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SAMENVATTING 

Blokland Bouwpartners heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van diverse aanvullende onderzoeken, waaronder een nader grondonderzoek naar zware 
metalen en/of PAK en een nader onderzoek naar asbest voor de onderzoekslocatie gelegen aan 
het Zwaluwpad ong. (percelen K, nummers 1390, 1566, 1567, 1650 ged. en 1749.) te 
Hardinxveld-Giessendam. 
 
De onderzoeken zijn uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van voorgaande onderzoeken in 
het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie. De onderzoeken zijn 
uitgevoerd afgeleid van de NEN 5740:2009/A1:2016 en conform de nomen NTA 5755:2010, de 
NEN 5707:2015/C2:2017 en/of NEN 5897:2015/C2:2017. 
 
De diverse onderzoeken hebben tot doel de verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie 
volledig in beeld te brengen in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en 
bijbehorende saneringswerkzaamheden. Tevens dient aanvullend de grond op PFAS te worden 
onderzocht ter plaatse van de verontreinigingen en dient de grondwaterkwaliteit ter plaatse van de 
peilbuis PB08 te worden geverifieerd. 
 
De doelen voor het nader onderzoek naar de grondverontreinigingen met zware metalen (lood en 
zink) en PAK zijn: 
 Verifiëren of en in welke mate sprake is van een sterke bodemverontreiniging met zware 

metalen (lood en zink) en PAK op het (zuid)oostelijk deel van de locatie (boringen B112 t/m 
B114 voorgaand onderzoek); 

 Eventueel horizontaal en verticaal afperken van de (ernstige) grondverontreiniging met 
zware metalen en PAK en daarmee het bepalen van de omvang van de 
grondverontreinigingen; 

 Het vaststellen of sprake is van een (spoedeisend) geval van ernstige bodemverontreiniging 
met zware metalen en/of PAK. 

 
De doelen van het nader onderzoek naar asbest in de bodem zijn: 
 Het gemiddelde gehalte voor asbest vaststellen per ruimtelijke eenheid (RE) ter plaatse van 

de voormalige bebouwing; 
 Verifiëren of en in welke mate sprake is van een ernstige verontreiniging met asbest in de 

bodem ter plaatse van en in de directe omgeving van proefgaten B111, B112, B119, AB129 
en AB130 van voorgaand onderzoek; 

 Het horizontaal en verticaal afperken van een eventuele ernstige (grond)verontreiniging met 
asbest en daarmee het bepalen van de omvang van de asbestverontreiniging; 

 Het vaststellen of sprake is van een (spoedeisend) geval van ernstige bodemverontreiniging 
met asbest. 

 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6). 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
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Conclusies voorgaande onderzoeken en vervolgtraject 
Middels voorgaande onderzoeken (kenmerk VMT: B20.7782, d.d. 26 mei 2019) is de 
milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de onderzoekslocatie gelegen aan het 
Zwaluwpad ong. (percelen K, nummers 1390, 1566, 1567, 1650 ged. en 1749.) te Hardinxveld-
Giessendam vooralsnog in onvoldoende mate vastgelegd. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan, voor wat betreft de verhoogde gehalten voor metalen 
en PAK in de grond op het (zuid)oostelijk deel van de locatie, niet uitgesloten worden dat sprake 
is van een sterke grondverontreiniging met gehalten boven de interventiewaarde. De ernst en 
omvang van de eventuele verontreiniging is nog niet in beeld. Derhalve dient een nader 
onderzoek conform de NTA 5755:2010 te worden uitgevoerd om de omvang, ernst en 
spoedeisendheid te bepalen van de grondverontreiniging te bepalen. 
 
Daarnaast zijn in diverse proefgaten, op een groot deel van het terrein waar diverse opstallen 
aanwezig zijn geweest (recent gesloopt), asbesthoudende grondlagen aangetroffen waarbij de 
interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. ruimschoots wordt overschreden. Om de exacte omvang 
van de ernstige asbestverontreiniging vast te stellen, dient een nader asbestonderzoek conform de 
NEN 5707 te worden uitgevoerd middels proefsleuven. Aangezien voor asbest geen 
omvangscriterium bestaat en de interventiewaarde reeds wordt overschreden is reeds sprake van 
een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem. 
 
Voor wat betreft de verontreiniging met zware metalen in het grondwater uit peilbuis PB108 
wordt een nader onderzoek middels aanvullende peilbuizen ons inziens niet zinvol geacht. De 
grondwaterverontreiniging leidt in principe niet tot een saneringsnoodzaak. Wel wordt 
geadviseerd het grondwater uit de geplaatste peilbuis PB108 te herbemonsteren voor analyse op 
zware metalen.  
 
Wat betreft het overige deel van de onderzoekslocatie is de algemene bodemkwaliteit wel in 
voldoende mate vastgelegd. 
 
