentraties. Hier is 
uitgegaan van een worst-case berekening van 1133 extra voertuigbewegingen met een aandeel van 
2% vrachtverkeer. Uit deze berekening blijkt dat het extra verkeer niet in betekenende mate bijdraagt 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
Dat de stoffen zich zouden concentreren op één plaats, is in dit geval niet aan de orde. De 
appartementengebouwen worden niet als een aaneengesloten bebouwingsfront gerealiseerd, maar 
kennen openingen in de bebouwing. Hierdoor worden de luchtverontreinigende stoffen snel verwerkt 
en zullen zich alleen direct aan de weg hogere concentraties voordoen. Zoals eerder opgemerkt 
worden wettelijke normen niet overschreden. 
 
Waterhuishouding 
Een groot deel van de reacties gaan in op de waterhuishouding in het gebied. Veel bewoners ervaren 
op dit moment al wateroverlast in hun woning, en vragen zich af wat de invloed van het plan hierop is. 
Er wordt gevraagd wat de mogelijke verandering van het grondwater is en waarom er gekozen is voor 
een infiltratiesysteem. Men vraagt zich af waarom het Waterhuishoudingsplan nabij de bestaande 
woningen niet eerst uitgewerkt is voordat het VO-bestemmingsplan is uitgewerkt. Ook wordt er 
volgens belanghebbenden niet gegarandeerd dat de lager gelegen bestaande woningen niet vernatten 
en dat verontreinigingen op de locatie uitspoelen. Er wordt gevraagd of er onderzoek gedaan naar 
risico van verticale drainage en het weglekken van grondwater door het aanbrengen van verticale 
leidingen ten behoeve van de geo-warmte. Ook is er volgens belanghebbenden een gevaar voor 
verticaal uitlogen van verontreinigende stoffen in de bovenste grondlagen en vervuiling van dieper 
gelegen grondwater. 
 
Reactie  
Over de waterhuishoudkundige inrichting in de toekomstige situatie wordt momenteel nog overleg 
gevoerd met Waterschap Rivierenland. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt uitgegaan 
van een ondergronds krattensysteem. In principe zorgt dit systeem voor voldoende berging in het 
gebied. De afvoer vindt gedoceerd plaats via de bestaande leiding onder de A15 richting De Peulen.  
 



 
Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” 

Aangezien de appartementen hoger liggen dan de dijk wordt ervoor gekozen om het hemelwater van 
de verharding van het podium en de daken van de appartementen rechtstreeks te lozen op de rivier. 
Dit ontlast het binnendijkse gebied en is een duurzame oplossing: geen omweg via de polder en zonder 
tussenkomst van een gemaal. 
 
De bestaande bebouwing langs de zuidkant van de Rivierdijk (en langs de noordzijde van het 
plangebied) worden aangesloten op een apart hwa riool dat afvoert naar het naastgelegen 
bemalingsgebied woonwijk De Peulen. De meeste percelen komen lager te liggen dan de nieuwe 
straatpeilen in het plangebied. Daarnaast is de terreinhoogte van de meeste percelen niet/nauwelijks 
hoger dan de hoogte van de noodoverlaat van de berging in het plangebied. Om wateroverlast op de 
bestaande percelen te voorkomen worden er langs de oostzijde van de plangrens drainkoffers gelegd 
waarin het regenwater opgevangen kan worden. De drainkoffers worden aangesloten op een apart 
regenwaterstelsel (hwa riool). Het aparte regenwaterstelsel krijgt eigen bergingsvoorzieningen, met 
een b.o.b. van + 1.20 m t.o.v. N.A.P. Dit riool wordt niet beïnvloed door het riool in het nieuwe hogere 
deel van de wijk. 
 
De voorzieningen in het hoger gelegen deel kunnen bergen tot een niveau van + 1,80 m t.o.v. N.A.P. 
Bij deze hoogten ligt de berging in natte perioden geheel of gedeeltelijk in het grondwater. Om het 
hele jaar door te kunnen bergen, moet een ‘dichte’ bergingskelder worden aangelegd. De berging 
wordt voorzien van een doorlaat en een noodoverlaat. De overlaatdrempel komt op een hoogte van + 
1,80 m t.o.v. N.A.P. 
 
Aan de oostzijde van het plangebied is het maaiveld in de achtertuinen/ in de teen van de dijk 
plaatselijk lager dan de hoogte van de noodoverlaat van de nieuwe regenwaterriolering in het 
plangebied. Het bestaande regenwaterriool in de teen van de dijk achter de woningen 689 t/m 693 
kan daarom niet op de nieuwe regenwaterriolering in het hoger gelegen deel worden aangesloten. De 
bestaande regenwaterriolering kan wel ter hoogte van Rivierdijk 748 (zuidoostelijke hoek plangebied) 
worden aangesloten op het aparte regenwaterstelsel voor de drainkoffers. Omdat het bestaande 
regenwaterriool in de Rivierdijk bovenstrooms van dit punt ligt, gaat ook de bestaande wegverharding 
van de Rivierdijk afvoeren naar het aparte regenwaterstelsel. Beide stelsels moeten ervoor zorgen dat 
iedereen droge voeten houdt. Hierop worden ze beoordeeld en gedimensioneerd. 
 
Een nadere toelichting en verbeelding van dit rioleringsstelsel is opgenomen in bijlage 10 van de 
toelichting van het bestemmingsplan. Er wordt vanuit gegaan dat met bovenstaande maatregelen geen 
verslechtering plaatsvindt van de grondwateroverlast. 
 
Woonarken 
In de reacties wordt aangegeven dat het gebied van de woonarken buiten beschouwing is gelaten en 
dat voor de onderzoeken die moeten worden verricht, kan worden aangesloten bij de herontwikkeling 
van de IJzergieterij. Er wordt gevraagd hoe de privacy van de huidige bewoners gegarandeerd en 
beschermd blijft, omdat ter hoogte van de woonarken de bebouwing dichtbij en hoger dan de 
bestaande percelen komt te liggen. Ook is er een vraag over de waterhoogtes in het woonarkengebied. 
 
In het gebied zijn twee eigenaren/bewoners die graag ontwikkelingen zien op hun perceel. Een 
eigenaar woonark-perceel wil in samenhang tussen locaties een drietal woningen/bouwkavels 
mogelijk maken op zijn perceel.  Een andere bewoner heeft voorgesteld om zijn woonarken-perceel te 
ruilen voor grond achter de dijk. Hier is nog geen overeenstemming gekomen, bewoners willen graag 
op korte termijn uitsluitsel. 
 
Reactie 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam is al geruime tijd in overleg met de bewoners van de 
woonarken over een bestemmingswijziging waarbij nieuwe woonbestemming aan het gebied wordt 
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toegekend. Omdat deze gesprekken nog niet tot een concrete invulling en afspraken hebben geleid, is 
in het voorontwerpbestemmingsplan de geldende planologische situatie overgenomen.  
 
Het woonarkengebied ligt lager dan de nieuwe woonbuurt. In het plan zijn de adressen van de 
grondgebonden woningen ter hoogte van de woonarken gericht op het westen. De achtertuinen liggen 
dan ook aan de oostzijde, waar het wonen voornamelijk plaatsvindt. Ter plaatste van de 
appartementen zijn de woningen georiënteerd op de rivier en kent de noordzijde voornamelijk de 
stijgpunten. 
 
In het waterhuishoudkundig plan/ rioleringsplan is aangegeven op welke wijze het water op een 
verantwoorde manier wordt opgevangen en afgevoerd. Overlast richting de woonarken wordt hiermee 
voorkomen. In bijlage 11 bij de toelichting van het bestemmingsplan zijn de waterhoogtes in het 
woonarkengebied opgenomen. De grondwaterstand ligt hier tussen de + 0,25/1,25 m t.o.v. N.A.P. 
 
Gesprekken met de eigenaren zijn gaande en de genoemde ontwikkeling kan worden meegenomen 
indien hierover afspraken zijn gemaakt. 
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Stedenbouw  
 
Groen/ natuur 
In de reacties is aangegeven dat er geen groenvoorziening of speelpark voor kinderen wordt 
ontwikkeld. Men vreest dat het groen wat hiervoor dient afgenomen wordt van de bewoners. Het 
grasveld voor Rivierdijk 722 wordt in de plannen gebruikt voor extra parkeerplaatsen. Dit zou leiden 
tot overlast en verlies van uitzicht. In het verleden zou door gemeente en Waterschap zijn beloofd om 
dit stukje groen niet te benutten voor bouw of parkeerplaatsen.  
 
Bewoners wensen een robuuste buffer tussen de nieuwe wijk en Rivierdijk 829/830. In het verleden 
zou door de gemeente en Waterschap aangegeven zijn dat er een ruime groene buffer tussen de 
nieuwbouw en de huidige perceelgrenzen moet worden gecreëerd. Dit zou niet terug te zien zijn in het 
voorliggende bestemmingsplan. Men vraagt zich daarnaast af wat er met de hoge bomen in het gebied 
gebeurt en waarom gedeelten met de bestemming ‘Groen’ worden meegenomen in het 
bestemmingsplan. 
 
Reactie 
De locatie IJzergieterij is momenteel privaat gebied en in gebruik als bedrijfsterrein. Met de 
transformatie naar wonen wordt het gebied openbaar toegankelijk. In de straten en het podium is 
ruimte voor groen en spelen. Aansluitend op het speelruimteplan van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam worden in het uiteindelijke ontwerp speelvoorzieningen opgenomen voor kinderen van 
0-5 jaar: 3 speeltoestellen en 4 speelaanleidingen geplaatst. Hierbij kent de speelruimte een oppervlak 
tussen 100-500 m2. Ook het gebied rondom de locatie is/blijft toegankelijk. 
 
In het bestemmingsplan heeft het grasveld nog steeds een groenbestemming, zoals ook in het 
vigerende bestemmingsplan. In een groenbestemming is het mogelijk om parkeerplaatsen te maken; 
het vigerende bestemmingsplan sluit het maken van parkeerplaatsen niet uit. 
 
De aansluiting van de percelen Rivierdijk 829/830 op het plan(-gebied) wordt nader uitgewerkt. 
 
In het plan wordt een nieuwe groenstructuur aangelegd, vanwege de ophoging van het gebied. 
Bestaande begroeiing wordt in zijn geheel verwijderd. 
 
De overgang van de (achterzijde van) de percelen aan de Rivierdijk en het plangebied dient nader 
uitgewerkt te worden, met daarbij met name aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, hoogteverschillen 
en de wateropgave. In het plan is een strook onbebouwde ruimte opgenomen in de vorm van groen 
en parkeren. Binnen de woonbestemming is er genoeg ruimte om de overgangen vorm te geven. 
 
De groenbestemming is meegenomen om een integraal beeld te geven in het bestemmingsplan, zoals 
de aansluiting met de dijk. Hierbij komt het groen grotendeels overeen met het vigerende 
bestemmingsplan. 
 
Hoogte bebouwing 
Uit de inspraakreacties blijken grote zorgen naar de hoogte van de bebouwing. Er zouden te veel en te 
hoge appartementen aan het water worden gerealiseerd. In de structuurvisie was er minder hoog en 
meer groen in de wijk gepland. De structuurvisie geeft een 8 meter en een 12 meter zone aan, het plan 
heeft een nokhoogte van 26 meter. Zonnepanelen van bewoners krijgen geen zon meer, privacy, 
uitzicht en woongenot zouden verloren gaan. Er wordt gevraagd waarom er geen relatie bij de maat 
en schaal van de bestaande woningen wordt gelegd maar wel met de rivier. In het VO wordt als 
argument genoemd dat de gemeente Hardinxveld wil verbinden met de rivier. Waarom wordt dit dan 
optisch dicht gebouwd met drie hoogbouwblokken? 
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Bouwmogelijkheden zorgen ervoor dat de grootste en hoogste bebouwing dicht op de reeds bestaande 
woningen aan de Rivierdijk komt. Er zou geen zonlichtstudie zijn verricht. Er wordt als suggestie 
gegeven om de bouwhoogte langs het water in verhouding te houden met de verder naar binnen te 
realiseren bouw en de huidige dijkbebouwing.  
 
Er wordt gevraagd of er onderzocht is wat de invloed is van de bouwhoogte op de directe omgeving, 
op flora & fauna en op de Biesbosch.  
 
Ook bestaat er onduidelijkheid hoe de overgang van het ene naar het andere gebied geregeld wordt, 
of dat er opeens tegen een 1,5m hoge muur aangekeken wordt.  
 
In een voorstudie zouden de muren aan de westzijde blind gemaakt moeten worden, dit is niet 
uitgewerkt in het SPvE/VO. 
 
Reactie 
In de Structuurvisie 2030 uit 2015 staat de IJzergieterij omschreven als een inbreidinglocatie waar 
bedrijvigheid plaats gaat maken voor woningbouw. In het SPvE is een nadere uitwerking gemaakt van 
de kaders voor deze transformatie. Een analyse van de plek is onderdeel van het SPvE en vormt de 
argumentatie waarom en hoe de ligging aan het water hogere bebouwing mogelijk maakt. De overgang 
van het plan naar de omliggende bebouwing neemt de hoogte van bebouwing trapsgewijs af. 
Daarnaast worden in de vastgestelde Structuurvisie uit 2015 geen bouwhoogtes vermeld.  
 
In het kader van de planvorming zijn diverse bebouwingsstudies gemaakt, waarvan ook 
bezonningsdiagrammen zijn gemaakt. Aan de hand van deze informatie is een optimale positionering 
van volume ontworpen. 
 
In het SPvE is een analyse gemaakt van de plek en een argumentatie gegeven waarom en hoe de ligging 
aan het water hogere bebouwing mogelijk maakt. De overgang van het plan naar de omliggende 
bebouwing neemt de hoogte van bebouwing trapsgewijs af. Door de nieuwe straten haaks op de dijk 
te situeren, met trappen naar het podium op dijkniveau, ontstaat een (openbaar) toegankelijk podium. 
Vanaf dit podium kan de rivier worden beleefd.  
 
De overgang van de (achterzijde van) de percelen aan de Rivierdijk en het plangebied wordt uitgewerkt 
en daarbij is met name aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, hoogteverschillen en de wateropgave. Er 
mag geen wateroverlast ontstaan. De hoogteverschillen moeten op een voor ieder acceptabele wijze 
opgelost worden. 
 
In het bestemmingsplan wordt niets bepaald over de mate van transparantie van gevels. Het 
uiteindelijke ontwerp van de gevels is een afweging tussen maximaal toelaatbare geluidbelasting, 
beoogd binnenklimaat en uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw (supervisie). 
 
Sociale samenhang 
Men vreest dat het sociale aspect van ‘de Dijk’ verloren gaat. Hardinxveld als dijkdorp heeft het 
kenmerk dat sinds oudsher iedereen aan de dijk woont. Het SPvE besteedt hier geen aandacht aan. 
Vrees dat het karakter van nieuwe bewoners niet past bij wat er op de dijk bestaat. 
 
Reactie 
De locatie IJzergieterij is van oudsher in gebruik als bedrijfsterrein, waar relatief zware industrie 
mogelijk is. Met de transformatie naar wonen ontstaat er een verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Ook wordt het gebied openbaar toegankelijk en kunnen zowel (nieuwe) bewoners als 
bestaande bewoners aan de dijk gebruik gaan maken van het gebied. 
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Verkeer 
 
Veel inspraakreacties gaan in op het thema verkeer. Aspecten die aan bod komen zijn de 
verkeersafwikkeling, het parkeren, fietsverkeer, voetpaden en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. 
Hierna worden alle genoemde punten beantwoord. 
 
Rivierdijk en Peulenstraat-zuid 
De Rivierdijk en Peulenstraat-zuid zijn erftoegangswegen c.q. wegen met een maximaal toegestane 
snelheid van 30 km/u en daarmee aan te merken als verblijfsgebied overeenkomstig de 
uitgangspunten van "duurzaam veilig". De wegen worden in twee richtingen bereden. Overeenkomstig 
de uitgangspunten van duurzaam veilig zijn er geen doelgroepenstroken voor verschillende 
verkeersdeelnemers. Een uitzondering hierop is dat in Peulenstraat-zuid en een deel van de Rivierdijk 
een verhoogd voetpad aanwezig is. De inrichting van de weg is zoveel mogelijk gericht op gedeeld 
gebruik van de beschikbare ruimte voor alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, auto's), het z.g. 
shared space principe.  
 
De rijbaanbreedte varieert van ca. 5,5 tot ca. 6,10 m. Over een groot deel bevinden zich rabatstroken. 
Daar heeft de weg een totale breedte van ca. 6,40 m1. Op een enkele plaats is een parkeerhaven 
aanwezig. 
Het is toegestaan om op de rijbaan te parkeren. Over een groot deel kan hiervoor gebruik gemaakt 
worden van de aanwezige rabatstrook. Op andere delen niet. In overleg met de bewoners is een aantal 
jaren geleden bij de herinrichting een aantal passeerplaatsen aangelegd met een onderlinge afstand 
variërend van ca. 25 tot ca. 53 m1. Op deze vakken geldt een parkeerverbod, aangegeven met een gele 
onderbroken streep. Deze vakken zorgen ervoor dat tegemoetkomende auto's elkaar tijdig kunnen 
zien en elkaar kunnen passeren. 
 
De richtlijnen van het CROW waarnaar door de bezwaarmakers verwezen wordt, geeft als advies voor 
een weg gelijk de Rivierdijk en Peulenstraat-zuid een wegbreedte aanbevolen voor een 
erftoegangsweg die in twee richtingen wordt bereden van minimaal 4,80 m en als ideaal wordt een 
profiel van 5,80 m beschouwd. 
 
Zowel de Peulenstraat-zuid als de Rivierdijk (westelijk deel) voldoet in hoofdlijnen aan de genoemde 
principes. Over de gehele lengte wordt op de weg of in vakken geparkeerd. Dit heeft tot gevolg dat er 
lokaal een passeerprobleem ontstaat. Dit is opgelost door op regelmatige afstanden plateaus met een 
afwijkende verharding aan te brengen, waar een parkeerverbod geldt. Deze plateaus vormen 
tegelijkertijd verkeersremmers.  
 
De uitgevoerde verkeersonderzoeken wijzen uit dat de Rivierdijk en Peulenstraat-zuid voldoende 
ruimte bieden voor de afwikkeling van het verkeer na aanleg van het plan de IJzergieterij. Zie hiervoor 
ook par. 3.2.3 uit het verkeersonderzoek Verkeersafwikkeling IJzergieterij, second opinion. 
 
De verkeersintensiteit na realisatie plan is acceptabel voor een veilige verkeersafwikkeling op de 
Rivierdijk. Als dit niet zo zou zijn, dan zou het plan hierop aangepast zijn. In een vroeg stadium is hier 
al naar gekeken door het bureau De Graaf Traffic. 
 
Door de aanleg van een lus door het plan wordt een deel van de Rivierdijk (tussen huisnr. 776 – 822) 
ontzien.  
 
Verder zullen bij de uitwerking van de plannen de aansluitingen uit de wijk voorzien worden van een 
plateau, dat ook bruikbaar is als passeervlak. Op een kruisingsvlak mag niet geparkeerd worden. 
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Ook zal de verdeling van de bestaande plateaus meegenomen worden en waar nodig aangepast. De 
verdeling zal waarschijnlijk anders worden door de aan te leggen ontsluitingen. 
 
Fietsverkeer 
Zoals hierboven aangegeven is de gedeelde ruimte (shared space) ook voor de fiets. Daarnaast kan de 
fietser ook kiezen voor een vrijliggend fietspad om de locatie IJzergieterij heen. Voor een deel dient 
dan nog gebruik te worden gemaakt van de Rivierdijk. 
 
Bij de beschrijving van de kruispunten met de 50 km/u wegen wordt verder ingegaan op het oversteken 
voor fietsers op die punten. 
 
Parkeren 
Nieuwe bouwinitiatieven, zeker wanneer deze binnen bestaand stedelijk gebied worden ontwikkeld, 
moeten voorzien in hun eigen parkeerbehoefte. Het is niet de bedoeling dat een nieuwe ontwikkeling 
een bestaand parkeerprobleem oplost. Op de locatie IJzergieterij gaat het om een gebied dat alleen 
wordt ontsloten via de Rivierdijk en de Peulenstraat-zuid. Deze twee wegen kennen een behoorlijke 
parkeerdruk. Vandaar dat het parkeren in de voorbereiding uitgebreid aan de orde is geweest. 
In het gebied ijzergieterij worden onder meer parkeerplaatsen in het openbaar gebied aangelegd. Deze 
kunnen door iedereen, ook bewoners van de Rivierdijk, worden gebruikt. 
  
De maximale parkeerrichtlijn van de CROW gaat uit van het type woning. Bij een vrijstaande woning 
wordt uitgegaan van een hogere parkeerbehoefte dan bij een rijwoning. Ook wordt in het parkeercijfer 
rekening gehouden met het parkeren door bezoekers.  
 
Zoals onder het kopje Rivierdijk en Peulenstraat zuid is beschreven, mag er aan twee zijden van de weg 
worden geparkeerd. Om het mogelijk te maken dat voertuigen elkaar passeren, zijn er op korte afstand 
van elkaar passeerstroken aangelegd. Er is geen sprake van het 'afnemen' van parkeerplaatsen van 
bewoners. 
 
Het bouwplan IJzergieterij moet voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Als er een aansluiting komt op 
de Rivierdijk, gaat dit niet ten koste van parkeergelegenheid op de Rivierdijk. Zoals hierboven 
beschreven zullen de passeervlakken dan herverdeeld worden.  
 
Boottrailers 
Ten westen van de ontwikkeling de IJzergieterij bevindt zich een trailerhelling voor het te water laten 

van kleine boten. Met name in de zomermaanden wordt hiervan gebruik gemaakt. Met de vereniging 

die de helling beheert, is afgesproken dat hij zijn leden opdraagt via de Peulenstraat-zuid de helling te 

benaderen en via de Rivierdijk de helling te verlaten. Zo wordt voorkomen dat boottrailers elkaar 

tegemoetkomen. De trailerhelling is niet meegenomen in het onderzoek, omdat het om pieken in het 

gebruik gaat die beperkt blijven tot dagen met mooi weer en in vakantietijd.  

Vrachtverkeer 
De vigerende bestemming van het plan de IJzergieterij is bedrijvigheid. Indien hiervan maximaal 
gebruik gemaakt gaat worden, is er sprake van relatief veel vrachtverkeer over de Rivierdijk. Door het 
gebied te transformeren naar woningbouw is er weinig tot geen vrachtverkeer meer van en naar het 
gebied van de IJzergieterij.  
 
Het enige vrachtverkeer is incidenteel een vuilnisauto, een verhuiswagen of een besteldienst. 
Daarnaast is er periodiek een transport van en naar de (bestaande) rioolwaterzuivering ten westen van 
de IJzergieterij. Dit verandert niet door plan de IJzergieterij. 
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Een aandachtspunt is de realisatiefase van het plan. Daarvoor wordt te zijner tijd een plan uitgewerkt 
om de overlast van bouwverkeer zoveel als mogelijk is te beperken. Daarbij worden alle aspecten die 
hierbij horen in meegenomen. 
 
Daarbij zal ook onderzocht worden of vervoer via het water een bruikbaar alternatief zal zijn. Dit is o.a. 
afhankelijk van vaardiepten, toestemming Rijkswaterstaat en Waterschap.  
 
Kruispunten 
Met kruispunten worden de aansluitingen van de 30 km/u wegen op de ontsluitingswegen (50 km/u) 
bedoeld. Aan de noord-westzijde is dat het kruispunt Wieling - Peulenstraat-zuid en aan de oostzijde 
is dat het kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg. 
 
Hierover wordt ook gesproken in de onderzoeken van Royal Haskoning DHV en van De Graaf Traffic. 
Het kruispunt Wieling – Peulenstraat-zuid is voldoende ingericht voor de afwikkeling van de 
verkeersstromen na realisatie van het plan. Voor het kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg wordt het 
aanbevolen de kruising zo in te richten dat er in het middenruimte ontstaat voor auto's en met name 
voor fietsers om in twee keer over te kunnen steken. Daardoor wordt de veiligheid vergroot. 
Met name de wachttijden voor het oversteken op het kruispunt Rivierdijk - Nieuweweg zorgen ervoor 
dat de veiligheid afneemt. Door de aanleg van een middeneiland wordt de wachttijd korter en is men 
minder geneigd risico's te nemen bij het oversteken. Het kruispunt Peulenstraat-zuid – Wieling is al 
voorzien van een middeneiland en kunnen fietsers in twee keer oversteken. De wachttijden zijn 
acceptabel. 
 
De ruimte voor een rotonde ontbreekt op het kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg. Een T-kruispunt met 
een middeneiland is meer gebruikelijk voor een aansluiting van een 30 km/u weg op een 50 km/u weg 
dan een rotonde. De laatste wordt meer gebruikt voor een kruisende 50 km/u wegen. 
De onderbouwing staat uitgebreider in de onderzoeken. 
 
Zwaar verkeer op het kruispunt Rivierdijk - Nieuweweg 
De herinrichting van het kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg wordt zodanig gemaakt dat bijzondere 
transporten met de in de rapporten genoemde afmetingen gebruik kunnen blijven maken van de 
kruising. Voor buitengewone transporten zijn in alle gevallen aanvullende tijdelijk maatregelen nodig 
die in overleg met een transporteur genomen kunnen worden. 
 
De extra ruimte in de bocht wordt zodanig ingericht dat personenwagens er geen gebruik van maken 
(rammelstrook) omdat dat te veel hinder geeft. Hiermee wordt voorkomen dat er met (te) hoge 
snelheid over het kruispunt wordt gereden en auto's uit de bocht zouden vliegen. Met verlichting en 
bebording wordt het kruispunt zo veilig mogelijk ingericht voor de weggebruikers. 
Tussen de rijbaan en het fietspad komt een verhoging, zodat ook de fietsers veilig gebruik kunnen 
maken van het fietspad. 
 
Second Opinion 
Op verzoek van een aantal bewoners is het verkeersonderzoek dat eerder gedaan is, getoetst door een 
ander bureau dan dat het eerste onderzoek heeft gedaan. Dit is niet gedaan omdat door de gemeente 
(en haar deskundigen) getwijfeld werd aan de expertise van het eerste bureau. De uitkomst van de 
second opinion geeft geen aanleiding om het plan in deze fase aan te passen.  
 
Royal Haskoning DHV geeft als mogelijkheid de invoering van éénrichtingsverkeer. Bij de verdere 
uitwerking van de plannen zal in overleg met de bewoners een afweging gemaakt worden over het 
toepassen van éénrichtingsverkeer op de Rivierdijk en/of Peulenstraat-zuid. Hiervoor is nog niet 
gekozen, omdat hieraan ook nadelen kleven. Het grootste nadeel is dat men om moet rijden bij het 
naar huis gaan of bij het van huis gaan. Dit kan burgerlijke ongehoorzaamheid met zich meebrengen.  
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De invoering van éénrichtingsverkeer heeft weinig of geen invloed op de verkeersintensiteit volgens 
het rapport van Royal Haskoning DHV. Uitgaande van de prognose van De Graaf Traffic kan het voor 
met name Peulenstraat-zuid wel gevolgen hebben voor de verkeerintensiteit. Dit bureau verwacht een 
andere spreiding van het verkeer dan RHDHV. Die verdeling is er niet als éénrichtingsverkeer wordt 
ingevoerd, omdat er dan geen keuze is voor de route via de Peulenstraat-zuid of de Rivierdijk. Zonder 
éénrichtingsverkeer kunnen bewoners een keuze maken voor de ene of de andere route. Met 
éénrichtingsverkeer wordt men via een route gestuurd. 
 
Lichtschijnsel 
Bij een van de geplande aansluitingen van uit de woonwijk op de Rivierdijk kan sprake zijn van 
lichtschijnsel in een bestaande woning. De route door het plan is zodanig dat voor een groot deel van 
de meest oostelijke of meest westelijke aansluiting gebruik gemaakt zal worden. Met name in de 
avonduren is de verkeersintensiteit laag en daarmee de overlast zeer beperkt. 
 
Verkeerstellingen 
Het bureau De Graaf Traffic heeft in beperkte mate verkeerstellingen verricht. Verder is door de 
bureaus vooral gebruik gemaakt van de gegevens van de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK). 
De tellingen komen in grote lijnen overeen met de gegevens uit het model. De RVMK is in regionaal 
verband ontwikkeld en wordt jaarlijks bijgehouden. Om de ongeveer vijf jaar vindt een grote update 
plaats en worden op meerdere plaatsen tellers geplaatst om het model te kunnen kalibreren en te 
actualiseren. Het model kent een basisjaar en een aantal prognosejaren. Voor prognoses wordt m.n. 
uitgegaan van autonome ontwikkelingen van de mobiliteit en van de voorziene ontwikkelingen in 
woningbouw en uitbreiding bedrijventerreinen. 
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Situatie op de Rivierdijk 
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Passeervakken 
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Overig 
 
Bouwrijp maken 
Men vreest dat de woningen schade oplopen door het bouwrijp maken van het terrein. Er wordt 
gevraagd om een plan van aanpak over hoe de aanvoer van bouwmaterialen wordt ingericht. De 
nabijheid van de rivier de Merwede biedt in ogen van bewoners een uitstekende mogelijkheid om 
bouw- en sloopmaterialen, evenals grond af- en aanvoer, via de rivier te laten verlopen. In hoeverre is 
de gemeente bereid dit als voorwaarde te stellen aan de ontwikkel- en bouwvergunning van de 
ondernemer? 
 
Reactie 
Er zal vooraf een risico-inventarisatie worden opgesteld. Indien noodzakelijk zullen er vooropnames 
worden gemaakt van de betreffende objecten. De vooropnames kunnen bestaan uit een bouwkundige 
opname, aanbrengen van meetpunten voor controle zettingen. Tijdens de werkzaamheden worden 
indien nodig trillingsmeters ingezet. Gebruikelijk is dat een plan van aanpak hiervoor i.o.m. gemeente 
wordt opgesteld. Daarna kunnen omwonenden hiervan in kennis worden gesteld. Blokland maakt een 
plan en bespreekt dit met gemeente. In basis zal de aan- en afvoer via de weg plaatsvinden. 
 
Schade aan woningen 
Bewoners geven aan dat de drempels schade veroorzaken door trillingen. Bewoners verwachten 
nulmeting om de huidige status van de woningen te bepalen en hieraan te refereren (ook wat betreft 
de conditie van het geluid, fijnstof, NOx etc). Hoe worden de huidige bewoners gecompenseerd voor 
de mogelijke waardevermindering en hoe worden de bewoners ondersteund bij het vaststellen van de 
waarde van de woning voorafgaand aan de bouwactiviteiten? 
 
Reactie 
Het gaat hier om bestaande drempels, en er zijn geen eerder meldingen van bekend. Het is niet 
gebruikelijk om een nulmeting te verrichten, maar er zal worden gekeken naar de huidige status van 
de leefomgeving qua geluid en luchtverontreinigende stoffen. Indien bewoners nadelige gevolgen 
ondervinden kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) indienen bij de gemeente om 
tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken. Er zal een planschadeanalyse 
plaatsvinden voor mogelijke compensatie.  
 
Waterbus 
In de reacties wordt aangegeven dat de kans op deze voorziening verkeken zou zijn als er niet enkele 
woningen voor worden opgeofferd. Voor nog meer watersportvoorzieningen zou de locatie met de 
huidige ontsluitingsmogelijkheden ongeschikt zijn. 
 
Reactie 
In de aan te leggen parkeerruimte is rekening gehouden met een aantal parkeerplaatsen voor horeca 
en waterbus. In de onderzoeken is uitgegaan van een aantal verkeersbewegingen behorende bij een 
aantal woningen met de kennis van nu. Er worden geen problemen voorzien met de te verwachten 
intensiteiten van het verkeer. Indien er een jachthaven ontwikkeld zou worden, dan zal hiervoor nieuw 
onderzoek gedaan worden. 
 
Proces 
Tijdens het proces zou toegezegd zijn dat de bebouwing aan de rivierzijde een amplitude vorm zou 
krijgen en blinde muren aan de westzijde vanwege het geluid en privacy. 
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Er zou in het proces beloofd zijn om in het nieuwe bestemmingsplan nieuw te bouwen en/of de situatie 
van de woonarken te legaliseren. Dit zou vooruit getrokken worden indien nodig. Er is nu niets van te 
zien.  
 
Ook wordt er aangegeven dat er naast inloopavonden nooit gesproken is met directe buren over de 
plannen, er is niet zorgvuldig omgegaan met buurtbelangen. De klankbordgroep heeft een alternatief 
ontsluitingsplan ontwikkeld, is niet voldoende gehoord. De klankbordgroep zou letterlijk ‘in de kou’ 
hebben gestaan op 30 oktober. 
 
Reactie 
De bouwhoogtes nemen af naar de randen toe, wat overeenkomt met een ‘amplitude vorm’. Het 
uiteindelijke ontwerp van de gevels is een afweging tussen maximaal toelaatbare geluidbelasting, 
beoogd binnenklimaat en uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw. De gemeente heeft hierover 
de supervisie.   

Het streven is het meenemen van het legaliseren van de woonarken in dit bestemmingsplan met als 
uitgangspunt dat met de diverse partijen (woonarkbewoners, Waterschap Rivierenland, Gebroeders 
Blokland en gemeente) consensus wordt bereikt. Dat is op dit moment nog niet het geval, waardoor 
er alleen een wijzigingsbevoegdheid in het Voorontwerp Bestemmingsplan staat opgenomen.  
 
Omdat de ontwikkeling van de locatie IJzergieterij op initiatief is van de ontwikkelaar, is dit ook een 

onderwerp van Gebroeders Blokland. De omwonenden zijn betrokken bij het opstellen van het 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen en worden nu met betrekking tot de 

bestemmingsplanprocedure betrokken door middel van inspraak. 

 

Naar mening van de Gebroeders Blokland hebben er wel gesprekken plaatsgevonden. Individueel op 
de inloopmomenten en bij mensen thuis. Wellicht zijn er onderwerpen tussen wal en schip geraakt. 
Dit kunnen we natuurlijk alsnog verzorgen indien men dit wenst. Daarnaast zijn er gesprekken en 
toelichtingen op de plannen geweest in de klankbordgroep bijeenkomsten. De klankbordgroep is een 
vertegenwoordiging van en zou achterban informeren. 
 
Het alternatieve ontsluitingsplan is meegenomen in de second opinion, die recentelijk door Royal 
Haskoning DHV is gepresenteerd aan leden van de Klankbordgroep (verbreed tot coalitie). 
 
Alle omwonenden zijn uitgenodigd voor de betreffende inloopbijeenkomst om informatie op te halen. 
De Klankbordgroep had een andere agenda en daar was die bijeenkomst niet voor. Diverse mensen 
hebben zelf ervoor gekozen om buiten te staan. Ze waren wel degelijk welkom om de betreffende 
informatie op te halen; daarover is vooraf gecommuniceerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” 

Reactie Provincie Zuid-Holland 
 
Woningbouwprogramma 
In de huidige planlijst is IJzergieterij niet opgenomen in categorie 1. Is/wordt dit met de aanstaande 
actualisering overgeheveld van 2 naar 1? 
 
Reactie 
Vanuit de gemeente is het de bedoeling geweest dat de Rokerij in categorie 1 staat. Door mogelijke 
onduidelijkheid in eerdere afstemming, staat het project klaarblijkelijk in categorie 2. Wat de 
gemeente betreft wordt het in categorie 1 opgenomen. 
 
Compensatie bedrijventerreinen  
Circa 1,25 hectare is categorie 3.2. Dit is meer dan 1 ha en daarom compensatie plichtig. Hierover 
wordt niks gemeld in het bestemmingsplan. Hoe gaat de gemeente hiermee om? 
 
Reactie 
De provincie heeft in een eerste reactie geattendeerd op de compensatieplicht in verband met verlies 
van m2’s bedrijventerrein. Vervolgens heeft de gemeente de vraag gesteld hoe de provincie staar 
tegenover eventuele compensatie in ’t Oog. 
Provinciaal standpunt luidt dat ze hiermee akkoord gaan. Het is zelfs zo dat vanwege het feit dat fase 
1 van ’t Oog nog niet onherroepelijk is, m2’s compensatie van IJzergieterij kunnen worden 
gecompenseerd zodra fase 1 van ’t Oog onherroepelijk is en transformeert naar harde plancapaciteit 
op basis van provinciaal beleid. Voorwaarde is dus wel dat het onherroepelijk wordt. 
  
Externe veiligheid 
Het plan ligt stijf tegen de A15 aan. Zowel in huidige situatie als in plansituatie is sprake van een ruime 
overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Er wordt gesteld dat het groepsrisico in 
de plansituatie wel enigszins afneemt ten opzichte van de huidige situatie. 
 
Daarvoor wordt een verklaring gegeven die op zich plausibel zou kunnen zijn, maar die in dit geval 
ongeloofwaardig overkomt, omdat de aanwezigheid zowel overdag als in de nacht zodanig flink 
toeneemt, dat de gegeven verklaring onvoldoende lijkt om de afname van het groepsrisico te kunnen 
onderbouwen. 
 
Zie bijvoorbeeld het maximaal aantal slachtoffers. In de huidige situatie 735, in de plansituatie 502. 
Dat kan niet kloppen, alleen al gegeven het feit dat met alleen het weghalen van de 3 woningen en de 
bedrijfsgebouwen de aanwezigheid maar afneemt met 60 personen (dus hooguit 60 minder doden ipv 
233). 
 
Kortom, de berekening lijkt niet te kloppen en er zou een logischer verhaal uit moeten volgen, die naar 
verwachting eerder leidt tot een toename van het groepsrisico dan een afname. 
Advies om een tweede partij in de hand te nemen, bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
om de berekening van Kuiper Compagnons te checken op juistheid. 
 
Reactie 
Het onderzoek externe veiligheid is inmiddels aangepast naar aanleiding van de reactie van de 
provincie. 
 
 
Stikstofdepositie 
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Ten aanzien van stikstof zijn er elke week weer nieuwe ontwikkelingen. Het lijkt de provincie raadzaam 
om de verantwoording in het bestemmingsplan bij het ontwerp nog eens te bekijken, dan tegen het 
licht van de laatste actualiteiten. Ze geven een aantal aandachtspunten met betrekking tot de 
berekeningen en een eventuele planMER-plicht. 
 
Reactie 

Door onderzoeksbureau SWECO zijn nieuwe stikstofberekeningen uitgevoerd met de AERIUS-

Calculator. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de gebruiks- en bouwfase. Op basis van de 

uitkomsten uit de berekeningen heeft een ecologische beoordeling plaatsgevonden. De volledige 

rapportage, inclusief AERIUS-berekeningen, is opgenomen in bijlage 3 behorende bij toelichting van 

het bestemmingsplan.  

 

Het bestemmingsplan IJzergieterij geeft geen toename van de stikstofdepositie hoger dan 0,00 

mol/ha/jaar in de bouwfase. Voorwaarde daarbij is dat materieel conform de berekening en met Stage-

klasse IV wordt ingezet. Voor de gebruiksfase geldt dat er een toename is van de stikstofdepositie van 

0,02 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied Biesbosch, uitgaande van de in de rapportage gehanteerde 

uitgangspunten. 

 

In de ecologische toets is aangegeven dat deze toename gering is en niet leidt tot aantoonbare 

negatieve effecten op de kwaliteit van het leefgebied. Het uitvoeren van een passende beoordeling of 

aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet noodzakelijk. Het 

aspect stikstofdepositie is daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 
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Reactie Waterschap Rivierenland 
 

Algemeen 
Het voorliggende plan is geen weergave van het gevoerde vooroverleg en houdt onvoldoende 
rekening met de waterbelangen. Zo is het plangebied ‘tussen de dijken’ niet beschouwd als één 
waterstaatkundig geheel maar als afzonderlijke delen. De wijze van watercompensatie die wordt 
voorgesteld, is niet vooraf besproken. Daarnaast bieden de regels ruimte voor een parkeergarage in 
de primaire kering.  
 
Reactie 
Op 20 februari 2020 heeft een overleg plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen. Hierin is 
afgesproken dat de opmerkingen en afspraken verwerkt worden om tot een gedragen 
ontwerpbestemmingsplan te komen. De waterparagraaf in de toelichting en de bijlagen, waarin het 
watersysteem nader wordt uitgelegd, zijn herzien. In de onderstaande punten wordt toegelicht hoe de 
opmerkingen zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat enkele van de reacties niet volledig duidelijk waren. Er is 
meermaals om verduidelijking gevraagd, maar wegens omstandigheden van de opsteller van de 
reacties is hier tot op heden geen antwoord op gekomen. Desondanks is geprobeerd om de belangen 
zo goed mogelijk te borgen.  
 
Ten aanzien van de opmerking dat het plangebied ‘tussen de dijken’ niet beschouwd wordt als één 
waterstaatkundig geheel is tijdens het overleg op 20 februari besproken dat de waterberging zowel 
plaats vindt op de IJzergieterij als op het gebied van de woonarken. Dit is eerder door Space Value/ 
KPM zo beschouwd. Overcapaciteit is benoemd in de memo van KPM Civiel, welke is opgenomen in 
het ontwerp bestemmingsplan. Er wordt voldoende ingegaan op de overcapaciteit. KPM heeft ten 
opzichte van het voorontwerp de memo verduidelijkt met verwijzingen en toelichting(en). 
 
De regels die ingaan op de parkeergarage zijn verduidelijkt in de regels. Dit heeft te maken met het 
ophogen van het terrein naar de voorgeschreven peilen. In het overleg is daarnaast besproken dat het 
waterschap de grond aan de ontwikkelaar verkoopt en dat het waterschap instemt met het incidenteel 
plaatsen van een poer door/in de dijk.  
 
Doorlopen proces 
Het waterschap geeft aan dat er in het ambtelijk voortraject uitgebreid gesproken is over wat nodig is 
om de waterbelangen voldoende te borgen in het bestemmingsplan. Daarbij is afgesproken dat de 
gemeente de regierol op zich zou nemen gezien de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen. 
Deze samenhang in toekomstige ontwikkelingen wordt niet teruggezien in het voorontwerp 
bestemmingsplan. In het voorjaar zou op ambtelijk niveau uitgebreid bij deze punten stil zijn gestaan. 
Gezamenlijk is destijds de conclusie getrokken dat voorafgaand aan het formele proces een sluitend 
waterhuishoudingsplan nodig is. 
 
Reactie 
Zoals hiervoor al aangegeven zijn de opmerkingen en afspraken verwerkt, waardoor de samenhang is 
verbeterd. Een sluitend waterhuishoudingsplan is uitgewerkt door KPM Civiel, en is opgenomen in de 
bijlagen bij de toelichting. In het SPvE wordt daarnaast ook uitvoerig stilgestaan bij de waterstuctuur 
en het maaiveldpeil.  
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De waterparagraaf, verbeelding en regels 
Het waterschap geeft aan dat in de waterparagraaf onvoldoende beschreven is op welke wijze rekening 
wordt gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het ontbreekt hier ook op 
welke wijze de waterbelangen worden vertaald naar de regels en verbeelding. Het waterschap 
verwacht een afdoende beschrijving hoe met de waterbelangen rekening wordt gehouden en hoe 
eventuele negatieve consequenties worden ondervangen. 
 
Reactie 
De waterparagraaf is geheel herzien. Er is een uitgebreide onderbouwing opgenomen op welke manier 
wateroverlast bij bestaande bebouwing en terreinen wordt voorkomen. Ook in deze nota van inspraak 
en overleg zijn de zorgen over wateroverlast bij bewoners hopelijk zo veel mogelijk weggenomen. Het 
ontwerp is door KPM Civiel verder uitgewerkt.  
 
Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met het ontbreken van de wijze waarop de waterbelangen zijn 
vertaald naar de regels en de verbeelding. De verzochte verduidelijking is helaas niet beantwoord.  
 
Bijlage 
De conclusie in de waterparagraaf waarin verwezen wordt naar de bijlage is volgens het waterschap 
niet correct. De relevante inhoud uit de bijlage is niet verwerkt in de verbeelding en regels, daarnaast 
gaat de bijlage alleen in op de riolering en hemelwaterafvoer en niet op de overige waterbelangen. 
Inhoudelijk zou de bijlage tevens niet overeenkomen met de eisen en afspraken die gemaakt zijn met 
het waterschap. De modelregels die zijn opgesteld ter bescherming van de waterbelangen zijn niet 
gebruikt.  
 
Reactie 
De memo in de bijlage is herzien. De nieuw toegevoegde notitie beschrijft voor dit ruimtelijke traject 
(bestemmingsplan) meer dan voldoende het watersysteem. Een uitgebreidere uitwerking is voor een 
bestemmingsplan niet benodigd. Daarnaast is er ook een uitgebreide beschrijving opgenomen in het 
SPvE. Het meest recente SPvE is tevens opgenomen als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Inhoudelijke reacties 
 
Waterveiligheid 
Binnen het plangebied ligt een primaire waterkering. Binnen deze kering en de beschermingszones 
gelden geboden en verboden voor bepaalde activiteiten, werkzaamheden en beheer. In het plan wordt 
onvoldoende rekening gehouden met deze kering. Twee voorbeelden: uit plankaart en regels valt te 
herleiden dat ondergronds bouwen onder meer in de kering mogelijk wordt gemaakt. Het waterschap 
vraagt deze mogelijkheid te verwijderen uit de regels. Daarnaast zijn er algemene en specifieke 
afwijkingsregels opgenomen. Deze zijn volgens het waterschap te ruim en/of niet passend gezien het 
belang van de kering. 
 
Reactie 
In de regels is de beschermingszone ten aanzien van de waterkering opgenomen als 
dubbelbestemming. Het ondergronds bouwen is in samenhang met het ophogen van het terrein naar 
de voorgeschreven peilen. Er is door de gemeente gevraagd om een verduidelijking over welke 
afwijkingsregels te ruim of niet passend zijn volgens het waterschap, hier is helaas geen antwoord op 
gekomen. Met het ontwerpbestemmingsplan is ernaar gestreefd alle belangen te behartigen.  
 
Waterberging  
De ontwikkeling, gelegen tussen twee dijken stelt hoge eisen aan de waterberging, nu en in de 
toekomst. In het plan wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden. Uit de berekeningen blijkt niet 
of er voldoende berging gerealiseerd wordt. Daarnaast is onvoldoende onderbouwd op welke manier 
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wateroverlast bij bestaande bebouwing en tuinen wordt voorkomen. Onder andere is verzuimd om 
het plangebied als een hydrologisch geheel te beschouwen. Daarnaast ziet het waterschap dat 
gerekend wordt met een waterberging in het gebied van de arken. Onduidelijk is of deze wel 
realiseerbaar is. Mogelijk kan deze niet gemaakt worden, omdat het belang van de kering zich 
hiertegen verzet. Daarnaast wijst het waterschap op mogelijk toekomstig ruimtebeslag. Er zijn 
afwijkingsregels opgenomen die een toename van verharding mogelijk maken. Gezien de beperkte 
mogelijkheden om aanvullende waterberging te realiseren, vraagt het waterschap om aan te geven op 
welke wijze toekomstige waterberging gerealiseerd kan worden of stelt voor om anders de toename 
van verharding niet mogelijk te maken. 
 
Reactie 
Naar aanleiding van de reacties en het overleg in februari is de memo en de waterparagraaf herzien. 
Er is verduidelijkt dat de voorziene waterberging voldoet en op welke wijze de wateroverlast bij 
bestaande bebouwing en tuinen wordt voorkomen. Het is, zoals hiervoor al aangegeven, niet geheel 
duidelijk welke afwijkingsregels precies bedoeld worden. Bij alle afwijkingsregels geldt dat de belangen 
van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig geschaad 
mogen worden. Waterbelangen zijn hier ook onderdeel van. Mocht er in de toekomst worden 
afgeweken van de gestelde regels moet inzichtelijk worden gemaakt dat de afwijking geen 
(water)belangen schaadt.  
 
Afvoer via het bestaande watersysteem  
Het waterschap stelt eisen aan de maximale afvoer van {hemel)water uit het gebied. Er is niet 
inzichtelijk gemaakt wat de afvoer uit de nieuwbouwlocatie is en of het bestaande watersysteem deze 
capaciteit kan verwerken, of dat er eventueel maatregelen nodig zijn.  
 
Reactie 
In de herziene memo wordt uitgebreid toegelicht hoe het watersysteem eruit komt te zien. De 
IJzergieterij is met het watersysteem qua waterberging gedekt binnen het plan, voor het (in de 
toekomst te ontwikkelen) woonarkengebied ontstaat een overschot aan waterberging.  
 
De belangen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie  
Ten westen van de planontwikkeling ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Rondom deze 
zuivering liggen geurcontouren. Ook moet rekening worden gehouden met geluid. Na aanpassing van 
de zuivering kunnen nieuwe contouren op de plankaart worden opgenomen. Uit de plannen wordt 
onvoldoende duidelijk of de bescherming van de bedrijfsvoering van de rwzi mogelijk wordt gehinderd. 
Op dit moment gelden de vigerende geurcontouren. Het waterschap vraagt om de vigerende 
geurcontouren op te nemen op de verbeelding en als voorwaarde aan alle geur en geluidgevoelige 
bestemmingen te verbinden dat deze pas gerealiseerd mogen worden als voldoende maatregelen op 
de zuivering zijn getroffen. 
 
Reactie 
Er zijn destijds intentiemaatregelen vastgelegd in een intentieovereenkomst tussen Gebroeders 
Blokland en het waterschap. De overeenkomst is ondertekend door beide partijen. Hierin is de afspraak 
opgenomen dat, doormiddel van het toepassen van afdekmaatregelen, de geurcontour kan worden 
teruggebracht tot een 70 meter. Dit is overgenomen op de verbeelding. Daarnaast is in de regels een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen dat een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen pas 
verleend wordt nadat deze maatregelen zijn gerealiseerd.  
 