Op basis van de aangetroffen gehalten voor de PFAS parameters is de kleigrond niet geschikt 
voor hergebruik. Op het moment kan deze grond door erkende verwerkers nog niet worden 
geaccepteerd. De gehalten voor PFOA (maximaal 13 μg/kg d.s.) blijven echter ruim onder de 
INEV- waarde van 1.100 μg/kg d.s. waardoor geen sprake is van onaanvaardbare risico’s voor 
mens of milieu.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Conclusies diverse aanvullende bodemonderzoeken 
Middels de uitgevoerde aanvullende en onderzoeken zijn de verontreinigingen met zware metalen 
en/of PAK in de grond voldoende mate onderzochte behoeve van de voorgenomen 
herontwikkeling.  
 
De verhoogde gehalten voor PFOA in kleiige bovengrond boven de toepassingsnorm voor de 
functieklasse “wonen” en “industrie” zijn opnieuw bevestigd. 
 
Het sterk verhoogde gehalte voor nikkel in het grondwater ter plaatse van peilbuis PB108 is 
opnieuw bevestigd. 
 
Een ernstige asbestverontreiniging is tijdens het nader onderzoek middels proefsleuven echter niet 
opnieuw aangetoond. 
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Nader grondonderzoek zware metalen en PAK 
Op basis van de onderzoeksresultaten is vastgesteld dat de bodemverontreiniging met zware 
metalen en/of, welke reeds verticaal was afgeperkt, binnen de onderzoeksgrenzen voldoende in 
beeld is. Op basis hiervan en de resultaten van huidig en voorgaand onderzoek is sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en/of zink in de bovengrond ter plaatse en in 
de omgeving van boringen B114, B202, B205, B207, B209 en B211. De verontreiniging is 
binnen de onderzoeksgrenzen aanwezig over een oppervlakte van circa 360 m2. Binnen de 
verontreinigingscontour zijn enkele boringen meegenomen waar in de bovengrond de 
interventiewaarde niet wordt overschreden, maar wel wordt benadert. Buiten de contour wordt bij 
enkele boringen nog de index van 0,5 overschreden, maar zijn geen sterk verhoogde gehalten in 
omliggende boringen aangetroffen of wordt de interventiewaarde benadert De contour is 
weergegeven op de situatieschets in bijlage 2a. Uitgaande van een gemiddelde laagdikte van een 
0,5 meter wordt de omvang van de sterke grondverontreiniging met lood en/of zink, binnen de 
onderzoeksgrenzen, geschat op circa 180 m3.  
 
Voor PAK zijn tijdens voorgaand en onderhavig onderzoek geen gehalten boven de 
interventiewaarde aangetoond.  
 
De verhoogde gehalten voor zware metalen en PAK in de grond zijn vermoedelijk te relateren aan 
de aangetroffen bijmengingen met bodemvreemd materiaal in de ophooglaag (klei).  
 
Aanvullend onderzoek naar PFAS 
In de onderzochte kleiige bovengrond zijn wederom gehalten voor PFOA aangetoond die de 
toepassingsnorm voor de functieklasse “wonen” en “industrie” overschrijden. De gehalten voor 
PFOA (maximaal 27 μg/kg d.s.) blijven ruim onder de INEV- waarde van 1.110 μg/kg d.s en 
vormen geen onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu. Dit houdt in dat de grond binnen de 
herontwikkelingslocatie vrij kan worden toegepast. De betreffende bodemlaag is echter niet 
geschikt voor toepassing buiten de herontwikkelingslocatie en kan momenteel nog niet worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker.  
 
Aanvullend grondwateronderzoek.  
In het grondwater uit peilbuis PB108 is net als tijdens voorgaand onderzoek een sterk verhoogd 
gehalte voor nikkel aangetoond. Het sterk verhoogde gehalte voor nikkel is naar alle 
waarschijnlijkheid toe te schrijven aan een van nature aanwezig verhoogde concentratie. 
 
De aangetroffen gehalten aan nikkel in het grondwater vormen bovendien geen risico voor de 
functie wonen met moestuin. Voor nikkel betreft de risicogrens in het grondwater 1.500 µg/l voor 
humane risico’s (wonen en moestuin), terwijl in het onderzoek een gehalte van maximaal 93 µg/l 
is aangetroffen.  
 
Op basis van de hierboven beschreven redenatie achten wij een nader onderzoek naar nikkel in 
het grondwater op de voorliggende onderzoekslocatie en eventuele sanerende maatregelen niet 
zinvol. Wel wordt geadviseerd om het ondiepe grondwater niet te gebruiken voor besproeiing van 
gewassen.  
 
Nader onderzoek naar asbest 
Tijdens het nader onderzoek naar asbest is op het maaiveld nog een kleine hoeveelheid 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Dit materiaal is direct dubbel verpakt en van de locatie 
verwijderd. 
 
In de gegraven proefsleuven zijn enkel in de vrijgegraven grond uit sleuven SL09 (RE-02) en 
SL20 (RE-04) asbesthoudende plaatmaterialen aangetroffen. Analytisch is in de betreffende 
sleuven geen asbest aangetoond. Het totaal gewogen gehalte, op basis van het plaatmateriaal in de 
grove fractie, blijft ruim onder de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 
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In de overige proefsleuven (RE-01 t/m RE-04) is in geen van de onderzochte grond- en/of 
puinlagen zintuiglijk of analytisch asbest aangetroffen.  
 
Een ernstige asbestverontreiniging is tijdens het nader onderzoek middels proefsleuven derhalve 
niet bevestigd, waardoor voor asbest geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Mogelijk is de verontreiniging middels de proefgaten en verwijdering van 
het plaatmateriaal tijdens de verkennende onderzoeken reeds ‘’gesaneerd’’ en betroffen het 
toevalstreffers.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. besteedt veel zorg aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden, 
maar de mogelijkheid bestaat dat niet alle asbesthoudende (plaat)materialen zijn waargenomen. 
Indien in de toekomst asbesthoudende (plaat)materialen op de locatie worden aangetroffen, kan 
Verhoeven Milieutechniek B.V. hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het aantreffen 
van asbestverdachte materialen tijden grondwerkzaamheden dient het materiaal conform de 
richtlijnen te worden verwijderd middels handpicking.  
 
Algehele conclusie en aanbevelingen 
 
Verontreinigingssituatie 
Met het uitgevoerde aanvullende onderzoeken is de verontreinigingssituatie ter plaatse van het 
Zwaluwpad ong. (percelen K, nummers 1390, 1566, 1567, 1650 ged. en 1749.) te Hardinxveld-
Giessendam, binnen de onderzoeksgrenzen, in voldoende mate in beeld gebracht ten behoeve van 
de voorgenomen herontwikkeling. Buiten de onderzoeksgrenzen is de verontreinigingssituatie 
onvoldoende onderzocht (ten zuidoosten van boring B207).  
 
In onderstaande tabel is de verontreinigingssituatie met omvang schematisch weergegeven. 
 
Tabel 8.1:  Verontreinigingssituatie grond 

Deellocatie Stof  > I 
Zuidoostelijk deel (boringen B114, 
B202, B205, B207, B209 en B211) 

Zware metalen (lood en/of zink) Oppervlakte (m2) ± 380 

Traject (m-mv) ± 0,00 - 0,50 

Gemiddelde dikte 0,5 meter 

Omvang (m3) ± 190 

I: Interventiewaarde. 

 
Opgemerkt wordt dat de verontreiniging met zware metalen buiten de onderzoekslocatie, ten 
zuidoosten van boring B207 niet volledig is afgeperkt. Mogelijk is hier sprake van een 
grensoverschrijdend geval. 
 
De aangetroffen verontreinigingen zijn, gezien de historie van het terrein, ontstaan voor 1987, 
waardoor geen sprake is van Zorgplicht.  
 
Ernst en spoedeisendheid 
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 voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. Op basis van voorliggende en voorgaande 
onderzoeksresultaten is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging voor zware 
metalen in de grond, aangezien meer dan 25 m3 grond met gehalten boven de interventiewaarde 
aanwezig zijn. Middels Sanscrit toetsing (V. 2.7.0) is bepaald dat bij huidig gebruik toekomstig 
gebruik (landbouw) onaanvaardbare risico’s voor de mens opleveren in verband met de 
verhoogde gehalten voor lood in de onbedekte bovengrond. Er is geen sprake van ecologische of 
verspreidingsrisico’s. Indien er een duurzame afdeklaag of leeflaag van 1,0 m wordt aangebracht 
zijn er geen onaanvaardbare risico’s voor de mens, het ecosysteem en verspreiding (voorgestelde 
toekomstige situatie bij wonen met tuin). De Sanscrit rapportage voor de huidige situatie en de 
voorgestelde toekomstige situatie is opgenomen in bijlage 9. 
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Aanbevelingen 
Voor de voorgenomen herontwikkeling zijn sanerende maatregelen noodzakelijk met betrekking 
tot de sterk verhoogde gehalten met lood en zink in de bovengrond in verband met de 
toekomstige nieuwbouw en voorgenomen civieltechnische werkzaamheden in de verontreinigde 
bodem.  
 
Alle sanerende maatregelen dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 
6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 
“Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. Voorgesteld wordt een 
BUS-melding op te stellen, waarbij uitgegaan wordt van het aanbrengen van een duurzame 
afdeklaag/leeflaag, en deze in te dienen bij het bevoegd gezag. Indien gekozen wordt voor een 
ontgravingsvariant dient rekening gehouden te worden met de verhoogde gehalten voor PFOA, 
waarvoor momenteel geen verwerkingslocatie is. 
 