Wijziqingsbevoegdheid voor het gebied met de arken  
Het gebied met de arken krijgt de bestemming Groen met een wijzigingsbevoegdheid. Deze maakt het 
mogelijk om te wijzigen in Groen, Verkeer en Wonen. De wijzigingsbevoegdheid is niet nader 
toegelicht. Het waterschap vraagt zich af waarom er wordt gekozen voor deze wijze van bestemmen. 



 
Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan “IJzergieterij” 

Ten eerste omdat voor het gehele gebied tussen de dijken sprake is van een hydrologische eenheid. 
Daarnaast zijn er twijfels of de realisatie van de verschillende functies haalbaar is. Op een relatief klein 
gebied moet rekening worden gehouden met de (toekomstige) geurzone, geluidhinder, eventuele 
waterberging en zes woningen en moet de kering voldoende worden beschermd. Daarbij past volgens 
het waterschap een gedetailleerde bestemming die met ons is afgestemd en geen wijzigingsgebied.  
 
Reactie 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam is al geruime tijd in overleg met de bewoners van de 
woonarken over een bestemmingswijziging waarbij nieuwe woonbestemming aan het gebied wordt 
toegekend. Omdat deze gesprekken nog niet tot een concrete invulling en afspraken hebben geleid, is 
in het voorontwerpbestemmingsplan de geldende planologische situatie overgenomen. De genoemde 
punten over de haalbaarheid van het plan worden verder onderzocht en toegelicht indien, en wanneer 
er een wijziging plaatsvindt. 
 
Aankoop grond van Waterschap Rivierenland  
Met dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van gronden die in eigendom van het waterschap 
zijn. Hierover worden al lang gesprekken gevoerd. Zoals het waterschap ook in het voortraject heeft 
aangegeven willen zij eerst overeenstemming hebben dat de {bedrijfs-)belangen blijvend voldoende 
worden geborgd. Wanneer er zekerheid wil ontstaan over de grondverkoop voorafgaand aan de 
publicatie van het ontwerp bestemmingsplan dan vraagt het waterschap om op korte termijn in beeld 
te brengen op welke wijze onze belangen worden geborgd. 
 
Reactie 
Met het verwerken en herzien van de afspraken en opmerkingen zoals hierboven beschreven wordt 
erop vertrouwd dat de belangen voldoende worden geborgd. Mocht dit niet het geval zijn wordt er 
graag nader in gesprek gegaan met het waterschap. 
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Memo 
 
Aan: Lezer  

Van: Gerritse, Wobke 

Datum: 1 mei 2017 

Onderwerp: Geuremissie rwzi Hardinxveld-Giessendam 

Inleiding 
De gemeente wil middels het plan Ijzergieterij de omgeving van de rwzi Hardinxveld-Giessendam 
herontwikkelen. Deze herontwikkeling bestaat o.a. uit de bouw van een aantal appartement 
complexen. Eén van deze complexen valt net binnen de geurhinder cirkel van de rwzi. De gemeente 
heeft WSRL gevraagd of er maatregelen mogelijk zijn om de hinder te beperken. In deze memo 
wordt de theoretische geuremissie in de huidige situatie en na eventuele aanpassing beschreven. 
 
Huidige situatie 
 
De huidige geuremissie is als volgt: 

 
Hierbij is uitgegaan dat < 25% van het afvalwater middels vrij verval riool wordt aangevoerd en de 
slibbelasting 0,05-0,10 kg BZV/kg d.s. per dag is. 
 
Om het geurgewogen zwaartepunt te bepalen is uitgegaan van de coordinaten van de verschillende 
onderdelen conform WKID standaard. Het geurgewogen zwaartepunt dat bij deze situatie hoort is: 

Onderdelen oppervlak spec geuremissie geuremissie aandeel

m2 g.e./s.m2 g.e./s %

ontvangwerk+rooster 3,4 130 442                  6,0                 

roostergoedcontainer 0,96 130 125                  1,7                 

verdeelwerk 17,6 270 4.752              64,5              

aeratietank 1029 0,7 720                  9,8                 

nabezinktank 611 0,56 342                  4,6                 

retourslibgemaal 4,543 2,2 10                    0,1                 

slibindikker 37,4 7,9 295                  4,0                 

slibbuffer 86 7,9 679                  9,2                 

7.366              

Totaal 26.518.013   ge/uur
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Momenteel is sprake van een bestaande situatie. Hierbij dient uitgegaan te worden van 3 g.e./m3 
als 98 percentiel als contourwaarde. Deze ligt op circa 130 meter. Onderstaande afbeelding geeft 
de geurcontour weer. 

 
 
 
 
  

Onderdelen geuremissie aandeel

g.e./s % x y x y

ontvangwerk+rooster 442                  6,0                 117079,74 426101,49 7025,31 25568,01

roostergoedcontainer 125                  1,7                 117083,31 426101,19 1983,68 7219,20

verdeelwerk 4.752              64,5              117079,74 426101,49 75530,04 274884,98

aeratietank 720                  9,8                 117086,09 426072,91 11449,33 41663,80

nabezinktank 342                  4,6                 117086,09 426072,91 5438,71 19791,32

retourslibgemaal 10                    0,1                 117079,74 426101,49 158,86 578,15

slibindikker 295                  4,0                 117067,93 426104,66 4695,68 17091,36

slibbuffer 679                  9,2                 117035,48 426090,18 10794,55 39299,64

7.366              117076,16 426096,45

Totaal 26.518.013   ge/uur

coordinaten gew. coordinaten
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Indien uit wordt gegaan van nieuwbouw van een appartementencomplex is sprake van een nieuwe 
situatie. Er moet dan worden uitgegaan van de 1 g.e./m3 als 98 percentiel als contourwaarde. Deze 
ligt op circa 255 meter. In de volgende afbeelding wordt de geurcontour weergegeven. 

 
 
 
Situatie na afdekking ontvangwerk, verdeelwerk en retourslibgemaal 
De grootste geuremissie is afkomstig van het verdeelwerk. Door deze af te dekken en te voorzien 
van een geurfilter kan de geuremissie aanzienlijk worden beperkt. Aangezien het verdeelwerk één 
geheel vormt met het ontvangwerk, roostergoedverwijdering en retourslibgemaal, dienen deze alle 
voorzien te worden van afdekking. 
 
De geuremissie wordt dan als volgt: 

 

Onderdelen oppervlak spec geuremissie geuremissie reductie geuremissie percentage

m2 g.e./s.m2 g.e./s % g.e./s %

ontvangwerk+rooster 3,4 130 442                  85 66,3                2,2                 

roostergoedcontainer 0,96 130 125                  124,8              4,2                 

verdeelwerk 17,6 270 4.752              85 712,8              24,2              

aeratietank 1029 0,7 720                  720,3              24,4              

nabezinktank 611 0,56 342                  342,2              11,6              

retourslibgemaal 4,543 2,2 10                    85 10,0                0,3                 

slibindikker 37,4 7,9 295                  295,5              10,0              

slibbuffer 86 7,9 679                  679,4              23,0              

7.366              2.951              

Totaal Totaal 10.624.373   ge/uur
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De geuremissie neemt door deze maatregelen dus af van 26,5 naar 10,6 miljoen ge/uur. Het 
geurgewogen zwaartepunt zal zich ook verplaatsen. Het nieuwe zwaartepunt wordt: 

 
 
 
Met de realisatie van het appartementencomplex is sprake van een nieuwe situatie. Er dient dan 
uitgegaan te worden van de 1 g.e./m3 als 98 percentiel als contourwaarde. Deze ligt op circa 115 
meter. In de volgende afbeelding wordt de geurcontour weergegeven. 

 
 
  

Onderdelen geuremissie percentage

g.e./s % x y x(cm) y(cm)

ontvangwerk+rooster 66,3                2,2                 117079,74 426101,49 2630,23 9572,51

roostergoedcontainer 124,8              4,2                 117083,31 426101,19 4951,18 18018,83

verdeelwerk 712,8              24,2              117079,74 426101,49 28278,00 102915,30

aeratietank 720,3              24,4              117086,09 426072,91 28577,09 103991,19

nabezinktank 342,2              11,6              117086,09 426072,91 13574,81 49398,34

retourslibgemaal 10,0                0,3                 117079,74 426101,49 396,50 1443,04

slibindikker 295,5              10,0              117067,93 426104,66 11720,22 42659,35

slibbuffer 679,4              23,0              117035,48 426090,18 26942,77 98090,35

2.951              117070,81 426088,90

Totaal 10.624.373   ge/uur

gew. coordinatencoordinaten
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Kanttekening 
De geuremissie is bepaald o.b.v. een vereenvoudigde methode. Dit betekent dat de contour als een 
cirkel is getekend en niet middels het pluimmodel. Toepassing van het pluimmodel zal er voor 
zorgen dat de contour wat uitgerekt wordt in de overwegende windrichting (zuidwest). Ingeschat 
wordt dat dit geen gevolgen voor het plangebied. 
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Notitie Archeologie 
 

 

 
Van  : W.J. Weerheijm 

Aan  : KuiperCompagnons / Dhr. P. Snelders 
Onderwerp : Archeologie IJzergieterij Hardinxveld 
Datum  : 4 september 2020 
Ons Kenmerk : V20-36578 / 4540 / WW 

 

 

Project omgeving 

In opdracht van KuiperCompagnons heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een second 

opinion uitgevoerd ten behoeve van een plangebied aan de Rivierdijk 828 te Hardinxveld, 

gemeente Hardinxveld-Giessendam (plangebied IJzergieterij). Het plangebied heeft een 

oppervlakte van ca. 2,6 hectare. De second opinion dient ter beantwoording van zienswijzen 

met betrekking tot de wijziging van het bestemmingsplan (Ontwerp BP, d.d. 20 mei 2020). 

Volgens het ontwerp bestemmingsplan heeft het plangebied een drietal dubbelbestemmingen 

archeologie (Waarde – Archeologie 2, 5 en 8), die voortkomen uit het archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase), dat destijds in het 

kader van de voorbereidingen op het plan is uitgevoerd.1 Met betrekking tot het onderdeel 

archeologie is een zienswijze ingebracht met als strekking dat het archeologisch onderzoek dat 

ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan niet (meer) voldoet als onderbouwing. 

 

Archeologiebeleid 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam beschikt over een gemeentelijke archeologische 

beleidskaart die dateert uit 2009, met een Beleidsnota Archeologie uit 20102. Dat betekent dat 

het archeologiebeleid sinds het rapport in 2013 niet is veranderd. 

 

Toetsing rapport conform de KNA 4.1 

Het archeologisch onderzoek uit 2013 is destijds uitgevoerd conform de richtlijnen van de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2. Inmiddels wordt in Nederland 

gewerkt met versie 4.1. Om te bepalen of het onderzoek nog steeds voldoet aan de huidige 

richtlijnen, is het betreffende rapport getoetst aan de KNA versie 4.1. Dit levert de volgende 

vergelijking op:  

 

SIKB BRL 4000 protocol 4002 Bureauonderzoek: 
1. Afbakenen plan- en onderzoeksgebied; vaststellen consequenties toekomstig gebruik 

(LS01): is afdoende weergegeven.  
2. Aanmelden onderzoek bij Archis: is gebeurd 
3. Vermelden (en toepassen) overheidsbeleid (LS01): er is gebruik gemaakt van de destijds en 

ook nog nu geldende gemeentelijke beleidskaart. 

 
1 Koekkelkoren, A.M.H.C., 2013: 4 locaties, Hardinxveld-Giessendam. Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Noordwijk. 

IDDS archeologie rapport 1582. 
2 Gemeente Hardinxveld-Giessendam, 2010: Beleidsnota  Archeologie, Hardinxveld-Giessendam. 
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4. Beschrijven huidig gebruik (LS02): is afdoende weergegeven en sindsdien niet 
noemenswaardig veranderd. 

5. Beschrijven historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03): is afdoende weergegeven. 
en sindsdien niet noemenswaardig veranderd. 

6. Beschrijven mogelijke aanwezigheid bouwhistorische waarden ondergrond (LS02, LS03, 
LS04): is afdoende weergegeven. 

7. Beschrijven bekende archeologische en aardwetenschappelijke kenmerken (LS04): het 
rapport bevat geen kaart met bekende archeologische waarden. Deze zijn wel beschreven in 
de tekst van het rapport, zij het summier. Van belang hierbij is dat er in een straal van 500 
m binnen of rondom het plangebied ook volgens de meest actuele gegevens in  ARCHIS 
geen sprake is van archeologische monumenten of vondstlocaties, en slechts enkele 
onderzoeken. Deze onderzoeken liggen daarbij in een afwijkende landschappelijke setting 
en leveren daarom nauwelijks relevant vergelijkingsmateriaal op ten aanzien van het 
betreffende plangebied.  

8. Opstellen gespecificeerde verwachting en formuleren onderzoeksstrategie (LS05): in het 
rapport is een specifiek archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Volgens de KNA 4.1 
moet dit zijn uitgewerkt naar een achttal facetten, zoals datering, complextype, omvang, 
diepteligging etc. Dat is in dit geval wel of deels gebeurd voor de facetten datering, 
complextype, diepteligging en locatie, en niet voor de facetten omvang, gaafheid en 
conservering , uiterlijke kenmerken en mogelijke verstoringen. De mogelijke verstoringen 
zijn wel elders uitgewerkt in paragraaf 2.4.  

9. Opstellen standaardrapport bureauonderzoek (LS06): is gebeurd, maar het gedeelte 
bureauonderzoek wordt niet afgesloten met een advies voor het vervolgonderzoek, 
inclusief onderzoeksmethode, -techniek, -strategie en de eventuele prospecteerbaarheid. 
Dit valt overigens wel af te leiden uit de  beschreven en gebruikte onderzoeksmethode van 
het daaropvolgende veldonderzoek. 

Het rapport is geautoriseerd door een senior prospector, conform KNA 4.1.  
10. Aanleveren standaardrapport - afmelden onderzoek in Archis: is gebeurd.  
11. Aanleveren digitale gegevens bij e-depot (DS05): is gebeurd. 

 

SIKB BRL 4000 protocol 4003 Inventariserend veldonderzoek:  

 

1. Controle aanwezigheid en volledigheid informatie (LS05, LS06 PS05, VS05, VS07): intern 

proces, niet te controleren. In het kader van de 2nd opinion zijn door Vestigia geen 

aanwijzingen gevonden dat essentiele informatie ontbreekt of niet is meegewogen.   

2. Opstelling Plan van Aanpak IVO-Overig (VS01, SP01, VS08): is waarschijnlijk gebeurd, 

maar kan in de huidige versie van Archis niet meer worden geverifieerd. Of het PvA is 

gecontroleerd door een senior prospector is niet te achterhalen. De uiteindelijke 

rapportage is wel geautoriseerd door een senior prospector. 

3. Aanmelden onderzoek bij Archis: is gebeurd. 

4. Uitvoeren veldwerk IVO-Overig (VS02, VS03, VS04): is gebeurd, door een – ook volgens 

de huidige normen - gekwalificeerde KNA prospector MA. Methode is afdoende 

beschreven. De boringen zijn beschreven volgens de ASB. Locaties zijn ingemeten met 

behulp van een GPS, met hoogtes aan de hand van het AHN. Of achteraf door een 

senior prospector is gecontroleerd of voldoende betrouwbare gegevens zijn verzameld, 

is niet te achterhalen. De uiteindelijke rapportage is wel geautoriseerd door een senior 

prospector. 

5. Melden eerste bevindingen onderzoek bij Archis: is in de huidige versie van Archis niet 

meer te controleren. Of dit is gecontrolerd door een KNA prospector MA is niet te 



 

Pagina 3 van 4 

 

achterhalen. De uiteindelijke rapportage is wel geautoriseerd door een senior 

prospector. 

6. Uitwerken vondsten en (boor)monsters (VS03, SP02): is gebeurd. 

7. Analyseren resultaten IVO-Overig (VS02, VS03, VS04): is gebeurd, al is dit behoorlijk 

summier. De aangetroffen bodemopbouw gaf overigens geen aanleiding tot het maken 

van zeer uitgebreide beschrijvingen.  

8. Opstellen standaardrapport IVO-Overig en waardering (VS05, VS06): is gebeurd. De 

boorpuntenkaart mist wel coordinaten. 

9. Opstellen selectieadvies (VS07): is gebeurd.  Of dit is gecontroleerd door een senior 

prospector is niet meer te achterhalen. De uiteindelijke rapportage is wel geautoriseerd 

door een senior prospector. 

10. Aanleveren standaardrapport - afmelden onderzoek in Archis: is gebeurd. Het rapport is 

geautoriseerd door een senior prospector, conform KNA 4.1.  

11. Aanleveren van analoge projectdocumentatie (DS01, DS02, OS17): n.v.t. 

12. Aanleveren van vondsten en monsters (DS03, OS17): n.v.t. 

13. Aanleveren digitale gegevens bij e-depot (DS05): is gebeurd. 

14. Verwijderen gedeselecteerde vondsten en monsters (OS13): n.v.t. 

 

Archeologische context 

In het kader van deze notitie is het nationale archeologische registratiesysteem Archis3 

geraadpleegd. Binnen of in de directe omgeving zijn sinds het uitbrengen van het rapport in 

2013 geen nieuwe archeologische monumenten, vondstlocaties of onderzoeken meer gemeld 

die van invloed zouden kunnen zijn op de specifieke archeologische verwachting, of de overige 

conclusies ten aanzien van het plangebied. 

 

Advies 

Op basis van deze second opinion kan worden geconcludeerd dat het archeologisch onderzoek 

uit 2013 is uitgevoerd op een wijze, die eigenlijk alleen op administratieve details afwijkt van 

de geldende kwaliteitsrichtlijnen KNA versie 4.1. De werkwijze van het onderzoek is afdoende 

herleidbaar. Wat wel opvalt is dat het rapport een selectieadvies geeft om het gehele 

plangebied vrij te geven op basis van de boringen, terwijl in het ontwerp bestemmingsplan, in 

drie deelgebieden binnen het plangebied archeologische dubbelbestemmingen (Waarde 2, 5 en 

8) zijn opgenomen.  Hier geldt (nog steeds) een onderzoeksplicht bij ingrepen die de grens van 

respectievelijk 100 m2/30 cm -mv, 250 m2/1,5-5 m -mv en 500 m2/30 cm -mv overschrijden.  

 

De dubbelbestemming Waarde 2 langs de Rivierdijk aan de oostzijde van het plangebied is op 

archeologische gronden begrijpelijk en herleidbaar tot de gemeentelijke archeologische 

beleidskaart. Deze ‘strenge’ vrijstellingsgrens houdt verband met het historisch bebouwingslint 

langs de dijk, dat inderdaad onvoldoende is behandeld in het rapport. De gezette boringen 

liggen daarbij ook vrijwel allemaal buiten dit bewoningslint en hebben daarmee nauwelijks 

voorspellende waarde hiervoor. Wat de achterliggende reden is voor het opnemen van, en het 

afbakenen van, Waarde 5 langs de noordzijde van het plangebied in het bestemmingsplan is 

niet duidelijk. Dat de rest van het plangebied de minst strenge vrijstellingsgrens heeft, valt 

weer wel af te leiden uit de lage archeologische verwachting die volgt uit het in 2013 

uitgevoerde booronderzoek. 

De toevoeging van de dubbelbestemmingen met de verschillende vrijstellingsgrenzen is 

meestal het gevolg van het definitieve besluit van de gemeente of diens archeologisch adviseur 

volgend op het selectieadvies van het onderzoeksbureau. Zo’n definitief besluit kan en mag – 
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op inhoudelijke gronden – afwijken van dat advies. Selectiebesluiten van gemeenten worden 

vaak niet apart geadministreerd, maar maken deel uit van de afwegingen rond een op te stellen 

omgevings- of bestemmingsplan of de voorwaarden voor het verlenen van een 

omgevingsvergunning. Dat is hier waarschijnlijk ook gebeurd. Het feit dat in dit 

bestemmingsplan regels zijn opgenomen die buiten bepaalde vrijstellingsgrenzen een 

onderzoeksplicht opleggen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, geven derhalve de 

gemeente nog steeds voldoende handvaten om in de toekomst afdoende rekening te houden 

met eventuele archeologische waarden binnen het plangebied. 

 

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert om de onderhavige notitie toe te voegen als 

addendum bij het rapport van het bureau- en inventariserend veldonderzoek uit 2013. 

Daarmee is het rapport zelf geactualiseerd en geldt het als inhoudelijke onderbouwing van het 

aspect archeologie. Besluitvorming op basis van dit rapport is verder aan de gemeente. 

 

Dit advies dient nog wel te worden afgestemd met het bevoegd gezag. 

 

 

Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie 

e-mail: info@vestigia.nl 

tel.: 033 277 92 00    
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Geachte Raad, 

 

 

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d. 23 juni 2020, treft u hierbij het 

advies aan van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) met betrekking 

tot bestemmingsplan “IJzergieterij” Hardinxveld-Giessendam . 

 

De afdeling Risicobeheersing van de VRZHZ brengt in het kader van externe 

veiligheid advies uit over de verantwoording van het groepsrisico en de 

mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Zij doet dit middels 

een analyse van de omgeving, waarbij risicobronnen, mogelijke scenario’s en 

hun effecten worden beschouwd (zie het bijgevoegde adviesrapport). 

 

Voor het beoordelen van het ruimtelijk plan dient u een gemotiveerde 

afweging te maken tussen de overwegingen met betrekking tot externe 

veiligheid en de toegevoegde waarde van het ruimtelijk plan. Graag verneemt 

de VRZHZ uw besluit met betrekking tot de onderstaande adviespunten. 
 
Conclusies  

  De veiligheidstoets levert de volgende conclusies op: 

• Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van 

de oriëntatiewaarde van het groepsrisico t.g.v. de rijksweg A15. In de 

plansituatie is er echter een lichte afname te zien van 6,57 naar 6,09 

maal de oriëntatiewaarde. 

• Gelet op de afstand van geplande woongebieden tot aan de 

Betuweroute is er een andere bouwkundige maatregel nodig aan de 

woningen dan de bij de aanbevelingen genoemde generieke 

maatregelen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van 

woningen binnen de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 

moet een drukbelasting van 10 kPA kunnen weerstaan, berekenend 

op basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, met behulp van de 

Eindige Elementen Methode. 
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• Aan de hand van het als bijlage bijgevoegde Stappenplan veiligheid 

mensen op buitenlocaties kan bepaald worden of het nemen 

maatregelen noodzakelijk is en welke maatregelen kunnen worden 

genomen. De veiligheidsregio kan als een verdere uitwerking van het 

plangebied bekend is hierbij assisteren. 

• De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de 

bereikbaarheid van de objecten en de aanwezigheid van de 

bluswatervoorziening te borgen. 

• Het plangebied is conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm 

bereikbaar. 

 

 

In het kader van de beheersbaarheid en zelfredzaamheid bij genoemde 

scenario’s adviseert de veiligheidsregio u maatregelen te nemen ter beperking 

van de risico’s. 

 

Maatregelen 

• In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario’s verdient 

het aanbeveling bij het ontwikkelen van gebouwen in het plangebied de 

volgende maatregelen te creëren: 

Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen 

aflopen; 

Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  

De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als 

bergingen, keukens, wc’s en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn 

geplaatst; 

Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

• De veiligheidsregio wil gebruik maken van haar adviesrecht als er 

besloten wordt om conform planregel 17.3.2 een beperkt kwetsbare 

object te bouwen in de Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen. 

• De veiligheidsregio adviseert om bij Planregel 18.1.a toe te voegen: 

4. Bij toename van het aantal woningen moet opnieuw het groesrisico 

worden beoordeeld. Hierbij wordt de veiligheidsregio om advies 

gevraagd. 

 

Voor advies over risicocommunicatie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Communicatie van mijn dienst. 
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Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Peter 

Gruijthuijsen van de afdeling Risicobeheersing van de VRZHZ. Zijn e-mailadres 

is: pjc.gruijthuijsen@brw.vrzhz.nl. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

namens dezen, 

 

G.J.W. (Wim) Visser 

Afdelingshoofd Risicobeheersing  

 

Deze brief is digitaal vervaardigd en daarom niet ondertekend. 
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BIJLAGE 1: ADVIESRAPPORT 

Aanleiding / situatiebeschrijving 
Op 23 juni 2020 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) een 

verzoek om advies ontvangen voor het vaststellen van bestemmingsplan 

IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam. 

 

Het voorliggende plangebied is aan de zuidoostzijde van Hardinxveld-

Giessendam gelegen, vrijwel direct grenzend aan de Beneden-Merwede. Het 

plangebied wordt aan de noord(west)zijde begrensd door de Rivierdijk met direct 

daarachter de A15. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de 

percelen aan de Rivierdijk. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie vormt de 

begrenzing aan de westzijde van het plangebied. 

 

 

 

Door de IJzergieterij te transformeren naar woongebied gaat het gebied een 

schakel vormen tussen het dorpscentrum van Hardinxveld-Giessendam en de 

Beneden-Merwede. Aan de zuidrand van de locatie wordt een waterfront 

ontwikkeld, met appartementengebouwen georiënteerd op de rivier. In het 

binnengebied wordt een compact stratenpatroon gemaakt wat haaks op de dijk 

ligt. Hierdoor krijgen ook de grondgebonden woningen een oriëntatie op het 

water. Elke woonstraat sluit aan op een centrale openbare ruimte op dijkniveau 

(‘het podium’). Dit podium koppelt woningen en eventuele horeca in de plint van 

de appartementencomplexen aan de fietsroute over de dijk en trappen naar het 

water. 

Doelstelling / wettelijke basis, adviesgrond  
De VRZHZ is wettelijk adviseur op grond van artikel 13.3 van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 9 Besluit externe veiligheid transport 

(Bevt), artikel 12.2 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

De VRZHZ brengt advies uit in verband met het groepsrisico over de 

mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het 

invloedsgebied van de inrichting.   
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Risicobronnen en scenario’s  
 

Beneden-Merwede en Rijksweg A15 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich twee transportroutes voor 

gevaarlijke stoffen. De Beneden-Merwede grenst aan de zuidzijde van het 

plangebied en de Rijksweg A15 grenst aan de noordzijde van het plangebied. 

Het plangebied bevindt binnen de 200 meter basisnetafstand van de Rijksweg 

A15, waardoor er een berekening van het groepsrisico benodigd is. Op 

afbeelding is de ligging van deze transportroutes ten opzichte van het 

plangebied weergegeven. 

 

 

 

In de onderstaande tabel  is een overzicht gegeven van de gevaarlijke stoffen 

die over deze routes vervoerd worden. Deze cijfers zijn afkomstig uit Regeling 

Basisnet. 

Gevaarlijke stoffen Beneden-Merwede 

stofcategorie Aantal transporten invloedsgebied 

LF1 9.882 35 

LF2 13.958 35 

LT1 146 600 

LT2 0 800 

GF2 0 65 

GF3 2.135 90 

GT3 196 1070 
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De mogelijk optredende scenario’s zijn de volgende: 
- brandbare gassen, zoals LPG en propaan, 
- toxische gassen, zoals ammoniak en zwavelstoffluoride 
- brandbare vloeistoffen, zoals benzine.  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de effectafstanden die ten 

gevolge van een optredend incident kunnen optreden. Ter verduidelijking worden 

de afstanden (in meters) bij de scenario’s Bleve en toxische damp van de 1, 10 en 

100 procent letaliteitgrenzen weergeven. Dit betreft de afstanden waar 

respectievelijk 1, 10 en 100 procent van het aantal aanwezigen zal komen te 

overlijden. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de landelijk opgestelde 

“Handleiding adviestaak regionale brandweer IPO 08, versie maart 2010” en 

“Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties, versie 3.1, 12 

december 2019”.  

 

Scenario: 1% 
letaliteitgrens 

10 % 
letaliteitgrens 

100% 

letaliteitgrens 

Attentie- 

gebied 

Bleve:  meest 
geloofwaardig 

70 Niet 
berekend 

30  

Bleve: worst case 230 140 90 380 

Toxische damp 
(ammoniak) Meest 
geloofwaardig 

120 90 40   

Toxische damp 

(ammoniak) 
Worst case 

750 600 250 6000 

Effectafstanden weg 

 
 

Scenario 1% 

letaliteitsgrens 

10% 

letaliteitsgrens 

100% 

letaliteitsgrens 

Plasbrand 45 meter 35 meter 25 meter 

Flare 80 meter 75 meter 60 meter 

Lekkage 

ammoniak 

150 meter 80 meter 65 meter 

Falen 

ammoniaktank 

800 meter 400 meter 100 meter 

Effectafstanden water 

 
De kortste afstanden tussen (mogelijke) bebouwing in het plangebied en het 

midden van het water, resp. de weg zijn 300 en 50 meter. Dit betekent dat ten 

gevolge van optredende incidenten met gevaarlijke stoffen op het spoortracé en 

de Rijksweg A15 mogelijk dodelijke slachtoffers vallen. In het Basisnet weg is 

daarnaast een plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter vastgesteld. Op 

basis van de gegevens uit de plankaart bij het bestemmingsplan heeft deze PAG 

geen invloed op de bebouwing langs de Rijksweg A15.  
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Attentiegebied 

Het attentiegebied is het gebied tot waar mensen buitenshuis dodelijk letsel 

kunnen krijgen. Ook kan hulpverlening niet plaatsvinden binnen dit gebied, 

omdat de warmtestraling daar te hoog voor is. 

 

Veiligheidstoets 
In het vorige hoofdstuk heeft een analyse plaatsgevonden van de risicobronnen 

in het plangebied. Naar aanleiding van deze scenario’s vindt in dit hoofdstuk een 

veiligheidstoets plaats met betrekking tot het groepsrisico, de beheersbaarheid 

bij deze risicobronnen en de zelfredzaamheidsmogelijkheden bij een incident met 

gevaarlijke stoffen bij deze risicobronnen.  

Groepsrisico 
 

Rijksweg A15  

Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico. In de plansituatie is er echter een lichte 

afname te zien van 6,57 naar 6,09 maal de oriëntatiewaarde. 

 

 

Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen om zichzelf in 

veiligheid te brengen. Belangrijk aspect hierbij is, dat zij kunnen vluchten zonder 

daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten.  

 

Rijksweg A15  

 

In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario’s verdient het 

aanbeveling bij het (her)ontwikkelen van gebouwen in het plangebied de 

volgende maatregelen te creëren: 

• Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen 

aflopen; 

• Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  

• De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als 

bergingen, keukens, wc’s en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn 

geplaatst; 

• Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

 

Gelet op de afstand van geplande woongebieden is een andere bouwkundige 

maatregel nodig aan de woningen dan de hierboven genoemde generieke 

maatregelen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van woningen binnen 

de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 moet een drukbelasting van 10 

kPA kunnen weerstaan, berekenend op basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, 

met behulp van de Eindige Elementen Methode. 
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Parallel aan de aandachtsgebieden voor mensen in gebouwen, kan binnen 

attentiegebieden bij een incident met gevaarlijke stoffen sprake zijn van 

levensbedreigende gevolgen voor mensen op buitenlocaties. Buiten 

aandachtgebieden en attentiegebieden zijn mensen (resp. binnen en buiten) ook 

bij een groot ongeval met gevaarlijke stoffen veilig. Binnen aandachtsgebieden en 

attentiegebieden kunnen maatregelen overwogen worden om de veiligheid van 

mensen te vergroten. In het theoretische geval dat een attentiegebied kleiner is 

dan een aandachtsgebied gelden de afstanden van het aandachtsgebied. 

Om inzichtelijk te maken in welk gebied zich bij een groot incident (brand, 

explosie, gifwolk) levensbedreigende gevolgen voor mensen op buitenlocaties, die 

niet beschermd worden door een gebouw, kunnen voordoen kunnen 

attentiegebieden worden opgenomen in de omgevingsvisie, omgevingsplannen en 

omgevingsvergunningen. 

 

Attentiegebieden zijn gedefinieerd als die gebieden waar mensen op 

buitenlocaties, zonder aanvullende maatregelen, mogelijk effecten kunnen 

ondervinden van incidenten die in de omgeving kunnen optreden. Het is mogelijk 

dat er binnen attentiegebieden deelgebieden bestaan die wel voldoende 

bescherming voor mensen op buitenlocaties bieden, bijvoorbeeld door de 

aanwezigheid van bebouwing of begroeiing.  

 

Aan de hand van het als bijlage bijgevoegde Stappenplan veiligheid mensen op 

buitenlocaties kan bepaald worden of het nemen maatregelen noodzakelijk is en 

welke maatregelen kunnen worden genomen. De veiligheidsregio kan als een 

verdere uitwerking van het plangebied bekend is hierbij assisteren. 

 

Om de effectiviteit van de hierboven genoemde maatregelen te garanderen zijn 

de volgende organisatorische maatregelen noodzakelijk: 

De omwonenden, gebruikers en andere betrokkenen dienen geïnformeerd te 

worden over een drietal zaken. Ten eerste over de plannen/bestemming in hun 

directe omgeving en de mogelijke risico´s als gevolg. Vervolgens over de 

maatregelen die de overheid treft om de risico´s te beperken. Tot slot over de 

handelingsperspectieven voor de burger zelf om zich zo goed 

mogelijk voor te bereiden op een eventueel incident. Dit kan door middel van het 

publiceren van teksten op de website of in de gemeenterubriek. Maar hiertoe 

kunnen ook andere communicatie middelen worden ingezet. 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor risicocommunicatie. De regionaal 

risicocommunicatie adviseur, werkzaam bij de Veiligheidsregio, kan hierbij 

ondersteunen.  

 

Beheersbaarheid 
 

Beheersbaarheid richt zich op de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten in 

hoeverre zij in staat zijn hun taken goed uit te kunnen voeren en om daarmee 

verdere escalatie van een incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en 

bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder 

geschaard. 
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Ten aanzien van de aspecten bereikbaarheid en bluswatervoorziening hanteert de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de richtlijnen zoals beschreven in de 

“Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2019” (Brandweer 

Nederland, 2020). 

 

Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening  

De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de bereikbaarheid 

van de objecten en de aanwezigheid bluswatervoorziening te borgen.  

 

Zorgnorm 

Het plangebied is  conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm 

bereikbaar. 

Planregels  
De veiligheidsregio wil gebruik maken van haar adviesrecht als er besloten wordt 

om conform planregel 17.3.2 een beperkt kwetsbare object te bouwen in de 

Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen. 

 

De veiligheidsregio adviseert om bij Planregel 18.1.a toe te voegen: 

4. Bij toename van het aantal woningen moet opnieuw het groesrisico worden 

beoordeeld. Hierbij wordt de veiligheidsregio om advies gevraagd. 

 

Conclusies  
De veiligheidstoets levert de volgende conclusies op: 

• Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde van het groepsrisico t.g.v. de rijksweg A15. In de 

plansituatie is er echter een lichte afname te zien van 6,57 naar 6,09 

maal de oriëntatiewaarde. 

• Gelet op de afstand van geplande woongebieden tot aan de 

Betuweroute is er een andere bouwkundige maatregel nodig aan de 

woningen dan de bij de aanbevelingen genoemde generieke 

maatregelen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van 

woningen binnen de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 

moet een drukbelasting van 10 kPA kunnen weerstaan, berekenend op 

basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, met behulp van de Eindige 

Elementen Methode. 

• Aan de hand van het als bijlage bijgevoegde Stappenplan veiligheid 

mensen op buitenlocaties kan bepaald worden of het nemen 

maatregelen noodzakelijk is en welke maatregelen kunnen worden 

genomen. De veiligheidsregio kan als een verdere uitwerking van het 

plangebied bekend is hierbij assisteren. 

• De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de 

bereikbaarheid van de objecten en de aanwezigheid van de 

bluswatervoorziening te borgen. 

• Het plangebied is conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm 

bereikbaar. 
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Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de analyse en de daaruit getrokken conclusies komen de 

volgende aanbevelingen naar voren: 

• In het kader van de zelfredzaamheid bij genoemde scenario’s verdient 

het aanbeveling bij het ontwikkelen van gebouwen in het plangebied de 

volgende maatregelen te creëren: 

Gebouwen zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen 

aflopen; 

Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;  

De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als 

bergingen, keukens, wc’s en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn 

geplaatst; 

Gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobronnen. 

• De veiligheidsregio wil gebruik maken van haar adviesrecht als er 

besloten wordt om conform planregel 17.3.2 een beperkt kwetsbare 

object te bouwen in de Veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen. 

• De veiligheidsregio adviseert om bij Planregel 18.1.a toe te voegen: 

4. Bij toename van het aantal woningen moet opnieuw het groesrisico 

worden beoordeeld. Hierbij wordt de veiligheidsregio om advies 

gevraagd. 
 



Bijlage 20 Nota van beantwoording zienswijzen
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Nota van beantwoording zienswijzen 
 
Inleiding  
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan vormt het initiatief van Gebroeders 
Blokland om een bestaande bedrijfslocatie te willen transformeren tot een woonlocatie. Dit initiatief 
past binnen de visie van de gemeente om de rivier te verbinden met het dorp op plaatsen die hiervoor 
potentie hebben. Het plan van Gebroeders Blokland is om maximaal 150 woningen te bouwen in een 
mix van woningtypen. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan maakt deze ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan 'IJzergieterij' met bijbehorende stukken hebben van donderdag 4 juni 
2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 ter inzage gelegen. Het voorontwerp was in te zien via de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een analoog boekje van het plan lag ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis. Ook is het voorontwerp toegezonden aan de overleginstanties zoals 
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  
 
Eenieder heeft de mogelijkheid gehad om binnen deze periode schriftelijk of mondeling een zienswijze 
in te dienen. Wij hebben de volgende zienswijzen ontvangen (zie tabel 1 hieronder).  
 

Indiener Datum dagtekening Datum ontvangst 

A) Indiener 1 29-06-2020 29-06-2020 

B) Indiener 2 16-06-2020 19-06-2020 

C) Indiener 3 14-07-2020 14-07-2020 

D) Indiener 4 14-07-2020 15-07-2020 

E) Indiener 5 14-07-2020 17-07-2020 

F) Indiener 6 14-07-2020 15-07-2020 

G) Indiener 7 14-07-2020 14-07-2020 

H) Indiener 8 09-07-2020 10-07-2020 

I) Indiener 9 30-06-2020 10-07-2020 

J) Indiener 10 09-07-2020 10-07-2020 

K) Indiener 11 09-07-2020 10-07-2020 

L) Indiener 12 15-07-2020 16-07-2020 

M) Indiener 13 15-07-2020 16-07-2020 

N) Indiener 14 15-07-2020 15-07-2020 

O) Provincie Zuid-Holland 15-07-2020 17-07-2020 

P) Rijkswaterstaat  15-07-2020 17-07-2020 

Q) Waterschap Rivierenland 14-07-2020 17-07-2020 

R) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 20-07-2020 20-07-2020 
Overzicht van de ontvangen zienswijzen.  

 
Hieronder volgt een samenvatting van de inspraakreacties gevolgd door de beantwoording, een 
conclusie en een slotadvies.  
 
Bijlagen: 
Bijlage 1  Berekening weerkaatsing geluid, KuiperCompagnons, augustus 2020 
Bijlage 2 Zettings- en stabiliteitsonderzoek Rivierdijk, GeoRisQ, 7 mei 2020 
Bijlage 3 Second opinion, Goudappel, 24 oktober 2017 
Bijlage 4 Second opinion, Royal HaskoningDHV, 3 december 2019 
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A) Indiener 1 
 
Op 29 juni jl. is de zienswijze van indiener 1 ontvangen. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
  

1. Indiener geeft aan dat vragen in een eerdere inspraakreactie niet beantwoord zijn en dat er 
voorbij wordt gegaan aan diverse vragen c.q. onderwerpen. 

2. Indiener heeft ernstige twijfels bij verkeersonderzoek, verkeersplan, bereikbaarheid 
hulpdiensten en aankomende belasting bouwverkeer plus toekomstige bewoners, 
watersporters en toeristen (indien horeca en/of jachthaven). Algemeen dagelijks 
praktijkbeeld: huidige inrichting Peulenstraat-zuid en Rivierdijk kunnen deze verkeersstromen 
bij toeritten nu al niet goed aan. 

3. Indiener vraagt of de mogelijkheid van een extra ontsluiting wel is onderzocht. 
4. Het gepleegde verkeersonderzoek ten aanzien van de (verwachte) belasting is volgens indiener 

niet volledig en goed onderbouwd. 
 
Indiener doelt in de zienswijzen op eerdere vragen die ontvangen zijn op 22 november 2019. Hieronder 
volgt een opsomming van de destijds gestelde vragen.  
 
1. Zijn de Peulenstraat-zuid en de Rivierdijk-West een 30 km zone? 
2. Hoeveel bewoners komen er volgens verwachting van de gemeente te wonen in de nieuwe wijk? 
3. Is er, als onderdeel van het verkeersonderzoek, een schouw gehouden op de Peulenstraat-zuid en 

de Rivierdijk-West? 
4. Waarom is er uitgegaan van twee vrije wegdelen in het verkeersonderzoek? 

De dag dagelijkse praktijk is namelijk dat één weghelft van de Peulenstraat-zuid en de Rivierdijk-
West over een flinke lengte het grootste deel van de dag altijd bezet is door geparkeerde auto's 
van voornamelijk bewoners. Daardoor is er structureel een beperking op de aanname dat de 
huidige situatie op genoemde wegen in tweerichtingen berijdbaar is. 

5. Was dit de gemeente bekend? 
6. Waarom heeft er maar 1 dag verkeersonderzoek, betreffende enkel op 15 december 2015, 

plaatsgevonden? 
7. Waarom stelt dat de gemeente dat er op basis van 1 dag verkeersonderzoek, notabene 3 jaar 

geleden, sprake is van een gedegen verkeersonderzoek? 
8. Bent u het eens met het feit dat 1 dag verkeersonderzoek, notabene 3 jaar geleden, geen correcte 

afspiegeling van de huidige verkeerssituatie en verkeersdrukte kan weergeven? 
9. Houdt de gemeente in het verkeersonderzoek en de voorgenomen plannen van de nieuwbouwwijk 

rekening met het feit dat het totale aantal nieuwe bewoners, en dus autobezitters wat extra 
belasting creëert, voor boodschappen in het centrum van Hardinxveld, alwaar de supermarkten 
zitten, gebruik voornamelijk gebruik zal maken van de Peulenstraat-zuid? 

10. Is er in het verkeersonderzoek rekening gehouden met de belasting van het wegennet en/of het 
aantal watersporters wat van de route gebruikt maakt vanwege "De Helling" of het hier gelegen 
strandje? 

11. Is de gemeente bewust van het feit dat in de lente en de zomer (mooi weer periode) voornamelijk 
de Peulenstraat-zuid (en soms de Rivierdijk-West) extra belast wordt door watersporters en/of 
bezoekers van het strandje? 

12. Is de gemeente bewust van het feit dat het wegennet van de Peulenstraat-zuid en de Nieuweweg 
extra belast wordt door de plannen van een jachthaven en/of horeca in het gebied (als daar nog 
steeds sprake van is) van project de IJzergieterij? 

13. Is er met extra belasting door het aantal extra bezoekers voor de jachthaven, horeca en/of 
watersport rekening gehouden in het verkeersonderzoek? 

14. Is er advies m.b.t. de voorgenomen verkeersplannen ingewonnen bij de (verkeer)adviseurs van de 
hulpdiensten? 
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15. Zijn de politiecijfers m.b.t. verkeersongevallen, snelheid of parkeerproblemen opgevraagd bij de 
politie? 

16. Kan de politie (indien nodig) handhavend optreden in een 30 km zone op het gebied van snelheid? 
17. Wat is de visie van de gemeente m.b.t. eventuele handhaving en de verkeersveiligheid bij een 

toenemende verkeersdrukte door project IJzergieterij? 
18. Op het gemeentehuis zit een politiepost. Achter het gemeentehuis een brandweerkazerne. Een 

ambulance uit Gorinchem of Papendrecht kan aIleen via Rivierdijk-West of de Peulenstraat-zuid 
de nieuwe wijk van de IJzergieterij bereiken.  

De genoemde wegen zijn, zoals eerder aangegeven, in de praktijk structureel maar op een wegdeel 
vrij. Dan vinden er ook van april/mei tot september ook nog watersportactiviteiten plaats ter hoogte 
van de Helling wat extra risico's met zich mee brengt waardoor beroep op de hulpdiensten (en hun 
bereikbaarheid) van belang is. 
19. Wat doet dit aspect i.c.m. vraag 18 (m.b.t. politiepost en brandweer kazerne) dit met de veiligheid 

van de nieuwe wijk en de bewoners? 
20. Is de gemeente bewust van het feit dat er maar een simpel incident als een verkeersongeluk of 

een woningbrand hoeft plaats te vinden op de route naar of in de beoogde nieuwbouwwijk van de 
IJzergieterij en dit direct een forse beperking qua mobiliteit van het verkeer en de bereikbaarheid 
van hulpdiensten naar de wijk oplevert? 

21. Is verkeersveiligheid en veiligheid überhaupt als thema meegenomen in het verkeersonderzoek? 
22. Is er in het verkeersonderzoek van project de IJzergieterij rekening gehouden met de drukte van 

de direct daarnaast gelegen A15?  
23. Houdt de gemeente rekening met worst case scenario's en calamiteiten in het verkeersonderzoek? 
24. Heeft de gemeente een afzonderlijk veiligheids- c.q. crisisplan (met worst case scenario's) voor 

omgang met calamiteiten in de nieuw te bouwen wijk? 
25. Vindt u dat er (mede op basis van antwoorden op bovenstaande vragen) sprake is van een 

representatief verkeersonderzoek voor project de IJzergieterij? 
26. Waarom creëert de gemeente bij project de IJzergieterij geen extra doorgang om de Peulenstraat-

zuid en/of de RivierdijkWest te ontlasten? 
27. Klopt het dat er op het moment van dit schrijven een nieuw verkeersonderzoek loopt?  
 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 

Ad. 1 
De inspraakreactie van indiener is destijds goed ontvangen en meegenomen in de beantwoording. In 
verband met de vele reacties en de grote mate van overlap tussen de reacties, zijn in de Nota van 
inspraak en overleg samenvattingen opgenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat de gestelde vragen 
niet met de exacte bewoording zijn overgenomen. Onze excuses als indiener het gevoel heeft dat er 
voorbij gegaan wordt aan diverse vragen. Hieronder worden de vragen alsnog puntsgewijs 
beantwoord. Hiermee vertrouwen wij erop ook ad. 2, 3 en 4 zo compleet mogelijk behandeld te 
hebben. 
 

1. Zowel de Peulenstraat-zuid als de Rivierdijk zijn wegen binnen een 30 km/u zone. In het GVVP 
is de wegcategorisering vastgelegd voor de gehele gemeente. De inrichting is overeenkomstig 
de uitgangspunten van "duurzaam veilig" voor een 30 km/u weg.  In de second opinion van 
Royal HaskoningDHV (bijlage 4 bij deze nota) wordt dit verder beschreven in paragraaf 3.  
 
In paragraaf 3 van het genoemde onderzoek is aangetoond dat de capaciteit van de wegen ook 
bij een toename van het verkeer voldoende is. Dit is onderbouwd met 
waarnemingen/tellingen en ook vanuit de Regionale Verkeers- en Milieu Kaart. 
 
Om een vergelijking te maken met het huidige bestemmingsplan is een (fictieve) invulling 
gemaakt van het terrein IJzergieterij binnen de mogelijkheden die het huidige 
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bestemmingsplan zou kunnen bieden en wat dit zou betekenen aan verkeersaanbod. Het 
verkeerskundig bureau De Graaftraffic heeft twee scenario’s uitgewerkt, een scenario met 
zware industrie en een scenario met meer kantoren. Bij relatief veel industrie zal het aantal 
autobewegingen ongeveer 1100 per etmaal bedragen. Qua ritgeneratie zijn er ongeveer 100 
vrachtwagens te verwachten per dag. De situatie met meer kantoorinvulling bedraagt ruim 
2.000 autobewegingen per etmaal. In dit scenario zal vooral personenautoverkeer rijden. Dit 
maximale aantal autobewegingen is van toepassing bij een maximale bebouwing waartoe in 
het bestemmingsplan voorwaarden zijn opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van de totale 
oppervlakte en het maximale bebouwingspercentage. Dit wordt nader toegelicht in de 
actualisatie van het verkeersonderzoek, dat is opgenomen in de bijlage van de toelichting.   
 
Door het verschillende gebruik van het terrein in het verleden zal het aantal 
verkeersbewegingen ongeveer tussen deze twee scenario’s in hebben gelegen, maar op basis 
van het voorgaande bestemmingsplan is het dus mogelijk om ruim 2.000 verkeersbewegingen 
per etmaal te genereren. Met de bouw van 150 woningen is een verkeersgeneratie van 1.110 
voertuigbewegingen gemoeid. De eventuele horeca en andere commerciële/sociale functies 
kennen een verkeersgeneratie van 469 voertuigbewegingen per etmaal. In totaal komt dit neer 
op een verkeersgeneratie van 1.579 autobewegingen per dag. Dit is dus minder dan in de 
huidige situatie mogelijk zou zijn. 

2. In het verkeersonderzoek is uitgegaan van 150 woningen, verdeeld in diverse 
woningtypologieën. Deze woningtypologieën kennen allen een bepaalde verkeersgeneratie, 
variërend tussen 6,0 voertuigbewegingen en 8,2 voertuigbewegingen per etmaal. De 
parkeernormen variëren tevens tussen de 1,2 en 2,3 per  woning. Er is dus voldoende rekening 
gehouden met het autogebruik van de nieuwe bewoners.  

3. Zowel in 2015 als in 2018 hebben er tellingen plaatsgevonden. Op verschillende momenten 
zijn de onderzoekers ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen.   

4. In het onderzoek wordt niet uitgegaan van twee ‘vrije wegdelen’, maar wordt benoemd dat 
de Rivierdijk en de Peulenstraat-zuid in tweerichtingen berijdbaar is. Tevens wordt benoemd 
dat de Rivierdijk richting Peulenstraat-zuid een verblijfsgebied is, waarbij het geen primaire 
doelstelling is een vlotte doorstroming te garanderen. Daarbij past de inrichting zoals die 
enkele jaren geleden in samenwerking met de bewoners tot stand is gekomen. De 
passeerplaatsen (mits vrij van geparkeerde auto's) bieden voldoende ruimte om elkaar te 
passeren.  