Tevens wordt opgemerkt dat de kans bestaat dat, gezien de heterogeniteit, sprake is van een 
kleinere omvang van de sterke grondverontreiniging (grond > interventiewaarde) en dat een deel 
van de grond binnen de nu gestelde I-contour voldoet aan de klasse Industrie. Indien tijdens de 
sanering onder milieukundige begeleiding de grond gescheiden ontgraven kan worden en in 
depots geplaatst, kan middels aanvullende partijkeuringen de grondkwaliteit worden bepaald. 
Indien de grond uit deze depots binnen het perceel wordt herschikt (gesloten grondbalans) dient te 
allen tijde rekening gehouden te worden met de regels uit het Besluit bodemkwaliteit rekening 
houdend met toekomstige bestemming van de locatie. 
 
Aanvullend dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van een puinpad. De volledige 
puinlaag is niet ernstig verontreinigd met asbest, maar bij voorgaand onderzoek is wel gebleken 
dat de volledige puinlaag indicatief sterk verontreinigd is met PAK. Bij eventuele afvoer van deze 
puinlaag dient rekening gehouden te worden dat deze laag niet hergebruikt kan worden.  
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat bij het nader onderzoek naar asbest geen volledig efficiënte 
maaiveldinspectie heeft plaats kunnen vinden. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat een 
verdwaald stukje (zwerf)asbest op maaiveld mogelijk nog aanwezig is. Indien bij herontwikkeling 
en/of civieltechnische werkzaamheden toch nog asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, 
dient dit conform de geldende richtlijnen te verwijderd, middels handpicking. 
 
In de onderzochte kleiige bovengrond zijn gehalten voor PFOA aangetoond die de 
toepassingsnorm voor de functieklasse “wonen” en “industrie” overschrijden. De gehalten voor 
PFOA blijven ruim onder de INEV- waarde en vormen geen onaanvaardbare risico’s voor mens 
of milieu. Dit houdt in dat de grond binnen de herontwikkelingslocatie vrij kan worden toegepast. 
De betreffende bodemlaag is echter niet geschikt voor toepassing buiten de 
herontwikkelingslocatie en kan momenteel nog niet worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker.  
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1. INLEIDING 

Blokland Bouwpartners heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van diverse aanvullende onderzoeken, waaronder een nader grondonderzoek naar zware 
metalen en/of PAK en een nader onderzoek naar asbest voor de onderzoekslocatie gelegen aan 
het Zwaluwpad ong. (percelen K, nummers 1390, 1566, 1567, 1650 ged. en 1749.) te 
Hardinxveld-Giessendam. 
 
De onderzoeken zijn uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van voorgaande onderzoeken in 
het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de onderzoekslocatie. De onderzoeken zijn 
uitgevoerd afgeleid van de NEN 5740:2009/A1:2016 [1] en conform de nomen NTA 5755:2010 
[2], de NEN 5707:2015/C2:2017 [3] en/of NEN 5897:2015/C2:2017 [4]. 

 
Verhoeven Milieutechniek B.V. (certificaatnummer: EC-SIK-20250, geldig tot 20-6-2022, 
afgegeven door Normec Certification) is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (versie 6). 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
 
Namens Verhoeven Milieutechniek B.V. zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heren 
ing. H.M.W. van der Donk en M. Schimmel MSc. 
 

2. DOELSTELLINGEN VAN DE ONDERZOEKEN 

De diverse onderzoeken hebben tot doel de verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie 
volledig in beeld te brengen in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en 
bijbehorende saneringswerkzaamheden. Tevens dient aanvullend de grond op PFAS te worden 
onderzocht ter plaatse van de verontreinigingen en dient de grondwaterkwaliteit ter plaatse van de 
peilbuis PB08 te worden geverifieerd. 
 
De doelen voor het nader onderzoek naar de grondverontreinigingen met zware metalen (lood en 
zink) en PAK zijn: 
 Verifiëren of en in welke mate sprake is van een sterke bodemverontreiniging met zware 

metalen (lood en zink) en PAK op het (zuid)oostelijk deel van de locatie (boringen B112 t/m 
B114 voorgaand onderzoek); 

 Eventueel horizontaal en verticaal afperken van de (ernstige) grondverontreiniging met 
zware metalen en PAK en daarmee het bepalen van de omvang van de 
grondverontreinigingen; 

 Het vaststellen of sprake is van een (spoedeisend) geval van ernstige bodemverontreiniging 
met zware metalen en/of PAK. 