5. Het is bekend dat een van de weghelften gebruikt wordt om te parkeren. Dit is opgelost door 
op regelmatige afstanden plateaus met een afwijkende verharding aan te brengen, waar een 
parkeerverbod geldt. Deze plateaus vormen tegelijkertijd verkeersremmers. Door de huidige 
inrichting is de weg minder aantrekkelijk om gebruikt te worden als sluiproute. 

6. In 2018 heeft er tevens een verkeersonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek is in september 
2020 geactualiseerd. Er is tevens een second opinion uitgevoerd door een ander 
onderzoeksbureau, de uitkomst hiervan gaf geen aanleiding om het plan aan te passen. Zoals 
hierboven ook beschreven is in par. 3 van de "second opinion" een nadere onderbouwing te 
vinden van het functioneren van de huidige inrichting en dat ook i.r.t. de nieuwe situatie.  

7. Zie punt 6.  
8. Zie punt 6. 
9. Hier is rekening mee gehouden. Omdat de nieuwbouwlocatie meer richting het centrum ligt, 

zal naar verwachting meer dan 8 % van het autoverkeer gebruik maken van de Peulenstraat 
Zuid. Het centrum ligt echter ook op circa 1 kilometer van de nieuwbouwlocatie, dus het 
centrum is goed per fiets (ca. 5 minuten) en te voet (ca. 15 minuten) bereikbaar. Daarnaast 
zullen vanuit het noordelijk plangebied richting A15 enkele auto’s gebruik maken van de route 
via de Peulenstraat Zuid en Wieling. De route is weliswaar wat langer (800 resp. 1.200 meter), 
maar in tijd zal het minder dan 1 minuut uitmaken. Op basis van expert judgement is door de 
GraafTraffic er van uitgegaan dat ongeveer 25% van het aantal autobewegingen via de 
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Peulenstraat-zuid zal gaan rijden en 75% via de Rivierdijk. De onderzoekers van de "second 
opinion" gaan uit van een verdeling van 50-50%. Van welke situatie ook wordt uitgegaan: beide 
onderzoeken wijzen uit dat er geen capaciteitsprobleem op de betreffende wegen ontstaat. 

10. De trailerhelling is niet meegenomen in het onderzoek omdat het om pieken in het gebruik 
gaat die beperkt blijven tot dagen met mooi weer en in vakantietijd. Met de vereniging die de 
trailerhelling beheert, is afgesproken dat hij zijn leden opdraagt via de Peulenstraat-zuid de 
helling te benaderen en via de Rivierdijk de helling te verlaten.   

11. Zie punt 10.  
12. In de verkeersonderzoeken is rekening gehouden met de eventuele toevoeging van 

horecagelegenheid. Omdat het nog niet bekend is wat voor horecafunctie er komt, en of dit 
eventueel aangevuld wordt met commerciële dienstverlening, is er gerekend met 
verkeerscijfers voor commerciële en sociaal/medische voorzieningen. De totale 
verkeersgeneratie van de commerciële en sociaal/medische voorzieningen bedraagt circa 469 
autobewegingen per etmaal. Hierbij wordt uitgegaan van de maximale invulling van de 
planologische mogelijkheden. In de regels van het bestemmingsplan zijn voor de verschillende 
voorzieningen daarom een maximaal aantal m2 opgenomen.  
 
De eventuele toevoeging van een jachthaven in de toekomst maakt geen onderdeel uit van dit 
plan. Wanneer er in de toekomst sprake zou zijn van de komst van een jachthaven zal er 
opnieuw worden gekeken naar alle relevante aspecten, waaronder verkeer. In de 
parkeerbalans is wel rekening gehouden met een aanlandvoorziening voor de waterbus (5 pp 
in de parkeerkelder). Veruit de meeste reizigers zullen echter met de fiets komen, omdat je 
deze gratis mee mag nemen op de boot. Daardoor wordt het voor- en natransport voor de 
reizigers makkelijker.  

13. Zie punt 12. 
14. Er is geen afzonderlijk advies gevraagd aan de politie voor de ongevallen en snelheid. 

Gemeente en politie maken namelijk gebruik van dezelfde databank. Op basis van deze 
databank wordt per kwartaal een verkeersveiligheidsrapportage gegenereerd. Uit deze 
rapportage komen het westelijk deel van de Rivierdijk en de Peulenstraat-zuid niet naar voren 
als verkeersonveilige situaties. Hieronder is de kaart met de ongevallen op deze wegvakken 
over de jaren 2015 t/m 2019 weergegeven. Daaruit blijkt ook dat er nauwelijks ongelukken 
gebeuren. 
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15. Zie vraag 14. Wat betreft snelheid is er gekeken naar de cijfers van de maanden juni en juli 
2020. Beide wegen liggen hier binnen de ondergrens voor boetes, waaruit kan worden 
opgemaakt dat er niet frequent te hard gereden wordt.  

16. Als een weg is ingericht conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, dan kan de politie 
handhavend optreden. De politie heeft hierin echter wel een eigen (discretionaire) 
bevoegdheid. 

17. De gemeente zal (en kan)  de politie niet opdragen om ergens te  handhaven. Het middel voor 
de gemeente om de verkeersveiligheid te vergroten is door het treffen van infrastructurele 
maatregelen (zoals de plateaus), eventueel aangevuld met gedragsbeïnvloedende 
maatregelen zoals een smileybord. 

18. In het verkeersonderzoek is gekeken naar de bereikbaarheid van het woongebied in het 
algemeen. Hulpdiensten (vertegenwoordigd door de brandweer) beoordelen het plan 
afzonderlijk op bereikbaarheid voor hulpdiensten. Die beoordeling wordt niet in het 
verkeersonderzoek opgenomen. Het  is geen  onderdeel van deze bestemmingsplanprocedure, 
maar het onderwerp speelt wel een rol bij de vraag of het plan uitvoerbaar is. Gelet op de 
conclusies uit het onderzoek is het antwoord op die vraagbevestigend. 

19. Zie vraag 18. 
20. De uitgevoerde verkeersonderzoeken wijzen uit dat de Rivierdijk en Peulenstraat-zuid 

voldoende ruimte bieden voor de afwikkeling van het verkeer na aanleg van het plan de 
IJzergieterij. Zie hiervoor ook par. 3.2.3 uit het de second opinion van Royal HaskoningDHV, 
deze is toegevoegd als bijlage 4 bij deze zienswijzenota.   

21. In het onderzoek is rekening gehouden met verkeersveiligheid. In de huidige situatie is de 
oversteekbaarheid/invoegen van en naar het westelijk deel van de Rivierdijk inderdaad al niet 
optimaal. Uit het onderzoek blijkt ook dat in 2030 het huidige kruispunt echt te krap zal zijn  
om zowel de groei van het autoverkeer als de nieuwbouwlocatie veilig af te wikkelen. Door 
het toepassen van een middeneiland blijft de doorstroming en verkeersveiligheid 
gewaarborgd, zoals ook blijkt uit de onderzoeken. 

22. In het onderzoek is rekening gehouden met de bereikbaarheid van de A15 vanuit het 
plangebied. De files die zich voordoen op de A15 zelf kunnen inderdaad invloed hebben op 
de bereikbaarheid van het plangebied. Deze problematiek wordt evenwel niet veroorzaakt 

door het bestemmingsplan en kan hierdoor ook niet worden opgelost.  
23. Calamiteiten zijn, zoals de naam al aangeeft, uitzonderlijke situaties. In de advisering is 

rekening gehouden met een worst-case scenario. Het is hierin niet mogelijk om per mogelijke 
calamiteit te bekijken wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. De brandweer adviseert namens 
de hulpdiensten over de bereikbaarheid van een locatie in geval van een calamiteit. 

24. Zie vraag 23. 
25. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de verkeersintensiteit na realisatie plan acceptabel is 

voor een veilige verkeersafwikkeling op de Rivierdijk. In de verkeersonderzoeken is gerekend 
met reële verkeerscijfers en prognoses.  

26. Het plan De Rokerij is niet vergelijkbaar met plan IJzergieterij. Bij De Rokerij loopt er een 
gebiedsontsluitingsweg om het plan heen, waarop wordt aangesloten. Dat is bij de IJzergieterij 
niet het geval. Bij de Rokerij wordt geen nieuwe weg aangelegd, het gaat om het aansluiten 
van de interne verkeersstructuur op de Rivierdijk. In het plan IJzergieterij is wel het verbeteren 
van de aansluiting Rivierdijk-Nieuweweg opgenomen om het verkeer uit het plangebied en de 
Rivierdijk-Peulenstraat-zuid beter af te wikkelen op de gebiedsontsluitingsweg Nieuweweg-
Rivierdijk. 

27. Er loopt momenteel geen nieuw verkeersonderzoek. In september 2020 zijn de 
verkeersonderzoeken geactualiseerd. Hiervoor zijn geen nieuwe tellingen verricht. De 
aanleiding hiervoor was enerzijds dat er nieuwe functies in het gebied  aan het 
bestemmingsplan zijn toegevoegd. Anderzijds is het voor milieuberekeningen nodig de 
verkeersgeneratie per etmaal in plaats van alleen op de drukste momenten in kaart te 
brengen. 
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Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Er is een nieuwe versie van 
het verkeersonderzoek, dit wordt beschreven in de toelichting en toegevoegd als bijlage bij de 
toelichting. Ter verduidelijking van de antwoorden zijn ook de second opinion van Royal HaskoningDHV 
én Goudappel toegevoegd als bijlage 3 en 4 bij deze nota.  
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B) Indiener 2 
 
Op 16 juni jl. is een zienswijze ingediend door indiener 2. Hieronder volgt een samenvatting en de 
beantwoording daarop. 
 
Indiener is van mening dat de aangedragen antwoorden in de Nota van inspraak niet kloppen, of in 
ieder geval zeer ontwijkend en onduidelijk zijn. Indiener verzoekt om een correcte nota van inspraak 
waar echt wordt ingegaan op de opmerkingen, met duidelijke en vooral eerlijke antwoorden. 
 
De bijlage bij de zienswijzen bevat een kopie van de Nota van inspraak, met daarop aangegeven enkele 
opmerkingen en gemarkeerde delen. Hieronder volgt een opsomming van de gemaakte opmerkingen: 
 

1. Indiener heeft het gedeelte dat gaat over de geluidsoverlast vanuit de A15 gemarkeerd en 
geeft hierover aan dat de gemeente zelf maar eens goed moet gaan luisteren bij westerwind.  

2. Indiener vraagt waarom er hogere waarden worden aangevraagd terwijl er wordt gesteld dat 
er weinig tot geen geluid overblijft dat kan weerkaatsen vanaf het appartementengebouw.  

3. Indiener vraagt hoe er wordt omgegaan met de huidige bebouwing van omwonenden 
wanneer het maaiveld van het terrein wordt opgehoogd. 

4. Indiener heeft vraagtekens bij het antwoord dat zowel in de vigerende als in de toekomstige 
groenbestemming parkeerplaatsen mogelijk zijn.  

5. Indiener geeft aan dat de rabatstroken en de parkeerhaven waarover wordt gesproken 
eigendom zijn van bewoners. 

6. In overleg met de bewoners is een aantal jaren geleden bij de herinrichting een aantal 
passeerplaatsen aangelegd met een onderlinge afstand variërend van ca. 25 tot ca. 51 m. 
Indiener vraagt of dit met voorbedachten rade is gebeurd.  

7. Tevens geeft indiener aan dat de wegbreedte die wordt aanbevolen voor een erftoegangsweg 
niet klopt, dit zou minimaal 6,80 m en idealiter 7,80 meter zijn. In de nota worden de afstanden 
4,80 m en 5,80 m genoemd. De Peulenstraat-zuid en de Rivierdijk voldoen dus volgens indiener 
niet aan deze principes. 

8. Indiener heeft vraagtekens bij het vrijliggende fietspad dat om de locatie IJzergieterij zou 
worden gelegd. Hierbij wordt de Peulenstraat-zuid benoemd.  

9. De indiener heeft vraagtekens bij het niet meenemen van de trailerhelling in het onderzoek. 
10. Indiener heeft enkele markeringen toegevoegd over het verkeersonderzoek van Royal 

Haskoning DHV en de verkeerstellingen door Graaff Traffic. 
11. Indiener heeft enkele markeringen toegevoegd over de afvoer van bouwmaterialen via de 

weg, het ontbreken van eerdere meldingen over de bestaande drempels en de mogelijkheid 
tot een planschadeverzoek.  

12. Indiener heeft vraagtekens bij het antwoord dat de omwonenden tijdens het opstellen van het 
SPvE en middels de mogelijkheid tot inspraak worden betrokken bij het plan. Dit geldt ook voor 
het antwoord dat de klankbordgroep een vertegenwoordiging is van de bewoners en de 
achterban zou informeren.  

13. Indiener heeft markeringen toegevoegd bij de compensatie van bedrijventerreinen en de 
verwijzing naar ’t Oog. 

14. Indiener heeft vraagtekens bij het onderzoek naar externe veiligheid en de aanpassing hiervan 
naar aanleiding van de reactie van de provincie.  

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1  
Er bestaat inderdaad een geluidsbelasting vanuit de A15. In het akoestisch onderzoek is gekeken naar 
de mogelijkheid voor het bouwen van een hoger scherm. Geconcludeerd wordt dat de verhoogde 
geluidsbelasting op de appartementen op grotere afstand van A15 wordt veroorzaakt door het verkeer 
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op het westelijke, onafgeschermde deel van de A15 en dat de sloop van het bestaande scherm en het 
terugbouwen van een hoger scherm niet leidt tot significant lagere geluidsbelasting op deze plaats. 
We begrijpen dat er bij westenwind meer overlast ervaren wordt, dit is verdisconteerd in de 
geluidmodellen die zijn gebruikt. Deze rekenen namelijk  altijd met zogenaamde meewindcondities. Er 
wordt  worst-case berekend, waarbij er wordt uitgegaan van de minst gunstige windrichting.  
 
In het Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening Hardinxveld-Giessendam 2018 (hierna te noemen 
'geluidbeleid') is vastgelegd dat bij het vaststellen van hogere waarden onder meer een afweging 
gemaakt moet worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Er is sprake van een goed 
woon- en leefklimaat als een woning beschikt over een geluidsluwe gevel én een geluidsluwe 
buitenruimte.  
 
Met betrekking tot het woningbouwproject de IJzergieterij is uit akoestisch onderzoek gebleken dat 
een gedeelte van de woningen niet voldoet aan deze eis. Er is echter vanuit het geluidbeleid een 
mogelijkheid om hiervan af te wijken, mits dit gemotiveerd gebeurt. Het college van B&W heeft ervoor 
gekozen om bij het bestemmingsplan van de IJzergieterij van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te 
maken. De volgende motivering ligt hieraan ten grondslag.  
 
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat het treffen van maatregelen bij de geluidsbron of in de 
overdracht onvoldoende doeltreffend zijn en/of financieel onhaalbaar zijn. Tijdens het proces is 
daarom gekeken in hoeverre veranderingen in stedenbouwkundige opzet, als ook het nemen van 
bouwkundige maatregelen bijdragen aan het verbeteren van de akoestische situatie. Daarbij zijn er op 
enkele punten verbeteringen gerealiseerd. Zo is de toepassing van het aantal meters dove gevels 
aanzienlijk verminderd. Op andere punten bleken aanpassingen en verbeteringen niet of nauwelijks 
mogelijk. Veranderingen in opzet hangen daarbij ook nauw samen met andere aspecten van het plan. 
Zo is er meer ruimte gerealiseerd tussen de huidige bebouwing en toekomstige woningen en is er een 
extra lus voor het verkeer toegevoegd om de Rivierdijk te ontlasten.  
 
Verder is gekeken naar de grootte van de afwijking. Een groot gedeelte kent een minimale afwijking 
van het geluidbeleid (1-3 dB). Op dit moment is de gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat over het 
saneringsplan geluid voor de A15. Deze gesprekken alsmede de toekomstige verbreding van de A15 
bieden kansen voor het nemen van maatregelen die een positief effect kunnen hebben. Met name 
voor woningen die nu minimaal afwijken zou de akoestische situatie dusdanig kunnen verbeteren dat 
er alsnog sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Enkele woningen hebben een grotere afwijking 
(5dB). Wanneer er naar het plangebied gekeken wordt valt op dat dit voornamelijk woningen zijn in 
het gebied dat het meest nabij de A15 ligt. Op deze plek zouden in het oorspronkelijke plan 
grondgebonden woningen komen. De gemeente heeft echter de wens uitgesproken om in dit 
plangebied ook ruimte te creëren voor starterswoningen. De grondgebonden woningen zijn daarom 
in het huidige plan vervangen voor een appartementencomplex dat voorziet in deze behoefte.  
 
De keuze om af te wijken is daarbij niet enkel naar het geluidsaspect als zodanig gekeken, maar ook 
naar het bredere maatschappelijke belang van dit woningbouwproject. Daarbij spelen de ambities en 
afspraken met betrekking tot de Groeiagenda 2030 en de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem een 
belangrijke rol. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam liggen de komende jaren de nodige plannen 
om woningen toe te voegen en zo bij te dragen aan de lokale en regionale groeiopgave. De gemeente 
zet hierbij in op minimaal de lokale behoefte en een organische groei ten behoeve van de regionale 
behoefte. Volgens de prognose (april 2019) zijn voor de lokale behoefte tot 2030 jaarlijks ruim 80 
woningen nodig in Hardinxveld-Giessendam. Daarbovenop bouwen we extra woningen in het duurder 
segment, om aan de doelstellingen vanuit de regio Drechtsteden te voldoen: meer midden- en 
hoogopgeleiden aantrekken.  
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Het woningbouwproject IJzergieterij in de gemeente Hardinxveld-Giessendam is noodzakelijk om aan 
de lokale en regionaal ambities te voldoen. In het jaar 2020 ligt de woningbouwproductie onder het 
gewenste niveau van minimaal 80 woningen per jaar. Voor 2021 is het vooruitzicht dat deze gewenste 
woningbouwproductie ook niet wordt gehaald.  
 
Ook zet de gemeente Hardinxveld-Giessendam in op doorstroming door kwalitatief goede woningen 
toe te voegen. Zo kunnen doorstromers een stap zetten in hun wooncarrière en laten zij woningen 
achter voor starters op de woningmarkt. Daarnaast is er een grote krapte op de woningmarkt omdat 
er een stapeling is van opgave op het gebied van wonen, bovenop de al bestaande opgave. Het gaat 
hierbij onder andere om de extramuralisering van de zorg, de opgave van huisvesting voor dak- en 
thuislozen en huisvesting voor arbeidsmigranten.   
 
Alles overziende is het college van B&W van mening dat de akoestische situatie niet optimaal is, maar 
dat er alles aan gedaan is om het woningbouwproject binnen de gegeven context te optimaliseren. 
Wel is het college van B&W van mening dat toekomstige bewoners goed geïnformeerd moeten 
worden over de akoestische situatie. Met de ontwikkelaar zal worden afgesproken dat er een passage 
in de koopovereenkomst komt te staan.  
 
Ad. 2 
In de Nota van inspraak en overleg wordt inderdaad gesteld dat er weinig tot geen geluid overblijft dat 
kan weerkaatsen tegen het nieuwe appartementencomplex. Dit betekent echter niet dat er geen 
geluidbelasting zal zijn. Aan de voorkeursgrenswaarde wordt niet voldaan. Dat wordt niet veroorzaakt 
door weerkaatsing van geluid. De geluidsbelasting is direct afkomstig van de A15. De toekomstige 
appartementengebouwen liggen op een ruime afstand van de A15, waardoor er amper geluid overblijft 
dat  kan weerkaatsen. Om dit te kunnen garanderen, is er een berekening uitgevoerd naar de reflectie 
van het geluid. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de bijlage 1 bij deze nota. 
 
De reflectiebijdrage door de nieuwbouw in het bestemmingsplan IJzergieterij is beoordeeld op de 
meest relevante plaatsen rond het plan. Dit zijn de woningen die direct rond het plan zijn gelegen. Op 
enkele woningen is een afname van de geluidsbelasting berekend. Dit zijn de woningen ten 
(zuid)oosten van het plan ter plaatse van de waarneempunten 5 tot en met 8. De nieuwbouw heeft  
naar deze woningen een afschermende werking zodat de geluidsbelasting wordt gereduceerd. 
 
Op de beoordelingspunten 1 tot en met 4 is een zeer geringe toename van de geluidsbelasting 
berekend. Deze toename bedraagt maximaal 0,4 dB. Een dergelijke toename is voor het menselijk oor 
niet hoorbaar zodat de nieuwbouw geen significante verandering van de geluidssituatie veroorzaakt. 
Als significante (hoorbare) toename van de geluidsbelasting wordt binnen de jurisprudentie 1,5 dB 
aangehouden.  
 
Op de woning ter plaatse van beoordelingspunt 9 is een toename van de geluidsbelasting berekend 
van 1,2 dB. Deze toename is ook niet hoorbaar. Op deze woning is een relatief hoge toename berekend 
omdat de nieuwbouw direct ten zuiden en op relatief korte afstand van deze bestaande woning wordt 
gebouwd. 
 
Ad. 3 
Om het hoogteverschil op te vangen tussen plan en bestaande percelen worden bij een hoogteverschil 
keerwanden geplaatst. Achter deze keerwanden/taluds (tegen perceelsgrenzen bestaande woningen) 
worden grindkoffers aangelegd om dit afstromende regenwater af te voeren. De bestaande woningen 
en de nieuwe woningen kunnen door het hoogteverschil ook niet op hetzelfde rioolsysteem 
aangesloten worden. Om wateroverlast op de bestaande percelen te voorkomen wordt er daarom 
langs de zuidzijde van het plangebied een separaat rioolsysteem aangelegd. Door een separaat riool 
aan de leggen wordt wateroverlast van regenwater uit het plangebied uitgesloten. Dit wordt nader 
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toegelicht in het nieuwe waterhuishoudkundige plan, dat is bijgevoegd als bijlage bij de toelichting van 
het vastgestelde bestemmingsplan.   
 
Ad. 4 
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Hardinxveld–Giessendam, bebouwd gebied’ heeft deze 
groenstrook reeds de bestemming ‘Groen’. In de voor ‘Groen’ aangewezen gronden was het in het 
verleden ook al mogelijk om paden, wegen en parkeervoorzieningen te realiseren. Juridisch gezien 
wijzigt hier dus niets. In het voorontwerp had deze strook de bestemming ‘Wonen’ en ‘Wonen – 1’. 
Met het veranderen van de bestemming naar ‘Groen’ is er tegemoetgekomen aan de zienswijze 
doordat de zekerheid is gegeven dat er geen bebouwing wordt gebouwd in deze strook. De 
mogelijkheid tot parkeren blijft echter wel. De precieze invulling van deze strook is echter nog niet 
bekend.  
 
Ad. 5 
Het is niet geheel duidelijk welke rabatstroken en parkeerhavens er worden bedoeld. De Rivierdijk is 
eigendom van de gemeente. Deze valt in ieder geval buiten het plangebied en hier vindt geen 
verandering plaats. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om openbaar gebied waar bewoners vrij 
gebruik van mogen maken. 
 
Ad. 6 
De passeerplaatsen zijn destijds aangelegd in overleg met de bewoners, om de verkeersdruk te 
verlichten en om zoveel mogelijk ruimte te geven voor parkeren door bewoners. Hier heeft de 
ontwikkeling van de IJzergieterij geen rol in gespeeld.  
 
Ad. 7 
De aanbevolen wegbreedtes waarnaar verwezen wordt in de Nota van inspraak zijn conform de 
richtlijnen van het CROW (zie hiervoor het ASVV). Dit wordt nader onderbouwd in de second opinion 
van Royal HaskoningDHV, deze rapportage is toegevoegd als bijlage 4 bij deze zienswijzenota.  
 
Ad. 8 
Peulenstraat-zuid is geschikt voor fietsers maar is geen onderdeel van een doorgaande fietsroute. 
Fietspad van en naar Sliedrecht gaat buitenom het plangebied IJzergieterij en takt aan op de Rivierdijk 
voorbij de locatie IJzergieterij. 
 
Ad. 10 
De second opinion, uitgevoerd door Royal Haskoning DHV, is bijgevoegd als bijlage 4 bij deze nota.  
 
Ad. 11 
We begrijpen dat er vragen heersen omtrent het bouwverkeer. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen zal de ontwikkelaar hier een voorstel voor uitwerken, rekening houdend met de plaatselijke 
situatie. Over de afwikkeling van het bouwverkeer worden in de bouwfase nadere afspraken gemaakt 
tussen de gemeente als wegbeheerder en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning kunnen 
voorschriften verbonden worden ter bescherming van de omgeving in relatie tot bouwverkeer, zoals 
dat er een nulmeting van omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar 
afdoende verzekerd is voor het geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Dit is 
echter geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Ad. 12 
Het betrekken van omwonenden startte (formeel) vanaf het moment, dat Gebr. Blokland in september 
2017 een inloopavond organiseerde over de ontwikkelingen betreffende IJzergieterij. Daarna ontstond 
een klankbordgroep en is de gemeente (samen met Gebr. Blokland) in november 2017 gestart met 
overleggen met de klankbordgroep. Vanaf dat moment tot begin 2019 zijn er diverse overleggen 
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geweest om de ontwikkelingen en specifiek om het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
(SPvE) te bespreken. Het SPvE is in juni 2019 definitief vastgesteld, waarbij het college ook besloot om 
in de volgende fase (bestemmingsplanwijziging) de informatie breed aan alle belanghebbenden te 
verspreiden en die te betrekken. Dat is gecommuniceerd met de klankbordgroep. 
 
Ad. 13 
Heel ongelukkig heeft de gemeente per abuis in het verleden niet via de regio project IJzergieterij in 
categorie laten plaatsen in de lijsten van de provincie. In de conceptlijst voor 2021 staat dit al, maar 
aangezien in 2020 de bestemmingsplanprocedure loopt, reageert de provincie op de lijst die voor 2020 
voor haar bekend is. 
De gemeente heeft de afgelopen weken naar de oplossing gekeken (welke projecten binnen de 
gemeente terecht op categorie 1 staan en welke niet, zodat er uitgeruild kan worden in 2020) en er is 
een oplossing gevonden. De gemeente overlegt nu met de regio om daarna met de provincie. Ten tijde 
van vaststelling van het bestemmingsplan heeft de laatste afstemming plaatsgevonden. 
 
Ad. 14 
De rapportages met betrekking tot externe veiligheid zijn aangepast naar aanleiding van de reactie van 
de provincie. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Er is een nieuwe versie van 
het waterhuishoudkundig plan, dit wordt beschreven in de toelichting en toegevoegd als bijlage bij de 
toelichting. Daarnaast zijn, ter verduidelijking van de antwoorden, de second opinion van het 
verkeersonderzoek (bijlage 4) en de berekening naar de geluidweerkaatsing (bijage 1) toegevoegd bij 
deze nota. 
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C) Indiener 3 
 
Op 14 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 3. Hieronder volgt een samenvatting en de 
beantwoording daarop. 
 

1. Indiener geeft aan dat de maximale bouwhoogte niet langer een goede ruimtelijke ordening 
waarborgt. Op maximaal een afstand van 30 meter van achterkant pand komen 
appartementen van op zijn hoogst 21 meter hoog. Dit geeft een nadelige ruimtelijke impact, 
minder zonlicht in pand en tuin en er ontbreekt een zonlichtstudie (daarmee geen deugdelijke 
en zorgvuldige belangenafweging). Eerdere bezonningsstudies zouden niet zelfstandig zijn 
onderzocht en het SPvE zou geen onderdeel zijn van het bestemmingsplan. Er is geen 
onderbouwing op welke wijze afstemming met omliggende bebouwing heeft plaatsgevonden 
en hoe de te hanteren bouwhoogte in verhouding staat tot omliggende panden. 

2. Indiener geeft aan dat de huidige situatie op de Rivierdijk al voor problematische situaties zorgt 
en dat het verkeer van en naar de nieuwe woonwijk met ca. 1019 motorvoertuigen per etmaal 
zal toenemen. De Rivierdijk is niet berekend op deze grote hoeveelheid verkeer en enkele 
aanpassingen van de kruising (Nieuweweg) neemt niet voldoende de problemen weg. Indiener 
meent dat er geen zorgvuldige afwegingen heeft plaatsgevonden in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening, en dat actualiserende onderzoeken andere cijfers uitwijzen. Voor zover 
in de Nota van inspraak is aangegeven dat naderhand eventueel nog aanpassingen zullen 
worden verricht, wijst indiener erop dat dit reeds impliceert dat het huidige bestemmingsplan 
een goed woon-, werk- en leefklimaat op het gebied van verkeer niet kan garanderen. 

3. Indiener heeft in zijn inspraakreactie tevens al aangegeven dat hij vreest voor schade en 
wateroverlast door verdere verharding van het gebied. In de Nota van inspraak is aangegeven 
dat er nog wordt overlegd met het Waterschap Rivierenland, maar dat men het voornemen 
heeft om hiervoor bepaalde voorzieningen te treffen die er “in principe” voor moeten zorgen 
dat de waterhuishouding in het gebied kan volstaan. U geeft ook nog aan dat “ervan uit wordt 
gegaan dat met deze maatregelen geen verslechtering plaatsvindt van de 
grondwateroverlast". Indiener meent dat de gemeente de wettelijke verplichting heeft om 
hier eerst zorgvuldig onderzoek naar te verrichten aangezien nu niet voldoende aannemelijk 
is gemaakt dat door deze maatregelen de waterhuishoudkundige situatie niet daadwerkelijk 
zal verslechteren. 

4. Indiener wenst nogmaals te benadrukken dat hij graag zou zien dat voorafgaand aan een 
eventuele vaststelling van het bestemmingsplan er concreet onderzoek is geweest naar de 
bodem op de desbetreffende locatie. 

5. Indien toch doorgegaan wordt met bestemmingsplan wenst indiener om ontsluiting aan 
achterzijde van de woning realiseren voor auto's op het achterperceel, vanuit de nieuwe 
woonwijk. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Het bestemmingsplan is een uitwerking van een serie van onderliggende plandocumenten waarin de 
ruimtelijke opzet van het plan uitvoerig is onderzocht. In de Nota van randvoorwaarden en 
uitgangspunten (voor kennisgeving aangenomen in de gemeenteraad van 18 april 2013) is op basis van 
diverse volumestudies een structuurschets gemaakt waarin ruimte voor hogere bebouwing 
(middelhoog-hoogbouw) aan de rivier wordt beargumenteerd. De nadere uitwerking hiervan is 
vertaald naar het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE, zoals vastgesteld door college op 25 
juni 2019). Hierin zijn bouwhoogten benoemd voor drie appartementengebouwen van maximaal 4 
bouwlagen met een kap aan de noordzijde van de flanken, via maximaal 5 bouwlagen met kap aan de 
zuidzijde van de flanken naar maximaal 6 bouwlagen met een kap in het midden van het gebied boven 
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de parkeerlaag. Eveneens is in het SPvE bepaald dat de ruimtelijke kwaliteit van de uitwerking door 
middel van supervisie wordt geborgd.  
 
In het verlengde van de streefbeelden voor architectuur en openbare ruimte wordt het plan verder 
uitgewerkt. Daarbij is de dakvorm van de appartementen plat geworden, waardoor het onderscheid 
tussen goot- en nokhoogte niet meer relevant is. In het ontwerp bestemmingsplan is dit onderscheid 
daarom weggelaten. In deze fase van het bestemmingplan blijkt het mogelijk de maximale 
bouwhoogte nog scherper te definiëren. In het vastgestelde bestemmingplan worden de maximale 
bouwhoogten daarom aangepast. Het bestemmingsplan definieert echter de maximale 
bebouwingshoogte, niet de uiteindelijke verschijningsvorm.  
 
In de bijlage van de toelichting is een bezonningsstudie opgenomen waarin ook het verschil tussen het 
schetsontwerp en het definitieve ontwerp te zien is. 
 
Ad. 2 
We begrijpen de zorgen omtrent de verkeerssituatie. Gedurende het proces heeft wel degelijk een 
zorgvuldige afweging plaatsgevonden met betrekking tot de verkeerscijfers. Zowel de Peulenstraat-
zuid als de Rivierdijk zijn wegen binnen een 30 km/u zone. In het GVVP is de wegcategorisering 
vastgelegd voor de gehele gemeente. De inrichting is overeenkomstig de uitgangspunten van 
"duurzaam veilig" voor een 30 km/u weg.  In de second opinion van Royal HaskoningDHV (bijlage 4 bij 
deze nota) wordt dit verder beschreven in paragraaf 3.  
 
In paragraaf 3 van het genoemde onderzoek is aangetoond dat de capaciteit van de wegen ook bij een 
toename van het verkeer voldoende is. Dit is onderbouwd met waarnemingen/tellingen en ook vanuit 
de Regionale Verkeers- en Milieu Kaart. 
 
 Om een vergelijking te maken met het huidige bestemmingsplan is een (fictieve) invulling gemaakt 
van het terrein IJzergieterij binnen de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan zou kunnen 
bieden en wat dit zou betekenen aan verkeersaanbod. Het verkeerskundig bureau De Graaftraffic 
heeft twee scenario’s uitgewerkt, een scenario met zware industrie en een scenario met meer 
kantoren. Bij relatief veel industrie zal het aantal autobewegingen ongeveer 1100 per etmaal 
bedragen. Qua ritgeneratie zijn er ongeveer 100 vrachtwagens te verwachten per dag. De situatie met 
meer kantoorinvulling bedraagt ruim 2.000 autobewegingen per etmaal. In dit scenario zal vooral 
personenautoverkeer rijden. Dit maximale aantal autobewegingen is van toepassing bij een maximale 
bebouwing waartoe in het bestemmingsplan voorwaarden zijn opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt 
van de totale oppervlakte en het maximale bebouwingspercentage. Dit wordt nader toegelicht in de 
actualisatie van het verkeersonderzoek, dat is opgenomen in de bijlage van de toelichting.   
 
Door het verschillende gebruik van het terrein in het verleden zal het aantal verkeersbewegingen 
ongeveer tussen deze twee scenario’s in hebben gelegen, maar op basis van het voorgaande 
bestemmingsplan is het dus mogelijk om ruim 2.000 verkeersbewegingen per etmaal te genereren. 
Met de bouw van 150 woningen is een verkeersgeneratie van 1.110 voertuigbewegingen gemoeid. De 
eventuele horeca en andere commerciële/sociale functies kennen een verkeersgeneratie van 469 
voertuigbewegingen   per etmaal. In totaal komt dit neer op een verkeersgeneratie van 1.579 
autobewegingen per dag. Dit is dus minder dan in de huidige situatie mogelijk zou zijn. 
 
Voor zover er in de Nota van inspraak wordt gesproken over eventuele aanpassingen, heeft dit 
betrekking op de daadwerkelijke stedenbouwkundige invulling en niet op de 
bestemmingsplanprocedure.  
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Ad. 3 
In het vastgestelde bestemmingsplan wordt de waterhuishouding zorgvuldig geborgd. Er is een 
uitgebreid waterhuishoudkundig plan opgesteld dat  tevens is besproken met en goedgekeurd door 
het waterschap. De bestaande woningen en de nieuwe woningen kunnen niet op hetzelfde 
rioolsysteem aangesloten worden. De meeste bestaande percelen komen lager te liggen dan de 
nieuwe straatpeilen in het plangebied. Om wateroverlast op de bestaande percelen te voorkomen 
wordt er daarom langs de zuidzijde van het plangebied een separaat rioolsysteem aangelegd. Door 
een separaat riool aan de leggen wordt wateroverlast van regenwater uit het plangebied uitgesloten.  
 
In de bestaande situatie stroomt bij extreme buien een deel van het regenwater dat op de bestaande 
percelen valt naar de laaggelegen delen van de IJzergieterij. In de toekomst komt het maaiveld van het 
plangebied hoger te liggen en is dit niet meer mogelijk. Om dit afstromende regenwater af te voeren 
worden er tussen de plangrenzen en grenzen bestaande woningen Rivierdijk grindkoffers aangebracht. 
Deze grindkoffers zijn voorzien van drainage die het water afvoeren naar het waterbergingssysteem. 
Om het hoogteverschil op te vangen tussen plan en bestaande percelen worden bij een hoogteverschil 
keerwanden geplaatst. Achter deze keerwanden/taluds (tegen perceelsgrenzen bestaande woningen) 
worden de grindkoffers aangelegd. 
 
Bovenstaande wordt nader toegelicht in het waterhuishoudkundige plan, dat is bijgevoegd als bijlage 
bij de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan. 
 
Ad. 4 
Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. De olieverontreinigingen worden, met het oog op de toekomstige gevoelige woonbestemming, 
gesaneerd middels een verwijderingsvariant (ontgraving) Deze wordt mogelijk gevolgd door een 
aanvullende onttrekking van grondwater met als doelstelling sanering tot onder de interventiewaarde. 
Dit voorkomt nazorgmaatregelen en monitoringswerkzaamheden ten aanzien van deze, in potentie 
mobiele, verontreiniging in de toekomst. 
 
Alle aanwezige halfverhardingen, het (grof) puin in de bodem, maar ook de betonvloeren, 
stelconplaten, klinkers, tegels en het niet-teerhoudende asfalt zullen op locatie in depot worden gezet 
en door een erkende breker onder certificaat worden gebroken. Het granulaat zal zoveel als mogelijk 
worden hergebruikt op locatie voor o.a. de bouwwegen en het ketenpark. Overtollig granulaat zal 
worden afgevoerd. 
 
De immobiele verontreiniging in de boven- en ondergrond als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten 
en de diverse ophogingen, wordt gesaneerd middels een isolatievariant. Gezien de huidige 
hoogteligging van het terrein ten opzichte van het toekomstig gewenste peil, zal voor een deel de 
toplaag verontreinigde grond verwijderd moeten worden, alvorens de isolerende voorzieningen 
kunnen worden aangebracht. Deze vrijkomende bovengrond zal waar mogelijk binnen het plangebied 
worden herschikt onder de isolerende voorzieningen en indien mogelijk ter aanvulling worden 
aangewend van de ontgraving van de olieverontreinigingen. Overtollige grond zal worden afgevoerd 
naar een erkend verwerker. 
 
De isolerende laag ter plaatse van de gehele locatie wordt gerealiseerd door de aanleg van een leeflaag 
of duurzame afdeklaag (bebouwing/wegen). Deze laag zal afhankelijk van de peilhoogtes geleidelijk 
worden aangebracht. De specifieke peilhoogtes zijn opgenomen in het saneringsplan. Het 
saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een ieder inzichtelijk. 
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Ad. 5 
De overgang tussen het plangebied en de private terreinen moet goed geregeld worden, dit is echter 
geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. De principes van aansluiting van het 
plangebied op bestaande percelen zijn opgenomen in het waterhuishoudkundig plan en het 
saneringsplan. De overgang tussen het plangebied en de private terreinen wordt in de uitwerking van 
het inrichtingsplan nader onderzocht. Onderwerpen daarin zijn onder meer: het voorkomen van 
wateroverlast door hoogteverschillen, de overgang en vormgeving van openbaar-privaat (tuinmuur), 
eventuele autotoegankelijkheid naar bestaande percelen en eventuele voetgangerstoegankelijkheid 
(looppoort). 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De bouwhoogtes worden 
(naar beneden) bijgesteld, zodat deze beter aansluiten bij de daadwerkelijk architectonische 
uitwerking. Dit betekent dat de bouwhoogte van 24 meter ter plaatse van de 
appartementengebouwen nu in verschillende delen lager uitvalt. Ter verduidelijking van de 
antwoorden is de bezonningsstudie toegevoegd als bijlage bij de toelichting.  
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D) Indiener 4 
 
Op 14 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 4. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener ziet vooral grote problemen in de beoogde ophoging van de bodem en de 
gevolgen voor de waterhuishouding. Indiener begrijpt dat het idee is dat de grond niet 
wordt gesaneerd, maar wordt opgehoogd met een nieuwe laag zand. Ophoging van de 
bodem betekent dat het perceel van de indiener lager komt te liggen, wat kan leiden tot 
wateroverlast. Indiener vraagt zich af hoe de voorzorgsmaatregelen juridisch vorm hebben 
gekregen, of deze zaken als (voorwaardelijke) verplichting in het bestemmingsplan 
opgenomen zijn en zo dus wettelijk afdwingbaar zijn.  

2. Indiener geeft aan dat er naast fysieke risico's ook een ander aan- en uitzicht ontstaat. Hoe 
gaat het er vanuit de woning en tuin van indiener eruit zien door het hoogteverschil? Vrees 
voor een grote damwand om het perceel en zittend in een grote put. 

3. Bebouwingsmogelijkheden kunnen ook grote negatieve gevolgen hebben voor woon- en 
leefklimaat van indiener. In de tuin geniet indiener nu van vrijheid, privacy en rust ('s 
avonds nog echt donker). Dit beeld zal waarschijnlijk verdwijnen, versterkt door 
hoogteverschil: een treurig toekomstbeeld. Indiener zou bijvoorbeeld graag zien dat de 
groene strook achter de woning met enkele meters wordt verbreed. De juridische 
zekerheid van een groene omgeving is er op dit moment niet. Een parkachtige uitstraling 
ziet indiener daarom graag in de planregels verankerd. Indiener stelt voor uit de 
doeleindenomschrijving het woord ‘parkeervoorzieningen’ te verwijderen, zodat flora en 
fauna achter de Rivier dijk behouden blijven. 

4. Indiener is aangewezen op een (elektrische) rolstoel. De vraag is of het in de toekomst 
mogelijk blijft om te parkeren op het perceel van de buren en of het mogelijk is om het 
perceel vanaf de beoogde parkeerplaatsen in de nieuwe wijk direct te kunnen bereiken. 

5. Indiener wijst er tot slot op dat er sinds jaar en dag een erfdienstbaarheid is gevestigd op 
basis waarvan hij het recht heeft vanuit zijn perceel de rivier te bereiken. Indiener vraagt 
zich af hoe dit recht van overpad zicht verhoudt tot de voorziene ruimtelijke 
ontwikkelingen. Indiener heeft begrepen dat voor sommige bewoners aan de Rivierdijk is 
voorzien in een oplossing, maar indiener zelf heeft hierover nog niet vernomen. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. De olieverontreinigingen worden, met het oog op de toekomstige gevoelige woonbestemming, 
gesaneerd middels een verwijderingsvariant (ontgraving) Deze wordt mogelijk gevolgd door een 
aanvullende onttrekking van grondwater met als doelstelling sanering tot onder de interventiewaarde. 
Dit voorkomt nazorgmaatregelen en monitoringswerkzaamheden ten aanzien van deze, in potentie 
mobiele, verontreiniging in de toekomst. 
 
Alle aanwezige halfverhardingen, het (grof) puin in de bodem, maar ook de betonvloeren, 
stelconplaten, klinkers, tegels en het niet-teerhoudende asfalt zullen op locatie in depot worden gezet 
en door een erkende breker onder certificaat worden gebroken. Het granulaat zal zoveel als mogelijk 
worden hergebruikt op locatie voor o.a. de bouwwegen en het ketenpark. Overtollig granulaat zal 
worden afgevoerd. 
 
De immobiele verontreiniging in de boven- en ondergrond als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten 
en de diverse ophogingen, wordt gesaneerd middels een isolatievariant. Gezien de huidige 
hoogteligging van het terrein ten opzichte van het toekomstig gewenste peil, zal voor een deel de 
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toplaag verontreinigde grond verwijderd moeten worden, alvorens de isolerende voorzieningen 
kunnen worden aangebracht. Deze vrijkomende bovengrond zal waar mogelijk binnen het plangebied 
worden herschikt onder de isolerende voorzieningen en indien mogelijk ter aanvulling worden 
aangewend van de ontgraving van de olieverontreinigingen. Overtollige grond zal worden afgevoerd 
naar een erkend verwerker. 
 
De isolerende laag ter plaatse van de gehele locatie wordt gerealiseerd door de aanleg van een leeflaag 
of duurzame afdeklaag (bebouwing/wegen). Deze laag zal afhankelijk van de peilhoogtes geleidelijk 
worden aangebracht. De specifieke peilhoogtes zijn opgenomen in het saneringsplan. Het 
saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een ieder inzichtelijk. 
 
Het voorkomen van overlast wordt, in overleg met het Waterschap, nog beter juridisch geborgd in het 
plan. Er is een waterhuishoudkundig plan opgesteld, dat is bijgevoegd als bijlage bij de toelichting van 
het vastgestelde bestemmingsplan.  Daarnaast geldt de verplichting dat de leidingtracés schoon 
moeten zijn, er moet zo worden gesaneerd dat er via grondwater geen verspreiding kan plaatsvinden. 
Na afloop van de sanering zal er een grondwateronderzoek plaatsvinden. Het doel van het 
grondwateronderzoek is het kunnen beoordelen of er, als gevolg van alle graaf – en 
bouwwerkzaamheden, een (ontoelaatbare) verspreiding van de verontreiniging is opgetreden, zodanig 
dat aanvullende maatregelen dienen te worden genomen. 
 
Ad. 2 
De overgang tussen het plangebied en de private terreinen moet goed geregeld worden, dit is echter 
geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. De principes van aansluiting van het 
plangebied op bestaande percelen zijn opgenomen in het waterhuishoudkundig plan en het 
saneringsplan. De overgang tussen het plangebied en de private terreinen wordt in de uitwerking van 
het inrichtingsplan nader onderzocht. Onderwerpen daarin zijn onder meer: het voorkomen van 
wateroverlast door hoogteverschillen, de overgang en vormgeving van openbaar-privaat (tuinmuur), 
eventuele autotoegankelijkheid naar bestaande percelen en eventuele voetgangerstoegankelijkheid 
(looppoort). 
 
Ad. 3 
De groenstrook achter het perceel van indiener heeft in het voorgaande bestemmingsplan 
‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ de bestemming ‘Bedrijf – 2’. In het plan ‘IJzergieterij’ krijgt 
deze strook een groenbestemming. In deze bestemming is veel minder toegestaan dan in de 
bestemming ‘Bedrijf – 2’. Deze groenbestemming is overgenomen uit het voorgaande 
bestemmingsplan en laat inderdaad paden, wegen en parkeervoorzieningen toe.  
 
In het voorontwerp had deze strook de bestemming ‘Wonen’ en ‘Wonen – 1’. Met het veranderen van 
de bestemming naar ‘Groen’ is er tegemoetgekomen aan de zienswijze doordat de zekerheid is 
gegeven dat er geen bebouwing wordt gebouwd in deze strook. De mogelijkheid tot parkeren blijft 
echter wel. De precieze invulling van deze strook is echter nog niet bekend.  
 
Ad. 4 
In het inrichtingsplan worden deze wensen meegenomen. De bestemmingsplanprocedure leent zich 
echter niet voor het op detail uitwerken van deze wens; in deze procedure gaat het alleen om het 
juridisch kader voor de plannen. De uitwerking vindt plaats in afzonderlijke trajecten.  
 
Ad. 5 
Door de ontwikkelaar is er een onderzoek ingesteld naar de erfdienstbaarheid ter plaatse. Er zijn echter 
geen aantoonbare erfdienstbaarheden teruggevonden. De ontwikkelaar is wel op de hoogte van de 
situatie en bespreekt dit graag met indiener. De eigendom en de eventuele aanwezigheid van zakelijke 
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rechten speelt echter bij het opstellen van een bestemmingsplan als regel geen rol. Dit onderwerp is 
dus iets dat tussen ontwikkelaar en indiener van de zienswijze verder zal worden uitgewerkt. Het is  
geen onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. In de toelichting is een 
beschrijving van de wijze van saneren opgenomen. Daarnaast is er een uitgebreid 
waterhuishoudkundig plan opgesteld, dit wordt tevens beschreven in de toelichting en toegevoegd als 
bijlage bij de toelichting. 
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E) Indiener 5 
 
Op 14 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 5. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat een groot deel van de zorgen al geuit zijn in de inspraakreactie maar 
dat de reacties hierop als weinig zeggend en onbevredigend worden ervaren.  

2. Indiener geeft aan dat er bij het inzien van de tekeningen op de recente informatieavond bleek 
dat er volop appartementen met balkons op de westzijde zijn ingepland, dus dat er aan de 
noordzijde voornamelijk stijgpunten zijn klopt niet (wordt gezegd in de nota van inspraak). De 
amplitude vorm was duidelijk terug te vinden in eerdere plannen maar is eruit gehaald, 
waardoor de privacy van omwonenden meer wordt aangetast. Het trapsgewijs afnemen van 
de nieuwe bebouwing is niet of nauwelijks nog het geval. 

3. Indiener merkt op dat er eerder over 135 woningen werd gesproken maar het nu de maximale 
150 zijn geworden, terwijl stedenbouwkundige bureaus in de beginfase hebben aangegeven 
dat 130 woningen de max zou zijn voor de locatie. 

4. In de memo riolering wordt volgens indiener de waterhuishouding berekend inclusief de wadi 
die gepland staat in het arken gebied. Zonder die wadi is de waterhuishouding niet sluitend. 
Indiener stelt dat het Arkengebied dus niet buiten het bestemmingsplan gehouden kan 
worden om die reden. Ook is daarmee de plan ontwikkeling van de IJzergieterij 
verantwoordelijk voor deze situatie en is de aanleg van deze wadi en het aanpassen van de 
terreinen er om heen de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar. En niet van de 
Arkenbewoners zoals nu wordt voorgewend. 

5. De zorgen van indiener met betrekking tot geluid en verkeersveiligheid zijn niet weggenomen. 
De verkeersveiligheid van de Peulenstraat-zuid zal volgens indiener zeer te wensen overlaten, 
met name voor kinderen die er veel gebruik van maken. 

6. Ook de zorgen met betrekking tot de sociale samenhang zijn niet weggenomen. Het vrije leven 
van indiener zal voor een groot deel worden afgenomen door de nieuwe wijk. 

 
In een aanvullende zienswijze haalt indiener nog het volgende punt aan: 

7. Indiener maakt zich zorgen om de schade die kan ontstaan aan de gebouwen, welke beperkt 
of niet zal worden vergoed omdat er geen goede nulmeting is gedaan. Indiener vraagt om een 
dubbele nulmeting met een ruime tussenpoos van minimaal een jaar zodat de normale zetting 
bepaald kan worden.  
 

Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
De inspraakreactie van indiener is destijds goed ontvangen en meegenomen in de beantwoording. In 
verband met de vele reacties en de grote mate van overlap tussen de reacties, zijn in de Nota van 
inspraak en overleg samenvattingen opgenomen. Hierdoor kan het voorkomen dat de gestelde vragen 
niet met de exacte bewoording zijn overgenomen. Onze excuses dat de reacties als onbevredigend en 
weinig zeggend worden ervaren.  
 
Ad. 2  
Het bestemmingsplan is een uitwerking van een serie van onderliggende plandocumenten waarin de 
ruimtelijke opzet van het plan uitvoerig is onderzocht. In de Nota van randvoorwaarden en 
uitgangspunten (voor kennisgeving aangenomen in de gemeenteraad van 18 april 2013) is op basis van 
diverse volumestudies een structuurschets gemaakt waarin ruimte voor hogere bebouwing 
(middelhoog-hoogbouw) aan de rivier wordt beargumenteerd. De nadere uitwerking hiervan is 
vertaald naar het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE, zoals vastgesteld door college op 25 
juni 2019). Hierin zijn bouwhoogten benoemd voor drie appartementengebouwen van maximaal 4 



Pagina 21 van 62 
 

bouwlagen met een kap aan de noordzijde van de flanken, via maximaal 5 bouwlagen met kap aan de 
zuidzijde van de flanken naar maximaal 6 bouwlagen met een kap in het midden van het gebied boven 
de parkeerlaag. Eveneens is in het SPvE bepaald dat de ruimtelijke kwaliteit van de uitwerking door 
middel van supervisie wordt geborgd.  
 
In het verlengde van de streefbeelden voor architectuur en openbare ruimte wordt het plan verder 
uitgewerkt. Daarbij is de dakvorm van de appartementen plat geworden, waardoor het onderscheid 
tussen goot- en nokhoogte niet meer relevant is. In het ontwerp bestemmingsplan is dit onderscheid 
daarom weggelaten. In deze fase van het bestemmingplan blijkt het mogelijk de maximale 
bouwhoogte nog scherper te definiëren. In het vastgestelde bestemmingplan worden de maximale 
bouwhoogten daarom (naar beneden) bijgesteld. 
 
Ad. 3 
In de beginfase zijn er verschillende visies op het plan gepresenteerd. Uiteindelijk is er voor een 
bepaalde visie gekozen en is deze verder uitgewerkt.  
 
Ad. 4 
Het terrein van de woonarken wordt in de vaststellingsfase los gezien van het bestemmingsplan de 
IJzergieterij. In het plan IJzergieterij kan alle neerslag, uit de maatgevende buien, van de 
planontwikkeling, de bestaande woningen aan de Rivierdijk en de verharding van de Rivierdijk worden 
geborgen. Hiervoor is geen grondgebied van de woonarken nodig. Dit wordt nader toegelicht in het 
waterhuishoudkundig plan, dat is bijgevoegd als bijlage bij de toelichting van het vastgestelde 
bestemmingsplan. Er wordt  een planologische knip gemaakt tussen deze twee verschillende 
planontwikkelingen. Maar waterhuishoudkundig vormt het gebied tussen de dijken (oude en nieuwe 
dijk) één geheel. De berging en afvoer van de huidige situatie is meegenomen in het 
waterhuishoudkundig plan. Indien er uitbreiding van bebouwing c.q. verharding plaats vindt in het 
gebied van de woonarken, is hiervoor extra berging nodig in het gebied van de woonarken. 
 
In de bestaande situatie lozen er 1 woonboot en twee woningen direct op de bestaande HWA-leiding 
richting “De Peulen”. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De overige woonarken zijn niet op het HWA-
stelsel aangesloten en lozen op maaiveld en infiltreren op eigen terrein.  
 
Ad. 5 
In de verkeersonderzoeken is kritisch gekeken naar de verkeersveiligheid.  Daarin is ook Peulenstraat-
zuid meegenomen. Waar nodig worden aanpassingen gedaan aan de bestaande inrichting. Door 
bijvoorbeeld het toepassen van een middeneiland ter plaatse van het kruispunt Rivierdijk-Nieuweweg 
blijft de doorstroming en verkeersveiligheid gewaarborgd.  
 
Wat betreft de zorgen van indiener betreffende de geluidbelasting: In het Geluidbeleid Goede 
Ruimtelijke Ordening Hardinxveld-Giessendam 2018 (hierna te noemen 'geluidbeleid')is vastgelegd dat 
bij het vaststellen van hogere waarden onder meer een afweging gemaakt moet worden of er sprake 
is van een goed woon- en leefklimaat. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat als een woning 
beschikt over een geluidsluwe gevel én een geluidsluwe buitenruimte.  
 
Met betrekking tot het woningbouwproject de IJzergieterij is uit akoestisch onderzoek gebleken dat 
een gedeelte van de woningen niet voldoet aan deze eis. Er is echter vanuit het geluidbeleid een 
mogelijkheid om hiervan af te wijken, mits dit gemotiveerd gebeurt. Het college van B&W heeft ervoor 
gekozen om bij het bestemmingsplan van de IJzergieterij van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te 
maken. De volgende motivering ligt hieraan ten grondslag.  
 
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat het treffen van maatregelen bij de geluidsbron of in de 
overdracht onvoldoende doeltreffend zijn en/of financieel onhaalbaar zijn. Tijdens het proces is 
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daarom gekeken in hoeverre veranderingen in stedenbouwkundige opzet, als ook het nemen van 
bouwkundige maatregelen bijdragen aan het verbeteren van de akoestische situatie. Daarbij zijn er op 
enkele punten verbeteringen gerealiseerd. Zo is de toepassing van het aantal meters dove gevels 
aanzienlijk verminderd. Op andere punten bleken aanpassingen en verbeteringen niet of nauwelijks 
mogelijk. Veranderingen in opzet hangen daarbij ook nauw samen met andere aspecten van het plan. 
Zo is er meer ruimte gerealiseerd tussen de huidige bebouwing en toekomstige woningen en is er een 
extra lus voor het verkeer toegevoegd om de Rivierdijk te ontlasten.  
 
Verder is gekeken naar de grootte van de afwijking. Een groot gedeelte kent een minimale afwijking 
van het geluidbeleid (1-3 dB). Op dit moment is de gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat over het 
saneringsplan geluid voor de A15. Deze gesprekken alsmede de toekomstige verbreding van de A15 
bieden kansen voor het nemen van maatregelen die een positief effect kunnen hebben. Met name 
voor woningen die nu minimaal afwijken zou de akoestische situatie dusdanig kunnen verbeteren dat 
er alsnog sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Enkele woningen hebben een grotere afwijking 
(5dB). Wanneer er naar het plangebied gekeken wordt valt op dat dit voornamelijk woningen zijn in 
het gebied dat het meest nabij de A15 ligt. Op deze plek zouden in het oorspronkelijke plan 
grondgebonden woningen komen. De gemeente heeft echter de wens uitgesproken om in dit 
plangebied ook ruimte te creëren voor starterswoningen. De grondgebonden woningen zijn daarom 
in het huidige plan vervangen voor een appartementencomplex dat voorziet in deze behoefte.  
 
De keuze om af te wijken is daarbij niet enkel naar het geluidsaspect als zodanig gekeken, maar ook 
naar het bredere maatschappelijke belang van dit woningbouwproject. Daarbij spelen de ambities en 
afspraken met betrekking tot de Groeiagenda 2030 en de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem een 
belangrijke rol. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam liggen de komende jaren de nodige plannen 
om woningen toe te voegen en zo bij te dragen aan de lokale en regionale groeiopgave. De gemeente 
zet hierbij in op minimaal de lokale behoefte en een organische groei ten behoeve van de regionale 
behoefte. Volgens de prognose (april 2019) zijn voor de lokale behoefte tot 2030 jaarlijks ruim 80 
woningen nodig in Hardinxveld-Giessendam. Daarbovenop bouwen we extra woningen in het duurder 
segment, om aan de doelstellingen vanuit de regio Drechtsteden te voldoen: meer midden- en 
hoogopgeleiden aantrekken.  
 
Het woningbouwproject IJzergieterij in de gemeente Hardinxveld-Giessendam is noodzakelijk om aan 
de lokale en regionaal ambities te voldoen. In het jaar 2020 ligt de woningbouwproductie onder het 
gewenste niveau van minimaal 80 woningen per jaar. Voor 2021 is het vooruitzicht dat deze gewenste 
woningbouwproductie ook niet wordt gehaald.  
 
Ook zet de gemeente Hardinxveld-Giessendam in op doorstroming door kwalitatief goede woningen 
toe te voegen. Zo kunnen doorstromers een stap zetten in hun wooncarrière en laten zij woningen 
achter voor starters op de woningmarkt. Daarnaast is er een grote krapte op de woningmarkt omdat 
er een stapeling is van opgave op het gebied van wonen, bovenop de al bestaande opgave. Het gaat 
hierbij onder andere om de extramuralisering van de zorg, de opgave van huisvesting voor dak- en 
thuislozen en huisvesting voor arbeidsmigranten.   
 
Alles overziende is het college van B&W van mening dat de akoestische situatie niet optimaal is, maar 
dat er alles aan gedaan is om het woningbouwproject binnen de gegeven context te optimaliseren. 
Wel is het college van B&W van mening dat toekomstige bewoners goed geïnformeerd moeten 
worden over de akoestische situatie. Met de ontwikkelaar zal worden afgesproken dat er een passage 
in de koopovereenkomst komt te staan.  
 
Ad. 6 
Het plangebied is in de toekomst voor iedereen, zowel voor bewoners van Hardinxveld-Giessendam 
als daarbuiten. De mogelijkheden in het voorgaande plan, de volledige invulling van de 
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bedrijfsbestemmingen, kan een grotere invloed hebben op het dagelijkse leven van mensen dan de 
invulling die er nu ligt.  
 
Ad. 7  
We begrijpen dat er vragen heersen omtrent het bouwverkeer. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen zal de ontwikkelaar hier een voorstel voor uitwerken, rekening houdend met de plaatselijke 
situatie. Over de afwikkeling van het bouwverkeer worden in de bouwfase nadere afspraken gemaakt 
tussen de gemeente als wegbeheerder en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning kunnen 
voorschriften verbonden worden ter bescherming van de omgeving in relatie tot bouwverkeer, zoals 
dat er een nulmeting van omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar 
afdoende verzekerd is voor het geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Dit is 
echter geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De bouwhoogtes worden 
(naar beneden) bijgesteld, zodat deze beter aansluiten bij de daadwerkelijk architectonische 
uitwerking. Dit betekent dat de bouwhoogte van 24 meter ter plaatse van de 
appartementengebouwen nu in verschillende delen lager uitvalt. Daarnaast is er een nieuwe versie 
van het waterhuishoudkundig plan, dit wordt beschreven in de toelichting en toegevoegd als bijlage 
bij de toelichting. 
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F) Indiener 6 
 
Op 14 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 6. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan eerder bezwaar te hebben ingediend omdat er vrees heerst voor 
lichtschijnsel van autokoplampen in het huis. De reactie daarop was dat de route door het plan 
zodanig is dat voor een groot deel van de meest oostelijke of meest westelijke aansluiting 
gebruik zal worden gemaakt en dat met name in de avonduren de verkeersintensiteit laag is. 
Daarmee zal de overlast zeer beperkt zijn. Indiener geeft aan dat de uitvalsweg juist veel 
gebruikt zal worden omdat deze het dichtst bij de Nieuweweg ligt, die leidt naar de snelweg.  

2. Indiener is van mening dat het huis door bovengenoemd punt minder waard zal worden en wil 
graag gecompenseerd worden door het soepel verlenen van een bouwvergunning. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
De overgang tussen het plangebied en de private terreinen moet goed geregeld worden, dit is echter 
geen  onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. De principes van aansluiting van het plangebied 
op bestaande percelen zijn opgenomen in het waterhuishoudkundig plan en het saneringsplan. Het 
saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een ieder inzichtelijk. De overgang tussen het 
plangebied en de private terreinen wordt in de uitwerking van het inrichtingsplan nader onderzocht. 
Onderwerpen daarin zijn onder meer: het voorkomen van wateroverlast door hoogteverschillen, de 
overgang en vormgeving van openbaar-privaat (tuinmuur), eventuele autotoegankelijkheid naar 
bestaande percelen en eventuele voetgangerstoegankelijkheid. Er worden oplossingsrichtingen voor 
de situatie van indiener gezocht. In het inrichtingsplan worden deze aspecten meegenomen. Dit is 
echter geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure, er kunnen dan ook geen harde 
toezeggingen worden gedaan.  
 
Ad. 2 
Bij het indienen van de bouwvergunning zal er gekeken worden naar de situatie. Er kunnen in deze 
bestemmingsplanprocedure geen toezeggingen worden gedaan. Indien bewoners nadelige gevolgen 
ondervinden kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) indienen bij de gemeente om 
tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. In het waterhuishoudkundig- 
en saneringsplan wordt nader ingegaan op de aansluiting van het plangebied op de bestaande 
percelen. De uitwerking hiervan vindt plaats in het inrichtingsplan, dit is geen onderdeel van deze 
bestemmingsplanprocedure.  
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G) Indiener 7 
 
Op 14 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 7. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat in vergelijking met de bestaande omgeving (dijkbebouwing met daar 
achter lage nieuwbouw) de hoogbouw langs de rivier veel te pompeus en overheersend is. 
Staat op gespannen voet met de gemeentelijke structuurvisie van 2005 (geen hoogbouw bij 
bestaande dijkbebouwing). In de bijgewerkte visie is de directe strijdigheid plotseling 
weggelaten, maar zonder nieuwe omschrijving blijft de eerdere visie de basis. Bovendien: zo'n 
grote afwijking van een eerdere structuurvisie bedenkelijk voor het vertrouwen in de overheid. 
Indiener geeft als suggestie om die bouwhoogte niet te verhogen en langs het water in 
verhouding te houden met de verder naar binnen te realiseren bouw en de huidige 
dijkbebouwing. 

2. Indiener ziet een groot probleem in de ontsluiting van het gebied, de Rivierdijk en de 
Peulenstraat-zuid zouden hier niet op zijn voorzien. De huidige situatie zorgt al voor 
knelpunten. Indiener stelt dat de verkeersonderzoeken enkel theoretisch zijn en uitgaan van 
verkeerde aannames, terwijl extra verkeer in de praktijk onwenselijk is. Indiener benadrukt de 
praktische kant en de huidige situatie qua verkeer.  

3. Met de eventuele aanleg van horeca/jachthaven/waterbus is volgens indiener nog geen 
rekening gehouden. Voor zover vermeld wordt dit doorgeschoven naar de toekomst met een 
nader verkeersonderzoek.  

4. Indiener geeft aan zelf een verkeersstudie te hebben gemaakt op Hemelvaartsdag, waaruit 
meerdere problematieken bleken, met vergaande gevolgen voor geluid en trillingen. De totale 
verkeersbewegingen zijn t.o.v. enkele jaren fors toegenomen en meer dan verdubbeld. Ook 
het vrachtverkeer is veel intensiever. Aangegeven wordt dat vergeleken wordt met de 
beperkte verkeersbewegingen vanuit de IJzergieterij en niet met de maximale mogelijkheid 
zoals wordt aangegeven in de nota van inspraak.  

5. Indiener wenst om vóór de start van dit woningbouwplan werk te maken van een degelijke 
ontsluiting. De alternatieven die door de klankbordgroep zijn genoemd zijn niet of nauwelijks 
serieus onderzocht.  

6. Indiener geeft aan dat een klein stukje grasveld om onduidelijke redenen in het plan is 
opgenomen waarbij het mogelijk is dat er parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit zou in strijd 
zijn met eerdere beloften van gemeente en Waterschap bij de uitvoering van de dijkverzwaring 
ter plaatse. 

7. Indiener geeft aan vraagtekens te stellen bij de wijze waarop de bodemverontreiniging 
aangepakt wordt. Het ontbreekt volgens indiener aan informatie en vervolgonderzoeken. 
Afdekken en daarmee ophogen zal qua waterhuishouding bovendien voor de direct 
aanwonenden problemen veroorzaken. Niet duidelijk hoe dit aangepakt wordt. Ook 
onduidelijk waarom 1 meter verhoging nodig is. Indiener geeft aan bedenkingen te hebben dat 
dit alleen wordt gedaan om de verontreiniging te camoufleren. Duidelijkheid hierover is 
gewenst.   

8. Indiener geeft aan dat er onduidelijkheid heerst over bouwverkeer. Er is meerdere malen naar 
gevraagd, maar een antwoord ontbreekt terwijl dit voor de omwonenden een zeer groot 
probleem zou kunnen worden.  

9. Indiener geeft aan dat er recent vrachtwagens van ‘Kuiper’ overlast veroorzaken.  
10. In de nota wordt aangegeven dat er overleg is geweest over de aanleg van drempels. Indiener 

geeft aan dat dit onwaar is. In de nota wordt tevens opgemerkt dat er nooit klachten zijn 
geweest over de drempels maar volgens indiener zijn deze er wel degelijk. Er bestaat nog 
steeds veel hinder en onzekerheid van de verkeersdrempels. 
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11. Indiener geeft aan dat er zorgen zijn met betrekking tot de zienswijze van Provincie en 
Waterschap. Hier wordt verder niet op ingegaan omdat indiener hoopt dat Provincie en 
Waterschap dit zelf bewaken.  

12. Volgens indiener zijn de bedenkingen enkel toegenomen na het indienen van een 
inspraakreactie. Indiener vreest dat toekomstige ontwikkelingen zoals jachthaven, waterbus 
en horeca pas aan de orde komen wanneer er geen zicht meer is op een echte oplossing.  

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
In de structuurvisie uit 2005 wordt het volgende gezegd: ‘Als er in het stedelijk gebied van de gemeente 
een plek is voor hoogbouw, dan is het deze. Het sluit aan op de grote schaal van de rivier, de snelweg 
en de gebouwen van de scheepswerven.’ In de visie uit 2015 wordt inderdaad niks gezegd over de 
mate van hoogbouw op de locatie. De hoogbouw is echter dus niet in strijd met de visie uit 2005.  
 
Het bestemmingsplan is een uitwerking van een serie van onderliggende plandocumenten waarin de 
ruimtelijke opzet van het plan uitvoerig is onderzocht. In de Nota van randvoorwaarden en 
uitgangspunten (voor kennisgeving aangenomen in de gemeenteraad van 18 april 2013) is op basis van 
diverse volumestudies een structuurschets gemaakt waarin ruimte voor hogere bebouwing 
(middelhoog-hoogbouw) aan de rivier wordt beargumenteerd. De nadere uitwerking hiervan is 
vertaald naar het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE, zoals vastgesteld door college op 25 
juni 2019). Hierin zijn bouwhoogten benoemd voor drie appartementengebouwen van maximaal 4 
bouwlagen met een kap aan de noordzijde van de flanken, via maximaal 5 bouwlagen met kap aan de 
zuidzijde van de flanken naar maximaal 6 bouwlagen met een kap in het midden van het gebied boven 
de parkeerlaag. Eveneens is in het SPvE bepaald dat de ruimtelijke kwaliteit van de uitwerking door 
middel van supervisie wordt geborgd.  
 
In het verlengde van de streefbeelden voor architectuur en openbare ruimte wordt het plan verder 
uitgewerkt. Daarbij is de dakvorm van de appartementen plat geworden, waardoor het onderscheid 
tussen goot- en nokhoogte niet meer relevant is. In het ontwerp bestemmingsplan is dit onderscheid 
daarom weggelaten. In deze fase van het bestemmingplan blijkt het mogelijk de maximale 
bouwhoogte nog scherper te definiëren. In het vastgestelde bestemmingplan worden de maximale 
bouwhoogten daarom aangepast. 
 
Ad. 2 
Er is in de voorbereiding van het bestemmingsplan uitvoering aandacht besteed aan de 
verkeerssituatie en de gevolgen van het plan IJzergieterij daarvoor. Er zijn twee verkeerskundige 
onderzoeken uitgevoerd om dit in beeld te brengen. Daarvoor is gebruik gemaakt van realistische data, 
getoetst door tellingen. Voor de uitvoerige beschrijving en onderbouwing wordt verwezen naar de 
betreffende rapporten van De Graaftraffic en RoyalHaskoningDHV. 
 
Ad. 3 
Met de toevoeging van horecavoorzieningen is in de verkeersberekeningen rekening gehouden. De 
eventuele realisatie van een jachthaven vormt op dit moment geen onderdeel van het 
bestemmingsplan. In de parkeerbalans is al wel rekening gehouden met een mogelijke aanlandplaats 
voor de waterbus. In de parkeerkelder zijn hiervoor parkeerplaatsen gereserveerd. 
 
Ad. 4 
We begrijpen dat indiener de situatie vergelijkt met de verkeersbewegingen vanuit de IJzergieterij, die 
in het verleden zeer beperkt waren. Om een vergelijking te maken met het huidige bestemmingsplan 
is een (fictieve) invulling gemaakt van het terrein IJzergieterij binnen de mogelijkheden die het huidige 
bestemmingsplan zou kunnen bieden en wat dit zou betekenen aan verkeersaanbod. Het 
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verkeerskundig bureau De Graaftraffic heeft twee scenario’s uitgewerkt, een scenario met zware 
industrie en een scenario met meer kantoren. Bij relatief veel industrie zal het aantal autobewegingen 
ongeveer 1100 per etmaal bedragen. Qua ritgeneratie zijn er ongeveer 100 vrachtwagens te 
verwachten per dag. De situatie met meer kantoorinvulling bedraagt ruim 2.000 autobewegingen per 
etmaal. In dit scenario zal vooral personenautoverkeer rijden. Dit maximale aantal autobewegingen is 
van toepassing bij een maximale bebouwing waartoe in het bestemmingsplan voorwaarden zijn 
opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt van de totale oppervlakte en het maximale 
bebouwingspercentage. Dit wordt nader toegelicht in de actualisatie van het verkeersonderzoek, dat 
is opgenomen in de bijlage van de toelichting.   
 
Door het verschillende gebruik van het terrein in het verleden zal het aantal verkeersbewegingen 
ongeveer tussen deze twee scenario’s in hebben gelegen, maar op basis van het voorgaande 
bestemmingsplan is het dus mogelijk om ruim 2.000 verkeersbewegingen per etmaal te genereren. 
Met de bouw van 150 woningen is een verkeersgeneratie van 1.110 voertuigbewegingen gemoeid. De 
eventuele horeca en andere commerciële/sociale functies kennen een verkeersgeneratie van 469 
voertuigbewegingen per etmaal. In totaal komt dit neer op een verkeersgeneratie van 1.579 
autobewegingen per dag. Dit is dus minder dan in de huidige situatie mogelijk zou zijn. 
 
Ad. 5 
In de second opinion zijn de ingebrachte alternatieven van de klankbordgroep beoordeeld in paragraaf 
4.2. Deze second opinion is opgenomen als bijlage 4 bij deze nota.  
 
Ad. 6 
Dit stukje groen is in zijn compleetheid en ongewijzigd overgenomen uit het vigerende 
bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied’ uit 2017. Hier waren dus al 
parkeervoorzieningen mogelijk. Er zijn geen afspraken of beloften bekend bij de gemeente. 
 
Ad. 7 
Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. De olieverontreinigingen worden, met het oog op de toekomstige gevoelige woonbestemming, 
gesaneerd middels een verwijderingsvariant (ontgraving) Deze wordt mogelijk gevolgd door een 
aanvullende onttrekking van grondwater met als doelstelling sanering tot onder de interventiewaarde. 
Dit voorkomt nazorgmaatregelen en monitoringswerkzaamheden ten aanzien van deze, in potentie 
mobiele, verontreiniging in de toekomst. 
 
Alle aanwezige halfverhardingen, het (grof) puin in de bodem, maar ook de betonvloeren, 
stelconplaten, klinkers, tegels en het niet-teerhoudende asfalt zullen op locatie in depot worden gezet 
en door een erkende breker onder certificaat worden gebroken. Het granulaat zal zoveel als mogelijk 
worden hergebruikt op locatie voor o.a. de bouwwegen en het ketenpark. Overtollig granulaat zal 
worden afgevoerd. 
 
De immobiele verontreiniging in de boven- en ondergrond als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten 
en de diverse ophogingen, wordt gesaneerd middels een isolatievariant. Gezien de huidige 
hoogteligging van het terrein ten opzichte van het toekomstig gewenste peil, zal voor een deel de 
toplaag verontreinigde grond verwijderd moeten worden, alvorens de isolerende voorzieningen 
kunnen worden aangebracht. Deze vrijkomende bovengrond zal waar mogelijk binnen het plangebied 
worden herschikt onder de isolerende voorzieningen en indien mogelijk ter aanvulling worden 
aangewend van de ontgraving van de olieverontreinigingen. Overtollige grond zal worden afgevoerd 
naar een erkend verwerker. 
 
De isolerende laag ter plaatse van de gehele locatie wordt gerealiseerd door de aanleg van een leeflaag 
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of duurzame afdeklaag (bebouwing/wegen). Deze laag zal afhankelijk van de peilhoogtes geleidelijk 
worden aangebracht. De specifieke peilhoogtes zijn opgenomen in het saneringsplan. Het 
saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een ieder inzichtelijk. 
 
Ad. 8 
We begrijpen dat er vragen heersen omtrent het bouwverkeer. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen zal de ontwikkelaar hier een voorstel voor uitwerken, rekening houdend met de plaatselijke 
situatie. Over de afwikkeling van het bouwverkeer worden in de bouwfase nadere afspraken gemaakt 
tussen de gemeente als wegbeheerder en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning kunnen 
voorschriften verbonden worden ter bescherming van de omgeving in relatie tot bouwverkeer, zoals 
dat er een nulmeting van omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar 
afdoende verzekerd is voor het geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Dit is 
echter geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Ad. 9 
Deze vrachtwagens hebben geen connectie met het bestemmingsplan. Overlast kan worden gemeld 
via de website van de gemeente. 
 
Ad. 10 
Indiener heeft in het verleden inderdaad klachten geuit over de drempel. Op de  klacht over de 
drempel is inmiddels geantwoord en na de periode van ter inzagelegging van dit bestemmingsplan zal 
deze drempel vlak worden bestraat. Dit onderwerp staat echter los van  de 
bestemmingsplanprocedure.  
 
Ad. 11 
In voorliggend document wordt uitgebreid stilgestaan bij de zienswijze van de provincie en het 
waterschap. We hopen dan ook dat hiermee de zorgen van indiener zijn weggenomen. 
 
Ad. 12 
Het spijt ons te horen dat de bedenkingen enkel zijn toegenomen. Zoals eerder aangegeven wordt de 
ontwikkeling van horecavoorzieningen wel meegenomen in het plan. Een eventuele toekomstige 
ontwikkeling van een jachthaven vormt op dit moment geen onderdeel van het bestemmingsplan. Het 
is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer deze wordt gerealiseerd. Indien dit in de toekomst 
aan de orde is, worden daar separate onderzoeken en procedures voor doorlopen.   
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De bouwhoogtes worden 
(naar beneden) bijgesteld, zodat deze beter aansluiten bij de daadwerkelijk architectonische 
uitwerking. Dit betekent dat de bouwhoogte van 24 meter ter plaatse van de 
appartementengebouwen nu in verschillende delen lager uitvalt. Daarnaast wordt de second opinion 
van het verkeersonderzoek (bijlage 4) toegevoegd bij deze nota.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 29 van 62 
 

H) Indiener 8  
 
Op 9 juli jl. is een pro forma zienswijze ingediend door indiener 8. Hieronder volgt een samenvatting 
van de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat deze als wettelijk belanghebbende kan worden aangemerkt omdat de 
verkeersafwikkeling van en naar de nieuwbouwwijk langs de woning van indiener zal 
plaatsvinden. Er worden 1133 extra verkeersbewegingen verwacht, derhalve boven op de 
bestaande verkeersbewegingen maar exclusief de verkeersbewegingen voor het 
bouwverkeer. Indiener vreest negatieve gevolgen van deze ontwikkeling in de zin van geluid, 
uitstoot en verkeersveiligheid.  

 
In aansluiting op deze zienswijze zijn op 21 juli jl. de volgende aanvullingen/gronden ingediend: 

2. Indiener geeft aan dat er uit de toelichting blijkt dat er ca. 1579 verkeersbewegingen per dag 
zullen plaatsvinden. Dit is volgens indiener te veel voor de smalle toegangswegen, indiener 
stelt voor dat er een betere ontsluiting mogelijk is via een separate toegangsweg naar de A15. 

3. Indiener meent dat de werkelijke reden waarom gekozen is voor een middenbermconstructie 
is dat er niet genoeg ruimte is voor een rotonde. Indiener geeft aan dat een 
middenbermconstructie veel gevaarlijker is en ook files tot gevolg zal hebben omdat een 
middenbermconstructie niet voldoende doorstroomt. 

4. Indiener geeft aan dat de oplossing met een middeneiland niet goed te realiseren is binnen de 
huidige verkeersbestemming uit het geldende bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, 
bebouwd gebied’. Het ontwerp voor de kruising met middeneiland is volgens indiener 
inmiddels besproken met de verkeerscommissie en transportbedrijven maar niet met 
bewoners, wat wel had gemoeten. Indiener vreest voor een verslechterde en gevaarlijkere 
verkeerssituatie door de reconstructie, waarmee het aspect verkeer juist wel een 
belemmering vormt voor de voorliggende ontwikkeling. Indiener verzoekt om het 
ontwerpbestemmingsplan op dit punt te herzien. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
We begrijpen deze zorgen. De uitgevoerde verkeersonderzoeken wijzen echter uit dat de Rivierdijk en 
Peulenstraat-zuid voldoende ruimte bieden voor de afwikkeling van het verkeer na aanleg van het plan 
de IJzergieterij. De gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn gedurende de bestemmingsplanprocedure 
onderzocht, ook hier kwamen geen belemmeringen uit naar voren. We begrijpen dat er vragen 
heersen omtrent het bouwverkeer. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal de ontwikkelaar hier 
een voorstel voor uitwerken, rekening houdend met de plaatselijke situatie. Over de afwikkeling van 
het bouwverkeer worden in de bouwfase nadere afspraken gemaakt tussen de gemeente als 
wegbeheerder en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning kunnen voorschriften verbonden 
worden ter bescherming van de omgeving in relatie tot bouwverkeer, zoals dat er een nulmeting van 
omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar afdoende verzekerd is voor het 
geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Dit is echter geen formeel onderdeel 
van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Om een vergelijking te maken met het huidige bestemmingsplan is een (fictieve) invulling gemaakt van 
het terrein IJzergieterij binnen de mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan zou kunnen bieden 
en wat dit zou betekenen aan verkeersaanbod. Het verkeerskundig bureau De Graaftraffic heeft twee 
scenario’s uitgewerkt, een scenario met zware industrie en een scenario met meer kantoren. Bij 
relatief veel industrie zal het aantal autobewegingen ongeveer 1100 per etmaal bedragen. Qua 
ritgeneratie zijn er ongeveer 100 vrachtwagens te verwachten per dag. De situatie met meer 
kantoorinvulling bedraagt ruim 2.000 autobewegingen per etmaal. In dit scenario zal vooral 
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personenautoverkeer rijden. Dit maximale aantal autobewegingen is van toepassing bij een maximale 
bebouwing waartoe in het bestemmingsplan voorwaarden zijn opgesteld. Daarvoor is gebruik gemaakt 
van de totale oppervlakte en het maximale bebouwingspercentage. Dit wordt nader toegelicht in de 
actualisatie van het verkeersonderzoek, dat is opgenomen in de bijlage van de toelichting.   
 
Door het verschillende gebruik van het terrein in het verleden zal het aantal verkeersbewegingen 
ongeveer tussen deze twee scenario’s in hebben gelegen, maar op basis van het voorgaande 
bestemmingsplan is het dus mogelijk om ruim 2.000 verkeersbewegingen per etmaal te genereren. 
Met de bouw van 150 woningen is een verkeersgeneratie van 1.110 voertuigbewegingen gemoeid. De 
eventuele horeca en andere commerciële/sociale functies kennen een verkeersgeneratie van 469 
voertuigbewegingen   per etmaal. In totaal komt dit neer op een verkeersgeneratie van 1.579 
autobewegingen per dag. Dit is dus minder dan in de huidige situatie mogelijk zou zijn. 
 
Ad. 2 
Er is zorgvuldig gekeken naar de toename van het aantal verkeersbewegingen. Dit is nader 
onderbouwd in de uitgevoerde verkeersonderzoeken. De uitkomst is dat  de omliggende wegen de 
toename aan kunnen.  In de second opinion van RoyalHaskoning DHV zijn alternatieve ontsluitingen 
onderzocht. Daaruit blijkt dat dit geen oplossing biedt. Deze rapportage is opgenomen als bijlage 4 bij 
deze nota. 
 
Ad. 3 
De keuze voor een middeneiland in plaats van een rotonde is in de eerste plaats gemaakt omdat deze 
zorgt voor een veilige en vlotte afwikkeling van  het verkeer op de kruising. Met name voor de fietsers 
wordt de situatie daarmee sterk verbeterd. Daarnaast heeft de keuze inderdaad ook te maken met de 
beschikbare ruimte. Dit wordt in de verkeerskundige onderzoeken ook toegelicht en zeker niet 
ontkend. Belangrijke punten die zijn meegenomen in het ontwerp van de middenbermconstructie 
waren toepassen van bochtverbreding, inpasbaarheid binnen bestaand openbaar gebied, 
berijdbaarheid exceptioneel vervoer, verkeersveiligheid fietsverkeer en voldoende opstelruimte voor 
het autoverkeer ter hoogte van het middeneiland. Deze punten zijn in 2016 en 2017 nader bekeken. 
Vervolgens is het ontwerp getoetst door een tweede adviesbureau, Goudappel Coffeng. Zij bevestigen 
dat een middeneiland positief werkt voor de oversteekbaarheid. Ook is onderzocht dat de 
doorstroming met een brede middenberm gewaarborgd blijft. De berekeningen en nadere 
toelichtingen zijn te vinden in de verkeerskundige rapporten, die als bijlage zijn opgenomen bij de 
toelichting. 
 
Ad. 4 
Ter plaatse van de reconstructie gelden de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer-Verblijfsgebied’. 
Beide bestemmingen bieden ruimte om onder andere ontsluitingswegen, fietspaden en voetpaden te 
realiseren. De opmerking dat het niet mogelijk is binnen het vigerende bestemmingsplan klopt dan 
ook niet. 
 
Aan de verkeerscommissie en transportbedrijven is advies gevraagd of hier sprake is van een 
verkeersveilige en bedrijfszekere oplossing. Dit advies is gevraagd op basis van principetekeningen. 
Het is niet gebruikelijk om in deze fase omwonenden te raadplegen. Dat volgt in een later stadium. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Er is een nieuwe versie van 
het verkeersonderzoek, dit wordt beschreven in de toelichting en toegevoegd als bijlage bij de 
toelichting. Ter verduidelijking van de antwoorden is ook de second opinion van het 
verkeersonderzoek toegevoegd als bijlage 4 bij deze nota. 
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I) Indiener 9 
 
Op 30 juni jl. is een zienswijze ingediend door indiener 9. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan in een inspraakreactie al te hebben aangegeven dat er overlast wordt 
ervaren van de drempel voor de woning. Er bestaan zorgen door de plannen voor de nieuwe 
woonwijk en de lange tijd die het in beslag neemt om deze wijk te realiseren. De reactie dat er 
geen meldingen bestaan over de drempel klopt niet. Op de informatieavond is aangegeven dat 
indiener theoretisch gezien geen last kan hebben van de drempel. Hierdoor krijgt indiener het 
gevoel niet serieus genomen te worden. Indiener wenst dat de drempel wordt verwijderd 
voordat er aan de woonwijk wordt gewerkt. 

2. Indiener heeft in de inspraakreactie ook de eventuele parkeerplaats die gerealiseerd gaat 
worden op het grasveld aangehaald. Het antwoord hierop was vaag. Indiener maakt dan ook 
bezwaar tegen deze parkeerplaats. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Er zijn trillingsmetingen verricht naar het effect van de drempel. De uitkomst daarvan was dat de 
trillingen binnen de normen blijven. De drempel heeft een verkeerstechnische functie om de veiligheid 
van fietsers op het kruispunt van het fietspad met de Rivierdijk te verbeteren.  Enerzijds door de 
snelheid te remmen van het kruisende verkeer en anderzijds om het kruispunt duidelijk zichtbaar te 
maken. 
 
Desondanks zal na de periode van ter inzagelegging van dit bestemmingsplan deze drempel vlak 
worden bestraat. Dit onderwerp staat echter los van  de bestemmingsplanprocedure. 
 
Ad. 2 
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Hardinxveld–Giessendam, bebouwd gebied’ heeft deze 
groenstrook reeds de bestemming ‘Groen’. In de voor ‘Groen’ aangewezen gronden was het in het 
verleden ook al mogelijk om paden, wegen en parkeervoorzieningen te realiseren. Juridisch gezien 
wijzigt hier dus niets.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Er is weliswaar sprake 
van een verandering in de ruimtelijk situatie, echter deze leidt echter niet tot een  verslechtering van 
het woon- en leefklimaat. Het bestemmingsplan is op dat punt dan ook in overeenstemming met een 
goede ruimtelijke ordening.  
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J) Indiener 10  
 
Op 15 juli jl. is een pro forma zienswijze ingediend door indiener 10. In aansluiting op deze zienswijze 
zijn op 28 juli jl. aanvullingen/nadere gronden ingediend. De aanvullingen en nadere gronden zijn in 
de punten uit de eerste zienswijze verwerkt, waardoor ze ook hier tegelijkertijd zullen worden 
behandeld. Hieronder volgt een samenvatting van de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat het college van B&W op basis van de toelichting op het 
ontwerpbestemmingsplan heeft besloten dat er voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect 
Rapportage (MER) behoeft te worden opgesteld. Volgens het college worden er namelijk geen 
belangrijke gevolgen voor het milieu verwacht die de opstelling van een MER noodzakelijk 
achten. Indiener geeft aan dat het college zich hierin heeft laten leiden door de 
‘Aanmeldnotitie M.E.R.-beoordeling’ en verwijst naar de volgende punten uit de 
aanmeldnotitie: 

a. Nadere onderzoeken naar een aantal vogelsoorten moeten nog plaatsvinden en de 
ontheffing is nog niet aangevraagd of verleend.  

b. Er is uitgegaan van verouderde, niet geactualiseerde gegevens en niet van de 
maximale benutting van de in de regels opgenomen mogelijkheden, waardoor de 
verkeersgeneratie een geflatteerd en onjuist beeld geeft van de daadwerkelijke 
verkeersbewegingen per etmaal, terwijl de bestaande verkeerscongestie als gevolg 
van het sluipverkeer van A15 en A27 en het parkeren en de parkeerdruk op de oude 
Rivierdijk geheel buiten beschouwing zijn gelaten. 

c. Het aantal parkeerplaatsen is te laag ingeschat, ter zake het maximum aantal functies, 
dat binnen de bestemmingen mogelijk wordt gemaakt. Daaraan dient een 
parkeernorm te worden gekoppeld, hetgeen niet is gebeurd, noch op andere wijze. 

d. Voor enkele woningen binnen het plangebied kan niet aan het gemeentelijk Hogere 
Waardenbeleid worden voldaan en derhalve is er strijd met de Wgh zolang het beleid 
ter zake niet is aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld. Er kan niet worden 
voorzien in een acceptabel woon- en leefklimaat in de buitenruimte, woning of tuin. 
Derhalve is het bestemmingsplan niet uitvoerbaar, nu ook voor de binnenwaarde 
(33dB(A)) niet aan de normen voor de binnenwaarde kan worden voldaan. Op de 
verbeelding ontbreken verder contouren omtrent de voorkeursgrenswaarde als ook 
voor wat betreft de hogere grenswaarde. 

e. Hetgeen in de aanmeldnotitie is opgenomen met betrekking tot vluchtroutes en 
bereikbaarheid van hulpdiensten is volstrekt theoretisch en in de praktijk onhaalbaar. 
De vier ontsluitingswegen komen alle uit op de Rivierdijk waar direct de confrontatie 
is met het drukke verkeer en geparkeerde auto’s aan één zijde van de dijk. De 
effectieve ruimte van de dijk is geen 6.40 m breed, maar ongeveer de helft daarvan 
door het intensieve parkeergebruik aldaar. 
Daaraan wordt volledig voorbijgegaan, evenals aan het feit dat deze dijk, de 
Nieuweweg en de Peulenstraat-zuid bijna dagelijks tijdens de spitsuren in de ochtend 
en avond zwaar worden belast door sluipverkeer. Er is dan sprake van een 
verkeerscongestie door een (tijdelijke) verkeersvraag die groter is dan het aanbod van 
de verkeersinfrastructuur. 
Verkeer vanuit de ontwikkelingslocatie zal dan volledig vastzitten, ook de 
Peulenstraat-zuid, de Nieuweweg en de Rivierdijk zullen onbereikbaar zijn voor 
hulpdiensten vanaf de weg. Het is voor indiener onbegrijpelijk dat zonder actueel 
verkeersonderzoek hieraan voorbij wordt gegaan, terwijl de (externe) veiligheid 
geborgd dient te zijn door rekening te houden met de bereikbaarheid van het gebied 
en van keermogelijkheden van hulpverleningsdiensten. 
De bereikbaarheid van het plangebied door diensten vanaf de weg is geenszins 
gewaarborgd. Met de reconstructie van de kruising Rivierdijk - Nieuweweg ontstaat 
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geen verbeterde verkeerssituatie -gegeven de huidige problemen ter plaatse omdat 
het verkeer niet met een vloeiende beweging de Rivierdijk kan bereiken en een 
opstelplaats voor slechts 1 auto aan de andere zijde van de Rivierdijk verkeerskundig 
geen effect sorteert om aan die zijde van de dijk een opstropende verkeerssituatie te 
voorkomen. 
Het verleggen van de oversteekplaats voor fietsers op de Nieuweweg in de kruising 
met de Rivierdijk, in noordelijke richting, maakt deze oversteek voor fietsers onveiliger 
(beperkt zicht richting Rivierdijk-Oost), nog afgezien van het feit dat de Nieuweweg 
een 50 km/h weg is en de Rivierdijk een 30 km/h weg. Daarenboven zullen door de 
grotere geprojecteerde bochtcirkels, de snelheden ter plaatse van de kruising 
dientengevolge hoger komen te liggen (zie adviezen Goudappel Coffeng) en de kans 
op uit de bocht vliegen van gemotoriseerd verkeer toenemen, hetgeen invloed heeft 
op de oversteekveiligheid van fietsers (oversteektijd kleiner). Indiener betwist dat de 
reconstructie van bedoelde kruising overeenkomstig de regels van het vigerend 
bestemmingsplan, d.w.z. binnen het tracé van de geldende bestemming kan 
plaatsvinden, mede daarbij in aanmerking nemende dat een te verbreden 
zoneplichtige weg (Nieuweweg) wordt gereconstrueerd en samenvalt met een weg 
zonder zone, de Rivierdijk. 

f. Indiener spreekt, met het oog op de bodemverontreiniging, verbazing uit over het feit, 
dat het college aan deze gegeven conclusie in de aanmeldnotitie voorbijgaat en 
gewoonweg ongefundeerd durft te stellen dat er geen belangrijke gevolgen voor het 
milieu te verwachten zijn.  
 

Indiener is van mening dat het college in strijd met artikel 7.19 van de Wet milieubeheer het 
besluit heeft genomen. Volgens genoemd artikel dient het bevoegd gezag in 'een zo vroeg 
mogelijk stadium' voor de voorbereiding van het besluit een MER-beoordelingsbesluit te 
nemen, dus vóór de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Daarnaast mag het bevoegd 
gezag het besluit pas nemen ná overleg met bestuursorganen die op grond van de wet moeten 
worden betrokken, waaronder Waterschap Rivierenland. De schriftelijke reacties uit het 
vooroverleg ontbreken in de toelichting. Het is onbekend of het waterschap kan instemmen 
met de milieugevolgen van het bestemmingsplan.  
 
Indiener gaat vervolgens in op de volgende punten met betrekking tot de waterhuishouding 
en milieugevolgen: 

g. Het is niet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van het aanbrengen van een 
‘leeflaag’ ter afdekking van de bodemverontreiniging. Het is voor indiener onduidelijk 
wat de milieu- en grondstabiliteitsgevolgen zijn voor de niet onderheide woningen.  

h. Volgens indiener kan er met het ontwerpbestemmingsplan een vrijwel onbeperkt 
verhard oppervlak binnen het plangebied worden aangebracht, waarmee in het kader 
van de in te schatten milieugevolgen geen rekening is gehouden. 

i. In de regels van het bestemmingsplan zouden geen waarborgen gesteld zijn voor de 
waterafvoer/waterhuishouding binnen het bestemmingsplan. Het is onduidelijk of de 
waterafvoer en bergingscapaciteit op de juiste manier is berekend en zal volstaan. De 
memo waterhuishouding geeft hierover onvoldoende uitsluitsel.  

j. Indiener vreest voor het voortbestaan van woningen langs de rivierdijk, die lager 
komen te liggen door de aan te brengen leeflaag, stabiliteit van de woningen in 
verband met de toekomstige bodembelasting en het naar boven komen van 
verontreinigd grondwater. 

2. Indiener is deelt de mening dat er geen belangrijke gevolgen zijn voor het milieu en dat een 
MER achterwege kan worden gelaten dus niet. Daarnaast is indiener het oneens met de 
oplossing van het hoogteverschil door het aanbrengen van keerwanden met daarbovenop een 
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schutting. Ook kan indiener zich niet vinden in de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling, die 
– inclusief afwijkings- en wijzigingsbevoegdheid - mogelijk wordt gemaakt. 
 
Indiener maakt bezwaar tegen de begrenzing van het bestemmingsplan. Indiener wenst dat 
de bestaande percelen buiten de vaststelling van dit bestemmingsplan worden gelaten, 
teneinde te voorkomen dat er bij de planvergelijking voordeelsverrekening plaatsvindt en 
indiener daardoor in een nog financieel naderligere positie komt te verkeren. Wel wordt er 
gevraagd om buiten de begrenzing van de percelen de Rivierdijk binnen de grens van het 
bestemmingsplan te betrekken, omdat voor de ontsluiting van het plangebied er 
reconstructies moeten worden gedaan.  

3. Indiener verwijst naar het ‘gifschandaal Lekkerkerk’ in 1980 en het effect dat dit had op de 
Nederlandse rechtspraak en overheid, waarnaar de Wet bodembescherming ingevoerd werd. 
Indiener legt nadruk op de zorgplicht die is opgenomen in deze wet.  

4. Uit het verkennend bodemonderzoek van circa 10 jaar geleden en het actualiserende 
onderzoek van begin dit jaar, concludeert indiener dat de bodem is verontreinigd met zware 
metalen en/of PAK. 

5. Indiener heeft begrepen dat het niet de bedoeling is om de verontreiniging op te ruimen, maar 
om een ‘leeflaag’ aan de brengen van schone grond/zand van circa 1 meter. Indiener heeft 
ernstige twijfels bij deze oplossing, omdat deze 'oplossing' niet zou bijdragen aan een 
verantwoord woon- en leefmilieu in het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' en op 
termijn de veiligheid en gezondheid van de bewoners van het gebied nadelig kan 
beïnvloedden. Indiener noemt voorbeelden als het heien of doorboren van de bodemlagen, 
waarin zich de verontreinigde stoffen hebben verzameld en die hierdoor langs de hei- of 
boorpalen naar de oppervlakte kunnen komen of aan het simpele feit dat een bewoner een 
vijver in zijn achtertuin maakt met een diepte van circa 1,5 meter. Ook bij een water-water 
warmtepomp komt voor de verwarming van woningen de warmte niet uit de lucht. Wanneer 
de warmte uit bodemwater komt, zit er een gedeelte onder de grond en komt dit 
(verontreinigde) water via dit systeem de woning binnen, met alle gevolgen van dien. 

6. Indiener geeft aan dat de raad voor de keus staat een besluit te nemen tot het al dan niet 
vaststellen van het ruimtelijk plan maar dat deze zich de vraag moet stellen of dit besluit vanuit 
het oogpunt van een ‘goede ruimtelijke ordening’ verantwoord is. Indiener verwijst naar 
bedrijven die in het verleden verontreiniging hebben kunnen veroorzaken in het plangebied 
(De Snelle Vliet, DIMAHA, Autospuiterij Dubbeldam).  

7. Indiener vraagt zich af hoe het met de gemeente Hardinxveld-Giessendam zit wanneer -
achteraf- blijkt dat verontreinigde stoffen uit de bodem de 'leeflaag' van circa 1 meter en dus 
de oppervlakte bereiken en chemische stoffen hun agressieve inwerking hebben gedaan in 
ondergrondse transportleidingen en verontreinigd water in de woningen wordt gepompt. 
Indiener vraagt zich af of de samenwerkingsovereenkomst met de initiatiefnemer ook zover 
gaat dat de mogelijk toekomstige saneren van de bodem betreft, of dat dit neerkomt op de 
belasting betalende burgers of de gemeente zelf.  

8. In de zienswijze verwijst indiener naar de zorgplicht, het voorzorgsbeginsel en een 
gerechtelijke uitspraak hierover. Indiener stelt dat de gemeente als overheid actief informatie 
dient te verstrekken en transparant moet zijn. De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld 
wanneer er geen of verkeerde maatregelen genomen worden. Met de wetenschap van de 
uitkomsten van het verkennend bodemonderzoek, het bodemonderzoek van begin dit jaar en 
hetgeen hiervoor is verwoord ten aanzien van de 'zorgplicht' en het 'voorzorgsbeginsel', 
waarover meer jurisprudentie bestaat, betwist indiener nu reeds en voor alsdan dat het MER-
beoordelingsbesluit achterwege kan worden gelaten. 