 
De doelen van het nader onderzoek naar asbest in de bodem zijn: 
 Het gemiddelde gehalte voor asbest vaststellen per ruimtelijke eenheid (RE) ter plaatse van 

de voormalige bebouwing; 
 Verifiëren of en in welke mate sprake is van een ernstige verontreiniging met asbest in de 

bodem ter plaatse van en in de directe omgeving van proefgaten B111, B112, B119, AB129 
en AB130 van voorgaand onderzoek; 

 Het horizontaal en verticaal afperken van een eventuele ernstige (grond)verontreiniging met 
asbest en daarmee het bepalen van de omvang van de asbestverontreiniging; 

 Het vaststellen of sprake is van een (spoedeisend) geval van ernstige bodemverontreiniging 
met asbest. 
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3. LOCATIEGEGEVENS 

3.1. Algemene gegevens 

De locatie is gelegen aan Het Zwaluwpad en staat kadastraal bekend als gemeente Hardinxveld-
Giessendam, sectie K, nummers 1390, 1566, 1567, 1650 (ged.) en 1749. De locatie bestaat voor 
het overgrote deel uit weiland (met gerooide bomen) en wordt omringd en doorkruist door een 
aaneengesloten sloot. Daarnaast zijn er enkele schuren op de onderzoekslocatie aanwezig geweest 
(recent gesloopt). 
 
Op het zuidelijke deel van de locatie bevindt zich een dijk, waardoor de locatie daar omhoogloopt 
naar de dijk toe. Het noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie (perceel K1650 (ged.) is 
voorbelast. 
 
Voor de situering van de onderzoekslocatie in de regio wordt verwezen naar bijlage 1.  
 

3.2. Resultaten voorgaand onderzoek en vervolgtraject 

 
Voorgaande onderzoeken 
Op de locatie zijn recent door Verhoeven Milieutechniek B.V. (VMT) diverse 
(water)bodemonderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen herontwikkeling 
(kenmerk VMT: B20.7782, d.d. 26 mei 2019) en is de milieuhygiënische kwaliteit van de 
(water)bodem ter plaatse van de betreffende percelen verkennend onderzocht. 

 
Verkennend bodemonderzoek  
In de (boven)grond zijn (na uitsplitsing) licht tot sterk verhoogde gehalten aangetoond, waarbij 
plaatselijk (B112 t/m B114) de gehalten voor lood, zink en/of PAK de norm voor nader 
onderzoek (> index 0,5), dan wel de interventiewaarden overschrijden. De verhoogde gehalten 
voor zware metalen en PAK in de grond zijn vermoedelijk te relateren aan de aangetroffen 
bijmengingen met bodemvreemd materiaal in de ophooglaag. 
 
Naar verwachting is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m3 sterk 
verontreinigde grond). Nader onderzoek zal dit uit moeten wijzen. 

 
In het grondwater zijn daarnaast licht tot sterk verhoogde gehalten voor zware metalen 
aangetroffen, waarbij het gehalte voor nikkel in het grondwater uit peulbuis PB108 de 
interventiewaarde overschrijdt. De verhoogde gehalten voor zware metalen in het grondwater zijn 
niet te relateren aan de grondverontreiniging en zijn naar verwachting van nature verhoogd. 
 
In de oorspronkelijke teeltlaag zijn maximaal verhoogde gehalten voor diverse OCB-parameters 
aangetoond ten opzichte van de betreffende achtergrondwaarden. De gehalten blijven beneden de 
index van 0,5, waardoor nader onderzoek naar OCB niet noodzakelijk is. De voormalige 
boomgaard heeft niet geleid tot ernstige verontreinigingen met OCB in de teeltlaag. 
 
In de onderzochte zandige bovengrond zijn voor PFAS geen gehalten voor PFAS aangetoond 
boven de toepassingsnorm voor de functieklasse “landbouw/natuur” (achtergrondwaarde), uit het 
tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond. 
 
In de onderzochte kleiige bovengrond zijn gehalten voor PFOA aangetoond (13 μg/kg d.s.) die de 
toepassingsnorm voor de functieklasse “wonen” en “industrie” overschrijdt. Tevens overschrijdt 
het gehalte voor PFOS de toepassingsnorm voor functieklasse “landbouw/natuur” 
(achtergrondwaarde), uit het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende 
grond.  
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De gehalten voor PFOA (maximaal 13 μg/kg d.s.) blijven ruim onder de INEV- waarde van 1.110 
μg/kg d.s. De betreffende bodemlaag is niet geschikt voor hergebruik en kan momenteel nog niet 
worden afgevoerd naar een erkende verwerker, maar vormen geen onaanvaardbare risico’s voor 
mens of milieu. 
 
Verkennend onderzoek naar asbest 
Tijdens het verkennend onderzoek naar asbest is zowel op het maaiveld als in de opgeboorde en 
opgegraven grond zintuiglijk (fractie > 20 mm) asbestverdacht (plaat)materiaal aangetroffen. Het 
betreft hechtgebonden chrysotiel asbest. Het asbestverdachte materiaal is volgens de 
opdrachtgever inmiddels verwijderd. 
 