9. Indiener geeft aan dat uit geen enkel document blijkt dat het college van burgemeester en 
wethouders zich de vrijheid kan permitteren om te doen alsof er binnen het plangebied en 
daarbuiten geen belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. De 
opstelling van een MER is volgens indiener gezien de omstandigheden wel degelijk 
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noodzakelijk, voordat tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt gekomen. Indiener 
verwijst naar de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling en stelt dat slechts de 
toevoeging als bijlage en mede drager van dit plan de onderbouwing niet compleet maakt als 
het college niet aan de verificatieplicht voldoet. 

10. Indiener geeft aan dat de raad geen besluit kan nemen met betrekking tot de aanmeldnotitie 
wanneer de conclusies van alle onderzoeken nog niet compleet zijn.  

11. Indiener stelt dat in het akoestisch onderzoek niet duidelijk de consequenties worden 
beschreven en dat het niet duidelijk is welke woningen dienen te worden voorzien van een 
dove gevel, evenals de mate van overschrijding van de grenswaarde. Uit de conclusie van het 
onderzoek zou verder blijken dat niet kan worden voldaan aan de aanwezigheid van een 
geluidsluwe gevel op 'alle' verdiepingen van de woningen. Een 'deel' van de grondgebonden 
woningen heeft geen voorgeschreven geluidsluwe buitenruimte. Welke woningen dit zijn, 
motiveert de toelichting niet, dus voor welk deel een hogere waarde besluit noodzakelijk is in 
het kader van het bestemmingsplan vanwege het verkeer op de A15 is niet duidelijk. De 
bestemmingen in het bestemmingsplan zijn volgens indiener niet uitvoerbaar en bovendien in 
elk geval niet, omdat voor 1 van de woningen moet worden afgeweken van de voorwaarden 
uit het hogere waarden beleid. Dat betekent dat eerst de voorwaarden van het beleid moeten 
worden aangepast, voordat het hogere waarden besluit kan worden genomen. 

12. Indiener heeft ernstige twijfels bij de paragraaf omtrent luchtkwaliteit, ook wat betreft de 
stikstofdepositie. 

13. Indiener betreurt het gebrek aan transparantie en de nalatigheid waarop inspraak is gegeven. 
Er is volgens indiener een schriftelijk bevestigde toezegging geweest door het college dat 
binnen een termijn van 126 dagen na ontvangst van de inspraakreacties zij zou antwoorden 
op de reacties en vragen. Dit stond los van de bundeling van inspraakreacties en mocht 
indiener beschouwen als een persoonlijk en herkenbaar antwoord op de gegeven reacties. Het 
college wordt in dat opzicht ernstige nalatigheid verweten. Volgens indiener zijn vragen in de 
nota van inspraak onbeantwoord gebleven of op cryptische wijze summier beantwoord. 

14. Indiener ontbreekt inzicht omtrent de inhoud en overzicht omtrent het aantal ontvangen 
adviezen met betrekking tot het voorliggende ontwerpbestemmingsplan, door het ontbreken 
kunnen zij zich geen beeld vormen van de juistheid van de reacties en deze ook niet bestrijden. 
De overlegreacties zijn niet in een bijlage samengevoegd. Indiener beschouwt dit als een 
ernstige tekortkoming bij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan. 

15. Volgens indiener zijn de consequenties voor de verkeersontwikkelingen op de Rivierdijk, de 
Nieuweweg en de Peulenstraat niet of althans onvoldoende in beeld gebracht om tot 
ruimtelijke acceptatie van het nieuwe woongebied te komen. Het plan kan naar de mening van 
cliënten niet worden gebaseerd op de resultaten van de onderzoeken, die daaraan ten 
grondslag zijn gelegd, omdat de conclusies van de rapporten niet kunnen worden gevolgd, de 
redenering daarvan niet sluitend is dan wel de onderzoeken te beperkt van opzet zijn dan wel 
te zijn gedateerd en onvoldoende op actualiteit zijn gebaseerd. De resultaten van het 
toegezegde en beschikbare rapport van Haskoning zijn niet als bijlage toegevoegd, terwijl in 
de inspraak wel daarnaar wordt verwezen. Het ontbreken van het rapport maakt, dat de 
motivering van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan volgens indiener niet 
deugdelijk is gemotiveerd en op dit punt niet inzichtelijk is gemaakt. 
 
Indiener geeft aan dat de quikscan flora en fauna dateert van oktober 2016 terwijl het 
aanvullend vleermuisonderzoek van november 2017 is. Het Archeologisch onderzoek IDDS 
dateert van september 2013, terwijl de onderzoeksmethodieken sindsdien aanzienlijk zijn 
verbeterd. Het onderzoek van de onderbouwing van de hogere waarden is bijna twee jaar oud 
en volgens indiener gebaseerd op verouderde verkeersgegevens. Tot dusverre zijn die niet 
geactualiseerd, waardoor een vertekend beeld van de resultaten wordt verkregen.  

16. Indiener ziet in de aanleiding tot dit plan een te beknopte omschrijving van het gebied, althans 
voor wat betreft de historie. De recreatieve voorzieningen worden weliswaar onder bedoeld 
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opschrift genoemd, doch deze zijn ruim te interpreteren, hetgeen tot een rechtszekere 
ontwikkeling leidt met mogelijk ongewenste verkeersaantrekkende gevolgen (Merwede-
boulevard, het 'podium' en eventuele horeca met terras en aanmerkplek voor de Waterbus 
en/of het voetveer). Volgens indiener zijn deze recreatieve voorzieningen niet te herleiden in 
de planregels. Daarnaast wordt door indiener verwezen naar een filmpje waarin wethouder 
Baggerman het gebied van de IJzergieterij heeft verwoord en dat een indicatie geeft over de 
verwachte toekomstige invulling. 

17. Naar het oordeel van indiener is het plan niet uitvoerbaar en is de waterbeheersing van het 
gebied en de daartoe behorende woningen niet geborgd, zeker niet voor wat betreft het 
onbebouwde gedeelte in relatie tot de hoeveelheid in het plan opgenomen verhardingen. De 
waterparagraaf zal derhalve worden bestreden, evenals de in andere hoofdstukken en 
paragrafen genoemde overwegingen en afwegingen. In de toelichting wordt dit volgens 
indiener onvoldoende beschreven, evenals de verschillen in hoogteligging van de bestaande 
terreinen en bebouwing in relatie tot de verhoging van de peilhoogte voor de nieuwbouw en 
de te realiseren woningen, appartementencomplexen en de wegen binnen het plangebied. 
Indiener betreurt dat de huidige hoogteligging van het gebied niet is weergegeven, waardoor 
het verschil in hoogteligging na realisering van de bestemmingen niet valt te beoordelen. 
Evenmin zijn de consequenties voor de omgeving daarbij in beeld gebracht. Indiener verwacht 
dat er ten behoeve van de parkeergarage een verdere afgraving van het terrein plaatsvindt en 
er bronbemaling moet plaatsvinden, met alle gevolgen voor de bestaande, niet onderheide 
bebouwing.  

18. Indiener acht het ontwerpbestemmingsplan in strijd met de Omgevingsverordening van de 
provincie Zuid-Holland waar het betreft het duurzaam en in een veilige leefomgeving wonen 
en het voorkomen dat op verontreinigde grond wordt gebouwd.  

19. Ten aanzien van de volgende artikelen en de daarbij behorende regels merkt indiener het 
volgende op: 

a. Artikel 1 ‘Begrippen’: In artikel 1.83 ‘Peil’ wordt aangegeven de maximale goot- en 
bouwhoogte moet worden berekend met het peil als uitgangspunt. Indiener geeft aan 
dat er in de bestemming ‘Wonen’ regels opgenomen zijn voor het maaiveld van 
(bijbehorende) bouwwerken. Voor de bestemming ‘Wonen – 1’ is de regeling omtrent 
het te hanteren peil te volgen, maar voor de bijbehorende bouwwerken buiten het 
bouwvlak van de bestemming ‘Wonen – 1’ blijkt er langs de dijk geen specifieke 
regeling te zijn getroffen. De regeling komt volgens indiener om die reden in conflict 
met het rechtszekerheidsbeginsel.  
 
Daarnaast merkt indiener op dat voor bouwwerken binnen het bouwvlak van de 
bestemming ‘Wonen – 1’ de hoogte van de kruin van de weg niet valt te bepalen voor 
zover de woningen verder van de oude Rivierdijk in het plangebied zijn geprojecteerd. 
De wegen in het plangebied zijn immers nog niet aangelegd en binnen de 
bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer – Verblijf’ wordt niets over de hoogteligging 
en/of kunstmatige ophoging van de hiervoor aangewezen gronden is geregeld middels 
een aanlegvergunningstelsel. Nu de hoogte van de kruin van weg niet kan worden 
bepaald kunnen ook de goot- en bouwhoogte van de te realiseren bouwwerken niet 
met zekerheid worden bepaald. 
Indiener acht het bezwaarlijk dat met betrekking tot de te realiseren parkeergarage 
en voor het overige parkeren binnen het plangebied geen regels zijn opgenomen. 
Vanaf 1 juli 2018 dienen alle bestemmingsplannen te voorzien in parkeernormen. In 
dat kader dient uitgegaan te worden van de maximale invulling van de planologisch 
toegelaten functies binnen het plangebied. Dat is niet gebeurd, waardoor het 
bestemmingsplan in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel is voorbereid. Kennelijk is 
er slechts een berekening gemaakt voor de parkeerbehoefte, die het plangebied in zijn 
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algemeenheid genereert, doch dit is niet gebaseerd op de maximale invulling van de 
planologisch toegelaten functies. 
 
Tevens zijn er volgens indiener geen regels gesteld voor ‘ondergronds bouwen’. Over 
de oppervlakte van de te realiseren parkeergarage en het aantal parkeerplaatsen is in 
het bestemmingsplan niets in de regels opgenomen.  

b. Artikel 7 ‘Wonen’: Aan de westzijde van het plangebied is een bestemming 'Wonen 
artikel 7' opgenomen op een locatie, die niet in eigendom is bij de initiatiefnemer. De 
bestemming is derhalve niet uitvoerbaar, indien de eigenaar de grond niet wenst te 
verkopen en hijzelf geen belang heeft bij realisatie van de woonbestemming. Los 
daarvan blijkt er voor de aldaar nieuw te realiseren woningen geen akoestisch 
onderzoek te zijn uitgevoerd, terwijl dat wel het geval is bij de naastgelegen en schuin 
daaronder geprojecteerde bestemming 'Wonen - 1 (artikel 8)'. Deze locatie is niet 
meegenomen op de overzichtskaart dove gevels, hetgeen volgens indiener impliceert 
dat de locatie niet in het akoestisch onderzoek is betrokken. 
 
Verder is bij bestemming 'Wonen 1' volgens indiener niet duidelijk welk woningtype 
en hoeveel woningen binnen het bouwvlak mogen worden gerealiseerd. De regels 
vermelden dit niet, maar uit artikel 7.2.1 valt af te leiden dat 'indien geen aanduiding 
'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is opgenomen, er een 
bouwhoogte geldt van ten hoogste 11,5 meter'. Dat betekent dus dat ter plaatse 
bebouwing in vier lagen mogelijk is. Op deze manier lijkt volgens indiener te worden 
gesmokkeld met het woningaantal dat de initiatiefnemer met het bestemmingsplan 
voor ogen heeft en wordt er een andere voorstelling van zaken gegeven. Er ontbreekt 
volgens indiener bij de regels van deze bestemming de regeling, zoals getroffen in 
artikel 8.5, letter a, ten eerste. 
 
Bij laatstgenoemd artikel is in artikel 8.2.1 verzuimd om voor de bouw van 
hoofdgebouwen in eerste instantie te verwijzen naar de 'specifieke bouwaanduiding-
geluiddove gevel'. Eerst later in artikel 8.4.1 vindt een en ander regeling in de 
specifieke gebruiksregels. Naar de mening van indiener dient het aanbrengen van een 
geluiddove gevel als een bouwactiviteit worden beschouwd en niet als specifiek 
gebruik met een voorwaardelijke verplichting. 

c. Artikel 8 ‘Wonen – 1’: Volgens letter h van artikel 8.2.1 zijn gestapelde woningen 
toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 11,5 meter. Om die reden zet indiener 
vraagtekens bij de berekende parkeerbehoefte bij de bestemmingen 'Wonen', 
'Wonen-1' en 'Wonen -2' en het verkeer, dat het plangebied mede door de te 
realiseren gestapelde woningen en de ondergeschikte functies 'aan huis verbonden 
beroep en/of bedrijf' wordt gegenereerd. 

d. Artikel 9 ‘Wonen – 2’: Bij de bestemming ‘Wonen – 2’ zijn volgens indiener uitsluitend 
gestapelde woning toegestaan, met aan huis verbonden bedrijven. Daarnaast gelden 
de aanduidingen dienstverlening, horeca en parkeergarage. Indiener kan zich niet 
vinden in deze specifieke bestemming ter plaatse van de betreffende aanduidingen. 
De gronden, die tevens bestemd zijn voor 'dienstverlening' en 'horecabedrijf', zijn in 
de regels in geen enkel opzicht objectief begrensd, ook niet qua aantal en oppervlak.  
 
De in de begripsbepalingen van artikel 1 genoemde functies zijn qua inhoud zo ruim 
geformuleerd, dat onder 'dienstverlening' en 'horecabedrijf’ een scala van activiteiten 
kan worden geschaard, ook activiteiten die qua verkeersaantrekkende werking, 
parkeerbehoefte, ruimtelijke uitstraling en overlast volgens indiener niet in een 
woonomgeving thuishoren, een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de weg staan, 
en dus ruimtelijke ongewenst zijn. Indiener acht het bezwaarlijk dat er bij de 
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toelaatbaarheid van die functies ruimtelijke afwegingscriteria ontbreken en dat deze 
functies thans zonder nader te stellen regels bij recht toelaatbaar worden gemaakt. 

e. Artikel 6 ‘Verkeer – Verblijf’: Indiener vindt het bijzonder dat de mogelijke bouw van 
een paviljoen geen juridische regeling vindt in dit artikel, maar in artikel 17.1. Dit 
maximaal planologisch toegelaten gebruik met een onmiskenbaar 
verkeersaantrekkende werking en een evidente parkeerbehoefte heeft volgens 
indiener verstrekkende ruimtelijke gevolgen voor het woon- en leefgenot van de 
toekomstige bewoners van het plangebied, maar ook negatieve ruimtelijke 
uitstralingseffecten voor de bewoners langs de oude Rivierdijk, de Nieuweweg en de 
Peulenstraat-zuid. Geen enkele bijlage bij dit ontwerpbestemmingsplan geeft een 
actueel te verantwoorden beeld van de te verwachten verkeersstromen op basis van 
de maximale invulling van de bestemmingen, het aantal verkeersbewegingen daarvan 
en de geluidemissies op de woningen. 
 
Indiener is van oordeel dat een recent akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting 
op de gevels van de woningen aan de Nieuweweg ten onrechte achterwege is gelaten, 
waardoor niet valt te beoordelen of voor deze bestaande woningen de procedure 
hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder dient te worden gevolgd. Ook al 
is de Wet geluidhinder niet van toepassing op 30 km/u-wegen in de jurisprudentie is 
bepaald dat een akoestische afweging bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig 
is met verwijzing naar het beginsel van 'een goede ruimtelijke ordening. Dat een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van de gevelbelasting volgens de 
toelichting/ bijlage voor de woningen aan de Nieuweweg niet behoeft te worden 
verwacht, is niet cijfermatig en aan de hand van actueel representatief onderzoek, 
gebaseerd op recente verkeerstellingen aangetoond of aannemelijk gemaakt. 

20. Indiener betreurt ook dat het ontwerpbestemmingsplan niet is voorzien van de reacties uit het 
vooroverleg, onder andere de reactie van Waterschap Rivierenland. Nu die reactie is 
uitgebleven kan indiener zich geen beeld vormen van de juistheid van de waterparagraaf ten 
behoeve van het te ontwikkelen woongebied. Door dit gebrek is het thans dus niet mogelijk 
tot een gemotiveerde zienswijze te komen of het standpunt in de toelichting ter toetsing voor 
een deskundig tegenoordeel voor te leggen aan een andere instantie, waardoor het 
verdedigingsbeginsel wordt geschonden. 

21. Naar het voorlopig oordeel van indiener is het plan in strijd met het recht en de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur, alsook in strijd met een goede ruimtelijke ordening (art. 3.1 
Wro) voorbereid, zijn de belangen van indiener niet of althans onvoldoende betrokken of 
daarin meegewogen in de aan het bestemmingsplan ten grondslag liggende motieven en 
ontbreekt daarvoor maatschappelijk draagvlak. De onderzoeken, waarop het plan wordt 
gebaseerd, beschrijven onvoldoende de effecten op de omgeving, althans zijn deze niet 
volledig c.q. onvoldoende beoordeeld en is het bestemmingsplan derhalve niet uitvoerbaar. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 

a. De laatste onderzoeken zijn inmiddels afgerond en de ontheffing wordt voorbereid. De 
conclusie is dat de Wet natuurbescherming de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de 
weg staat. De toelichting van het bestemmingsplan bevat hierover de meest recente 
informatie.  

b. In september 2020 heeft er een actualisatie plaatsgevonden van het verkeersonderzoek uit 
2018. De aanleiding hiervoor was enerzijds de nieuwe functies in het gebied die aan het 
bestemmingsplan zijn toegevoegd. Anderzijds was het voor milieuberekeningen nodig de 
verkeersgeneratie per etmaal in plaats van alleen op de drukste momenten in kaart te 
brengen.  
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Zowel in het onderzoek van Graaff Traffic als in de second opinion is gebruik gemaakt van de 
gegevens van de Regionale Verkeers- en MilieuKaart. Het bureau Graaff Traffic heeft in 
beperkte mate verkeerstellingen verricht. Verder is door de bureaus vooral gebruik gemaakt 
van de gegevens van de Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK). De tellingen komen in 
grote lijnen overeen met de gegevens uit het model. De RVMK is in regionaal verband 
ontwikkeld en wordt jaarlijks bijgehouden. Om de ongeveer vijf jaar vindt een grote update 
plaats en worden op meerdere plaatsen tellers geplaatst om het model te kunnen kalibreren 
en te actualiseren. Het model kent een basisjaar en een aantal prognosejaren. Voor prognoses 
wordt m.n. uitgegaan van autonome ontwikkelingen van de mobiliteit en van de voorziene 
ontwikkelingen in woningbouw en uitbreiding bedrijventerreinen. 

c. Nieuwe bouwinitiatieven, zeker wanneer deze binnen bestaand stedelijk gebied worden 
ontwikkeld, moeten voorzien in hun eigen parkeerbehoefte. Het is niet de bedoeling dat een 
nieuwe ontwikkeling een bestaand parkeerprobleem oplost. Op de locatie IJzergieterij gaat 
het om een gebied dat alleen wordt ontsloten via de Rivierdijk en de Peulenstraat-zuid. Deze 
twee wegen kennen een behoorlijke parkeerdruk. Vandaar dat het parkeren in de 
voorbereiding uitgebreid aan de orde is geweest. 
 
In het gebied IJzergieterij worden onder meer parkeerplaatsen in het openbaar gebied 
aangelegd. Deze kunnen door iedereen, ook bewoners van de Rivierdijk, worden gebruikt. 
 
De parkeerrichtlijn van de CROW gaat uit van het type woning. Bij een vrijstaande woning 
wordt uitgegaan van een hogere parkeerbehoefte dan bij een rijwoning. Ook wordt in het 
parkeercijfer rekening gehouden met het parkeren door bezoekers.  
 
Zoals onder het kopje Rivierdijk en Peulenstraat-zuid is beschreven, mag er aan twee zijden 
van de weg worden geparkeerd. Om het mogelijk te maken dat voertuigen elkaar passeren, 
zijn er op korte afstand van elkaar passeerstroken aangelegd. Er is geen sprake van het 
'afnemen' van parkeerplaatsen van bewoners. 
 
Het bouwplan IJzergieterij moet voorzien in de eigen parkeerbehoefte. Als er een aansluiting 

komt op de Rivierdijk, gaat dit niet ten koste van parkeergelegenheid op de Rivierdijk. Zoals 

hierboven beschreven zullen de passeervlakken dan herverdeeld worden. 

 

In de toelichting van het bestemmingsplan is een berekening opgenomen van het aantal 

benodigde parkeerplaatsen. Er is wel degelijk gerekend met parkeernormen, voor de 

IJzergieterij wordt uitgegaan van de gemiddelde parkeernorm op basis van weinig stedelijk, 

rest bebouwde kom, conform de CROW-publicatie 381. Ook een eventuele horecavoorziening 

en waterbus is meegenomen in de berekeningen.  

d. De binnenwaarden van woningen zijn nog niet berekend, dit gebeurt pas bij de 

bouwvergunning. De binnenwaarden moeten dan voldoen aan de regels zoals opgenomen in 

het bouwbesluit. Dit is echter geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 

Geluidcontouren worden normaliter niet opgenomen in de verbeelding van het 

bestemmingsplan, het klopt dat er een zone langs de weg geldt, maar de contouren die reiken 

tot de woningen worden niet op de verbeelding getoond.  

In het Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening Hardinxveld-Giessendam 2018 (hierna te 

noemen 'geluidbeleid')is vastgelegd dat bij het vaststellen van hogere waarden onder meer 

een afweging gemaakt moet worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Er is 

sprake van een goed woon- en leefklimaat als een woning beschikt over een geluidsluwe gevel 

én een geluidsluwe buitenruimte.  
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Met betrekking tot het woningbouwproject de IJzergieterij is uit akoestisch onderzoek 

gebleken dat een gedeelte van de woningen niet voldoet aan deze eis. Er is echter vanuit het 

geluidbeleid een mogelijkheid om hiervan af te wijken, mits dit gemotiveerd gebeurt. Het 

college van B&W heeft ervoor gekozen om bij het bestemmingsplan van de IJzergieterij van 

deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken. De volgende motivering ligt hieraan ten 

grondslag.  

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat het treffen van maatregelen bij de geluidsbron 

of in de overdracht onvoldoende doeltreffend zijn en/of financieel onhaalbaar zijn. Tijdens het 

proces is daarom gekeken in hoeverre veranderingen in stedenbouwkundige opzet, als ook het 

nemen van bouwkundige maatregelen bijdragen aan het verbeteren van de akoestische 

situatie. Daarbij zijn er op enkele punten verbeteringen gerealiseerd. Zo is de toepassing van 

het aantal meters dove gevels aanzienlijk verminderd. Op andere punten bleken aanpassingen 

en verbeteringen niet of nauwelijks mogelijk. Veranderingen in opzet hangen daarbij ook nauw 

samen met andere aspecten van het plan. Zo is er meer ruimte gerealiseerd tussen de huidige 

bebouwing en toekomstige woningen en is er een extra lus voor het verkeer toegevoegd om 

de Rivierdijk te ontlasten.  

Verder is gekeken naar de grootte van de afwijking. Een groot gedeelte kent een minimale 

afwijking van het geluidbeleid (1-3 dB). Op dit moment is de gemeente in gesprek met 

Rijkswaterstaat over het saneringsplan geluid voor de A15. Deze gesprekken alsmede de 

toekomstige verbreding van de A15 bieden kansen voor het nemen van maatregelen die een 

positief effect kunnen hebben. Met name voor woningen die nu minimaal afwijken zou de 

akoestische situatie dusdanig kunnen verbeteren dat er alsnog sprake is van een goed woon- 

en leefklimaat. Enkele woningen hebben een grotere afwijking (5dB). Wanneer er naar het 

plangebied gekeken wordt valt op dat dit voornamelijk woningen zijn in het gebied dat het 

meest nabij de A15 ligt. Op deze plek zouden in het oorspronkelijke plan grondgebonden 

woningen komen. De gemeente heeft echter de wens uitgesproken om in dit plangebied ook 

ruimte te creëren voor starterswoningen. De grondgebonden woningen zijn daarom in het 

huidige plan vervangen voor een appartementencomplex dat voorziet in deze behoefte.  

De keuze om af te wijken is daarbij niet enkel naar het geluidsaspect als zodanig gekeken, maar 

ook naar het bredere maatschappelijke belang van dit woningbouwproject. Daarbij spelen de 

ambities en afspraken met betrekking tot de Groeiagenda 2030 en de Regiodeal Drechtsteden-

Gorinchem een belangrijke rol. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam liggen de komende 

jaren de nodige plannen om woningen toe te voegen en zo bij te dragen aan de lokale en 

regionale groeiopgave. De gemeente zet hierbij in op minimaal de lokale behoefte en een 

organische groei ten behoeve van de regionale behoefte. Volgens de prognose (april 2019) zijn 

voor de lokale behoefte tot 2030 jaarlijks ruim 80 woningen nodig in Hardinxveld-Giessendam. 

Daarbovenop bouwen we extra woningen in het duurder segment, om aan de doelstellingen 

vanuit de regio Drechtsteden te voldoen: meer midden- en hoogopgeleiden aantrekken.  

Het woningbouwproject IJzergieterij in de gemeente Hardinxveld-Giessendam is noodzakelijk 

om aan de lokale en regionaal ambities te voldoen. In het jaar 2020 ligt de 

woningbouwproductie onder het gewenste niveau van minimaal 80 woningen per jaar. Voor 

2021 is het vooruitzicht dat deze gewenste woningbouwproductie ook niet wordt gehaald.  

 

Ook zet de gemeente Hardinxveld-Giessendam in op doorstroming door kwalitatief goede 

woningen toe te voegen. Zo kunnen doorstromers een stap zetten in hun wooncarrière en 
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laten zij woningen achter voor starters op de woningmarkt. Daarnaast is er een grote krapte 

op de woningmarkt omdat er een stapeling is van opgave op het gebied van wonen, bovenop 

de al bestaande opgave. Het gaat hierbij onder andere om de extramuralisering van de zorg, 

de opgave van huisvesting voor dak- en thuislozen en huisvesting voor arbeidsmigranten.   

Alles overziende is het college van B&W van mening dat de akoestische situatie niet optimaal 

is, maar dat er alles aan gedaan is om het woningbouwproject binnen de gegeven context te 

optimaliseren. Wel is het college van B&W van mening dat toekomstige bewoners goed 

geïnformeerd moeten worden over de akoestische situatie. Met de ontwikkelaar zal worden 

afgesproken dat er een passage in de koopovereenkomst komt te staan. 

e. In het verkeersonderzoek is gekeken naar de bereikbaarheid van het woongebied in het 
algemeen. Hulpdiensten (vertegenwoordigd door de brandweer) beoordelen het plan apart 
op bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dat hoeft niet in het verkeersonderzoek opgenomen te 
worden en is dus geen formeel onderdeel van deze bestemmingsplanprocedure. 
 
Zware congestie door sluipverkeer in de spitsen is niet gebleken uit de onderzoeken. De 
geparkeerde auto's en de passeerstroken maken de route juist onaantrekkelijk voor 
sluipverkeer. In de spits is het ook drukker op de route Nieuweweg-Rivierdijk, waardoor het 
afslaan richting het westelijk deel van de Rivierdijk wordt bemoeilijkt.  
 
De opstelruimte op de kruising Nieuweweg-Rivierdijk verbetert de ontsluiting van het 
westelijk deel van de Rivierdijk wel. Na aanpassing van dit kruispunt kan in 2 fases worden 
overgestoken. Eerst kan het verkeer dat de helling op komt worden ingeschat. Vervolgens kan 
het verkeer komende vanaf de Rivierdijk worden ingeschat. In de huidige situatie moet het 
verkeer uit twee richtingen worden ingeschat om ruimte te vinden om over te steken. Dit 
wordt nader onderbouwd in de verkeersonderzoeken. 
 
In de second opinion door Goudappel (bijlage 3 bij deze nota) is het kruispunt met 
middeneiland beoordeeld. Daarbij worden ook voorstellen gedaan om het gevaar, dat in het 
rapport van Goudappel genoemd wordt, te voorkomen door maatregelen in de inrichting te 
treffen. Voor de uitvoerigere beschrijving hiervan wordt ook verwezen naar het rapport 
second opinion van RoyalHaskoning DHV (bijlage 4 bij deze nota). 
 
De aanpassing valt binnen de contouren van verkeersbestemming van het vigerende plan. De 
toetsing voor geluid moet nog plaats vinden en indien nodig zullen hieruit voortvloeiende 
maatregelen worden uitgevoerd. 

f. Op het terrein is inderdaad sprake van ernstige bodemverontreiniging. Dat is al geruime tijd 
bekend. In 2010 is al een historisch onderzoek uitgevoerd, gevolgd door nader onderzoek. 
Begin 2020 zijn deze onderzoeken geactualiseerd. Toen bleek dat de eerdere voorgaande 
onderzoeken wel verouderd waren, maar dat ze wel uitgebreid en compleet waren. Daarnaast 
is nog aanvullend onderzoek gedaan naar PFAS en het afperken van de verontreiniging met 
minerale oliën.  
 
Het wijzigen van het gebruik naar wonen zonder dat de bodem eerst is gesaneerd is niet 
toegestaan (Wbb). Daarnaast bepaalt de Wabo (artikel 6.2c) dat een bouwvergunning (zo die 
al zou zijn afgegeven) niet mag worden gebruikt als de bodem verontreinigd is. Uit de 
bodemonderzoeken was het van het begin af aan al duidelijk dat de grond gesaneerd moet 
worden.  
 
Hoe de sanering moet worden uitgevoerd bepaalt de Wbb. Gedeputeerde Staten (GS) zien op 
de naleving daarvan toe. Degene die een sanering wil uitvoeren moet zich bij GS melden en 
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vragen om toestemming voor de sanering. Daarbij moet een saneringsplan worden opgesteld. 
GS bepalen vervolgens of en hoe de sanering gaat plaatsvinden, dus of het saneringsplan 
akkoord is of niet.  
 
In het geactualiseerde bodemonderzoek (bijlage bij het bestemmingsplan) is een beeld 
gegeven van hoe die sanering zou kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is er al een 
saneringsplan opgesteld. Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een 
ieder inzichtelijk. 
 
Voor de goede orde: dat betekent niet dat de sanering ook precies zo wordt uitgevoerd. Hoe 
het precies zal worden uitgevoerd, beslissen GS na indiening en beoordeling van het 
saneringsplan van de initiatiefnemer. De gemeente staat daar buiten.  
 
Voor de bestemmingsplanprocedure is van belang dat er zicht is op de (globale omvang en 
ernst van de) verontreiniging en dat het helder is dat een sanering moet worden uitgevoerd. 
Eventuele vervolgonderzoeken zijn in dit stadium niet aan de orde. Dat blijkt ook uit relevante 
rechtspraak (bijv. ABRvS 4 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4068).  
 
De conclusie is dan ook dat de Wbb er niet voor zorgt dat het bestemmingsplan niet 
uitvoerbaar zou zijn (zie hierboven onder de uitleg ‘algemeen’): er kan gesaneerd worden 
onder de voorwaarden die GS zullen stellen. Mocht het zo zijn dat men het niet eens is met 
de voorwaarden die GS aan de sanering stellen (en de manier waarop dat gebeurt), dan wordt 
de discussie daarover niet via het bestemmingsplan, maar via de besluitvorming van GS op de 
sanering gevoerd.  
 
De bodemverontreiniging – hoe vervelend ook – staat dus niet in de weg aan het vaststellen 
van het bestemmingsplan.  

 
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moeten inderdaad een aantal vaste 
overlegpartners worden betrokken. Dat is in de wet zo geregeld (art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke 
ordening, of: Bro). De achterliggende gedachte daarbij is dat deze partijen vanuit hun eigen 
expertise en bestuurlijke verantwoordelijkheid het plan beoordelen. Zo worden de belangen 
die deze bestuursorganen behartigen in een zo vroeg mogelijk stadium van planvorming 
meegenomen.    
 
De wettelijke vooroverlegpartners hebben zowel het ontwerp, als het voorontwerp van het 
bestemmingsplan (inclusief onderzoeken, aanmeldnotitie en toelichting) toegezonden 
gekregen. Zij hebben daarvan kennisgenomen en hun reactie kenbaar gemaakt. Deze reacties 
zijn in de ‘nota inspraak en vooroverleg’ samengevat (bijlage 15 bij het bestemmingsplan). 
Voor de volledigheid wordt er op gewezen dat de inspraakreactie van Rijkswaterstaat 
aanvankelijk – en ten onrechte – niet in de nota was verwerkt. Dat wordt in het 
bestemmingsplan dat ter vaststelling wordt voorgelegd gecorrigeerd. Overigens heeft die 
inspraakreactie wel geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Naar aanleiding van het ontwerp hebben de wettelijke overlegpartners vervolgens ook 
zienswijzen ingediend. Een samenvatting van deze zienswijzen en de reactie daarop zijn 
opgenomen in deze nota. De reacties van de overlegpartners hebben tot verschillende 
planaanpassingen geleid.  
 
Los van het wettelijk verplichte overleg is het plan ter advisering voorgelegd aan de 
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (ZHZ), die in het kader van externe veiligheid opmerkingen 
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heeft gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een aanvullend onderzoek – dat is in het 
bestemmingsplan opgenomen en de resultaten daarvan zijn verwerkt. Ook de 
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (ook wel: OZHZ) is bij de voorbereidingen betrokken. Dit 
is overigens al in een heel vroeg stadium gebeurd. Het aspect geluid is bijvoorbeeld al begin 
2018 besproken waarna verschillende aspecten van het plan de revue zijn gepasseerd. De 
Omgevingsdienst had het plan van meet af aan in beeld. 

 
g. Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag. De olieverontreinigingen worden, met 

het oog op de toekomstige gevoelige woonbestemming, gesaneerd middels een 
verwijderingsvariant (ontgraving) Deze wordt mogelijk gevolgd door een aanvullende 
onttrekking van grondwater met als doelstelling sanering tot onder de interventiewaarde. Dit 
voorkomt nazorgmaatregelen en monitoringswerkzaamheden ten aanzien van deze, in 
potentie mobiele, verontreiniging in de toekomst. 
 
Alle aanwezige halfverhardingen, het (grof) puin in de bodem, maar ook de betonvloeren, 
stelconplaten, klinkers, tegels en het niet-teerhoudende asfalt zullen op locatie in depot 
worden gezet en door een erkende breker onder certificaat worden gebroken. Het granulaat 
zal zoveel als mogelijk worden hergebruikt op locatie voor o.a. de bouwwegen en het 
ketenpark. Overtollig granulaat zal worden afgevoerd. 
 
De immobiele verontreiniging in de boven- en ondergrond als gevolg van de bedrijfsmatige 
activiteiten en de diverse ophogingen, wordt gesaneerd middels een isolatievariant. Gezien 
de huidige hoogteligging van het terrein ten opzichte van het toekomstig gewenste peil, zal 
voor een deel de toplaag verontreinigde grond verwijderd moeten worden, alvorens de 
isolerende voorzieningen kunnen worden aangebracht. Deze vrijkomende bovengrond zal 
waar mogelijk binnen het plangebied worden herschikt onder de isolerende voorzieningen en 
indien mogelijk ter aanvulling worden aangewend van de ontgraving van de 
olieverontreinigingen. Overtollige grond zal worden afgevoerd naar een erkend verwerker. 
 
De isolerende laag ter plaatse van de gehele locatie wordt gerealiseerd door de aanleg van 
een leeflaag of duurzame afdeklaag (bebouwing/wegen). Deze laag zal afhankelijk van de 
peilhoogtes geleidelijk worden aangebracht. De specifieke peilhoogtes zijn opgenomen in het 
saneringsplan. Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een 
ieder inzichtelijk. 
 
Voor het beoordelen van de optredende zettingen van deze ophoging en de invloed daarvan 
op de hoogteligging van de kruin van de dijk en de binnen- en buitenstabiliteit van de dijk, 
heeft GeoRisQ B.V. een zettings- en stabiliteitsanalyse van het bestaande dijklichaam 
uitgevoerd. Dit onderzoek is tevens opgenomen als bijlage 2 bij deze nota. Op basis van de 
uitgevoerde stabiliteitsberekeningen in de huidige situatie, in de toekomstige eindfase en in 
de uitvoeringsfase wordt geconcludeerd dat zowel de binnenwaartse als buitenwaartse 
stabiliteit van de huidige kade niet negatief wordt beïnvloed door de aanleg van de geplande 
ophoging. 
 

h. Het percentage verhard oppervlak is opgenomen in de waterhuishoudkundige berekeningen 

en uitgebreid besproken met het waterschap. Voor het bepalen van het verharde oppervlak 

zijn de richtlijnen van het Waterschap in acht genomen. Er kan vanuit worden gegaan dat er 

in de toekomst niet of beperkt wordt afgeweken van het percentage verhard oppervlak. In de 

regels van het bestemmingsplan is daarnaast opgenomen dat het plan enkel gewijzigd kan 

worden, in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en 



Pagina 44 van 62 
 

afmetingen van bestemmingsgrenzen, wanneer de waterbelangen niet onevenredig worden 

geschaad en wanneer er overleg met het waterschap heeft plaatsgevonden.  

i. Er is een waterhuishoudkundig plan opgesteld, dat wordt bijgevoegd als bijlage bij het 

vastgestelde bestemmingsplan. Dit rapport is besproken en goedgekeurd door het 

waterschap. In het rapport zijn berekeningen opgenomen en worden en eisen gesteld ten 

behoeve van de toekomstige waterhuishouding. In de toelichting van het bestemmingsplan 

zijn deze eisen overgenomen. In de regels is een vergunningplicht opgenomen voor alle zaken 

die iets met water of oppervlakteverhardingen te maken hebben, en worden ontwikkelingen 

pas mogelijk gemaakt wanneer deze de waterbelangen respecteren.  

j. Er worden twee aparte regenwater rioolsystemen aangelegd, zodat de systemen elkaar niet 

nadelig kunnen beïnvloeden. Eén voor de nieuwe woningen in het plangebied en één voor de 

bestaande woningen aan de Rivierdijk. Daarnaast is de ophoging van de locatie IJzergieterij is 

niet van dien aard dat er effecten ontstaan m.b.t. zetting op de bestaande kavels/woningen. 

Op de locatie IJzergieterij wordt een bodemsanering uitgevoerd waarbij ook het verontreinigd 

grondwater wordt gesaneerd.  Effecten op verspreiding (verontreinigd) grondwater zijn er dus 

ook niet. I.v.m. de toekomstig lager gelegen bestaande woningen/tuinen wordt een 

drainagesysteem aangelegd welke er voor zorgt dat er geen overlast ontstaat. Na afloop van 

de saneringswerkzaamheden zal er voor de zekerheid grondwateronderzoek plaatsvinden. 

Het doel van het grondwateronderzoek is het kunnen beoordelen of er, als gevolg van alle 

graaf – en bouwwerkzaamheden, een (ontoelaatbare) verspreiding van de verontreiniging is 

opgetreden, zodanig dat aanvullende maatregelen dienen te worden genomen. 

Ad. 2 
De begrenzing van het bestemmingsplan is destijds op deze manier gekozen om zo meer samenhang 
te creëren tussen de bestaande woningen en de nieuwe wijk. De overgang tussen de bestaande 
percelen en de nieuwe wijk kan op deze manier beter geregeld worden. Dit wordt nog nader 
uitgewerkt in het inrichtingsplan. Er wordt alleen aangesloten op de Rivierdijk, verder worden er geen 
reconstructies gedaan. Hierdoor is het niet nodig om de Rivierdijk te betrekken in het plangebied. De 
aansluiting is mogelijk binnen de huidige contouren van het bestemmingsplan. 
 
Ad. 3 
We zijn bekend met de zorgplicht en de Wet bodembescherming. Er zullen ruimschoots maatregelen 
worden genomen teneinde een soortgelijk schandaal als in Lekkerkerk te voorkomen. De 
bodemverontreiniging is echter ontstaan voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval 
van bodemverontreiniging’. De zorgplicht is daarom niet van toepassing. 
 
Ad. 4 
Zie punt 1g. 
 
Ad. 5 
Bij de gekozen methode van bodemwarmte koppeling wordt geen grondwater opgepompt maar vindt 
overdracht van warmte/koude plaats via een gesloten systeem. Er komt geen grondwater in de 
woning. 
 
Ad. 6 
Het is bekend dat er zich in het verleden in het plangebied, naast de IJzergieterij, meerdere bedrijven 
hebben gevestigd die een verontreiniging (hebben kunnen) achtergelaten in het gebied. Gedurende 
de onderzoeken naar de bodemkwaliteit hebben er meerdere boringen en analyses plaatsgevonden 
die de verontreinigingen hebben aangetoond. Dit betreffen alle verontreinigingen die zich in de bodem 
bevinden, dus niet enkel die van de IJzergieterij afkomstig zijn. 
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Ad. 7 
Zie punt 1g en punt 5. 
 
Ad. 8 
Voor een initiatief dat in het Besluit m.e.r. wordt genoemd moet, als het initiatief boven een bepaalde 
drempelwaarde komt, worden beoordeeld of er een MER noodzakelijk is. De drempelwaarden zijn 
gebaseerd op algemene kenmerken van activiteiten en een globale aanname dat onder de 
drempelwaarde geen belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn. Op grond van Europese 
rechtspraak (en onze landelijke wetgeving) geldt evenwel dat ook als er sprake is van een initiatief dat 
(ver) onder de drempelwaarde ligt, toch beoordeeld moet worden of een MER noodzakelijk is.  
 
Die beoordeling is de vormvrije MER beoordeling. Het besluit of een MER wordt opgesteld wordt 
genomen op basis van een aanmeldnotitie. In zowel het voorontwerp als in het 
ontwerpbestemmingsplan is stilgestaan bij de gevolgen van het initiatief voor het milieu. Bij het 
voorontwerp van het bestemmingsplan was een (aanvankelijk summiere aanzet van de) 
aanmeldnotitie gevoegd. Deze is in de ontwerpfase van het bestemmingsplan uitgebreid en aangevuld. 
Op basis van de (aangevulde) aanmeldnotitie is de procedure vervolgens voortgezet; beslist is dat er 
geen aanleiding was om een MER op te stellen en dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage zou 
worden gelegd. Mede naar aanleiding van ingediende zienswijzen en geactualiseerde onderzoeken is 
de aanmeldnotitie vervolgens verder aangevuld en geactualiseerd.  
 
Van belang is dat de conclusie dat geen MER is benodigd gedurende de gehele periode ongewijzigd is 
gebleven.  
 
De wettelijke vooroverlegpartners hebben zowel het ontwerp, als het voorontwerp van het 
bestemmingsplan (inclusief onderzoeken, aanmeldnotitie en toelichting) toegezonden gekregen. 
 
Als regel wordt de beslissing omtrent het wel of niet opstellen van een MER genomen door het college 
(omdat het college bevoegd is het ontwerpbestemmingsplan voor te bereiden), maar deze beslissing 
kan eventueel ook worden genomen door de gemeenteraad bij het vaststellen van het plan. Een 
nadere uitleg daarvan volgt in het tweede deel van de volgende alinea.  
 
Ten aanzien van de procedure is het volgende nog van belang. Omdat de aanmeldnotitie een aantal 
maal is aangevuld en geactualiseerd, heeft het college afgewogen of dit reden zou moeten zijn om de 
aangevulde aanmeldnotitie voor de derde maal (dus voordat het bestemmingsplan ter vaststelling aan 
de gemeenteraad wordt aangeboden) voor te leggen aan de overlegpartners, om eventueel daarna 
nog een nieuwe MER beslissing te nemen en om daarna nogmaals het bestemmingsplan in ontwerp 
ter inzage te leggen. Er is gekozen om dat niet te doen. Die keuze is bewust gemaakt. Ten eerste 
hebben de overlegpartners al twee keer een (ontwerp en voorontwerp) bestemmingsplan gezien 
waarbij werd aangegeven dat geen MER zal worden opgesteld op basis van de (eveneens tweemaal 
toegezonden) aanmeldnotitie. Ten tweede blijkt uit de rechtspraak dat zelfs als de beslissing om geen 
MER op te stellen niet is genomen voor de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, maar 
tegelijkertijd met het vaststellen van het plan – door de gemeenteraad dus - dit formele punt wordt 
gepasseerd als belanghebbenden er niet door worden benadeeld (ABRvS 26 september 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:3131). In dit geval hebben belanghebbenden al kennisgenomen van de 
aanmeldnotitie en het besluit om geen MER op te stellen in de voorontwerpfase en in de ontwerpfase. 
Zij hebben ook hun standpunt daaromtrent al kenbaar gemaakt. Door de aanvullingen en actualisering 
van de aanmeldnotitie worden zij dan ook niet in hun belangen geschaad. Te meer niet, nu de conclusie 
op basis van die aangevulde notitie ongewijzigd blijft. Het heeft daarom geen meerwaarde om het 
geactualiseerde document en het ontwerpbestemmingsplan nogmaals ter inzage te leggen, terwijl het 
wel veel extra proceduretijd en ambtelijke kosten betekent om de procedure opnieuw te voeren.  
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Ad. 9 
Zie punt 8.  
 
Ad. 10 
Zie punt 8.  
 
Ad. 11 
We begrijpen dat het niet exact duidelijk is op welke gevels een overschrijding plaatsvindt en welke 
dus moeten worden voorzien van een dove gevel. In de bijlage bij de toelichting is een kaart 
opgenomen waar dit wordt aangegeven, echter is er bij deze kaart uitgegaan van een verouderde 
verkaveling. De exacte verkaveling is afhankelijk van de geluidbelasting, en wordt hier op aangepast. 
Bij het vastgestelde bestemmingsplan wordt de meest recente versie van deze kaart opgenomen. Het 
hogere waarden beleid hoeft niet te worden aangepast, deze biedt de mogelijkheid om af te wijken 
van het beleid. Dit is dus een bestaande regeling. 
 
Ad. 12 
De paragraaf luchtkwaliteit in de toelichting van het bestemmingsplan is aangepast naar de meest 
recente cijfers (2020). Ook op basis van de nieuwe cijfers blijkt ook dat de grenswaarden niet worden 
overschreden. Ook de onderzoeken naar de stikstofdepositie zijn recent geüpdatet zijn naar ons 
inziens, kloppend. 
 
Ad. 13 
Het klopt dat de termijn die in de ontvangstbevestiging stond niet is gehaald. Deze termijn betreft geen 
wettelijke termijn, maar een termijn die de gemeente, al dan niet samen met de regio, heeft gekozen 
om als uitgangspunt te hanteren om daar binnen te antwoorden. Verder is het ongelukkig, dat het 
systeem zo werkt, dat na die termijn, de opstellers van de brieven, geen informatie meer kunnen 
vinden over de behandeling. Binnen de gemeente of zelfs binnen de regio, zal dit probleem worden 
aangekaart, zodat er naar een betere procedure/afhandeling kan worden gezocht. 
 
Ad. 14 
De inspraakprocedure is geen juridisch onderdeel van de bestemmingsplanprocedure en in verband 
met de vele reacties en de grote mate van overlap tussen deze, is er voor gekozen om de reacties 
samen te vatten. Er is zorgvuldig omgegaan met de reacties en het spijt ons als indiener het gevoel 
heeft dat hierin tekort is gekomen.  
 
Ad. 15 
Zoals hiervoor aangegeven heeft in september 2020 een actualisatie plaatsgevonden van het 
verkeersonderzoek. De conclusie bleef hetzelfde. De second opinion door Royal HaskoningDHV is 
toegevoegd als bijlage 4 bij deze nota.  
 
De aanvullende ecologische onderzoeken zijn inmiddels afgerond en de ontheffing die hiervoor moet 
worden aangevraagd worden op dit moment voorbereid.  
 
In verband met de eventuele verouderde onderzoeksgegevens heeft in onderzoeksbureau Vestigia in 
september 2020 een second opinion uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het archeologiebeleid sinds de 
rapportage uit 2013 niet is veranderd. Het archeologisch onderzoek uit 2013 is destijds uitgevoerd 
conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.2. Inmiddels 
wordt in Nederland gewerkt met versie 4.1. Om te bepalen of het onderzoek nog steeds voldoet aan 
de huidige richtlijnen, is het betreffende rapport getoetst aan de KNA versie 4.1.  
 
Op basis van deze second opinion kan worden geconcludeerd dat het archeologisch onderzoek uit 
2013 is uitgevoerd op een wijze, die eigenlijk alleen op administratieve details afwijkt van de geldende 
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kwaliteitsrichtlijnen KNA versie 4.1. De werkwijze van het onderzoek is afdoende herleidbaar. De 
second opinion is toegevoegd aan de beschrijving in de toelichting.  
 
Ad. 16 
In de planregels van het bestemmingsplan zijn de eventuele horeca, dienstverlening en aan huis 
gebonden beroepen opgenomen. De eventuele realisatie van een boulevard, jachthaven of waterbus 
vormen op dit moment geen onderdeel van het bestemmingsplan. Bij toekomstige plannen zal er op 
die punten opnieuw worden gekeken naar alle aspecten, waaronder verkeer.  
 
Het kan kloppen dat er in het verleden een indicatie is gegeven over een verwachte toekomstige 
invulling, met dit bestemmingsplan is er echter gekozen voor een (voornamelijk) 
woningbouwprogramma. Het voorliggende bestemmingsplan regelt dan ook wat mogelijk gaat 
worden.  
 
Ad. 17 
De waterparagraaf en de planregels met betrekking tot de waterhuishouding worden in overleg met 
het waterschap aangepast zodat alle waterbelangen uiteindelijk worden geborgd in het plan. In het 
waterhuishoudkundig plan is uitgewerkt hoe het water wordt opgevangen en afgevoerd. Daarbij is 
uiteraard rekening gehouden met de toekomstige situatie met alle inrichtingsaspecten. Met dit plan is 
aangetoond dat het toekomstige waterbeheer zodanig is dat alle woningen binnen het gebied tussen 
de dijken voldoende afwatering hebben en de waterbeheersing dan op orde is. 
 
Ten behoeve van de parkeergarage zal er niet of zeer beperkt (liftputten) ontgraven worden. Dit i.v.m. 
het feit dat het Waterschap een maximale ondergrens heeft aangegeven m.b.t. de diepte van de 
fundering. Deze ligt voor het grootste deel al boven het huidig maaiveld. Grootschalige bronbemaling 
is dus niet nodig. Indien bemaling nodig is, zullen de daarvoor geldende regels in acht worden genomen 
en waar nodig beschermende maatregelen worden getroffen. 
 
Ad. 18 
In de omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland zijn regels opgenomen met betrekking tot 
het saneringsplan. Deze regels zullen in het saneringsplan worden toegepast, waardoor er een 
duurzame en veilige leefomgeving ontstaat. Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in 
dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een 
ieder inzichtelijk. 
 
Ad. 19 

a. Met betrekking tot het peil, zijn ter plaatse van de bestemming ‘Wonen’ de vigerende 
regelingen overgenomen. Ter plaatse van de bestemming ‘Wonen – 1’ en ‘Wonen – 2’ zijn 
nieuwe peildefinities geformuleerd. Voor ‘Wonen -1’ geldt de kruin van de weg als peil, bij 
‘Wonen – 2’ is het peil 1 meter boven de hoogte van de kruin van de dijk. Dit verschil heeft te 
maken met het hoogteverschil binnen het plangebied, op deze manier wordt er een meer 
geleidelijke overgang gecreëerd. Voor de (bijbehorende) bouwwerken zijn tevens regels 
opgenomen in artikel 2.4 ‘de bouwhoogte van een bouwwerk’.  
 
Het aanlegvergunningstelsel waar indiener over spreekt, komt pas aan bod bij de 
omgevingsvergunning voor bouwen en aanleg en is dus geen onderdeel van deze 
bestemmingsplanprocedure.  

 
Daarnaast is er bij het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen wel gerekend met 
parkeernormen. In de toelichting van het bestemmingsplan is deze berekening opgenomen. 
Daarnaast is er in de regels opgenomen dat wanneer er geen specifieke parkeernormen zijn 
opgenomen, dient bij het wijzigen van het bestaande gebruik zoals toegestaan op grond van 
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de bestemmingen, voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig het 
'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2022' of de rechtsopvolger daarvan.  

 
b. De woning aan de westzijde van het plangebied is inderdaad geen eigendom van de 

ontwikkelaar. Echter had deze in het voorgaande bestemmingsplan ‘Hardinxveld-Giessendam, 
bebouwd gebied’ uit 2017 reeds een woonbestemming. De vigerende regeling is hier 
opgenomen. De grond is geen onderdeel van het stedenbouwkundig plan en hoeft dus ook 
niet verkocht te worden.  
 
Er wordt in bestemmingsplannen enkel getoetst aan de Wet Geluidhinder wanneer er nieuwe 
woningen worden geprojecteerd. Voor deze bestaande woning is dit dus niet verplicht en ook 
niet gebeurd. 
 

c. De gestapelde woningen waar indiener naar verwijst, zijn enkel toegestaan ter plaatse van de 
aanduiding ‘gestapeld’. Dit betreft één woonblok in het noordwesten van het plangebied. De 
maximale bouwhoogte voor dit woonblok is 14 meter en er mogen maximaal 16 woningen 
worden gebouwd. Dit is opgenomen op de verbeelding. De bouwhoogte van 11,5 meter geldt 
enkel wanneer er geen maximale bouwhoogte op de verbeelding aangegeven staat. Dat is hier 
dus niet het geval. 
 
Bij het bepalen van de parkeerbehoefte is uitgaan van het te realiseren aantal woningen in 
het plangebied en de toekomstige voorzieningen. De parkeerkelder wordt deels gebruikt voor 
privaat parkeren en deels openbaar. Als iemand een aan huis verbonden beroep wil 
uitoefenen, dan is dit een ondergeschikte functie aan wonen en wordt ervan uitgegaan dat 
dit binnen de beschikbare parkeervoorraad kan worden opgelost. De onzekerheid van het wel 
of niet uitoefenen van een aan huis verbonden beroep maakt dat hiervoor niet op voorhand 
rekening mee hoeft te worden gehouden in de parkeerbehoefte. 

d. Het klopt dat tot dusver de gronden die bestemd zijn voor ‘dienstverlening’ en ‘horecabedrijf’ 
niet objectief begrensd zijn. In artikel 9 ‘Wonen -2’ is nu een regeling opgenomen waarin het 
maximum aantal m2 horeca en dienstverlening terug te vinden zijn. Daarnaast zijn er 
aanpassingen verricht aan de begripsbepaling van beide begrippen, waardoor het nu 
duidelijker is wat voor voorzieningen zoal mogelijk zijn. In de verkeersaantrekkende werking 
en de parkeerbehoefte is rekening gehouden met de toekomstige voorzieningen.  

e. In het plan wordt een paviljoen gezien als een openbare ruimte tussen de appartementen en 
de dijk. Hier zal incidenteel een bouwwerk worden geplaatst in de vorm van een 
kraam/foodtruck/overkapping. Hier worden dan ook geen extra verkeersstromen verwacht. 
We hebben de bouwmogelijkheden beperkt met de laatste update, door te stellen dat er 
fundatie/heipalen mogen worden gebruikt en dus niets in de dijk wordt geplaatst. Daarnaast 
geldt ten allen tijden de dubbelbestemming die boven de aanduiding ‘’paviljoen’’ gaat. Daarin 
staat dat er in principe niet gebouwd mag worden, hiervan mag wel worden afgeweken onder 
13.3. Alleen stelt deze afwijking dat er vooraf schriftelijk advies ingewonnen wordt bij de 
betreffende waterbeheerder.  
 
Zoals hiervoor al aangegeven wordt er enkel getoetst aan de Wet Geluidhinder wanneer er 
nieuwe woningen worden geprojecteerd. Voor deze bestaande woningen is dit dus niet 
verplicht en ook niet gebeurt. 

 
Ad. 20 
In de Nota van Inspraak is de reactie van het waterschap samengevat en dus inzichtelijk gemaakt. Het 
waterschap is nauw betrokken bij de planvorming en er vinden doorlopend overleggen plaats om de 
waterbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Voor het deskundige oordeel waar indiener over 
spreekt, vertrouwen wij dan ook het waterschap. 
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Ad. 21 
Het is van belang zich te realiseren dat het bestemmingsplan ‘slechts’ het juridische kader biedt op 
basis waarvan een ontwikkeling in ruimtelijk opzicht wordt mogelijk gemaakt. Want: als het 
bestemmingsplan eenmaal is vastgesteld, kan een ontwikkeling nog niet zomaar worden gerealiseerd. 
Daarvoor zijn nog verschillende toestemmingen en procedures nodig op grond van afzonderlijke 
wetgeving. Afhankelijk van de complexiteit van de locatie en de ontwikkeling zijn dat veel of weinig 
extra toestemmingen en procedures.  
 
Van de gemeente wordt op grond van de wet verwacht dat zij er voor zorgt dat het bestemmingsplan 
voldoet aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dat betekent dat er verantwoorde, zorgvuldig 
voorbereid en gemotiveerde keuzes in worden gemaakt, die hun basis vinden in (gemeentelijk, 
provinciaal en Rijks-) beleid.  
 
De onderzoeken, waarop de keuzes zijn gebaseerd, zijn inmiddels allen afgerond en staan de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg. De toelichting op het bestemmingsplan 
bevat de verantwoording van deze keuzes.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De toelichting, en de bijlagen 
hiervan, zijn aangevuld met de meest recente onderzoeken. Onder andere ecologie, luchtkwaliteit, 
stikstof en archeologie is (opnieuw) beoordeeld en waar nodig aangevuld. 
 
Ook het verkeersonderzoek is geactualiseerd, dit wordt beschreven in de toelichting en toegevoegd 
als bijlage bij de toelichting. Ter verduidelijking van de antwoorden zijn ook de second opinion van 
Royal HaskoningDHV én Goudappel toegevoegd als bijlage 3 en 4 bij deze nota.  
 
Het saneringsplan is ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. Zodra dit saneringsplan is goedgekeurd is dit voor een ieder inzichtelijk. GeoRisQ B.V. heeft een 
zettings- en stabiliteitsanalyse van het bestaande dijklichaam uitgevoerd. Dit onderzoek is tevens 
opgenomen als bijlage 2 bij deze nota.  
 
De waterhuishoudkundige situatie wordt toegelicht in het waterhuishoudkundig plan, dat is 
toegevoegd als bijlage bij de toelichting. De toelichting is op dit punt ook aangepast. In overleg met 
het waterschap zijn enkele (extra) regels opgenomen om de waterhuishoudkundige situatie te borgen. 
 
Maatregelen ten behoeve van de geluidbelasting gebeuren door middel van dove gevels en het maken 
van inpandige of afgeschermde buitenruimtes. Dat dit ook daadwerkelijk bij de bouw wordt gedaan, 
is in de planregels verankerd (hoofdstuk 8.4 van de regels). Een nieuwe versie van de ‘dove gevelkaart’ 
is opgenomen als bijlage bij de regels. Op die manier wordt aan de Wgh voldaan.  
 
In artikel 9 ‘Wonen -2’ is nu een regeling opgenomen waarin het maximum aantal m2 horeca en 
dienstverlening terug te vinden zijn. Daarnaast zijn er aanpassingen verricht aan de begripsbepaling 
van beide begrippen, waardoor het nu duidelijker is wat voor voorzieningen zoal mogelijk zijn. In de 
verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte is rekening gehouden met de toekomstige 
voorzieningen.  
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K) Indiener 11 
 
Op 15 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 11. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat de wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de woonarken een stap in de 
goede richting is en een positieve tegemoetkoming van de gemeente, maar het biedt nog geen 
100% zekerheid, wat in dit stadium wel gewenst is. Wens is om voor de woonarken-locatie een 
toekomstbestendige en passende situatie veilig te stellen. 

2. De indiener heeft de wens om verder in gesprek te gaan om een gedragen verkavelingsplan te 
realiseren met directe bouwtitels, verankerd in het onderhavig bestemmingsplan vóór de 
bezwarenperiode. Of een schriftelijke bevestiging/toezegging van het college met 100% 
zekerheid met betrekking tot een directe bouwtitel voor 3 kavels. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Mede door reactie van indiener is ervoor gekozen om het gebied ‘woonarken’ los te splitsen van het 
gebied de ‘IJzergieterij’. Voor de woonarken wordt momenteel een separaat bestemmingsplan 
voorbereid, de bewoners zullen hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld en actief 
betrokken worden bij het opstellen van het bestemmingsplan. Op deze manier hopen wij bewoners in 
de nabije toekomst meer zekerheid te kunnen bieden.  
 
Ad. 2 
Door de splitsing kunnen er op dit moment in deze procedure geen toezeggingen worden gedaan. 
Indiener zal zo snel mogelijk betrokken worden bij het opstellen van het bestemmingsplan voor de 
woonarkenlocatie, waarbij deze wensen uiteraard worden meegenomen.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Mede door de zienswijze van 
indiener is ervoor gekozen om een separaat bestemmingsplan op te stellen voor de woonarklocatie. 
De knip in de planontwikkelingen moet de snelheid en transparantie van de procedures ten goede 
komen.  
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L) Indiener 12 
 
Op 15 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 12. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat de nieuwe woningen erg dicht bij de woning komen. De woontorens 
kijken uit op de achtertuin/dakterras van indiener. Indiener vreest dat de privacy verdwijnt. 
Gebroeders Blokland heeft beloofd om indiener te betrekken bij het beplantingsplan, indiener 
hoopt dat deze belofte wordt nagekomen. Ook wil indiener meer duidelijkheid over de groene 
grensstrook tussen het woonarken gebied en de nieuwe wijk. 

2. Indiener maakt zich zorgen over eventuele schade aan de woning die kan ontstaan tijdens de 
bouw van het project (door bouwverkeer en heiwerkzaamheden). 

3. Indiener maakt zich zorgen om de hoogte van de appartementen en de geluidsoverlast die 
indiener krijgt van de weerkaatsing van geluid van de A15. 

4. Indiener geeft aan vraagtekens te hebben bij de ontsluiting en drukte van het verkeer. Op 
zomerdagen is het in de huidige situatie al heel druk bij de boothelling, indiener vreest dat 
wanneer er nog veel verkeer komt er niet meer normaal de straat kan worden in- en 
uitgereden. 

5. Indiener maakt zich zorgen om de waterhuishouding omdat het gebied van de woonarken niet 
in het plan is meegenomen.  
 

Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
De belofte om indiener te betrekken bij het beplantingsplan is bekend. Te zijner tijd zal het 
beplantingsplan met indiener worden doorgenomen. De overgang tussen het plangebied en de private 
terreinen moet goed geregeld worden, dit is echter geen formeel onderdeel van de 
bestemmingsplanprocedure. De principes van aansluiting van het plangebied op bestaande percelen 
zijn opgenomen in het waterhuishoudkundig plan en het saneringsplan. De overgang tussen het 
plangebied en de private terreinen wordt in de uitwerking van het inrichtingsplan nader onderzocht. 
Onderwerpen daarin zijn onder meer: het voorkomen van wateroverlast door hoogteverschillen, de 
overgang en vormgeving van openbaar-privaat (tuinmuur), eventuele autotoegankelijkheid naar 
bestaande percelen en eventuele voetgangerstoegankelijkheid (looppoort).  
 
Indien bewoners nadelige gevolgen ondervinden kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) 
indienen bij de gemeente om tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken. 
Er zal een planschadeanalyse plaatsvinden voor mogelijke compensatie. 
 
Ad. 2 
We begrijpen dat er vragen heersen omtrent het bouwverkeer. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen zal de ontwikkelaar hier een voorstel voor uitwerken, rekening houdend met de plaatselijke 
situatie. Over de afwikkeling van het bouwverkeer worden in de bouwfase nadere afspraken gemaakt 
tussen de gemeente als wegbeheerder en de ontwikkelaar. Aan de omgevingsvergunning kunnen 
voorschriften verbonden worden ter bescherming van de omgeving in relatie tot bouwverkeer, zoals 
dat er een nulmeting van omliggende bebouwing moet worden gedaan en dat de ontwikkelaar 
afdoende verzekerd is voor het geval door de bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt. Dit is 
echter geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
 
Ad. 3 
Langs de A15 staat al een geluidsscherm, waardoor dit geluid wordt gedempt. Daarnaast is de afstand 
van de weg naar het appartementengebouw relatief groot, het geluid zal op deze afstand verder 
worden gedempt. Over deze afstand blijft er minder geluid over wat zich kan weerkaatsen. Het geluid 
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wat eventueel weerkaatst wordt op de ‘terugweg’ weer gedempt, waardoor er bij de bestaande 
woningen geen (extra) geluidsoverlast optreedt. Om dit te kunnen garanderen, is er een berekening 
uitgevoerd naar de reflectie van het geluid. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de bijlage 1 bij 
deze nota. 
 
De reflectiebijdrage door de nieuwbouw in het bestemmingsplan IJzergieterij is beoordeeld op de 
meest relevante plaatsen rond het plan. Dit zijn de woningen die direct rond het plan zijn gelegen. Op 
enkele woningen is een afname van de geluidsbelasting berekend. Dit zijn de woningen ten 
(zuid)oosten van het plan ter plaatse van de waarneempunten 5 tot en met 8. De nieuwbouw 
veroorzaakt naar deze woningen een afschermende werking zodat de geluidsbelasting wordt 
gereduceerd. 
 
Op de beoordelingspunten 1 tot en met 4 is een zeer geringe toename van de geluidsbelasting 
berekend. Deze toename bedraagt maximaal 0,4 dB. Een dergelijke toename is voor het menselijk oor 
niet hoorbaar zodat de nieuwbouw geen significante verandering van de geluidssituatie veroorzaakt. 
Als significante (hoorbare) toename van de geluidsbelasting wordt binnen de jurisprudentie 1,5 dB 
aangehouden.  
 
Op de woning ter plaatse van beoordelingspunt 9 is een toename van de geluidsbelasting berekend 
van 1,2 dB. Deze toename is ook niet hoorbaar. Op deze woning is een relatief hoge toename berekend 
omdat de nieuwbouw direct ten zuiden en op relatief korte afstand van deze bestaande woning wordt 
gebouwd. 
 
Ad. 4 
De uitgevoerde verkeersonderzoeken wijzen uit dat de Rivierdijk en Peulenstraat-zuid voldoende 
ruimte bieden voor de afwikkeling van het verkeer na aanleg van het plan de IJzergieterij. Met de 
vereniging die de trailerhelling beheert, is afgesproken dat hij zijn leden opdraagt via de Peulenstraat-
zuid de helling te benaderen en via de Rivierdijk de helling te verlaten. Zo wordt voorkomen dat 
boottrailers elkaar tegemoetkomen. De trailerhelling is niet meegenomen in het onderzoek, omdat 
het om pieken in het gebruik gaat die beperkt blijven tot dagen met mooi weer en in vakantietijd.  
 
Ad. 5 
Het terrein van de woonarken wordt in de vaststellingsfase als bestemmingsplan los gezien van het 
bestemmingsplan de IJzergieterij. Waterhuishoudkundig is het gebied tussen de dijken echter één 
geheel en ook als zodanig beschouwd in het waterhuishoudkundig plan.  
 
In de bestaande situatie lozen  1 woonboot en 2 woningen  op het bestaande HWA riool. De overige 
woonarken zijn niet op het HWA-stelsel aangesloten en lozen op maaiveld en infiltreren op eigen 
terrein. Bij een verdere ontwikkeling van het woonarken gebied zal in het gebied voorzien worden in 
berging. De afvoer is meegenomen in het waterhuishoudkundig plan. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Mede door de zienswijze van 
indiener is ervoor gekozen om een separaat bestemmingsplan op te stellen voor de woonarklocatie. 
De knip in de planontwikkelingen moet de snelheid en transparantie van de procedures ten goede 
komen. De waterhuishoudkundige situatie wordt toegelicht in het waterhuishoudkundig plan, dat is 
toegevoegd als bijlage bij de toelichting.  
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M) Indiener 13 
 
Op 15 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 13. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan zorgen te hebben over de waterhuishouding. Er lijkt geen overeenstemming 
tussen gemeente, de firma Blokland en Waterschap Rivierenland.  

2. Indiener geeft aan dat de zin uit het SPvE: "Het ontwikkelingsplan dient zich goed te verhouden 
tot de bestaande woonbebouwing, de drooggevallen woonarken aan de Rivierdijk ......." 
onvoldoende uitgewerkt lijkt te zijn. Over het overgangsgebied tussen plangebied en 
bestaande bebouwing worden volgens indiener slechts vage opmerkingen gedaan. Indiener 
pleit dat er, voordat de verkaveling van het plangebied met de nieuwbouw vast komt te staan, 
met alle partijen goed gekeken wordt naar de overgang. Indiener stelt een brede, groene 
overgangsstrook voor, waarbij geleidelijk het hoogteverschil wordt overbrugd. 

3. Indiener merkt op dat het hoogteverschil tussen de nieuwbouw en de omgeving nauwelijks in 
beeld wordt gebracht. Er heerst onduidelijkheid over hoe het eruit gaat zien en wat de 
gevolgen zijn voor de waterhuishouding. Indiener stelt vragen bij de parkeergarage in de dijk 
en het maaiveld bij de appartementen. Hier wenst indiener graag opheldering over.  

4. Indiener geeft aan het teleurstellend te vinden dat er bij elke vordering van het plan weer 
hoogte (en hoeveelheid) in bebouwing wordt toegevoegd. De laatste toevoeging gaat over het 
blok aan de noordwestzijde. Indiener pleit om daar ook de hoogtes 6-11 aan te houden, omdat 
er straks ‘neergekeken’ wordt op de aangelegen woningen en woonarken. 

5. Daarnaast lijkt het trapsgewijs afbouwen van de hoogte van de appartementencomplexen 
tegen te vallen. Aan de zijkant zou er maar 1 verdieping af gaan, terwijl in eerdere plannen een 
afbouw was vanaf het middelste appartementengebouw. Indiener heeft al meerdere malen 
aangegeven vanwege privacy moeite te hebben met de blinde muur aan de kant van de 
woonarken, waar uit de eerste plannen een badkamer met raam en een balkon is voorzien.  

6. Volgens indiener wordt er weinig rekening gehouden met het feit dat Rivierdijk en 
Peulenstraat-zuid feitelijk eenbaanswegen zijn door geparkeerde auto's. In Nota van inspraak 
is een foto bijgevoegd die totaal geen recht doet aan situatie. 

7. Er wordt volgens indiener weinig rekening gehouden met meer verkeer door horeca, waterbus 
en mogelijke verdere plannen (regiodeal). Er is nu soms al te veel verkeer en te weinig 
parkeerplekken bij het parkeerterrein van de botenhelling. De toestroom zal volgens indiener 
alleen maar groter worden. 

8. Indiener geeft aan dat er inderdaad over lange periode overleg is gevoerd met 
woonarkbewoners. Lang is hier niet 'vaak'. Indiener is keer op keer geconfronteerd met 
nieuwe plannen zonder dat er rekening is gehouden met de wensen. De beheersverordening 
uit 2013 en het bestemmingsplan uit 2017 roepen bij indiener vragen op, omdat de woonarken 
hierop niet zichtbaar zijn. Indiener blijft graag nauw betrokken bij de ontwikkelingen zodat er 
niet achter de feiten aan hoeft te worden gehobbeld.  
 

Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Het definitieve waterhuishoudkundige plan wordt een bijlage bij het bestemmingsplan. Dit plan is 
definitief als gemeente en waterschap het goedgekeurd hebben. In het waterhuishoudkundig plan is 
beschreven hoe de waterhuishouding zodanig wordt ingericht dat voor alle bewoners binnen het 
gebied tussen de dijken er geen overlast ontstaat door het water. 
 
Ad. 2 
De overgang tussen het plangebied en de private terreinen moet goed geregeld worden, dit is echter 
geen formeel onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. De principes van aansluiting van het 
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plangebied op bestaande percelen zijn opgenomen in het waterhuishoudkundig plan en het 
saneringsplan. De overgang tussen het plangebied en de private terreinen wordt in de uitwerking van 
het inrichtingsplan nader onderzocht. Onderwerpen daarin zijn onder meer: het voorkomen van 
wateroverlast door hoogteverschillen, de overgang en vormgeving van openbaar-privaat, eventuele 
mogelijkheden van autotoegankelijkheid naar bestaande percelen en eventuele 
voetgangerstoegankelijkheid (looppoort). Dit is echter geen formeel onderdeel van het 
bestemmingsplan en de bijbehorende verbeelding. 
 
Ad. 3 
Zoals hiervoor al aangegeven, wordt er in samenspraak met het waterschap gezorgd voor de borging 
van de waterbelangen in het waterhuishoudkundig plan. In de toelichting van het bestemmingsplan 
wordt het verschil in peilhoogtes nader uitgelegd. Bij de appartementen geldt een ander peil dan bij 
de grondgebonden woningen, namelijk dat van de kruin van de dijk.  
 
Ad. 4 
Het bestemmingsplan is een uitwerking van een serie van onderliggende plandocumenten waarin de 
ruimtelijke opzet van het plan uitvoerig is onderzocht. In de Nota van randvoorwaarden en 
uitgangspunten (voor kennisgeving aangenomen in de gemeenteraad van 18 april 2013) is op basis van 
diverse volumestudies een structuurschets gemaakt waarin ruimte voor hogere bebouwing 
(middelhoog-hoogbouw) aan de rivier wordt beargumenteerd. De nadere uitwerking hiervan is 
vertaald naar het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE, zoals vastgesteld door college op 25 
juni 2019). Hierin zijn bouwhoogten benoemd voor drie appartementengebouwen van maximaal 4 
bouwlagen met een kap aan de noordzijde van de flanken, via maximaal 5 bouwlagen met kap aan de 
zuidzijde van de flanken naar maximaal 6 bouwlagen met een kap in het midden van het gebied boven 
de parkeerlaag. Eveneens is in het SPvE bepaald dat de ruimtelijke kwaliteit van de uitwerking door 
middel van supervisie wordt geborgd.  
 
In het verlengde van de streefbeelden voor architectuur en openbare ruimte wordt het plan verder 
uitgewerkt. Daarbij is de dakvorm van de appartementen plat geworden, waardoor het onderscheid 
tussen goot- en nokhoogte niet meer relevant is. In het ontwerp bestemmingsplan is dit onderscheid 
daarom weggelaten. In deze fase van het bestemmingplan blijkt het mogelijk de maximale 
bouwhoogte nog scherper te definiëren. In het vastgestelde bestemmingplan worden de maximale 
bouwhoogten daarom aangepast. 
 
Ad. 5 
Zie punt 4. 
 
Ad. 6 
De foto in de nota van inspraak betreft een momentopname en is afkomstig van Google Maps. Dit is 
ter illustratie. De verkeersintensiteit wordt in cijfers uitgedrukt en is opgenomen in de verschillende 
rapporten. 
 
In het onderzoek wordt niet uitgegaan van twee ‘vrije wegdelen’, maar wordt benoemd dat de 
Rivierdijk en de Peulenstraat-zuid in tweerichtingen berijdbaar is. Tevens wordt benoemd dat de 
Rivierdijk richting Peulenstraat-zuid een verblijfsgebied is, waarbij het geen primaire doelstelling is een 
vlotte doorstroming te garanderen. Daarbij past de inrichting zoals die enkele jaren geleden in 
samenwerking met de bewoners tot stand is gekomen. De passeerplaatsen (mits vrij van geparkeerde 
auto's) bieden voldoende ruimte om elkaar te passeren. In de second opinion van RoyalHaskoning DHV 
(bijlage 4 bij deze nota) wordt in par. 3 uitvoerig ingegaan op de  verkeerssituatie en inrichting van de 
Rivierdijk en Peulenstraat-zuid. De conclusie is dat beiden voldoende ruimte bieden voor de verwachte 
toename van het verkeer. 
 



Pagina 55 van 62 
 

Ad. 7 
De ontwikkeling van horecavoorzieningen wordt wel meegenomen in het plan. Eventuele toekomstige 
ontwikkelingen van een jachthaven of waterbus vormen op dit moment geen onderdeel van het 
bestemmingsplan. Voor de waterbus zijn wel extra parkeerplaatsen opgenomen. Het is op dit moment 
nog niet duidelijk of en wanneer deze worden gerealiseerd. Indien dit in de toekomst aan de orde is, 
worden daar separate onderzoeken en procedures voor doorlopen.   
 
De trailerhelling is niet meegenomen in het onderzoek, omdat het om pieken in het gebruik gaat die 
beperkt blijven tot dagen met mooi weer en in vakantietijd. Met de vereniging die de trailerhelling 
beheert, is afgesproken dat hij zijn leden opdraagt via de Peulenstraat-zuid de helling te benaderen en 
via de Rivierdijk de helling te verlaten.  
 
Ad. 8 
Onze excuses dat indiener het gevoel heeft dat er geen rekening wordt gehouden met de wensen van 
de woonarkbewoners. Deze feedback nemen wij zeker mee in toekomstige planprocessen en bij de 
nadere invulling van het plan streven we naar een consequente communicatie met de betrokkenen.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De bouwhoogtes worden 
(naar beneden) bijgesteld, zodat deze beter aansluiten bij de daadwerkelijk architectonische 
uitwerking. Dit betekent dat de bouwhoogte van 24 meter ter plaatse van de 
appartementengebouwen nu in verschillende delen lager uitvalt. Er is een uitgebreid 
waterhuishoudkundig plan opgesteld, dit wordt beschreven in de toelichting en toegevoegd als bijlage 
bij de toelichting.  
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N) Indiener 14 
 
Op 14 juli jl. is een zienswijze ingediend door indiener 14. Hieronder volgt een samenvatting van de 
zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Net als bij de inspraakreactie benadrukt indiener grote problemen met waterhuishouding in 
arkengebied te voorzien. De kiel van de drooggelegde ark ligt op 0,60 NAP. Het water in de 
voorziene wadi kan 2 meter boven de kiel van de woonark komen. Indiener voorziet 
problemen, waterhuishouding is momenteel al regelmatig een probleem. Als alternatief stelt 
indiener voor om de ark minimaal twee meter omhoog te brengen, de vraag is of dit 
uitvoerbaar is en wie de kosten gaat betalen. 

2. Indiener geeft aan dat in de eerste plannen de geplande bouwhoogten aanzienlijk lager was 
en van oorsprong ook alleen op het terrein van de IJzergieterij. Woonark had vóór 
dijkverzwaring uitzicht op rivier, nu op groen. Indiener verliest privacy, wat een enorme 
waardedaling van de woning tot gevolg heeft en enorm verlies van het woongenot. Indiener 
stelt als alternatief voor dat het plan teruggaat naar het eerste ontwerp waarbij alleen op de 
grond van de IJzergieterij wordt gebouwd en niet op grond van de voormalige haven. 

3. Indiener geeft aan dat de woonarken al sinds jaren 60 in 'arkengebied' liggen. Indiener heeft 
altijd legaal gelegen en gewoond, liggeld betaald, woonvergunning gehad en alle 
gemeentelijke lasten betaald. Door het dempen van de haven (rond 2000) en het niet 
aansluitend wijzigen van bestemmingsplan is de gemeente in gebreke gebleven. Indiener 
betreurt dat in eerdere bestemmingsplannen de woonbestemming niet is toegevoegd, terwijl 
er al sinds 2012 overleg is met de bewoners. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de 
woonbestemming wederom niet opgenomen, maar slechts een wijzigingsbevoegdheid. 

4. Indiener meldt dat het vreemd is dat in het bestemmingsplan uit 2016 een deel van het perceel 
een woonbestemming heeft gekregen maar dat dit nu weer verdwenen is. Indiener verwacht 
dat de huidige woonbestemmingen minimaal worden opgenomen in het huidige plan.  

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
De uiteindelijke invulling van de waterhuishouding is opgenomen in het nieuwe waterhuishoudkundig 
plan, dat is opgesteld in overleg met het waterschap en alle andere betrokken partijen. Dit plan wordt 
opgenomen als bijlage bij de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan.  
 
Het terrein van de woonarken wordt in de vaststellingsfase los gezien van het bestemmingsplan de 
IJzergieterij. In het plan IJzergieterij kan alle neerslag, uit de maatgevende buien, van de 
planontwikkeling, de bestaande woningen aan de Rivierdijk en de verharding van de Rivierdijk worden 
geborgen. Hiervoor is geen grondgebied van de woonarken nodig. Dit wordt nader toegelicht in het 
waterhuishoudkundig plan, dat is bijgevoegd als bijlage bij de toelichting van het vastgestelde 
bestemmingsplan. Er wordt  een planologische knip gemaakt tussen deze twee verschillende 
planontwikkelingen. Maar waterhuishoudkundig vormt het gebied tussen de dijken (oude en nieuwe 
dijk) één geheel. De berging en afvoer van de huidige situatie is meegenomen in het 
waterhuishoudkundig plan. Indien er uitbreiding van bebouwing c.q. verharding plaats vindt in het 
gebied van de woonarken, is hiervoor extra berging nodig in het gebied van de woonarken. 
 
In de bestaande situatie lozen er 1 woonboot en twee woningen direct op de bestaande HWA-leiding 
richting “De Peulen”. Dit blijft vooralsnog gehandhaafd. De overige woonarken zijn niet op het HWA-
stelsel aangesloten en lozen op maaiveld en infiltreren op eigen terrein.  
 
Bij de ontwikkeling van het terrein woonarken zal rekening gehouden worden met de bestaande 
situatie in dit gebied.  
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Ad. 2 
Het bestemmingsplan is een uitwerking van een serie van onderliggende plandocumenten waarin de 
ruimtelijke opzet van het plan uitvoerig is onderzocht. In de Nota van randvoorwaarden en 
uitgangspunten (voor kennisgeving aangenomen in de gemeenteraad van 18 april 2013) is op basis van 
diverse volumestudies een structuurschets gemaakt waarin ruimte voor hogere bebouwing 
(middelhoog-hoogbouw) aan de rivier wordt beargumenteerd. De nadere uitwerking hiervan is 
vertaald naar het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE, zoals vastgesteld door college op 25 
juni 2019). Hierin zijn bouwhoogten benoemd voor drie appartementengebouwen van maximaal 4 
bouwlagen met een kap aan de noordzijde van de flanken, via maximaal 5 bouwlagen met kap aan de 
zuidzijde van de flanken naar maximaal 6 bouwlagen met een kap in het midden van het gebied boven 
de parkeerlaag. Eveneens is in het SPvE bepaald dat de ruimtelijke kwaliteit van de uitwerking door 
middel van supervisie wordt geborgd.  
 
In het verlengde van de streefbeelden voor architectuur en openbare ruimte wordt het plan verder 
uitgewerkt. Daarbij is de dakvorm van de appartementen plat geworden, waardoor het onderscheid 
tussen goot- en nokhoogte niet meer relevant is. In het ontwerp bestemmingsplan is dit onderscheid 
daarom weggelaten. In deze fase van het bestemmingplan blijkt het mogelijk de maximale 
bouwhoogte nog scherper te definiëren. In het vastgestelde bestemmingplan worden de maximale 
bouwhoogten daarom aangepast. 
 
Indien bewoners nadelige gevolgen ondervinden kunnen zij een planschadeclaim (planschadeverzoek) 
indienen bij de gemeente om tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken. 
Er zal een planschadeanalyse plaatsvinden voor mogelijke compensatie. 
 
Ad. 3 
Mede door reactie van indiener is ervoor gekozen om het gebied ‘woonarken’ los te splitsen van het 
gebied de ‘IJzergieterij’. Voor de woonarken wordt momenteel een separaat bestemmingsplan 
voorbereid, de bewoners zullen hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld en actief 
betrokken worden bij het opstellen van het bestemmingsplan. Op deze manier hopen wij bewoners in 
de nabije toekomst meer zekerheid te kunnen bieden.  
 
Ad. 4 
Door de splitsing kunnen er op dit moment in deze procedure geen toezeggingen worden gedaan. 
Indiener zal zo snel mogelijk betrokken worden bij het opstellen van het bestemmingsplan voor de 
woonarkenlocatie, waarbij deze wensen uiteraard worden meegenomen.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Mede door de zienswijze van 
indiener is ervoor gekozen om een separaat bestemmingsplan op te stellen voor de woonarklocatie. 
De knip in de planontwikkelingen moet de snelheid en transparantie van de procedures ten goede 
komen. De bouwhoogtes worden (naar beneden) bijgesteld, zodat deze beter aansluiten bij de 
daadwerkelijk architectonische uitwerking. Dit betekent dat de bouwhoogte van 24 meter ter plaatse 
van de appartementengebouwen nu in verschillende delen lager uitvalt. Daarnaast is er een uitgebreid 
waterhuishoudkundig plan opgesteld, dit wordt beschreven in de toelichting en toegevoegd als bijlage 
bij de toelichting.  
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O) Provincie Zuid-Holland 
 
Op 9 juli jl. is een zienswijze ingediend door de provincie Zuid-Holland. Hieronder volgt een 
samenvatting van de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat er in het vooroverleg is opgemerkt dat de voorziene woningen in het 
bestemmingsplan IJzergieterij niet zijn opgenomen in categorie 1 van het regionale 
woningbouwprogramma (Drechtsteden), welke onlangs geactualiseerd is, en aanvaard door 
Gedeputeerde Staten. De plannen die zijn opgenomen in overige categorieën vallen buiten de 
aanvaarding. Indiener verzoekt om met de regio en betrokken gemeenten in overleg te treden 
en vóór vaststelling het plan alsnog in de juiste categorie te plaatsen.  

2. Indiener heeft tijdens het vooroverleg al opgemerkt dat de gemaakte berekeningen m.b.t. 
groepsrisico in het rapport 'Onderzoek externe veiligheid' in twijfel worden getrokken. Er 
wordt geadviseerd om een tweede partij (OZHZ) te betrekken. Nota van inspraak en overleg 
geeft aan: onderzoek inmiddels aangepast, maar nieuw rapport zit niet bij het 
ontwerpbestemmingsplan. Ook de tekst in de toelichting is nog cf. het 
voorontwerpbestemmingsplan. Indiener verzoekt om alsnog inzicht te bieden.  

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Heel ongelukkig heeft de gemeente per abuis in het verleden niet via de regio project IJzergieterij in 
categorie laten plaatsen in de lijsten van de provincie. In de conceptlijst voor 2021 staat dit al, maar 
aangezien in 2020 de bestemmingsplanprocedure loopt, reageert de provincie op de lijst die voor 2020 
voor haar bekend is. 
 
De gemeente heeft de afgelopen weken naar de oplossing gekeken (welke projecten binnen de 
gemeente terecht op categorie 1 staan en welke niet, zodat er uitgeruild kan worden in 2020) en 
volgens de gemeente is die gevonden. De gemeente heeft afstemming gehad met zowel de regio als 
de provincie. Inmiddels is de provincie akkoord gegaan met het project over de aantallen (max 150) 
als het project in te delen in categorie 1. 
 
Ad. 2 
De vooroverlegreactie van indiener is nogmaals bekeken. Het nieuwe rapport is inderdaad niet 
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, deze wordt nu wel als bijlage bij de toelichting van het 
bestemmingsplan gevoegd. De afname van het GR in de plansituatie was het gevolg van een verkeerde 
instelling in het rekenmodel (het weerstation was in de twee rekenmodellen niet hetzelfde). Dit is nu 
verholpen en de resultaten zijn opnieuw berekend, waardoor er nu een toename plaatsvindt van het 
GR, zoals indiener schrijft dat zij verwachten. De rapportage is op dit punt eveneens aangepast. De 
rekenmodellen zijn tevens gecontroleerd door een tweede partij, de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. De terugkoppeling van de omgevingsdienst is tevens verwerkt in de rapportage. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het project is in samenspraak 
met indiener in de juiste categorie geplaatst. Daarnaast is het onderzoek naar externe veiligheid 
aangepast en is de nieuwe versie opgenomen als bijlage bij de toelichting.  
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P) Rijkswaterstaat  
 
Op 15 juli jl. is een zienswijze ingediend door Rijkswaterstaat. Hieronder volgt een samenvatting van 
de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener geeft aan dat tijdens de voorontwerpfase een vooroverlegreactie is ingediend. In het 
ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente daar geen reactie op gegeven. Het gevraagde is 
ook niet verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Tevens is er geen contact opgenomen. Het 
verzoek om alsnog te beantwoorden en op te nemen in het bestemmingsplan.  

2. Indiener gaat in zijn zienswijze in op de vrijwaringszone die in de SVIR is opgenomen, ten 
behoeve van een reservering voor een uitbreiding van de A15. Het plangebied valt voor een 
deel binnen deze zone en het bestemmingsplan maakt bebouwing mogelijk binnen deze zone. 
Indiener acht het op grond van het Barro noodzakelijk dat het binnen de vrijwaringszone 
onmogelijk wordt gemaakt om bebouwingsmogelijkheden te creëren. In de verbeelding van 
het plan moet een ruimtereservering van 35 meter met een bouwverbod opgenomen worden, 
vanaf de insteek buitenzijde bermsloot.  

3. Indiener geeft aan dat het aangepaste onderzoek Externe Veiligheid, op basis van alleen 
stofcategorie GF3, niet conform Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) is uitgevoerd. 
Indiener verzoekt om dit onderzoek aan te vullen.  

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Het klopt dat de inspraakreactie van Rijkswaterstaat aanvankelijk – en ten onrechte – niet in de nota 
was verwerkt. De inspraakreactie is in de zienswijze nogmaals aangehaald en vormt nu onderdeel van 
deze nota van beantwoording. Overigens heeft die inspraakreactie wel geleid tot aanpassing van het 
ontwerpbestemmingsplan.  
 
Ad. 2 
Op de verbeelding is de vrijwaringszone toegevoegd. Indiener is hiermee akkoord gegaan.   
 
Ad. 3 
De regelgeving voor het berekenen van het groepsrisico is sinds het opstellen van de externe veiligheid 
rapportage in 2018 inderdaad gewijzigd. Voorheen werd voldaan om slechts het groepsrisico te 
berekenen voor de stofcategorie GF3 (LPG). Nu is het echter vereist om het groepsrisico te berekenen 
voor alle stofcategorieën die over de transportroute worden vervoerd. De rapportage is op dit punt 
aangepast. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De verbeelding en de regels 
zijn aangepast, de vrijwaringszone is hierin opgenomen. Het onderzoek naar externe veiligheid met 
bijbehorende rapportage is aangepast. Deze aanpassingen zijn tevens verwerkt in de toelichting van 
het bestemmingsplan. 
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Q) Waterschap Rivierenland 
 
Op 9 juli jl. is een zienswijze ingediend door het waterschap Rivierenland. Hieronder volgt een 
samenvatting van de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Gemaakte opmerkingen op het voorontwerp zijn volgens indiener nog niet voldoende 
verwerkt. Verzoek om bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Indiener kijkt graag van 
tevoren mee met de aanpassingen. 

2. In het plan wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de primaire waterkering.  
3. Indiener geeft aan dat de maatregelen om de geurzone terug te brengen nog niet getroffen 

zijn, waardoor de vigerende geurcontouren gelden. Indiener vraagt om de voorwaarde op te 
nemen dat geluidgevoelige bestemmingen pas gerealiseerd mogen worden als er voldoende 
maatregelen getroffen zijn.  

4. Indiener geeft aan dat het gebied van de arken nu de mogelijkheid heeft om te wijzigen in 
groen, verkeer en wonen zonder ruimtelijke procedure. Er is nu te weinig borging van belangen 
van water. De huizen moeten passen binnen de eisen van de waterkering, toename verhard 
oppervlak moet beperkt blijven, er moet ruimte zijn voor waterberging en huizen moet buiten 
de toekomstige geurzone blijven. In de toelichting staat dat het om max 6 woningen gaat, 
echter in de memo riolering staat dat er 4 kavels en 1 woonboot gepland zijn. Als er meer 
woningen gebouwd worden, is er ook meer watercompensatie nodig dan nu is berekend. Er 
staat nu ook niet aangegeven of de woningen binnen de bebouwde kom gaan vallen of onder 
verspreid liggende bewoning vallen i.v.m. toepassen van de juiste geurcontour. De geplande 
bergingsvijver moet bestemd worden als water, ook omdat een deel van de berging van de 
ijzergieterij hierin komt. Volgens indiener past bij dit gebied een gedetailleerde bestemming 
die met ons is afgestemd en niet een wijzigingsgebied zonder verder ruimtelijke procedures. 

5. De ontwikkeling, gelegen tussen twee dijken stelt hoge eisen aan de waterberging, nu en in de 
toekomst. Er was gezamenlijk afgesproken dat er voorafgaand aan het formele proces een 
sluitend waterhuishoudingsplan afgestemd zou worden. Er is blijkbaar toch voor gekozen om 
dit bij een 'memo riolering' als bijlage bij de toelichting te houden. Volgens deze memo 
riolering is er voldoende berging en overcapaciteit. In deze memo is dit nog steeds niet erg 
inzichtelijk weergegeven. De termen wadi en bergingsvijver worden door elkaar gebruikt. Als 
het een helemaal dichtgemaakte constructie is, is het geen wadi (wadi = waterafvoer door 
drainage of infiltratie). In de memo staat niet beschreven hoe de bergingsvijver weer leeg gaat 
stromen. Indiener stelt eisen aan de maximale afvoer van (hemel)water uit het gebied. Er is 
niet inzichtelijk gemaakt wat de afvoer uit de nieuwbouwlocatie is en of het bestaande 
watersysteem deze capaciteit kan verwerken, of dat er eventueel maatregelen nodig zijn. We 
zien graag de 'memo riolering' aangepast naar een volwaardig waterhuishoudingsplan passend 
bij deze ontwikkeling. 

 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
Naar aanleiding van de zienswijze en het (voor)overleg met indiener is het bestemmingsplan 
aangepast.  
 
Ad. 2 
Artikel 13 is op verzoek van indiener aangepast. Tevens zijn de modelregels overgenomen in artikel 
17.4 en artikel 19.1 is aangevuld met de voorwaarden zoals indiener wenst. Met de toevoeging en 
aanpassing van deze regels hopen wij de primaire waterkering voldoende te beschermen.  
 
De parkeergarage wordt niet gerealiseerd in de waterkering. Indiener heeft er in het overleg in februari 
2020 mee ingestemd dat er incidenteel een poer/heipaal door het profiel van vrije ruimte zal worden 
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geplaatst. Met betrekking tot het paviljoen, dit zal enkel gaan om een (klein) bouwwerk waarbij er 
geen fundatie/heipalen in de zone van de dijk/waterkering zullen worden aangebracht. Het is een 
constructie op het te realiseren podium/ bestrating. De waterkering zal dus niet worden aangetast.  
 
Ad. 3 
In het vastgestelde bestemmingsplan worden de vigerende geurcontouren opgenomen. Aan de 
richtafstand van geluid wordt voldaan. Geur is hier echter het maatgevende aspect, waardoor dit tot 
nu toe niet is opgenomen in de tekst van de toelichting. Dit zal worden aangepast. 
 

Ad. 4 

Het terrein van de woonarken wordt in de vaststellingsfase los gezien van het bestemmingsplan de 
IJzergieterij. Waterhuishoudkundig wordt het gebied tussen de dijken als één geheel beoordeeld en 
berekend.  In het waterhuishoudkundigplan is dit nader uitgewerkt.  
 
Voor het terrein van de woonarken wordt een plan ontwikkeld om de bestaande situatie ruimtelijk te 
regelen en herbouw mogelijk te maken.  
 
In de bestaande situatie lozen er  1 woonboot en 2 woningen  op het  bestaande HWA-riool. Dit blijft 
vooralsnog gehandhaafd. De overige woonarken zijn niet op het HWA-stelsel aangesloten en lozen op 
maaiveld en infiltreren op eigen terrein. Ten behoeve van de planontwikkeling van het “Woonarken” 
terrein en afvoer van regenwater is ruimte om berging te realiseren binnen het gebeid van de 
woonarken. De afvoer is meegenomen in het waterplan.  
 
Ad. 5 
De memo gaf inderdaad onvoldoende duidelijkheid over de waterhuishouding. KPM Civiel heeft 
daarom een uitgebreid waterhuishoudkundig plan opgesteld, wat ter controle is voorgelegd aan 
indiener.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De memo riolering is 
aangepast naar een volwaardig waterhuishoudkundig plan. Dit plan is opgenomen als bijlage bij de 
toelichting.  
 
Op de verbeelding en in de regels zijn de vigerende geurcontouren opgenomen, de geurzones zijn 
geborgd in artikel 17.2 en 17.3. De voorwaardelijke verplichting is geschrapt, de aanduidingsregels 
borgen dat er pas geurgevoelige objecten mogen worden  gerealiseerd indien uit onderzoek is 
gebleken dat de maatregelen zijn getroffen. Daarnaast is de berekening naar de geuremmissie uit 2017 
toegevoegd aan de toelichting. 
 
Ten slotte zijn de volgende regels aangepast: 

• Artikel 13: Ter voorkoming van een parkeergarage in de kernzone van de waterkering + het 
beter laten aansluiten van de regels bij de modelregels ter bescherming van de waterkering. 

• Artikel 17.1: Paviljoen: We hebben de bouwmogelijkheden beperkt met de laatste update, 
door te stellen dat er fundatie/heipalen mogen worden gebruikt en dus niets in de dijk wordt 
geplaatst. Daarnaast geldt ten allen tijden de dubbelbestemming die boven de aanduiding 
‘’paviljoen’’ gaat. Daarin staat dat er in principe niet gebouwd mag worden, hiervan mag wel 
worden afgeweken onder 13.3. Alleen stelt deze afwijking dat er vooraf schriftelijk advies 
ingewonnen wordt bij de betreffende waterbeheerder. 

• Artikel 17.4: Modelregels vrijwaringszone-dijk 1 overgenomen 

• Artikel 19: Aangevuld met voorwaarden 
 



Pagina 62 van 62 
 

R) Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
 
Op 20 juli jl. is een zienswijze ingediend door de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hieronder volgt 
een samenvatting van de zienswijze en de beantwoording daarop.  
 

1. Indiener brengt in het kader van externe veiligheid een advies uit. Er dient een gemotiveerde 
afweging te worden gemaakt tussen de overwegingen m.b.t. externe veiligheid en 
toegevoegde waarde van het ruimtelijk plan. Indiener verneemt graag het besluit met 
betrekking op een vijftal adviespunten: 

• Zowel in de huidige als in de plansituatie is er een overschrijding van de oriëntatiewaarde 
van het groepsrisico t.g.v. de rijksweg A15. In de plansituatie is er echter een lichte afname 
te zien van 6,57 naar 6,09 maal de oriëntatiewaarde. 

• Gelet op de afstand van geplande woongebieden tot aan de Betuweroute is er een andere 
bouwkundige maatregel nodig aan de woningen dan de bij de aanbevelingen genoemde 
generieke maatregelen. Het glas in verblijfsruimtes aan de risicozijde van woningen binnen 
de 90 meter van het midden van de rijksweg A15 moet een drukbelasting van 10 kPA 
kunnen weerstaan, berekenend op basis van de rekenmethode PGS1 deel 2, met behulp 
van de Eindige Elementen Methode. 

• Aan de hand van het als bijlage bijgevoegde Stappenplan veiligheid mensen op 
buitenlocaties kan bepaald worden of het nemen maatregelen noodzakelijk is en welke 
maatregelen kunnen worden genomen. De veiligheidsregio kan als een verdere uitwerking 
van het plangebied bekend is hierbij assisteren. 

• De veiligheidsregio wil betrokken zijn bij het inrichtingsplan om de bereikbaarheid van de 
objecten en de aanwezigheid van de bluswatervoorziening te borgen. 

• Het plangebied is conform regionaal dekkingsplan binnen de zorgnorm bereikbaar. 
 