In de onderzochte asbesthoudende proefgaten B111, B112, B119, AB129 en AB130 heeft het 
aangetroffen asbesthoudend materiaal geleid tot een ernstige verontreiniging met asbest in de 
bodem. Het hoogst berekende totaal gewogen gehalte van circa 1.000 mg/kg d.s. overschrijdt 
ruimschoots de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. en is enkel gebaseerd op het plaatmateriaal 
dat is bemonsterd (tot 700 gram).  
 
Ter plaatse van het puinpad is in de volledige puinlaag eveneens asbest aangetroffen. De 
berekende totaal gewogen gehalten blijven echter onder de norm voor nader onderzoek.  
 
De overige onderzochte proefgaten waar zintuiglijk geen asbest is aangetroffen, zijn niet ernstig 
verontreinigd met asbest. 
 
Geconcludeerd is dat het asbesthoudende materiaal, afkomstig van de voormalige bebouwing, 
heeft geleid tot een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem.  
De omvang van de verontreiniging is nog niet vastgesteld. Hiervoor dient nader onderzoek plaats 
te vinden.  
 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Op basis van de resultaten van het waterbodemonderzoek blijkt de bestaande watergang 
watervoerend en slibhoudend. In de watergang is, binnen de locatie, circa 125 m3 slib aanwezig.  
 
Het slib geclassificeerd als klasse industrie voor toepassing op landbodem (T1) en als 
verspreidbaar op aangrenzend perceel (T5). Voor toepassing in zoet oppervlaktewater is het slib 
niet toepasbaar in verband met de verhoogde gehalten voor PFAS. 
 
Conclusies voorgaande onderzoeken en vervolgtraject 
Middels voorgaande onderzoeken is de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem op de 
onderzoekslocatie gelegen aan het Zwaluwpad ong. (percelen K, nummers 1390, 1566, 1567, 
1650 ged. en 1749.) te Hardinxveld-Giessendam vooralsnog in onvoldoende mate vastgelegd. 
 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan vooralsnog bezwaren tegen de voorgenomen 
herontwikkeling in verband met de aangetroffen verhoogde gehalten voor metalen, PAK en asbest 
in de grond.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan, voor wat betreft de verhoogde gehalten voor metalen 
en PAK in de grond op het (zuid)oostelijk deel van de locatie, niet uitgesloten worden dat sprake 
is van een sterke grondverontreiniging met gehalten boven de interventiewaarde. De ernst en 
omvang van de eventuele verontreiniging is nog niet in beeld. Derhalve dient een nader 
onderzoek conform de NTA 5755:2010 te worden uitgevoerd om de omvang, ernst en 
spoedeisendheid te bepalen van de grondverontreiniging te bepalen. 
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Daarnaast zijn in diverse proefgaten, op een groot deel van het terrein waar diverse opstallen 
aanwezig zijn geweest (recent gesloopt), asbesthoudende grondlagen aangetroffen waarbij de 
interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. ruimschoots wordt overschreden. Om de exacte omvang 
van de ernstige asbestverontreiniging vast te stellen, dient een nader asbestonderzoek conform de 
NEN 5707 te worden uitgevoerd middels proefsleuven. Aangezien voor asbest geen 
omvangscriterium bestaat en de interventiewaarde reeds wordt overschreden is reeds sprake van 
een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem. 
 
Voor wat betreft de verontreiniging met zware metalen in het grondwater uit peilbuis PB108 
wordt een nader onderzoek middels aanvullende peilbuizen ons inziens niet zinvol geacht. De 
grondwaterverontreiniging leidt in principe niet tot een saneringsnoodzaak. Wel wordt 
geadviseerd het grondwater uit de geplaatste peilbuis PB108 te herbemonsteren voor analyse op 
zware metalen.  
 
Wat betreft het overige deel van de onderzoekslocatie is de algemene bodemkwaliteit wel in 
voldoende mate vastgelegd. 
 
Op basis van de aangetroffen gehalten voor de PFAS parameters is de kleigrond niet geschikt 
voor hergebruik. Op het moment kan deze grond door erkende verwerkers nog niet worden 
geaccepteerd. De gehalten voor PFOA (maximaal 13 μg/kg d.s.) blijven echter ruim onder de 
INEV- waarde van 1.100 μg/kg d.s. waardoor geen sprake is van onaanvaardbare risico’s voor 
mens of milieu.  
 
Geadviseerd is om het noodzakelijke nader bodemonderzoek en nader onderzoek naar asbest 
gecombineerd uit te voeren, waarbij tevens de grond binnen de te verwachten verontreinigingen 
aanvullend onderzocht dient te worden op PFAS ten behoeve van de sanering. 
Tevens is geadviseerd direct de bestaande peilbuis PB108 te herbemonsteren voor analyse op 
zware metalen. Daarnaast is voorgesteld opnieuw een maaiveldinspectie uit te voeren om na te 
gaan of al het asbest inderdaad van maaiveld is verwijderd. 
 

4. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE  

4.1. Bodemopbouw 

Op de onderzoekslocatie is een circa 11 meter dikke deklaag aanwezig [5]. De deklaag is een 
complexe eenheid van de Holocene afzetting, hoofdzakelijk bestaande uit een afwisseling van 
zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en een weinig grof zand. Het onderliggende goed 
doorlatende eerste watervoerende pakket is circa 28 meter dik en bestaat hoofdzakelijk uit midden 
en grof zand (Formaties van Kreftenheye en Sterksel). Hieronder bevinden zich slecht of matig 
doorlatende lagen, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en midden zand, behorend tot de 
Formaties van Stramproy, Peize en Waalre. 
 

4.2. Geohydrologie 

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerend pakket is globaal zuid- zuidwestelijk 
gericht. Het stromingspatroon wordt sterk beïnvloed door de infiltrerende werking van de rivier 
de Merwede. De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is waarschijnlijk afhankelijk 
van de watergangen nabij. De onderzoekslocatie in niet gesitueerd in een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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5. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

5.1. Onderzoeksstrategie diverse onderzoeken 

 
Nader bodemonderzoek 
De werkzaamheden van het nader bodemonderzoek worden conform de NTA 5755:2010 
uitgevoerd. Bij het uitvoeren van een nader onderzoek conform de NTA 5755:2010 wordt gebruik 
gemaakt van een zogenaamd conceptueel model. 
 
In tabel 5.1 is het conceptueel model uitgewerkt. 
 
Tabel 5.1: Conceptueel model bodemverontreiniging metalen en PAK in de grond 
Conceptueel model 
Oorzaak van de verontreiniging Onbekend (mogelijk bijmengingen met bodemvreemd materiaal in de ophooglaag) 
Ernst en/of omvang van de 
verontreiniging 

Tijdens voorgaand onderzoek zijn in bovengrond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatse van boringen 
B112, B113 en B114 licht (> index 0,5) tot sterk verhoogde gehalten voor zware metalen 
en/of PAK aangetoond, waarbij in de bovengrond van boring B114 de interventiewaarde 
voor zink wordt overschreden. In de onderliggende ondergrond (0,5-1,0 m-mv) is een licht 
verhoogd gehalte voor zink aangetoond dat de index van 0,5 nog overschrijdt.  
 
Enkel in de bovengrond van boring B112 is voor PAK een gehalte aangetoond dat norm 
voor nader onderzoek overschrijdt. In de overige onderzochte bovengrond blijven de 
gehalten voor PAK beneden de index van 0,5. 
 
Vooralsnog kan niet worden uitgesloten of sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zware metalen en/of PAK aangezien in de bovengrond op het 
(zuid)oostelijk deel van de locatie licht (> index 0,5) tot sterk verhoogde gehalten voor 
zware metalen (lood en zink) en PAK zijn aangetoond in de bovengrond.  
 
Er kan niet worden uitgesloten dat 25 m3 sterk verontreinigde grond met gehalten > 
interventiewaarde aanwezig is. 

Spoed van de sanering / Zorgplicht De aangetroffen verontreinigingen zijn, gezien de historie van het terrein, naar verwachting 
ontstaan voor 1987, waardoor geen sprake is van Zorgplicht. Tijdens eerder uitgevoerd in 
2009 onderzoek zijn de betreffende grondlagen niet onderzocht i.v.m. de destijds nog 
aanwezig bebouwing, waardoor geen vergelijking mogelijk is. 
 
Naar verwachting is reeds sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De 
exacte omvang en spoedeisend dient nog te worden vastgesteld. 

Onderzoeksopzet Op basis van de resultaten van voorgaand onderzoek worden ten behoeve van de 
omvangsbepaling en horizontale afperking bij boringen B112 t/m B114, circa 18 boringen 
geplaatst tot circa 1,0 m-mv verdeeld rondom boringen B112 t/m B114. Aangezien de 
verontreiniging naar verwachting verticaal reeds is afgeperkt, kan worden volstaan met 
onderzoek van de bovengrond. 
 
Van de bovengrond van de aanvullend geplaatste boringen worden de monsters individueel 
onderzocht op lood, zink en/of PAK. In totaal worden in eerste instantie 12 grondmonsters 
geanalyseerd op lood en 4 grondmonsters op PAK. 
 
Aanvullend worden 2 monsters van de meest verdachte laag onderzocht op PFAS. 
 
Tevens zal de bestaande peilbuis PB108 worden herbemonsterd voor analyse op zware 
metalen. 
 