2. Indiener adviseert daarnaast om maatregelen te nemen ter beperking van de risico’s. 
 
Hieronder volgt de reactie van de gemeente: 
 
Ad. 1 
De rapportage en de toelichting van het bestemmingsplan zijn aangepast naar aanleiding van de 
gegeven adviezen.  
 
Ad. 2 
De gegeven maatregelen zijn verwerkt in de rapportage. Daarnaast is er een extra planregel 
opgenomen ter beperking van de risico’s. 
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het onderzoek naar externe 
veiligheid met bijbehorende rapportage is aangepast. Deze aanpassingen zijn tevens verwerkt in de 
toelichting van het bestemmingsplan. In de regels is bij artikel 18.1 onder a de volgende regel 
toegevoegd: 

4. Bij toename van het aantal woningen moet opnieuw het groepsrisico worden beoordeeld. 
Hierbij wordt de veiligheidsregio om advies gevraagd. 

 
 

 

 



Bijlage 1 Berekening weerkaatsing geluid, 
KuiperCompagnons, augustus 2020 
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Tabel : Berekeningsresultaten reflectiebijdrage nieuwbouw IJzergieterij.

Met Zonder Verschil 

1 54,7 54,4 0,3

2 57,7 57,6 0,1

3 55,8 55,7 0,1

4 58,2 57,8 0,4

5 48,6 51,3 -2,7

6 48,2 53 -4,8

7 48 52,5 -4,5

8 50,2 53,2 -3

9 52 50,8 1,2

Resultaten

Punt 
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1 INLEIDING

1.1 Algemeen
In het project IJzergieterij dat gelegen is aan de Rivierdijk langs de Beneden Merwede te Hardinxveld-
Giessendamheeft men voornemens om langs de Rivierdijk een verhoogd plein aan te brengen dat uitkijkt
over de bestaande dijk. Om dit te kunnen realiseren wordt er circa 4,1 m opgehoogd tegen het binnentalud
van de bestaande Rivierdijk.

Voor het beoordelen van de optredende zettingen van deze ophoging en de invloed daarvan op de
hoogteligging van de kruin van de dijk en de binnen- en buitenstabiliteit van de dijk, heeft Soelaas Vastgoed
ondersteuning B.V. aan GeoRisQ B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een zettings- en
stabiliteitsanalyse van het bestaande dijklichaam.

Voor het aanbrengen van het plein en de daarvoor benodigde ophoging achter het appartementengebouw
dient inzicht te worden verkregen in de prognose van de zettingen van het dijklichaam alsmede aangetoond
te worden dat de stabiliteit van de dijk voldoet aan de eisen van het Waterschap Rivierenland.

In voorliggende rapportage wordt voor het ophogen achter de Rivierdijk de zettingen en stabiliteit in de
bouw- en gebruiksfase berekend en getoetst aan de eisen van het Waterschap Rivierenland. Het betreft
hierbij geen volledige dijktoetsing, maar een toetsing van de hoogte van de dijk en de buiten- en
binnenwaartse macro-stabiliteit ten opzichte van de huidige situatie.

De globale project locatie is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: Projectlocatie Ijzergieterij Hardinxveld-Giessendam, (bron: Nota van Randvoorwaarden en uitgangspunten)
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1.2 Referentie documenten
Door de opdrachtgever en het Waterschap Rivierenland zijn onderstaande documenten beschikbaar
gesteld en gebruikt voor het opstellen van voorliggende rapportage:
[1] Rapport: “Hardinxveld-Giessendam, IJzergieterij bouwrijpadvies” opgesteld door Inter Geotechniek

onder kenmerk 16003-GEO-RAP-001 d.d. 26-5-2017;
[2] Rapport: “Velrapport betreffende grondonderzoek IJzerGieterij nabij de Rivierdijk te Hardinxveld-

Giesendam” opgesteld door Geosonda onder kenmerk AA1626-1 d.d. 9 mei 2017 (als bijlage van [1]);
[3] Tekening: “IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam – Rioleringsplan” opgesteld door KPM Civiel onder

projectnr. 16090 – tekeningnr. 201 versie 0.4 d. d 03-02-2020;
[4] Tekening: “IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam – Woonrijp maken - dwarsprofielen” opgesteld door

KPM Civiel onder projectnr. 16090 – tekeningnr. 603 versie 0.5 d. d 07-01-2020;
[5] Rapport: ‘160642.G082 Dijkversterking Alblasser-waard HardinxveldGiessendam-Centrum

uitvoeringsplan CO-271060363 jan1997’;
[6] Rapport: ‘160642.O10 Ontwerpplan - dijkversterking H'veld-G'dam-West en -Centrum CO-271050-24,

CO-271060-209 (00-01-91);
[7] 160642.G48 terrein- en laboratoriumonderzoek dijkversterking Hardinxveld-Giessendam-Centrum met

9 tekeningen,1990;
[8] Tekening: “Dijkversterking Hardinxveld-Giessendam-Centrum, Dwarsprofiel dp. 036-dwp003 (35) vak

4” opgesteld door Heidemij advies d.d. januari 1997 met referentie: 160642.B11_036-P003;
[9] Achtergrondrapport ontwerpmaatregelen Molenkade, ontwerprapportage, door Waterschap

Rivierenland, d.d. 2-11-2015;
[10] Legger waterschap Rivierenland.

1.3 Doel geotechnisch ontwerp
Het project bestaat uit het geotechnische ontwerp van de zettingen en stabiliteit voor het op hoogte brengen
van het plateau achter het dijkprofiel van de Rivierdijk. Als referentie voor de toekomstige stabiliteit zal er
een geotechnische toetsing van de huidige stabiliteit van de primaire waterkering plaatsvinden. De
volgende geotechnische beschouwingen zijn uitgevoerd:
· Het bepalen van de te verwachte eind- en restzettingen als gevolg van het aanbrengen van de

ophoging;
· Het berekenen van de binnen- en buitenwaartse stabiliteit in de bestaande situatie;
· Het berekenen van de binnen- en buitenwaartse stabiliteit einde gebruiksfase;
· Het berekenen van de binnen- en buitenwaartse stabiliteit in de uitvoeringssituatie.
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2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen
Op basis van de beschikbare referentiedocumenten is in voorliggende rapportage van de in dit hoofdstuk
beschreven uitgangspunten en aannamen uitgegaan. Voorliggend geotechnisch advies is dan ook alleen
van toepassing bij de in dit rapport genoemde uitgangspunten en aannamen. Geadviseerd wordt bij verdere
verwerking van voorliggende resultaten en advies de uitgangspunten en aannamen in dit rapport te
verifiëren. Indien de uitgangspunten en aannamen ten opzichte van voorliggende rapportage zijn gewijzigd
wordt geadviseerd het geotechnisch advies te laten herzien.

2.2 (Contract)eisen
In het geotechnisch ontwerp zijn onderstaande eisen aangehouden:
· De normhoogte van de primaire waterkering langs de Beneden Merwede bedraagt: NAP +5,05 m [6];
· De kruin van de kade dient, na zettingen over een periode van 30 jaar te voldoen aan de minimale

hoogte van NAP +5,05 m;
· De stabiliteit van de Rivierdijk (primaire waterkering) dient gewaarborgd te blijven na het op hoogte

brengen van het achter liggende plateau;
· In de bedrijfsfase dient de berekende stabiliteitsfactor vermenigvuldigd met de schadefactor, de

schematiseringsfactor en de modelfactor, groter dan 1,0 te zijn. In formulevorm is dit gedefinieerd als
onderstaand:
γ/(γn* γb* γm) > 1,0

Waarin:
- γ = Berekende stabiliteitsfactor
- γn = Schadefactor
- γb = Schematiseringsfactor
- γm = Modelfactor

· De waterkering is een primaire waterkering langs de Beneden Merwede en heeft een normfrequentie
van 1:2.000 conform de legger van het Waterschap Rivierenland. Dit komt overeen met een Beta factor
van circa 4,25. De schadefactor (γn) bij een beta factor van 4,25 is gelijk aan 1,03  [ADDENDUM TR19];

· Het toetspeil nabij Kilometerraai 964 16.AW030.040 van de BovenMerwede bedraagt NAP +4,10 m (TP
HR2006);

· De schematiseringsfactor (γb) bedraagt 1,3 (Conservatieve aanname) [ADD_TRWG];
· De stabiliteit wordt berekend conform het model van Bishop. Hierbij wordt een modelfactor (γm) van 1,0

aangehouden;
· Conform de TAW-richtlijnen dient de veiligheid op instabiliteit in de bedrijfsfase bij de maatgevende

waterstanden minimaal 1,3 (1,03 * 1,0 * 1,3) te bedragen. Deze veiligheidsfactoren geldt bij toepassing
van de rekenwaarden van de sterkte-eigenschappen. Deze rekenwaarden zijn bepaald conform de
TAW-richtlijnen.
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2.3 Veiligheidsfilosofie

2.3.1 Normen en richtlijnen
Voor het opstellen van voorliggend geotechnisch advies is uitgegaan van onderstaande normen en
richtlijnen.
Tabel 2-1 Normen en richtlijnen

Kenmerk Titel Datum

NEN 9997-1+C2 Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1 2017

NEN-EN 1997-2 Geotechnisch ontwerp deel 2: Grondonderzoek en beproeving (Eurocode 7-2) 2007

NEN-EN 1990 Grondslagen voor het constructief ontwerp (Eurocode 0) 2002

CUR 162 Construeren met grond 1992

TRWG - TAW TR_19 Waterkerende Grondconstructies 2001

ADD_TRWG Addendum bij het Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies 2007

TRWD - TAW TR_26 Waterspanningen bij Dijken 2004

TRZW - TAW TR Zandmeevoerende wellen 1999

VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 16 2014

WTI2017 Toetsen op veiligheid 2017

WBI2017 Schematiseringshandleiding macrostabiliteit 2017

HRPW Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen 2007

2.3.2 Veiligheidsklassen
De primaire waterkering langs de Rivierdijk heeft conform de legger van het Waterschap Rivierenland
een norm frequentie van 1/2000. Dit komt overeen met een Beta factor van 4,25.

2.3.3 Leggerprofiel
Het tracé van de Primaire Waterkering ter hoogte van de IJzergieterij valt in het beheerregister tussen
AW036+074M en AW.35+113M. In onderstaande figuur 2.1 is de primaire waterkering met zonnering
weergegeven.

Figuur 2.1: Zonnering primaire waterkering t.h.v. IJzergieterij (bron: Waterschap Rivierenland)
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2.4 Maatgevend dwarsprofiel
Het bovenaanzicht van de projectlocatie is weergegeven in figuur 2.2 waarin tevens de locatie van de
aangehouden dwarsprofielen is weergegeven. Dwarsprofiel E-E is als representatief voor de gewenste
ophoging achter de Rivierdijk beschouwd.

Figuur 2.2: Indeling gebieden en locatie maatgevend dwarsprofiel E-E.
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2.5 Geometrische uitgangspunten

2.5.1 Geometrische uitgangspunten
Voor het aanbrengen van het plein voor het appartementengebouw is dwarsdoorsnede E-E maatgevend.
In figuur 2.3 is dwarsprofiel E-E weergegeven.

Figuur 2.3: Maatgevend dwarsprofiel E-E.

Voor de maatgevende dwarsdoorsnede E-E zijn de geometrische uitgangspunten aangehouden zoals
weergegeven op de doorsnedentekening [4] van de bestaande situatie en de toekomstige situatie. Hierbij
is:
· Op de kruin van de Rivierdijk bedraagt het leggerprofiel NAP+5,05 m;
· Het profiel van vrijeruimte op de kruin van de Rivierdijk bedraagt NAP+6,07 m;
· Conform [HRPW] bedraagt het toetspeil (MHW) NAP +4,10 op de projectlocatie (Kilometerraai 964

16.AW030.040);
· Het plein voor het appartementengebouw wordt aangelegd op een hoogte van circa NAP+6,50 m;
· Het plein voor het appartementengebouw heeft een breedte van circa 54m (incl. Trappen) haaks op de

Rivierdijk;
· Het bestaande maaiveld ter plaatse van het aan te brengen plein bedraagt circa NAP+2,4 m;
· De maximale ophoging vanaf bestaand maaiveld bedraagt circa 4,1 m;
· In de huidige situatie bevindt de bodem van de Beneden Merwede zich op een niveau van circa

NAP -2,85 m [8];
· Het waterpeil in de polder aan de binnenzijde van de Rivierdijk wordt onderhouden op een niveau van

NAP+0,7 m á NAP+1,0 m [1];
· De modellering van de bodem van de Beneden Merwede is geschematiseerd conform [8].

2.5.2 Verhardingsconstructie plein
Op basis van [4] zal de bovenbouw van het plein bestaan uit:
· Circa 0,08 m betonstraatstenen (BSS) 24 kN/m³;
· circa 0,5 m zand met een volumegewicht van (droog/nat) 18/20 kN/m³;
· circa 3,5 m zand/grond met een volumegewicht van (droog/nat) 17/19 kN/m³.

2.6 Uitgangspunten zettingsberekeningen
In de zettingsberekeningen zijn de volgende modelmatige uitgangspunten gehanteerd:
· De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma D-Settlement, versie 19.1;
· Berekeningen worden uitgevoerd volgens de Koppejan rekenmethode. Het tijdzettingsverloop wordt

bepaald aan de hand van het rekenmodel Terzaghi;
· In de berekeningen is ervan uitgegaan dat het ophoogmateriaal conform de Standaard RAW goed

verdicht wordt aangebracht. Hierdoor is er geen rekening gehouden met klink van het ophoogmateriaal;
· De eindzetting is berekend over een periode van ongeveer 10.000 dagen (+/-30 jaar);
· Er wordt zoals gebruikelijk geen (verkeers-)belasting aangehouden in zettingsberekeningen.
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2.7 Terminologie zettingen
De basisbegrippen over zettingsberekeningen zoals deze gebruikt worden in dit rapport zijn hieronder
toegelicht in onderstaande figuur 2.4.

 Overhoogte (=eindzetting)

 H netto

 Zetting

 H bruto

 Extra overhoogte

 H bruto

 Bij in gebruik name Bij start ophoging

  Restzetting

Figuur 2.4: Dwarsprofiel met terminologie (CROW, Publicatie nr. 204, 2004)
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2.8 Uitgangspunten stabiliteitsberekeningen
Ten aanzien van de stabiliteit van de ophogingen voor de primaire waterkering wordt van de volgende
uitgangspunten uitgegaan:
· Voor de stabiliteitsberekening van de Rivierdijk wordt uitgegaan van een maximale waterstand (toets

peil) in de Beneden Merwede van NAP +4,10 m en aan de binnenzijde een grondwaterstand van NAP
+0,70 m [TR26];

· De maatgevende stijghoogte in het pleistoceen ter plaatse van de Rivierdijk is gelijk aan NAP+4,10 m
[HRPW];

· Stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd volgens het rekenmodel van Bishop;
· De berekeningen worden uitgevoerd met het programma D-Geo Stability, versie 18.1;
· In de bedrijfsfase dient de berekende stabiliteitsfactor vermenigvuldigd met de schadefactor, de

schematiseringsfactor en de modelfactor, groter dan 1,0 te zijn. In formulevorm is dit gedefinieerd als
onderstaand:
γ/(γn* γb* γm) > 1,0

Waarin:
- γ = Berekende stabiliteitsfactor
- γn = Schadefactor
- γb = Schematiseringsfactor
- γm = Modelfactor

· De primaire waterkering langs de Rivierdijk dient te voldoen aan de normering. De schadefactor (γn)
in is gelijk aan 1,03 [ADD TRWG];

· De schematiseringsfactor (γb) bedraagt 1,3;
· Conform de TAW-richtlijnen dient de veiligheid op instabiliteit in de bedrijfsfase bij de maatgevende

waterstanden minimaal 1,34 (1,03 * 1,0 * 1,3) te bedragen ter plaatse van de Rivierdijk. Deze
veiligheidsfactoren geldt bij toepassing van de rekenwaarden van de sterkte-eigenschappen;

· De veiligheid op instabiliteit tijdens de uitvoering dient eveneens minimaal 1,34 te bedragen. Deze
veiligheidsfactoren geldt bij toepassing van de rekenwaarden van de sterkte-eigenschappen;

· Een materiaalfactor van 1,2 op de tangent van de representatieve waarde van de hoek van inwendige
wrijving toe te passen bij kleiige grondlagen;

· Een materiaalfactor van 1,25 op de tangent van de representatieve waarde van de hoek van
inwendige wrijving toe te passen bij venige grondlagen;

· Een materiaalfactor van 1,20 op de tangent van de representatieve waarde van de hoek van
inwendige wrijving toe te passen bij zandige grondlagen;

· Een materiaalfactor van 1,25 op de representatieve waarde van de cohesie toe te passen;
· Het freatisch waterverloop in de dijk tijdens maatgevend hoogwater is geschematiseerd conform de

TAW-richtlijn: “Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken” met kenmerk DWW-2004-057 d.d. 1
september 2004;

· Voor de bovenbelasting (verkeer) is in de bedrijsfase en uitvoeringsfase uitgegaan van 13 kN/m2 over
een breedte van 2,5 m conform [Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, TRWG, 2001].
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3 GRONDMODELLERING EN BODEMSCHEMATISATIE

3.1 Beschikbaar en aanvullend uitgevoerd grondonderzoek
Voor het opstellen van het geotechnisch advies is gebruik gemaakt van het uitgevoerde grondonderzoek
uit referentie [1] en [2]. Dit grondonderzoek is uitgevoerd door Geosonda. De sondeergrafieken evenals
een kaart met daarop de locatie van de sonderingen en boorstaten is toegevoegd aan bijlage 2.

3.2 Bodemschematisatie en grondparameters
In het bouwrijpadvies [1] is op basis van het beschikbare grondonderzoek de bodemschematisatie voor
de toetsing van de zettingen opgezet aan de binnenzijde van de Rivierdijk.

Vanaf maaiveldniveau wordt een zanderige toplaag aangetroffen, vanaf NAP +0,5 m gevolgd door klei.
Hieronder bevindt zich vanaf ca. NAP -4,5 m een veenlaag met een dikte van ca. 1,5 m. Vanaf NAP -6,0
wordt humeuze klei aangetroffen en vanaf NAP -9,5 m basisveen. De vaste zandlaag vangt aan vanaf
NAP -10,0 m. In onderstaande tabel is de gehanteerde bodemopbouw weergegeven:

De maatgevende karakteristieke grondparameters voor de zettingsberekeningen en stabiliteits
berekeningen zijn bepaald met behulp van tabel 2b uit de NEN9997-1 en [9] en zijn gepresenteerd in tabel
3.1.

Tabel 3.1 Maatgevende bodemschematisatie en karakteristieke grondparameters

Niveau bk
laag Grondlaag gdroog gnat Cp C’p Cs C’s OCR cv φ'rep c’rep

[m NAP] [-] [kN/m3] [kN/m3] [-] [-] [-] [-] [-] [m2/s] [o] [kN/m2]

+2,5 Zand, los 17 19 800 200 1,0E+04 1,0E+04 1,1 drained 30,0 0,0

+0,5 Klei, siltig 17 17 65 15 400 350 1,1 4,5E-7 27,5 2,5

-4,5 Veen 12 12 40 5 200 33 1,1 1,2E-6 27,0 1,7

-6,0 Klei, humeus 14 14 26 10 160 72 1,1 1,5E-7 25,5 2,8

-9,5 Basis veen 12 12 40 5,5 250 140 1,1 1,1E-6 27,0 1,7

-10,0 Zand, matig vast 18 20 2400 600 1,0E+05 1,0E+05 1,1 drained 32,5 0,0

Opmerkingen bij tabel:
gdroog = droog volumiek gewicht
gnat = nat volumiek gewicht
Cp = primaire samendrukkingsconstante voor de grensspanning;
Cp’ = primaire samendrukkingsconstante na de grensspanning;
Cs = secundaire samendrukkingsconstante voor de grensspanning;
Cs’ = secundaire samendrukkingsconstante na de grensspanning;
OCR = Over Consolidation Ratio

Cv = consolidatiecoëfficiënt in verticale richting.
φ’rep = representatieve waarde van effectieve hoek van inwendige wrijving;
c’rep = representatieve waarde  van de effectieve cohesie.
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Ter plaatse van de Rivierdijk is in 1990 grondonderzoek uitgevoerd voor de aanleg van de dijkversterking.
De IJzergieterij ligt hierbij conform tekening uit [7] ter hoogte van VAK 4. In VAK 4 zijn destijds de
sonderingen 97 en 98 uitgevoerd. De sondeergrafieken van deze sonderingen zijn niet meer beschikbaar.
Wel is  ter plaatse van deze sonderingen destijds een grondprofiel opgesteld. In figuur 3.1 is een uitsnede
uit het grondprofiel ter hoogte van VAK 4 weergegeven.

Figuur 3.1: Grondprofiel VAK 4 medio 1985-1990

Op basis van het grondprofiel uit 1990 [7] wordt in onderstaande tabel 3.2 de bodemopbouw ter plaatse
van de Rivierdijk waargenomen. De opbouw van het dijklichaam is hierbij gereconstrueerd op basis van
referentie [8] waar de opbouw van het ‘nieuwe’ dijklichaam in VAK 4 bij de aanleg is weergegeven.

Figuur 3.2: Dijkprofiel en opbouw VAK 4 medio 1997 [8]

In onderstaande tabel 3.2 is de maatgevende bodemopbouw ter plaatse van de bestaande Rivierdijk
weergegeven.
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Tabel 3.2 Maatgevende bodemschematisatie en karakteristieke grondparameters ter plaatse van dijklichaam

Niveau bk
laag Grondlaag gdroog gnat Cp C’p Cs C’s OCR cv φ'rep c’rep

[m NAP] [-] [kN/m3] [kN/m3] [-] [-] [-] [-] [-] [m2/s] [o] [kN/m2]

+5,35 Klei 18 18 100 25 1280 320 1,1 5,0E-8 22,5 2,5

3,35 Zand 17 19 800 200 1,0E+04 1,0E+04 1,1 drained 30,0 0,0

2,0 Kernklei 18 18 100 25 1280 320 1,1 5,0E-8 22,5 5,0

1,0 Zand, los 17 19 800 200 1,0E+04 1,0E+04 1,1 drained 30,0 0,0

-2,0 Klei, siltig 17 17 65 15 400 350 1,1 4,5E-7 27,5 2,5

-4,5 Veen 12 12 40 5 200 33 1,1 1,2E-6 27,0 1,7

-6,0 Klei, humeus 14 14 26 10 160 72 1,1 1,5E-7 25,5 2,8

-9,5 Basis veen 12 12 40 5,5 250 140 1,1 1,1E-6 27,0 1,7

-10,0 Zand, matig vast 18 20 2400 600 1,0E+05 1,0E+05 1,1 drained 32,5 0,0

3.3 (Grond)Waterstanden

3.3.1 Freatische grondwaterstand
Over het terrein zijn op een 6-tal locaties freatische peilbuizen geplaatst. De filters zijn op ca 1m tot ca 3m
beneden maaiveld aangebracht. De waterstanden van deze peilbuizen zijn over een tijdsbestek van 16
maanden ingemeten. In onderstaande figuur 5 zijn de locaties van de aanwezige freatische peilbuizen
weergegeven.

Figuur 5: Overzicht ligging peilbuizen op locatie IJzergieterij
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Binnen peilbuis 01 wordt een maximale waarde gevonden van NAP +1,14m, daar waar bij peilbuis 04
een maximale waarde van NAP +2,52m wordt gemeten. Het verschil in stijghoogte/ freatisch vlak tussen
de verschillende punten is ca. 1,3m.

3.3.2 Grondwaterstand volgens peilbesluit Alblasserwaard
Het projectgebied valt binnen deelgebied OWV073 van het Peilbesluit in de Alblasserwaard waar op
basis van het peilbesluit de onderstaande waterstanden worden gehanteerd:
· Min. NAP +0,7m
· Max. NAP +1,0m

3.3.3 Maatgevend Hoog Water (MHW) Rivier Beneden Merwede
Conform [HRPW] bedraagt het toetspeil (MHW) NAP +4,10 op de projectlocatie (Kilometerraai 964
16.AW030.040). Conform de informatie van Rijkswaterstaat varieert de normale waterstand in de
Beneden-Merwede circa NAP+0,10 m á NAP+1,70 m. Op basis hiervan is een GLW van NAP +0,10 m en
een GHW van NAP +1,70 m aangehouden.

Figuur 5: Fluctuatie waterstand Beneden-Merwede, meetpunt Werkendam buiten (Bron: Rijkswaterstaat)
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4 ZETTINGSANALYSE

Ter plaatse van het aan te leggen plein achter het appartementengebouw wordt circa 4,1 m opgehoogd.
De aan te brengen ophoging is onderstaande figuur 4.1 ter plaatse van het representatieve dwarsprofiel
E-E weergegeven.

Figuur 4.1: Dwarsprofiel E-E

De modellering van de zettingsberekening is weergegeven in onderstaande figuur 4.2. In tabel 4.1 zijn de
berekeningsresultaten van de zettingen weergegeven.

Figuur 4.2: Modellering zettingsberekening dwarsprofiel E-E

Tabel 4.1 Resultaten zettingsberekeningen Dwarsprofiel E-E

Verticaal Locatie Hoogte

bestaand

maaiveld

Uitgiftepeil Netto

ophoging

Bruto

ophoging

Prognose

eindzetting

30 jr.

Prognose restzetting

na x maanden.

[m]

[-] [-] [m tov NAP] [m tov NAP] [m] [m] [m] 6 mnd 12 mnd 24 mnd
1 Binnendijks 2,55 6,50 3,95 5,03 1,08 0,50 0,34 0,17

2 Binnenteen 2,44 6,50 4,06 5,27 1,21 0,47 0,29 0,15

3 Rand
ophoging 4,09 6,50 2,41 2,91 0,50 0,16 0,10 0,05

4 Teen
ophoging 5,01 5,01 0,00 0,20 0,20 0,07 0,05 0,02

5 Kruin dijk 5,34 5,34 0,00 0,00 0,05 0,02 0,01 0,01
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Op basis van de berekeningsresultaten zoals weergegeven in tabel 4.1 kan worden geconcludeerd dat bij
de ophoging van de Rivierdijk ter plaatse van E-E, eindzettingen zijn berekend van circa 1,08 m á 1,21 m
bij de binnendijkse ophoging en circa 0,05 m nabij de kruin van de dijk.

Ter plaatse van het plateau waar de ophoging wordt aangebracht dient circa 1,10 m à 1,20 m
zettingscompensatie aangebracht te worden als zettingscompensatie bovenop de netto ophoging.

Ter plaatse van de kruin van de dijk treden treedt er 0,05 m zetting op over een periode van 30 jaar. De
kruin van de dijk ligt nu op circa NAP+5,34 m. Dit betekent dat na een periode van 30 jaar de kruin van
de dijk naar een niveau van circa NAP +5,29 m zakt. Hiermee wordt nog steeds voldaan aan de
normhoogte van de dijk van NAP +5,05 m.

De volledige in- en uitvoer van de zettingsberekening is opgenomen Bijlage 4.
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5 STABILITEITSANALYSE

5.1 Berekeningsmodel
Met behulp van berekeningen is onderzocht wat de stabiliteit van de ophoging is tijdens de bestaande
situatie, gedurende de bedrijfsfase en in de uitvoeringssituatie. Gedurende de uitvoeringsfase zal de
primaire waterkering gewoon moeten blijven functioneren. Hierdoor betreft de uitvoeringsfase waarin de
ophoging wordt aangebracht ook meteen de opleveringssituatie.

In bijlage 5 zijn de grafische weergaven uit D-Geo Stability bijgevoegd in de bestaande situatie, in bijlage
6 in de toekomstige bedrijfsfase en in bijlage 7 in de uitvoeringsfase.

5.2 Uitgevoerde berekeningen
De stabiliteit in de bestaande, toekomstige en in de uitvoeringsfase bij oplevering is gecontroleerd ter
plaatse van Dwarsprofiel E-E.

De volgende berekeningen zijn uitgevoerd:
· Stabiliteit buitentalud toekomstige bedrijfsfase
· Stabiliteit binnentalud toekomstige bedrijfsfase
· Stabiliteit buitentalud uitvoeringsfase
· Stabiliteit binnentalud uitvoeringsfase

Bij de stabiliteitsberekeningen in de toekomstige situatie is ervan uitgegaan dat bovenop de netto ophoging
een zettingscompensatie van circa 1,10 m wordt uitgebracht.

In de toekomstige bedrijfsfase is uitgegaan van een volledig gezet profiel van de bruto ophoging (netto
ophoging + zettingscompensatie). Daarnaast is uitgegaan van volledige consolidatie (100% aanpassing)
van de ondergrond als gevolg van de aan te brengen ophoging.

In de uitvoeringsfase is er modelmatig van uit gegaan dat de bruto ophoging wordt aangebracht met een
ophoogsnelheid van circa 1,0 m per 2 weken. Dit betekent dat de ondergrond nog nauwelijks is
geconsolideerd. Deze berekende wateroverspanningen als gevolg van de aan te brengen bruto ophoging
van circa 5,0 m in een tijdsbestek van 10 weken zijn geëxporteerd naar de stabiliteitsberekening in de
uitvoeringsfase.

5.3 Berekeningsresultaten
In tabel 5.1 zijn de berekende stabiliteitsfactoren weergeven en getoetst aan de stabiliteit in de huidige
situatie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de berekende stabiliteit in de huidige situatie slechts als
indicatie en referentie voor de stabiliteit in de uitvoeringsfase en toekomstige bedrijfsfase dient. Het betreft
hier geen absolute toetsing aan de vereiste stabiliteitseisen, maar het betreft een relatieve toetsing ten
opzicht van de stabiliteit in de huidige situatie.

Tabel 5.1 Berekende stabiliteit binnen- en buitentalud voor de verschillende situaties

Situatie Bovenbelasting Berekende stabiliteit

[kN/m2]
Toekomstige situatie

[-]
Huidige situatie

[-]
Voldoet?
[ja/nee]

Stabiliteit buitentalud toekomstige bedrijfsfase 13,0 1,15 ³ 1,15 Ja
Stabiliteit binnentalud toekomstige bedrijfsfase 13,0 3,20 ³ 1,43 Ja
Stabiliteit buitentalud uitvoeringsfase 13,0 1,15 ³ 1,15 Ja
Stabiliteit binnentalud uitvoeringsfase 13,0 2,65 ³ 1,43 Ja

Geconcludeerd wordt dat zowel de binnenwaartse als buitenwaartse stabiliteit van de huidige dijk niet
negatief wordt beinvloed door de aanleg van de geplande ophoging.
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6 CONCLUSIES EN AANDACHTSPUNTEN

6.1 Conclusies
In het project IJzergieterij dat gelegen is aan de Rivierdijk langs de Beneden Merwede te Hardinxveld-
Giessendamheeft men voornemens om langs de Rivierdijk een verhoogd plein aan te brengen dat uitkijkt
over de bestaande dijk. Om dit te kunnen realiseren wordt er circa 4,1 m opgehoogd tegen het binnentalud
van de bestaande Rivierdijk.

Op basis van de berekeningsresultaten van de uitgevoerde zettingsberekeningen wordt geconcludeerd dat
bij de ophoging van de Rivierdijk ter plaatse van E-E, eindzettingen zijn berekend van circa 1,08 m á 1,21
m bij de binnendijkse ophoging en circa 0,05 m nabij de kruin van de dijk.

Ter plaatse van het plateau waar de ophoging wordt aangebracht dient circa 1,10 m à 1,20 m
zettingscompensatie aangebracht te worden als zettingscompensatie bovenop de netto ophoging.

Ter plaatse van de kruin van de dijk treden treedt er 0,05 m zetting op over een periode van 30 jaar. De
kruin van de dijk ligt nu op circa NAP+5,34 m. Dit betekent dat na een periode van 30 jaar de kruin van de
dijk naar een niveau van circa NAP +5,29 m zakt. Hiermee wordt nog steeds voldaan aan de normhoogte
van de dijk van NAP +5,05 m.

Op basis van de uigevoerde stabilititeitsberekeningen in de huidige situatie, in de toekomstige eindfase en
in de uitvoeringsfase wordt geconcludeerd dat zowel de binnenwaartse als buitenwaartse stabiliteit van de
huidige kade niet negatief wordt beinvloed door de aanleg van de geplande ophoging.

6.2 Aandachtspunten en raakvlakken
· Opgemerkt dient te worden dat voor de resultaten van de berekende zettingen een standaard

nauwkeurigheidsmarge geldt van +/- 30%. Uit de praktijk blijkt dat de natuurlijke variatie aan
grondslag, het beperkte terrein- en laboratoriumonderzoek, evenals de onnauwkeurigheid van de
gebruikte rekenmodellen kunnen leiden tot afwijkingen van de rekenresultaten;

· De berekende stabiliteit in de huidige situatie geldt slechts als indicatie en referentie voor de stabiliteit
in de toekomstige situatie.
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Bijlage 1: Bovenaanzicht, dwarsdoorsneden
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Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Bijlage 2: Beschikbaar grondonderzoek







GEOMET

PO
W

ER
ED

 BY
 ABO

-G
RO

UP

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Veldrapport betreffende grondonderzoek 
 IJzergieterij nabij de Rivierdijk  

te Hardinxveld-Giessendam  
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht nummer AA16261-1 
 
 Datum rapport 9 mei 2017 



AA16261-1 blz. 1    
 
 
 

rapportcontrole: A.F. van der Burg dd. opgesteld door: A.W. Rijnshof 

 

 

 

0 1 7 2  4 4  9 8  2 2  

 
 
 
 
 
 
 
 

Veldrapport betreffende grondonderzoek 
 IJzergieterij nabij de Rivierdijk  

te Hardinxveld-Giessendam  
 
 
 
 
 
 
 
 Opdracht nr. AA16261-1 

 
 Datum rapport 9 mei 2017 
 
 
 Opdrachtgever Inter Geotechniek BV 
  Langesteijn 122  
  3342 LG hendrik Ido Ambacht 
   
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
- sondeergrafieken met kleefmeting 01 t/m 10 
-  boorstaten HB01 t/m HB05 
-   laboratoriumonderzoek 2017-087, 3 pagina’s 
- situatietekening T01 
 



AA16261-1 blz. 2    
 
 
 

 
0 1 7 2  4 4  9 8  2 2  

WERKOMSCHRIJVING 
 
 
Op 30 maart 2017 ontving Geosonda van Inter Geotechniek de opdracht voor het 
uitvoeren van een grondonderzoek betreffende de herinrichting van een projectlocatie 
aan de Rivierdijk te Hardinxveld-Giessendam. De resultaten van het grondonderzoek zijn 
in dit veldrapport opgenomen. 
 
Sonderingen 
 
Uitgevoerd werden 10 diepsonderingen met meting van de plaatselijke mantelwrijving. 
Het resultaat van de sonderingen is gepresenteerd op de sondeergrafieken 01 t/m 10.  
De diepte op de sondeergrafieken is gegeven in meters ten opzichte van NAP. De 
sondeerlocaties zijn uitgezet en ingemeten met dGPS-RTK en weergegeven in de 
bijgevoegde situatietekening T01. 
 
De sonderingen zijn uitgevoerd met een elektrische conus met hellingmeter conform 
NEN-EN-ISO 22476-1. Met de elektrische conus vindt een directe en continue meting 
plaats van zowel de weerstand aan de conuspunt als van de wrijving langs de 
kleefmantel. De continue registratie van de ondervonden bodemweerstand verzekert een 
gedetailleerd beeld van de bodemopbouw. Dit geldt niet alleen voor de sterkte van de 
bodem, maar tevens met betrekking tot de aard van de aanwezige grondlagen. 
 
De verhouding tussen wrijvingsweerstand en conusweerstand, het zogenaamde 
wrijvingsgetal, heeft namelijk voor iedere grondsoort een andere waarde. Als indicatie 
gelden voor de gladde elektrische conus bij normaal geconsolideerde gronden onder de 
grondwaterstand de navolgende relaties: 
 
 wrijvingsgetal in % grondsoort 
 0,3 – 1,2 zand, grof tot fijn 
 1,5 – 2,0 silt 
 2,5 – 5,0 klei 
 > 5,0 veen 
 
Tussen de verschillende grondsoorten komen overgangsvormen voor waardoor de 
aangegeven grenzen niet als hard zijn te beschouwen.  
 
In de conus bevindt zich een hellingmeter waardoor een controle mogelijk is op een 
eventueel afwijken van de verticaal. De gemeten afwijkingen zijn gepresenteerd op de 
sondeergrafieken. Bijzondere afwijkingen zijn in het algemeen niet vastgesteld.  
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Boringen 
 
Ter beoordeling van de toplagen werden 5 handboringen uitgevoerd tot een diepte van 5 
meter, waarbij 31 kopeckysteekringen zijn gestoken. De handboringen zijn uitgevoerd 
met de edelmanboor, handguts en zuigerboor. De zintuiglijke waarnemingen van het 
opgeboorde is weergegeven in de handboorstaten HB01 t/m HB05. De boorlocaties zijn 
uitgezet en ingemeten met dGPS-RTK en weergegeven in de bijgevoegde 
situatietekening T01. 
 
De 31 kopeckysteekringen zijn aan het laboratorium van Gemeentewerken Rotterdam 
aangeboden voor analyse. Tevens werden de volumegewichten en watergehalte van de 
grondmonsters bepaald. De diepte op de boorstaten is gegeven in meters ten opzichte 
van NAP. De resultaten zijn weergegeven in het onderzoeksrapport 2017-087, welke in 
de bijlage is toegevoegd. 
 
Alphen aan den Rijn, 9 mei 2017 GEOSONDA B.V. 
 
 
 
 ing. A.F. van der Burg 
 Hoofd Buitendienst 
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Wrijvingsweerstand (fs) in MPa Helling (I) in gradenx
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VLG-laboratorium 
Marconistraat 1A 
3029 AE ROTTERDAM 

 
 
Geosonda B.V. 
T.a.v. de heer R. Lansbergen 
Postbus 670 
2400 AR ALPHEN AAN DEN RIJN 
 
 
 
 

Rotterdam, 9 mei 2017 
 
 
Uw kenmerk : AA16261 
Ons kenmerk : 2017-087 
 
 
Contactpersoon: D. Zandbergen (d.zandbergen@rotterdam.nl 0622258727) 
 

ONDERZOEKSRAPPORT 
 
Hierbij zenden wij u de resultaten van het onderzoek welke op uw verzoek werden uitgevoerd. 
 
Soort monster(s), aangeboden als zijnde: 
- Grondmonsters 
Monsterneming door:    
- Opdrachtgever 
Monsters hebben betrekking op: 
- AA16261, IJzergieterij nabij Rivierdijk te Hardinxveld-Giessendam 
 
Indien gewenst, zijn wij gaarne bereid u nadere toelichting te verstrekken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Veld- en Laboratoriummetingen Gww 
Afdeling laboratorium 
 
 
 
 
 
Ing. D. Zandbergen 
Projectleider  
 
 
 
 
 
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden vermenigvuldigd. 
De resultaten hebben alleen betrekking op de onderzochte monsters.  
De VLG is niet verantwoordelijk voor de herkomst en kwaliteit van aangeleverde monsters van derden.  
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Ons kenmerk : 2017-087 
Aantal/hoeveelheid : 31 kopecky steekringen  
Ontvangst d.d. : 3 mei 2017 Onderzoek d.d.: mei 2017 
Omschrijving en conditie : In goede staat aangeleverd 
Herkomst : Hardinxveld-Giessendam 
Werkwijze monsterneming : Steekboringen 
Bijzonderheden : De bovenste meter van de 5 boringen waren vrij droge monsters 

daardoor een lage verzadigingsgraad.  
Gewenst onderzoek(en) : Volumegewicht, watergehalte, poriegehalte, verzadigingsgraad en 

classificatie. 
 

Referentiemethode(n) : Eigen methode GEO17, gelijkwaardig aan NEN 5112 en conform 
NEN 5104. 

 
RESULTATEN  
 
AA16261 
 

HB01 
monster diepte grondsoort volume- volume- water- porie- verza- 

  [m-mv]   gewicht gewicht gehalte gehalte digings- 
      nat droog     graad 
      [kN/m3] [kN/m3] [%m/m d.s.] [%] [%] 

1 0,25-0,30 Z(zf)s1h1 zwart 14,7 14,1 4 46 12 
2 1,50-1,55 Z(zf)s1h1 zwart 18,2 14,5 25 44 83 
3 2,25-2,30 Ks3h1 met zand grind1 18,4 14,2 29 45 91 
4 2,60-2,65 Ks3h1 zandsporen grind1 17,9 13,1 37 50 97 
5 3,25-3,30 Ks3h1 18,0 13,5 33 48 93 
6 3,90-3,95 Ks2h2 15,9 10,4 53 58 95 
7 4,30-4,35 Ks3h1 17,1 11,9 45 54 97 

HB02 
monster diepte grondsoort volume- volume- water- porie- verza- 

  [m-mv]   gewicht gewicht gehalte gehalte digings- 
      nat droog     graad 
      [kN/m3] [kN/m3] [%m/m d.s.] [%] [%] 

1 0,70-0,75 Z(mg)s1h1 grind1 15,9 15,2 5 42 17 
2 1,25-1,30 Z(mg)s1h1 kleisporen 18,2 15,7 16 40 64 
3 2,10-2,15 Z(mg)s1h1 kleisporen 20,2 16,7 21 36 99 
4 4,00-4,05 Z(mg)s1h1 kleisporen 19,5 15,6 26 40 99 
5 4,45-4,50 Ks3h1 17,9 13,6 32 48 90 

 

 



 

   
Pagina 3 van 3 VLG-laboratorium 

 
 
Ons kenmerk : 2017-087 
 
AA16261 
 

HB03 
monster diepte grondsoort volume- volume- water- porie- verza- 

  [m-mv]   gewicht gewicht gehalte gehalte digings- 
      nat droog     graad 
      [kN/m3] [kN/m3] [%m/m d.s.] [%] [%] 

1 0,60-0,65 Z(mf)s1h2 grind1 17,3 14,9 17 43 58 
2 0,70-0,75 Z(uf)kh1 puin1 17,9 15,0 19 42 68 
3 1,20-1,25 Lz3 20,0 16,0 25 39 100 
4 1,65-1,70 Z(mf)s1h1 19,6 16,4 19 37 85 
5 2,40-2,45 Ks4h1 18,4 13,9 32 47 97 
6 3,30-3,35 Ks4h1 18,1 13,5 34 48 95 
7 4,05-4,10 Ks2h2 15,3 9,1 69 64 98 

HB04 
monster diepte grondsoort volume- volume- water- porie- verza- 

  [m-mv]   gewicht gewicht gehalte gehalte digings- 
      nat droog     graad 
      [kN/m3] [kN/m3] [%m/m d.s.] [%] [%] 

1 0,70-0,75 Z(mf)s1h1 14,5 13,8 5 47 16 
2 1,20-1,25 Ks4h1 zandsporen 18,6 14,7 27 44 90 
3 1,40-1,45 Z(mf)s1h1 19,8 16,6 19 36 88 
4 1,70-1,75 Kz1h1 19,9 16,3 22 37 98 
5 2,35-2,40 Kz3h1 schelpen1 19,2 15,5 24 41 92 
6 3,65-3,70 Ks4h1 zandsporen 18,2 13,9 31 47 93 
7 4,90-4,95 Ks2h2 zandsporen 16,8 12,0 40 52 92 

HB05 
monster diepte grondsoort volume- volume- water- porie- verza- 

  [m-mv]   gewicht gewicht gehalte gehalte digings- 
      nat droog     graad 
      [kN/m3] [kN/m3] [%m/m d.s.] [%] [%] 

1 0,65-0,70 Z(mf)s1h1 13,6 13,2 3 49 9 
2 1,50-1,55 Kz3h1 puin1 17,1 13,1 31 50 81 
3 2,80-2,85 Ks3h2 puin1 slibachtig 17,1 11,9 43 53 97 
4 3,75-3,80 Ks3h1 veensporen 17,0 11,5 48 56 98 
5 4,80-4,85 Ks3h1 18,3 13,9 32 46 95 

 





Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Bijlage 3: Leggerprofiel Rivierdijk Beneden-Merwede Hardinxveld-Giessendam



Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing



Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Bijlage 4: Resultaten zettingsberekening dwarsprofiel E-E
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2 Echo of the Input

2.1 Pl-lines

Pl-line number Co-ordinates [m]
1  - X - 0.000 96.800
1  - Y - 0.700 0.700

2.2 General Data

Soil model: Koppejan
Consolidation model: Terzaghi
Strain model: Natural
Groundwater level: Initial determined by Pl-line number 1
Unit weight of water: 9.81 [kN/m³]
Dispersion conditions layer boundaries
- Top: drained
- Bottom: drained
Stress distribution
- Soil: Boussinesq
- Loads: None
End of consolidation: 10000.00 [days]
With maintain profile
(only for non uniform loads)
- Material: Superelevation
- Time: 0.00 [days]
- Unit weight above phreatic.: 18.00 [kN/m³]
- Unit weight below phreatic: 20.00 [kN/m³]
- Iteration stop criterium: 0.10 [m]
Pc (initial): Variable parallel to the initial effective stress
Pc (per step): Automatic increased to the final effective stresses
No imaginary surface
With submerging
(only for non uniform loads)
- Iteration stop criterium : 0.10 [m]
Load column width
- Non-Uniform Loads : 1.00 [m]
- Trapeziform Loads : 1.00 [m]

2.3 Soil Profiles

Layer Material name Pl-line Pl-line
number top bottom

13 Zand 1 1
12 Klei 1 1
11 Klei Cat 1 of Cat 2 1 1
10 Stortsteen 1 1
9 Klei 1 1
8 Zand 1 1
7 Kernklei 1 1
6 Zand 1 1
5 Klei siltig 1 1
4 Veen 1 1
3 Klei humeus 1 1
2 Basisveen 1 1
1 Zand pleistoceen 1 1

2.4 Soil Properties

Layer Drained Unit weight
number Unsaturated Saturated

[kN/m³] [kN/m³]
13 Yes 18.00 20.00
12 No 18.00 18.00
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Layer Drained Unit weight
number Unsaturated Saturated

[kN/m³] [kN/m³]
11 No 18.00 18.00
10 Yes 19.00 21.00
9 No 18.00 18.00
8 Yes 18.00 20.00
7 No 18.00 18.00
6 Yes 18.00 20.00
5 No 17.00 17.00
4 No 12.00 12.00
3 No 14.00 14.00
2 No 12.00 12.00
1 Yes 19.00 21.00

Layer Vert. consolid.
number coefficient Cv

[m²/s]
13 -
12 7.00E-08
11 7.00E-08
10 -
9 7.00E-08
8 -
7 7.00E-08
6 -
5 4.50E-07
4 1.20E-06
3 1.50E-07
2 1.10E-06
1 -

Layer Precons. POP OCR
number pressure

[kN/m²] [kN/m²] [-]
13 - - 1.10
12 - - 1.10
11 - - 1.10
10 - - 1.10
9 - - 1.10
8 - - 1.10
7 - - 1.10
6 - - 1.10
5 - - 1.10
4 - - 1.10
3 - - 1.10
2 - - 1.10
1 - - 1.10

Layer Primary compr. coeff. Secular compr. coef. Swell constants
number Cp [-] Cp' [-] Cs [-] Cs' [-] Ap [-] As [-]

13 8.00E+02 2.00E+02 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09
12 1.00E+02 2.50E+01 1.28E+03 3.20E+02 1.00E+09 1.00E+09
11 1.00E+02 2.50E+01 1.28E+03 3.20E+02 1.00E+09 1.00E+09
10 2.40E+03 6.00E+02 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09
9 1.00E+02 2.50E+01 1.28E+03 3.20E+02 1.00E+09 1.00E+09
8 8.00E+02 2.00E+02 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09
7 1.00E+02 2.50E+01 1.28E+03 3.20E+02 1.00E+09 1.00E+09
6 8.00E+02 2.00E+02 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09
5 6.50E+01 1.50E+01 4.00E+02 3.50E+02 1.00E+09 1.00E+09
4 4.00E+01 5.00E+00 2.00E+02 3.30E+01 1.00E+09 1.00E+09
3 2.60E+01 1.00E+01 1.60E+02 7.20E+01 1.00E+09 1.00E+09
2 4.00E+01 5.50E+00 2.50E+02 1.40E+02 1.00E+09 1.00E+09
1 2.40E+03 6.00E+02 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09 1.00E+09
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2.5 Non-Uniform Loads

Load Time Unit weight
number Unsaturated Saturated

[days] [kN/m³] [kN/m³]
1 0 18.00 20.00

Load number Co-ordinates [m]
1  - X - 0.00 0.00 7.00 9.30 13.30 18.50
1  - Y - 2.60 3.25 3.25 3.19 3.34 6.34
1  - X - 19.90 22.60 64.60 67.40
1  - Y - 6.40 6.50 6.50 5.00

2.6 Verticals

Vertical number X co-ordinates [m]
1 - 5 28.310 50.061 64.409 67.461 71.057
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3 Settlements

3.1 Settlements

Vertical X co-ordinate Z co-ordinate Surface level Settlement
number [m] [m] [m] [m]

1 28.31 0.00 2.55 1.079 
2 50.06 0.00 2.44 1.206 
3 64.41 0.00 4.09 0.500 
4 67.46 0.00 5.01 0.200 
5 71.06 0.00 5.34 0.052 

3.2 Residual Times

Vertical Time Settlement Part of final Residual
number settlement settlements

[days] [m] [%] [m]
1 180 0.578 53.548 0.501

270 0.670 62.103 0.409
360 0.741 68.684 0.338
720 0.905 83.877 0.174

2 180 0.735 60.939 0.471
270 0.839 69.568 0.367
360 0.911 75.581 0.294
720 1.057 87.662 0.149

3 180 0.344 68.873 0.156
270 0.378 75.556 0.122
360 0.401 80.260 0.099
720 0.448 89.478 0.053

4 180 0.129 64.334 0.071
270 0.144 72.144 0.056
360 0.155 77.679 0.045
720 0.177 88.354 0.023

5 180 0.031 60.112 0.021
270 0.036 68.946 0.016
360 0.039 75.126 0.013
720 0.045 86.773 0.007

3.3 Maintain Profile Calculation Results

Load 1 consists of 201.520 m3 per Width
The extra amount of soil to be added is 68.504 m3 per Width
This equals the found settlements for non-uniform loads

End of Report



Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Bijlage 5: Resultaten Stabiliteit bestaande situatie
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Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Bijlage 6: Resultaten stabiliteit toekomstige gebruiksfase
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Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing

Bijlage 7: Resultaten stabiliteit uitvoeringsfase
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1 Aanleiding 
In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is een woningbouwontwikkeling gepland op een perceel met 
bedrijfsbestemming, gelegen in de omgeving van de IJzergieterij aan de Rivierdijk.  
Voor dit plan ‘De IJzergieterij’, zijn circa 140 nieuwe woningen gepland. Deze nieuwe woningen zullen leiden 
tot extra verkeer op het bestaande wegennet Peulenstraat-Zuid, het westelijke deel van de Rivierdijk en de 
Nieuweweg-Zuid. Als er geen woningen komen, bestaat de mogelijkheid, gelet op het vigerende 
bestemmingsplan,  dat de locatie weer actiever gebruikt gaat worden door bedrijven en dit ook extra 
(vracht)verkeer met zich meebrengt.  
De gemeente en De Coalitie/klankbordgroep (gevormd door Bewonersbelangen Peulenstraat-Zuid, 
Bewonersvereniging Nieuweweg en Klankbordgroep IJzergieterij (KBG)) verschillen van mening, of “het 
bovengenoemde wegennet in voldoende mate bestand is tegen de toenemende verkeersdruk, die  
voortvloeit uit het plan ‘De IJzergieterij’”. Voorts heeft De Coalitie/klankbordgroep twijfel of de 
verkeersveiligheid voor alle weggebruikers voldoende gewogen en geborgd is in een voorkeursoplossing 
die de gemeente en de ontwikkelaar van de locatie hebben gezocht. Deze voorkeursoplossing betreft de 
inrichting van de ontwikkellocatie en de omgeving ten behoeve van de verkeersafwikkeling en -veiligheid.  
 
Dit heeft tot een impasse geleid.  
Om uit die impasse te komen heeft HaskoningDHV Nederland BV, hierna te noemen Royal HaskoningDHV 
om de inbreng van De Coalitie/klankbordgroep te bestuderen en te onderzoeken of de tot nu toe 
voorgestelde oplossingen van de gemeente en ontwikkelaar voor de afwikkeling van het verkeer 
daadwerkelijk zorgen voor een goede en veilige verkeerssituatie.  
In aanvulling hierop is ons gevraagd om, rekening houdend met beschikbare ruimte en kosten, en 
gebaseerd op de inbreng van De Coalitie/klankbordgroep of eigen expertise, verbetervoorstellen voor de 
verkeersafwikkeling en -veiligheid te doen. 
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2 Gehanteerde aanpak 
2.1 Bestuderen ontwikkelde oplossingen 
Als eerste stap hebben wij de beschikbare stukken bestudeerd, die door de diverse partijen, gemeente, 
projectontwikkelaar en De Coalitie zijn geproduceerd.   
Wij hebben deze beoordeeld aan de hand van beschikbare gegevens betreffende de feitelijke, huidige en 
toekomstige verkeerssituatie: 

• De beschikbare verkeersruimte in de vorm van afmetingen en inrichting van het dwarsprofiel van 
de betrokken wegen, Rivierdijk, Peulenstraat en Nieuweweg-Zuid. 

• Het huidige en toekomstige gebruik van de wegen (fiets, personenauto, vrachtauto, openbaar 
vervoer en positie voetganger). 

• Het verkeersregiem (toegestane snelheid, ge- en verboden, etc.). 
 
Bij de beoordeling hebben wij als uitgangspunt voor alle uitgewerkte oplossingen gehanteerd om de huidige 
situatie als referentie te nemen en vervolgens na te gaan, welke wijzigingen in de verkeerssituatie zullen 
ontstaan als gevolg van de realisatie van het plan. Daarbij is met name ook van belang, in hoeverre de 
huidige situatie voldoet aan te stellen eisen op het vlak van verkeersafwikkeling en -veiligheid (op basis van 
de principes van een Duurzaam veilig wegverkeer1). 
Het DV-principe is gebaseerd op een vijftal pijlers: 

• functionaliteit 
• homogeniteit 
• herkenbaarheid 
• vergevingsgezindheid 
• statusonderkenning 

 
Het principe van functionaliteit betekent dat iedere weg ontworpen wordt voor een specifieke functie. Daarbij 
worden drie wegtypen onderscheiden: 

• de stroomweg 
• gebiedsontsluitingsweg 
• erftoegangsweg. 

Daarbij is de stroomweg bedoeld om verkeer te laten doorstromen en niet om woonwijken te ontsluiten. En 
de erftoegangsweg is bedoeld om woningen, bedrijven, parkeerplaatsen en dergelijke te bereiken. De 
gebiedsontsluitingsweg vormt de verbinding tussen stroomweg en erftoegangsweg. 
 
Homogeniteit houdt in dat de verschillen in massa, richting en snelheid van vervoermiddelen moeten worden 
beperkt. Bij lage snelheden kunnen auto's en fietsers veilig van dezelfde weg gebruikmaken, maar bij 
hogere snelheid is alleen veilig verkeer mogelijk, indien er geen tegenliggers zijn op dezelfde rijbaan, er 
geen kruisend verkeer is en indien motorvoertuigen niet van dezelfde rijbaan gebruik maken als langzaam 
verkeer.  
 
Herkenbaarheid betekent dat het wegverloop en wegbeeld herkenbaar moet zijn voor de gebruiker. Dit 
betekent dat het wegontwerp geen verrassingen mag bevatten, maar dat het gewenste gedrag van de 
weggebruiker wordt ondersteund door het ontwerp. 
 
Vergevingsgezindheid is erop gebaseerd, dat niet alle fouten van weggebruikers kunnen worden 
voorkomen. Maar dat deze wel kunnen worden opgevangen, bijvoorbeeld door de anticipatie van andere 
weggebruikers en door het weghalen of afschermen van gevaarlijke objecten naast de weg, zoals bomen, 
waardoor ernstig letsel bij ongevallen kan worden voorkómen.  

                                                      
1 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft de principes neergelegd in haar nota van 1992 en sindsdien een 
aantal keren geactualiseerd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Massa_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anticipatie&action=edit&redlink=1
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Bij statusonderkenning, gaat het om het herkennen van een verminderde bekwaamheid tot deelname aan 
het verkeer, bijvoorbeeld door vermoeidheid of alcoholgebruik.  
 
Daarnaast hebben wij de thans optredende en de voor 2030 in het verkeersmodel geprognotiseerde 
verkeersintensiteiten op wegvakken en kruispunten vergeleken met de capaciteit ervan; waarbij de 
capaciteit van de kruispunten in stedelijk gebied meestal maatgevend is.  
Duurzaam Veilig vormt hierbij ook de ingang voor de beoordeling van de voorgestelde oplossingen ten 
aanzien van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Hoewel deze laatste aspecten impliciet zijn 
opgenomen in het concept van Duurzaam Veilig (DV), achten wij het van groot belang deze aspecten in het 
geval van het project IJzergieterij expliciet te benoemen. Wij baseren ons daarbij op de vertaling door 
CROW2 van de DV-principes, zoals vastgelegd in de betreffende onderdelen van het Handboek ASVV3.  
Indien dat het geval is, toetsen wij de ingevoerde uitgangspunten voor het project ten aanzien van het aantal 
autoverplaatsingen aan de door CROW aanbevolen kencijfers betreffende de verkeersgeneratie van 
woningen en appartementen. Ook indien dit niet het geval is, hanteren wij deze kencijfers bij de beoordeling 
van de voorgestelde oplossingen. 
Voorts maken wij een inschatting van de verdeling van het verkeer vanuit het plan IJzergieterij over de 
verschillende wegen, die daarvoor in aanmerking komen, Rivierdijk, Peulenstraat en Nieuweweg-Zuid. 
  

                                                      
2 CROW het kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer 
3 “Handboek ASVV”, 2012, CROW  
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3 Gehanteerde criteria en uitwerking 

3.1 Algemeen 

Bij de beoordeling van zowel de huidige situatie als de voorstellen hanteren wij de volgende criteria: 
• Voldoet oplossing aan Duurzaam Veilig (DV)? 
• Qua hiërarchie van wegen. 
• Qua wegprofielen. 
• Qua verkeersregiem. 
• Welke intensiteiten treden nu op en na realisatie plan in toekomstjaar? 
• Wat is de intensiteits-/capaciteitsverhouding van de beschouwde wegen en kruispunten: voldoen 

deze aan de gangbare criteria? 
• Zijn de voorgestane oplossingen verkeersveilig? 
• Voldoen de voorgestane oplossingen aan gangbare eisen van verkeersleefbaarheid? 

 

3.2 Uitwerking 

3.2.1 Hiërarchie wegennet 

Het onderzoeksgebied wordt op dit moment ontsloten via de Peulenstraat-zuid richting centrum en de 
noordelijk gelegen wijken en via de Rivierdijk west richting de oostelijke wijken. Beide wegen functioneren 
als erftoegangsweg: zij ontsluiten de direct langs de wegen gelegen woningen en bedrijven. 
In de huidige situatie functioneren de Wieling en de Nieuweweg/Rivierdijk oost vervolgens als 
gebiedsontsluitingsweg: zij verzamelen en verdelen het verkeer van/naar de omliggende wijken, waarbij de 
Nieuweweg vervolgens aansluit op de stroomweg A15. 
  

3.2.2 Wegprofiel Duurzaam Veilig en verkeersregiem 

Zoals hiervoor vermeld, is bij de Peulenstraat-zuid en de Rivierdijk west duidelijk sprake van erftoegangs-
wegen. Aan de functionaliteit en homogeniteit is in principe al voldaan. En met name een juiste inrichting, 
die de aard van de weg ondersteunt, is gewenst om het beoogde gebruik te bewerkstelligen. In het gebied 
is dus sprake van een 30-km/h-gebied. Dit gebied wordt aangeduid met zonebord RVV A01-30ZB. Dit bord 
staat zowel nabij het kruispunt met de Nieuweweg-Rivierdijk oost als bij het kruispunt van de Peulenstraat 
Zuid met de Wieling. Voorts is een inrijverbod voor vrachtverkeer (uitgezonderd bedienend verkeer) 
ingesteld, aangeduid met bord C07, met verschillende onderborden aan de beide zijden.  
 
Het CROW heeft de inrichtingsprincipes uitgewerkt in het Handboek ASVV uit 2012.  
De aanbevolen wegbreedte voor een erftoegangsweg die in twee richtingen wordt bereden is volgens 
CROW minimaal 4,80 m en als ideaal wordt een profiel van 5,80 m beschouwd. 
Snelheidsremmers worden aanbevolen op een maximale afstand van 125 m; er is een voorkeur voor 100 
m. Bij meer dan deze afstand kan het effect optreden van remmende en optrekkende auto’s tussen de 
remmers. 
Als verticale snelheidsremmers kunnen in principe zowel plateaus, drempels als punaises worden 
toegepast: de standaardhoogte is 8 tot 12 cm afhankelijk van het type voertuig dat van de wegen gebruik 
maakt.  
Bij horizontale snelheidsremmers moet gedacht worden aan rijbaanversmallingen, ofwel aan beide zijden 
van de weg dan wel aan een zijde, hetgeen een zeker slalomeffect veroorzaakt. Daarbij speelt verder mee, 
dat het remmend effect van rijbaanversmallingen beperkt tot nihil is bij lage intensiteiten. 



 

3-12-2019 SECOND OPINION  BG8459TPRP1912031310 5  

 

Ten aanzien van een voetpad is geen sprake van concrete cijfers. De ervaring leert, dat dit erg afhankelijk 
is van de verkeerintensiteit en het aantal potentiële voetgangers. 
 
Zowel de Peulenstraat-zuid als de Rivierdijk west voldoet in hoofdlijnen aan de genoemde principes. Over 
de gehele lengte wordt op de weg of in vakken geparkeerd. Dit heeft tot gevolg dat er lokaal een 
passeerprobleem ontstaat. Dit is opgelost door op regelmatige afstanden plateaus met een afwijkende 
verharding aan te brengen, waar een parkeerverbod geldt. Deze plateaus vormen tegelijkertijd 
verkeersremmers. 
 

3.2.3 Huidige en toekomstige verkeersintensiteiten 

Ten aanzien van de acceptabele verkeersintensiteit op een erftoegangsweg werd in het verleden, in de 
versie van het ASVV 2004, een intensiteit van 5.000 à 6.000 motorvoertuigen/etmaal genoemd bij een 
maximale spitsintensiteit van 10%. Daarbij wordt opgemerkt dat de stedenbouwkundige opzet, uitstraling 
en vormgeving van het gebied van belang zijn.  
In december 2017 zijn tellingen verricht op de Peulenstraat-zuid en in januari 2018 op de Rivierdijk west. 
Op de Peulenstraat-zuid zijn direct ten zuiden van de A15 op een gemiddelde werkdag 470 motorvoertuigen 
per etmaal waargenomen, en in het spitsuur 46 (16:00 -17:00 h) in beide richtingen tezamen. Op die 
werkdag zijn hier 6 zware vrachtwagens gemeten en 9 middelzware (bestelbussen e.d.). De hoogste 
intensiteit is gemeten op de donderdag: 490 mvt/etm; op de zondag de laagste 256 mvt/etm. 
Op de Rivierdijk west zijn op een gemiddelde werkdag 595 mvt/etm gemeten, en in het spitsuur 48 (16:00 -
17:00 h) in beide richtingen tezamen. Op die werkdag zijn hier 8 zware vrachtwagens gemeten en 23 
middelzware (bestelbussen e.d.). De hoogste intensiteit is gemeten op de donderdag: 658 mvt/etm; op de 
zondag de laagste 372 mvt/etm. 
 
De gemeente beschikt over verkeersprognoses van het Verkeersmodel Drechtsteden voor 2030.  
Dit verkeersmodel kent meerdere scenario’s. Wanneer wij uitgaan van het hoge scenario, dan berekent dit 
model 1.100 mvt/etm op de Peulenstraat ter hoogte van de Wieling en 1.000 mvt/etm op de Rivierdijk ter 
hoogte van de aansluiting op de Nieuweweg-Rivierdijk oost.  
Op de Rivierdijk oost wordt ter hoogte van de aansluiting Rivierdijk west een intensiteit geprognotiseerd van 
8.900 mvt/etm en op de Nieuweweg ter hoogte van de aansluiting 9.100 mvt/etm in twee richtingen tezamen. 
In de geprognotiseerde intensiteiten op de Peulenstraat-zuid en de Rivierdijk west is het door de IJzergieterij 
gegenereerde verkeer reeds opgenomen4.  
 

3.2.4 Verhouding tussen intensiteit en capaciteit 

Zoals duidelijk mag zijn uit de vorige paragraaf, is de capaciteit van zowel de Peulenstraat-zuid als de 
Rivierdijk west voldoende voor de functie die beide wegen hebben. Voor het beoordelen van de intensiteit-
capaciteitverhouding zijn, voor de kruispunten Rivierdijk – Nieuweweg en Peulenstraat-zuid – Wieling, 
kruispuntberekeningen uitgevoerd met behulp van de methode ‘Harders’. De methode Harders is een 
berekeningsmethode waarmee wachttijden op een voorrangskruispunt kunnen worden berekend. Daarbij 
zijn de wachttijden een indicator voor de verkeersveiligheid, aangezien bij (te) hoge wachttijden 
automobilisten en fietsers ongeduldig worden en meer risico’s nemen. 
In onderstaande tabel zijn de gehanteerde grenswaarden volgens Harders weergegeven, zoals die bij de 
beoordeling zijn gebruikt. 
 
 

                                                      
4 Volgens opgave van de gemeente zijn de prognoses gebaseerd op 120 appartementen en woningen en 300 m2 bvo horeca, waar 
thans gesproken wordt over 132 appartementen en 550 m2 bvo 
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Grenswaarden 
wachttijden 

Aantal 
seconden 

Overbelasting  
Erg lange wachttijd  
Lange wachttijd > 20 sec 
Matige wachttijd 20 sec 
Kleine wachttijd 15 sec 
Bijna geen wachttijd < 15 sec 
Geen wachttijd 0 sec 

Figuur 1: Grenswaarde wachttijden methode Harders 

 
De berekeningen zijn gedaan voor zowel ochtend- als avondspits voor het scenario 2030 Hoog op basis 
van intensiteiten vanuit het Drechtsteden-verkeersmodel van bureau Goudappel Coffeng. 
 
Tabel 1: Resultaten Kruispuntberekeningen Rivierdijk – Nieuweweg ochtendspits 2030 Hoog 

Straat Wachttijd Acceptabel 

Nieuweweg 0 sec.5 Ja 

Rivierdijk oost 0 sec. Ja 

Rivierdijk west < 15 sec. Ja 
 
Tabel 2: Resultaten Kruispuntberekeningen Rivierdijk – Nieuweweg avondspits 2030 Hoog 

Straat Wachttijd Acceptabel 

Nieuweweg 0 sec. Ja 

Rivierdijk oost 0 sec. Ja 

Rivierdijk west < 15 sec. Ja 
 
Tabel 3: Resultaten Kruispuntberekeningen Peulenstraat Zuid – Wieling ochtendspits 2030 Hoog 

Straat Wachttijd Acceptabel 

Peulenstraat Zuid < 15 sec. Ja 

Wieling oost 0 sec. Ja 

Wieling west 0 sec. Ja 
 
Tabel 4: Resultaten Kruispuntberekeningen Peulenstraat Zuid – Wieling avondspits 2030 Hoog 

Straat Wachttijd Acceptabel 

Peulenstraat Zuid < 15 sec. Ja 

Wieling oost 0 sec. Ja 

Wieling west 0 sec. Ja 

                                                      
5 0 seconde wachttijd duidt erop, dat er gemiddeld vrijwel geen tot geen wachttijd is. Dit is het resultaat als voertuigen op bepaalde 
richtingen in principe geen voorrang hoeven te verlenen en dus ongehinderd het kruispunt kunnen passeren of als de intensiteiten op 
conflicterende richtingen dusdanig laag zijn dat de voertuigen op deze richtingen vrijwel ongehinderd het kruispunt kunnen passeren 
(i.e. zonder te stoppen). 
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Op basis van de wachttijdresultaten kan worden vastgesteld dat het kruispunt van de Rivierdijk west met 
de Nieuweweg/Rivierdijk oost voldoende capaciteit heeft. Ook voor het kruispunt van de Peulenstraat-zuid 
met de Wieling geldt dat dit punt voldoende capaciteit heeft. De wachttijden zijn voor de toekomstige 
scenario’s ruim voldoende, waardoor ook de verkeersveiligheid op deze kruispunten, geredeneerd vanuit 
wachttijden, niet in het geding komt. 

3.2.5 Veiligheid voorgestane oplossingen en verkeersleefbaarheid. 

Op deze punten wordt ingegaan bij de behandeling van de voorgestane oplossingen in het volgende 
hoofdstuk. 
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4 Beoordeling van de verschillende oplossingen 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende voorgestelde oplossingen van de Gemeente, de projectont-wik-
kelaar en De Coalitie/klankbordroep op een rij gezet en beoordeeld Tevens zijn enkele oplossingen 
van RHDHV-zijde toegevoegd. Voor de beoordeling wordt de huidige situatie als uitgangs-
punt/referentie genomen. De uitgewerkte oplossingen zijn beoordeeld op de wijzigingen in de ver-
keerssituatie die ontstaan als gevolg van de realisatie van het plan. Hierbij zijn de beoordelingscriteria 
gehanteerd die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. 

4.1 Oplossingen van de Gemeente 

Herinrichting kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg 
Deze oplossing betreft een herinrichting van het 
kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg, waarbij het krui-
singsoppervlak enigszins wordt vergroot en een 
middeneiland wordt aangelegd. Een middeneiland 
verhoogt het veiligheidsgevoel van fietsers en de 
fysieke veiligheid, aangezien zij in twee etappes 
kunnen oversteken. Zo’n middeneiland bevordert 
hiermee de oversteekbaarheid voor fietsers en auto-
mobilisten. In de huidige situatie steken fietsers 
regelmatig vanuit de oostelijke richting in de richting 
van de Rivierdijk-west, vóór de kruising over en rijden als het ware tegen het verkeer in, en benaderen het 
kruispunt in tegengestelde richting om conflicterend autoverkeer te vermijden. Als de huidige situatie in 
stand wordt gehouden (i.e. geen herinrichting van het kruispunt plaatsvindt), dan blijft het gevoel van 
onveiligheid op dit kruispunt bestaan en zal dat door het toenemende auto- en fietsverkeer nog enigszins 
toenemen.  
De voorgestelde herinrichting met een middeneiland van bijna 5 m breed maakt het zowel voor fietsers als 
voor automobilisten mogelijk om het kruispunt in twee etappes over te steken. Een middeneiland zal 
daardoor de onveilige situatie ten opzichte van de huidige situatie sterk verbeteren, aangezien dan naar 
verwachting ook fietsers uit oostelijke richting gebruik zullen maken van het middeneiland om op de 
Rivierdijk-west te komen. Echter is de fysieke ruimte door de aanwezigheid van aangrenzende particuliere 
percelen beperkt, waardoor ook de ontwerpmogelijkheden beperkt zijn.  
De herinrichting van het kruispunt heeft ook invloed op het uitzonderlijk transport dat over dit kruispunt rijdt; 
maar vooral ook omgekeerd. Er rijden regelmatig tussen 1 en 5 voertuigen per dag van dit type transport 
over het kruispunt, bestemd voor of afkomstig van het nabijgelegen bedrijf Boerman Transport. Dit aantal 
is soms verspreid over een dag. Het komt evenwel ook voor dat dit aantal binnen een spitsuur over het 
kruispunt rijdt. Er zijn zowel voertuigen met een vaste lengte (van 16,5 tot 22,5 m) als uitschuifbare en 
dubbel uitschuifbare voertuigen. Uitgangspunt is dat de ladingbreedte maximaal 3,50 m is.  
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Figuur 2: Rijcurve uitzonderlijk transport met een lengte van 22,5 m 
 
Zoals uit bijgaande rijcurve-simulatie blijkt, is de voorgestelde herinrichting van het kruispunt met midden-
eiland geschikt om de bovengenoemde voertuigen op een veilige manier te verwerken, zij het dat een en 
ander erg krap is.  
Deze oplossing voldoet derhalve aan de eerdergenoemde criteria en is daarmee een realistische oplossing. 
 
Later is van de zijde van Boerman Transport nieuwe informatie binnengekomen, waarbij een grotere lengte 
en breedte van de gebruikte voertuigen wordt gemeld. Men heeft het over een lengte van ruim 30 m en een 
ladingbreedte van 4.20 m.  
In deze gevallen is sprake van zeer uitzonderlijke afmetingen, waarvan de voertuigen slechts onder bege-
leiding de weg op mogen, terwijl een ladingbreedte van 4,20 m zodanig is dat deze in veel stedelijke 
gebieden en op tweestrookswegen zodanig oversteken dat hiervoor diverse obstakels moeten worden 
verwijderd. Op deze afmetingen kan stedelijke infrastructuur niet worden gedimensioneerd. 
 
Daarom zijn wij uitgegaan van de wettelijk maximaal toegestane afmetingen voor voertuigen, waarvoor een 
ontheffing kan worden verkregen; deze zijn: 
 ladingbreedte: 3,50 meter 
 hoogte voertuig: 4,15 meter 
 lengte van de combinatie van trekker met uitschuifbare oplegger (beladen en onbeladen): 27 

meter. 
 
Wanneer wij nu een rijcurve-simulatie uitvoeren in het voorliggend ontwerp, dan blijkt de oplossing niet meer 
te voldoen: een dergelijk omvangrijk voertuig vereist meer ruimte, zoals uit bijgaande rijcurve-simulatie blijkt. 
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Figuur 3: Rijcurve uitzonderlijk transport met een lengte van 27 m 
 
Te onderzoeken is eventueel, of met enige verruiming van het ontwerp deze voertuigen wel zijn in te passen. 
 
Ontsluitingsroute in nieuwe wijk 
Deze oplossing houdt in dat er een route komt door de nieuwe 
wijk, voortkomend uit het plan De IJzergieterij. Deze nieuwe 
route vormt in deze configuratie de belangrijkste ontsluiting 
voor de bewoners van de nieuwe wijk en fungeert voor een 
belangrijk deel als alternatief voor de Rivierdijk. Door deze 
extra/alternatieve route wordt het noordelijke deel van de 
Rivierdijk tot de aansluiting op deze nieuwe route niet extra 
belast met nieuw verkeer uit de nieuwe wijk. Deze oplossing 
kan goed functioneren, maar is wel een deeloplossing, 
aangezien niet de hele Rivierdijk wordt ontlast. Het deel vanaf 
de aansluiting van deze nieuwe route richting het oosten 
wordt niet minder belast. Ook biedt deze nieuwe route geen 
oplossing voor de Peulenstraat-zuid.       
 
Gelet op de eerder geformuleerde criteria, is deze oplossing op zich een adequate oplossing ter ontsluiting 
van IJzergieterij.  
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4.2 Oplossingen van De Coalitie/klankbordroep 

Tweedeling wijk middels knip 
Deze oplossing houdt in dat het verkeer van, om en rondom 
de nieuwe wijk middels een knip op de Rivierdijk ter hoogte 
van de A15 in twee delen wordt gesplitst. Het verkeer dat 
afkomstig of bestemd is voor het westelijk deel van de wijk, 
zal dan via Peulenstraat-Zuid moeten rijden, terwijl het 
verkeer afkomstig of bestemd voor het oostelijk deel van de 
wijk via Rivierdijk-Nieuweweg zal moeten rijden. Deze knip 
houdt verder in dat doorgaand verkeer op de Rivierdijk niet 
meer mogelijk is, waardoor er sprake zal zijn van een 
enigszins kleiner verkeersaanbod. Er zijn echter geen 
gegevens over de omvang van doorgaand verkeer bekend; 
gelet op de totale intensiteit lijkt deze omvang mee te vallen. 
Uit de tellingen en de prognoses valt af te leiden dat het 
verkeer zich globaal fiftyfifty verdeelt richting noord en zuid6. 
Het aanbrengen van een knip zal ertoe leiden dat het aantal 
autobewegingen dat gegenereerd zal worden door de 
nieuwbouw niet hoger zal uitvallen op de Peulenstraat-Zuid of 
op de Rivierdijk dan zonder knip. Uiteraard is de exacte 
verdeling afhankelijk van de precieze plaats van de knip en 
hiermee de tweedeling van de wijk.  
Verder neemt het effect op omrijden enigszins toe. Dit effect is echter in tijd gezien, wat per automobilist 
omgereden zal worden, gering. Dit bedraagt niet meer dan enkele minuten, aangezien de omrijroutes in 
rijtijd weinig verschillen in vergelijking met de situatie zonder knip. 
Overigens blijven de intensiteiten ruim onder de grens van maximum aanbevolen aantallen voor een 
erftoegangsweg. 
Ook deze oplossing voldoet aan de eerder gestelde criteria.  
Een nadeel is dat sprake is van beperking van de routekeuze van de bewoners van de Peulenstraat zuid 
en de Rivierdijk west en van de nieuwe wijk. Bovendien wordt de robuustheid van het wegennet wat minder: 
men kan op slechts één manier en in één richting de wijk verlaten en benaderen. 
 
Ontsluitingsweg noordelijk van de A15 met ovonde 
(Parkweg) 
Het realiseren van een ontsluitingsweg ten noorden van 
de A15 houdt in dat de nieuwe wijk en de bestaande 
bebouwing langs de Peulenstraat zuid en de Rivierdijk 
west middels een nieuw aan te leggen weg wordt 
ontsloten. Verder is een ovonde gedacht onder het via-
duct Nieuweweg/A15. Deze ontsluiting zal qua afname 
van verkeer positief zijn voor de Peulenstraat zuid en de 
Rivierdijk west. Echter, zal deze oplossing door ruimte-
gebrek bij de aansluiting op de Peulenstraat tot conse-
quentie hebben, dat tenminste twee woningen moeten 
worden geamoveerd en wellicht meer vanwege de beschikbare ruimte ter plaatse en het aanwezige 
hoogteverschil tussen de Rivierdijk en achterliggende gebied. Met name het viaduct over de A15 vormt hier 
een dwangpunt voor de inpassing/aansluiting van de weg. De aansluiting op de Nieuweweg/A15 middels 
een ovonde is uiterst moeilijk in te passen binnen de huidige infrastructuur, zo niet onmogelijk gezien de 

                                                      
6 De Graaf Traffic stelt op basis van expert judgement dat sprake zou zijn van  
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noodzakelijke ruimte om een extra weg aan te sluiten ter plaatse op de Nieuweweg. Ook zal aanleg van 
deze ontsluitingsweg betekenen dat omwonenden een groot gedeelte van het park/groen aan de noordzijde 
van de A15 zullen verliezen.    
Met name uit oogpunt van leefbaarheid en realisatiemogelijkheid scoort deze oplossing derhalve negatief. 
 
Ontsluitingsvarianten fietsstraat en Peulen 
De volgende varianten hebben als doel om de nieuwe wijk 
te ontsluiten via een fietsstraat ten zuiden van de A15 of 
via Peulen parallel ten noorden van de A15 in westelijke 
richting.  
 Voor de fietsstraat ten zuiden van de A15 geldt dat 

deze inpasbaar is in de fysieke ruimte, mits enkele 
gebouwen en woningen op het tracé geamoveerd 
worden. Verder zal rekening moeten worden 
gehouden met de beschikbare ruimte voor de 
beoogde breedte van de fietsstraat en vergt 
overbruggen van het hoogteverschil ter plaatse fors 
ruimte. Deze fietsstraat biedt een alternatief voor de omgeving van de Rivierdijk west richting de 
Nieuweweg en verder. Als onderdeel van de geplande lange-afstandsfietsroute heeft deze fietsstraat 
zeker een toegevoegde waarde. 

 Voor de variant Peulen, als alternatief voor de Peulenstraat-zuid, geldt dat het bijna onmogelijk is om 
deze ontsluitingsweg in de bestaande fysieke ruimte in te passen zonder drastische aanpassingen. 
Deze variant zal leiden tot het amoveren van verschillende huizen op het tracé en heeft effect op 
bestaand groen; met name ook de inpassing bij de bestaande wegen, zoals bijvoorbeeld de Rijnstraat 
of andere, afhankelijk van het gekozen tracé, levert grote problemen op. 
Gelet op deze problemen achten wij deze oplossing niet realistisch. 

 
Alternatieve route fietsers oost-west langs IJzer-
gieterij 
Deze oplossing betreft een alternatieve route voor 
fietsers die vanuit het oosten richting het westen van 
de Rivierdijk fietsen. Op het moment steken veel van 
deze fietsers vóór het kruispunt Rivierdijk-Nieuweweg 
over om het afbuigend verkeer op het kruisingsvlak te 
vermijden. Hierbij rijden de fietsers voor een gedeelte 
van hun rit tegen de rijrichting in. Een alternatieve 
route oost-west langs de IJzergieterij is positief voor 
de fietsers die deze oost-west beweging maken; een 
middengeleider in de Rivierdijk als oversteeklocatie is 
dan wel gewenst. Dit zorgt ervoor dat fietsers niet tegen de richting in fietsen. De veiligheid voor en 
veiligheidsgevoel van fietsers om en rondom dit kruispunt wordt met dit alternatief behoorlijk verhoogd. Ook 
is de fysieke ruimte voldoende om deze alternatieve fietsroute in te passen. Echter zijn er afspraken met 
bewoners ter plaatse die de uitvoering van dit alternatief blokkeren. Ook biedt dit alternatief geen oplossing 
voor fietsers die van de Rivierdijk uit westelijke richting, richting het noorden van de Nieuweweg afbuigen. 
Deze fietsers zullen alsnog bij de kruising moeten oversteken. 
Er is dus sprake van een deeloplossing, waardoor de toegevoegde waarde beperkt is, zo deze al te reali-
seren zou zijn.  
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Fietsoversteekplaats halverwege Nieuweweg 
Indien wij het voorstel goed interpreteren, dan betreft deze oplossing een 
fietsoversteekplaats halverwege de Nieuweweg. Bij deze oplossing wordt 
het fietsverkeer van de Rivierdijk aan de westzijde van de Nieuweweg naar 
de oversteekplaats (i.e. de fietsoversteekplaats halverwege Nieuweweg) 
geleid om daar de oversteek naar de oostzijde te maken. Deze oplossing 
heeft echter het nadeel dat fietsers tot aan de oversteekplaats in tegenge-
stelde richting moeten rijden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel van de fietsers en veroorzaakt bovendien verwarring bij 
automobilisten. Om de veiligheid van de overstekende fietsers te verho-
gen, zal bij deze fietsoversteekplaats gedacht moeten worden aan een 
middengeleider, zodat de fietsers in twee etappes kunnen oversteken. Een 
ander nadeel is dat de snelheid van auto’s (de oversteek ligt in een 
rechtstand) halverwege de Nieuweweg (i.e. de voorgestelde oversteek-
plaats) hoger is dan aan het einde van de Nieuweweg, waar de fietsers 
momenteel oversteken.  
 
 
Rotonde Wieling 
Deze oplossing betreft een rotonde bij de aansluiting Wieling - 
Peulenstraat-zuid, dat nu als mogelijk knelpunt wordt beleefd voor het 
verkeer vanuit de Peulenstraat-zuid naar de Wieling, met name 
richting het centrum en vice versa. Een dergelijke oplossing heeft in 
principe een positief effect op de verkeersveiligheid mits deze goed 
ontworpen is. 
Echter zijn de (toekomstige) wachttijden op het kruispunt dusdanig 
gering (zie paragraaf 3.2.4) dat een rotonde, geredeneerd vanuit 
wachttijden, niet nodig wordt geacht. Ook de verkeersveiligheid, 
geredeneerd vanuit wachttijden, is niet in het geding, aangezien 
automobilisten en fietsers (door de geringe  wachttijden) geen grote 
risico’s behoeven te nemen. 
Daarbij komt dat de rotonde alleen is in te passen in de beschikbare 
ruimte ten koste van een flink aantal parkeerplaatsen.  
 
 
Snelfietsroute in combinatie met een knip in de 
Rivierdijk 
Deze oplossing houdt in dat er een snelfietsroute 
wordt aangelegd ten noorden van de nieuwe wijk, 
over het noordelijke gedeelte van de Rivierdijk richting 
de Nieuweweg. Dit als onderdeel van de lange-
afstandsfietsroute Sliedrecht – Gorinchem. Deze 
oplossing is positief voor fietsers, aangezien dit een 
aantrekkelijk en extra fiets-ontsluitingsalternatief voor 
de bewoners in het gebied vormt. Nadeel van dit alternatief is dat er verschillende woningen, gebouwen en 
stukken groen op of dicht rondom het voorgestane fietstracé liggen. Er zal extra aandacht moeten worden 
besteed aan de inpasbaarheid van de snelfietsroute. 
Het deel van de route op de Rivierdijk zal worden ingericht als fietsstraat, waarover auto’s met aangepaste 
snelheid mogen rijden.  
Deze oplossing is vergelijkbaar met het alternatief ‘Ontsluitingsvariant fietsstraat’.  
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4.3 Voorstel oplossingen van RHDHV 

Eénrichtingsverkeer Nieuweweg en Peulenstraat-zuid 
Uitgaand éénrichtingsverkeer 
Bij deze oplossing worden bepaalde delen van wegen 
éénrichtingsverkeer gemaakt. Dit betekent zowel voor 
doorgaand verkeer als plaatselijk verkeer dat alleen in 
één richting kan worden gereden. Hierdoor wordt even-
tueel sluipverkeer gehalveerd. Het voorstel is om een 
beperkt stukje eenrichtingsverkeer in te stellen aan het 
begin van de Peulenstraat-zuid ter hoogte van de 
Wieling of bij de Rivierdijk ter hoogte van de Nieuwe-
weg. Hierbij gaat het om een stukje éénrichtingsver-
keer van slechts 20 à 75 meter. Door dit stukje éénrich-
tingsverkeer in lengte te beperken, zal het effect van 
omrijden voor bestemmingsverkeer tussen Peulen-
straat-zuid en Nieuweweg beperkt zijn. Alleen de inwo-
ners op het deel waar het éénrichtingsverkeer van 
kracht is, zullen om moeten rijden. Maar door gebruik 
te maken van de parkeerplaatsen gelegen op de 
Peulenstraat-Zuid ter hoogte van Wieling of de par-
keerplaatsen op de Rivierdijk ter hoogte van de 
Nieuweweg; zal omrijden voor inwoners op dit wegvak 
waar het éénrichtingsverkeer van kracht is, ook tot nul 
worden beperkt. Voorts biedt het toepassen van één-
richtingsverkeer op de Rivierdijk ter hoogte van de Nieuweweg, mogelijkheden voor een eenvoudiger 
ontwerp voor de kruising Rivierdijk-Nieuweweg. 
Bewoners net buiten het deel waar het éénrichtingsverkeer van kracht is, zullen wel om moeten rijden. 
Echter is dit effect in omrijtijd die per automobilist omgereden moet worden gering. Dit bedraagt niet meer 
dan enkele minuten, aangezien de omrijdroutes in het aantal minuten niet veel verschillen van de route op 
de Rivierdijk – Peulenstraat-Zuid. 
Een variant hierop is nog om het eenrichtingsverkeer alleen in de spitsperiode, bijvoorbeeld tussen 07:00 
en 09:00 h, waardoor de effecten beperkt zijn. 
Een nadeel is wel, dat bestemmingsverkeer ook om moet rijden en daardoor de Peulenstraat-zuid, dan wel 
de Rivierdijk-west extra belast. Overigens zal per saldo de intensiteit slechts beperkt afnemen vanwege het 
feit dat sluipverkeer maar in één richting door het gebied kan rijden; de omvang lijkt beperkt. 
 
Ingaand éénrichtingsverkeer 
Ingaand éénrichtingsverkeer zorgt in tegenstelling tot uitgaand éénrichtingsverkeer ervoor dat bewoners 
langs de Peulenstraat-zuid/Rivierdijk (inclusief bewoners van de nieuwe wijk), maar in één richting de wijk 
in en uit kunnen. Ook in dit alternatief wordt de hoeveelheid doorgaand sluipverkeer gehalveerd, aangezien 
er maar in één richting kan worden gereden. Verder wordt de toegestane rijrichting en de uitrit door de 
bewoners langs de Peulenstraat-zuid/Rivierdijk (inclusief bewoners van de nieuwe wijk) meer belast. Zonder 
ingaand éénrichtingsverkeer wordt het verkeer afkomstig van deze bewoners (bij het verlaten van het 
gebied) verdeeld over de twee -toegestane- richtingen. 
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Route nieuwe wijk als ontsluiting voor nieuw en omliggend 
gebied 
Deze oplossing betreft het zodanig ontwerpen van de nieuwe 
route door de nieuwe wijk, dat deze (in plaats van de Rivier-
dijk) kan fungeren als ontsluitingsweg voor het nieuwe en 
omliggende gebied. Voordeel hiervan is dat de Rivierdijk niet 
zwaarder wordt belast. Aangezien deze weg nog niet aange-
legd is, is het mogelijk om deze nieuwe route voor deze functie 
in te richten. De Rivierdijk, in tegenstelling tot deze nieuwe 
weg, is een bestaand/al aangelegde weg en biedt hierdoor 
minder flexibiliteit om zo nodig aanpassingen aan te brengen, 
zodat het kan fungeren als ontsluitingsweg voor het gebied. 
De nieuwe route kan, aangezien deze nog niet aangelegd is, 
vrij flexibel ontworpen worden, zodat deze de huidige functie van de Rivierdijk kan overnemen. Uiteraard 
gaan de Peulenstraat-zuid en het oostelijk deel van de Rivierdijk wel als ontsluiting functioneren voor de 
IJzergieterij en worden dus belast met het verkeer van de IJzergieterij. 
 
Alternatieve toerit A15 
Deze oplossing betreft het 
verleggen van de bestaan-
de toerit naar de A15 rich-
ting het oosten ter hoogte 
van de Helling en deze ver-
legde toerit zal aansluiten 
op de bestaande weg: 
Kade. Deze bestaande 
weg (Kade) wordt dan op 
het tracé van de huidige 
toerit doorgetrokken naar 
en aangesloten op de 
Nieuweweg, zodat de 
Kade voor alle verkeer 
gaat functioneren als verbinding naar de verlegde aansluiting op de A15. De doorgetrokken Kade zal een 
positief effect hebben voor het betreffend bedrijfsterrein tussen de A15, Nieuweweg en Rivierdijk oost. Alle 
verkeer, waaronder het zwaar transport, met onder meer een bestemming of herkomst naar/van de A15 
heeft hiermee een directe aansluiting op de A15 en hoeft geen gebruik meer te maken van de huidige route 
Nieuweweg-Rivierdijk oost nabij woningen, waar zowel auto’s, fietsers als voetgangers gebruik van maken. 
De Rivierdijk oost, de Nieuweweg en daarmee het T-kruispunt Rivierdijk – Nieuweweg zullen hierdoor 
ontlast worden. Ook heeft dit alternatief positief effect op (het gevoel van) de veiligheid op deze wegen in 
het algemeen en op het T-kruispunt in het bijzonder. Aandachtspunten bij deze oplossing zijn de rijcurves 
van zwaar-transportvoertuigen bij de nieuwe toerit A15 en de inpasbaarheid van deze nieuwe toerit, naast 
de verlengde Kade.  
Dit alternatief betreft een lange-termijnoplossing die mogelijk kan worden gerealiseerd bij de uitvoering van 
de bestaande plannen voor het verbreden van de A15; uiteraard dient een en ander verder onderzocht en 
uitgewerkt te worden. Dit voorstel zal dan meegenomen kunnen worden in de op dit moment in studie zijnde 
plannen van Rijkswaterstaat (i.e. verbreding A15). De toekomstige verbreding van de A15 is namelijk een 
goede aanleiding om deze oplossing als onderwerp voor nadere studie in te brengen. Een dergelijke 
oplossing is recent op diverse plaatsen gerealiseerd. 
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5 Conclusie en Aanbevelingen 
Royal HaskoningDHV heeft de vraag gekregen om een second opinion uit te voeren om de inbreng van de 
gemeente en De Coalitie/klankbordgroep te bestuderen en te onderzoeken of de tot nu toe voorgestelde 
oplossingen voor de afwikkeling van het verkeer daadwerkelijk zorgen voor een goede en veilige 
verkeerssituatie. Het betreft hierbij een second opinion op  

• de door de gemeente en De Coalitie/klankbordgroep voorgestelde oplossingen voor de ontsluiting 
van het plan IJzergieterij 

• de realisatie van eventueel nieuwe ontsluitingsroutes en  
• mogelijke verbeteringen van de aansluitingen van de Rivierdijk west op de Nieuweweg/Rivierdijk 

oost en van de Peulenstraat Zuid op de Wieling. 
 
Wij komen tot de volgende conclusies: 
5.1  Oplossingen gemeente 

De door de gemeente voorgestane oplossingen voldoen aan de gestelde criteria, zoals die in 
hoofdstuk 3 zijn weergegeven. Ten aanzien van de vormgeving van de T-aansluiting Rivierdijk west 
- Nieuweweg/Rivierdijk oost doet zich het probleem voor dat rekening moet worden gehouden met 
uitzonderlijk transport, waarbij vrachtwagens met een lengte van 22,50 m tot 27 m en een 
ladingbreedte van 3,50 m dit punt moeten kunnen passeren. De voorgestelde vormgeving voldoet 
voor vrachtvervoer met een totale lengte van 22,50 m en een ladingbreedte van 3,50 m; 
vrachtwagens met een lengte van 27 m vergen zodanige afmetingen van de weginfrastructuur dat 
in het midden geen ruimte is voor twee geleiders als rugdekking voor fietsers en auto’s die de weg 
willen oversteken: alleen de noordelijke geleider kan dan worden gerealiseerd. Te onderzoeken valt 
of enige verschuiving van de volledige aansluiting dit wel mogelijk maakt. 
De ontworpen oplossing is realistisch voor de doorgang van de eerder gedefinieerde vrachtwagens 
tot 22,50 m lengte en een ladingbreedte van 3,50 m.  
Op de eerdergenoemde voertuigen met een lengte van meer dan 30 m en voor ladingbreedtes tot 
4,20 m kan en hoeft geen reguliere infrastructuur te worden ontworpen: gezien de uitzonderlijk 
afmetingen behoeft dergelijk vervoer begeleiding en moeten op veel plaatsen in den lande verticale 
objecten worden verwijderd om een dergelijk transport te kunnen laten passeren. 
Wat betreft de ontsluitingsroute door de nieuwe wijk geldt dat dit, gelet op de geformuleerde criteria 
een belangrijke en adequate ontsluiting vormt voor de bewoners van de nieuwe wijk. Het fungeert 
immers ook (voor een belangrijk deel) als alternatief voor de Rivierdijk. Echter is deze oplossing wel 
een deeloplossing, aangezien niet de hele Rivierdijk wordt ontlast. 
 

5.2 Oplossingen Coalitie/klankbordgroep 
Ook de door De Coalitie voorgestane oplossingen voldoen aan de gestelde criteria. Zo ook de 
oplossing met een onderbroken Rivierdijk west voldoet aan die criteria en is daarmee in principe 
een goede oplossing. Het nadeel is evenwel dat deze oplossing routes blokkeert, zodat verkeer 
gedwongen wordt om om te rijden, hetgeen het wegennet in de onderhavige omgeving minder 
robuust maakt. Het effect op omrijden in het betreffend gebied is wel beperkt tot enkele minuten. 
De voorgestelde rotonde voor de aansluiting Peulenstraat-zuid – Wieling is weliswaar goed te 
realiseren, zij het dat dat ten koste van veel ruimte en parkeerplaatsen gaat. Bovendien is niet 
duidelijk, welk probleem zich hier voordoet. 
Ook de overige voorstellen (i.e. de verschillende ontsluitingsvarianten waaronder Parkweg, Peulen 
etc.) hebben positieve kanten, maar zijn veelal moeilijk te realiseren vanwege beschikbare ruimte, 
te amoveren woningen of doorsnijding van groengebied. 
Het voorstel voor een fietsverbinding tussen Rivierdijk west en Nieuweweg heeft toegevoegde 
waarde voor de ontsluiting voor de fiets en is daarmee een goede toevoeging aan die ontsluiting. 
Bovendien past deze binnen een snelfietsroute Sliedrecht – Gorinchem. 
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Het voorstel voor een alternatieve fietsroute oost-west langs IJzergieterij is positief voor de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel van fietsers om en rondom dit kruispunt, aangezien de fietsers 
niet meer tegen de fietsrichting in hoeven te rijden. Echter is deze fietsroute geen logische route 
voor fietsers die van de Rivierdijk uit westelijke richting, richting het noorden van de Nieuweweg 
afbuigen. Dit alternatief biedt geen oplossing voor deze fietsers, die alsnog gebruik zullen maken 
van de kruising. Voor dit alternatief is er dus sprake van een deeloplossing.  
Het voorstel om fietsverkeer van de Rivierdijk aan de westzijde van de Nieuweweg naar een 
fietsoversteekplaats halverwege de Nieuweweg) te leiden om daar de oversteek naar de oostzijde 
te maken, achten wij geen goede oplossing: deze oplossing heeft het nadeel dat fietsers tot aan de 
oversteekplaats in tegengestelde richting moeten rijden en ertoe kan leiden at tegemoetkomend 
autoverkeer wordt misleid. 
 

5.3  Voorstellen Royal HaskoningDHV 
Ter aanvulling op de door gemeente en De Coalitie/klankbordgroep voorgestelde oplossingen 
hebben wij enkele varianten opgesteld met eenrichtingsverkeer op een deel van de Peulenstraat of 
de Rivierdijk west. Voor beide is het denkbaar dit eenrichtingsverkeer zowel wijk in als wijk uit in te 
voeren. Het voorstel van wijk in betekent dat de aansluitingen van de Peulenstraat zuid 
respectievelijk Rivierdijk west op de aansluitende wegen eenvoudiger kunnen worden en daarmee 
overzichtelijker. Denkbaar is ook om dit eenrichtingsverkeer alleen in de spits (ochtend of avond) te 
doen gelden. Het nadeel is evenwel dat deze oplossing bepaalde richtingen blokkeert, waardoor 
verkeer gedwongen wordt om om te rijden. Echter is het effect op omrijden in het betreffend gebied 
beperkt tot enkele minuten. Verder zal, door slim gebruik te maken van bestaande parkeerplaatsen 
daar waar het eenrichtingsverkeer van kracht is, het effect op omrijden verder kunnen worden 
vermindert.  
 
Voor de middellange termijn bevelen wij aan de mogelijkheid te onderzoeken om de huidige toerit 
van de A15 richting oost te verplaatsen naar het oosten en te beginnen ter hoogte van de aansluiting 
van de Helling op de Kade. Vervolgens de Kade op het tracédeel van de bestaande toerit A15 door 
te trekken naar de Nieuweweg, zodat hier een verbinding in twee richtingen ontstaat tussen bedrijfs-
terrein en de Nieuweweg, respectievelijk aansluiting A15.  
Deze oplossing zorgt ervoor dat alle vrachtverkeer richting A15 van/naar dit bedrijfsterrein niet meer 
over de Rivierdijk oost en de Nieuweweg behoeft te rijden. 
Uiteraard is hiervoor de medewerking van Rijkswaterstaat nodig. De toekomstige verbreding van 
de A15 is een goede aanleiding om deze oplossing in te brengen en verder te bestuderen en uit te 
werken. Een dergelijke oplossing is recent op diverse plaatsen in den lande gerealiseerd. 
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