Indien op basis van de tussentijdse resultaten daartoe aanleiding bestaat, zal een 2e fase 
onderzoek uitgevoerd worden middels extra boringen en/of analyses. 
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Nader onderzoek naar asbest  
Het nader bodemonderzoek voor de verificatie en/of afperking van de aangetroffen 
verontreiniging met asbest in de bodem dient te worden uitgevoerd conform de NEN 
5707/C2:2017 en/of NEN 5897/C2:2017, nader onderzoek naar asbest, onderzoeksstrategie 
‘Vaststellen gemiddeld gehalte per RE’ en/of ‘Vaststellen omvang’. 
 
Op basis hiervan worden zowel ter plaatse van en rondom de proefgaten waar tijdens voorgaand 
onderzoek asbest is aangetroffen alsmede verdeeld over het terrein waar asbest op maaiveld was 
aangetroffen (over een oppervlakte van circa 3.500 m2), in totaal circa 22 proefsleuven gegraven. 
Per 1.000 m2 (RE) dienen minimaal 5 sleuven gegraven. In totaal zijn derhalve (< 4.000 m = 4 
RE’s) minimaal 20 proefsleuven noodzakelijk. In verband met de verdeling van de RE’s en de 
proefgaten waar tijdens voorgaand onderzoek asbest is aangetoond, zijn direct 2 extra 
proefsleuven opgenomen voor het vaststellen van de omvang.  

5.2. Veldwerkzaamheden 

 
Algemeen / certificering 
Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd conform BRL SIKB 2000 (certificatienr: EC-
SIK-20250 geldig tot 20-06-2022, afgegeven door Normec Certification).  
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de geldende NEN/NPR-
normen, conform BRL SIKB 2000 (versie 6), protocol 2001, het plaatsen van handboringen en 
peilbuizen (versie 6) en protocol 2002 (versie 6). 
 
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennend onderzoek naar asbest zijn, afgezien van 
de maaiveldinspectie, eveneens uitgevoerd conform de geldende NEN/NPR-normen, BRL SIKB 
2000 (versie 6), protocol 2018: locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 
6).  
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van een graafmachine en Edelmanboor. 
Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde / opgegraven grond zintuiglijk beoordeeld op 
het voorkomen van puin en/of asbest (fractie > 20 mm).  
 
In tabel 5.2 zijn de uitvoeringsdata, gehanteerde protocollen en gecertificeerde medewerker(s) 
weergegeven. 
 
Tabel 5.2: Uitvoeringsdata en gehanteerde onderzoeksprotocollen 

Data  Bedrijf Gecertificeerde 
medewerker(s) 

Protocol BRL 
SIKB 

22 t/m 24 juni 2020 
(1e fase) 

Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer M.A.H. van Baal  
 

2001 (v. 6) 
2002 (v. 6) 
2018 (v. 6) 

8 juli 2020 
(2e fase) 

Verhoeven Milieutechniek B.V. De heer M.A.H. van Baal  
 

2001 (v. 6) 
 

 
De puinlagen betreffen geen grond en vallen derhalve niet onder protocol BRL SIKB 2018.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. heeft op geen enkele wijze belangen bij de uitkomsten van het 
bodemonderzoek. 
 
Grond  
Ten behoeve van het nader bodemonderzoek zijn in tijdens de 1e fase totaal 19 aanvullende 
boringen (B201 t/m B219) geplaatst tot circa 1,0 m-mv rondom de boringen B112 t/m B114.  
 
Op basis van de tussentijdse resultaten zijn tijdens een 2e fase nog 4 aanvullende boringen (B220 
t/m B223) geplaatst voor de verdere afperking van de grondverontreiniging. Voor de verdeling 
van de geplaatste boringen wordt verwezen naar bijlage 2a. 
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Grondwater 
Het grondwater uit de bestaande peilbuis PB108 is na twee keer afpompen op 24 juni 2020 
herbemonsterd voor analyse op zware metalen. De bemonstering heeft plaatsgevonden volgens de 
techniek van lage- troebelheidsbemonstering, waarbij de grondwaterstand (GWS), zuurgraad 
(pH), geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) van het grondwater in het veld zijn bepaald.  
 
Asbest 
Ten behoeve van het nader onderzoek naar asbest is, zoals geadviseerd, allereerst een locatie- en 
maaiveldinspectie uitgevoerd om de situatie te herevalueren nadat de opdrachtgever het asbest op 
maaiveld heeft laten verwijderen. Hieruit is gebleken dat het maaiveld op de onderzoekslocatie 
volledig bedekt is met vegetatie en snoeiafval (100 %). Er heeft derhalve, in afwijking van de 
BRL 2018, geen efficiënte maaiveldinspectie ( > 25% zichtbaar) plaats kunnen vinden. Mogelijk 
zijn hierdoor de resultaten beïnvloed. Op het maaiveld zijn desondanks, rekening houdend 
hiermee, nog 2 plaatjes asbestverdacht materiaal (fractie > 20 mm) waargenomen. De 
aangetroffen asbestverdachte (plaat)materialen zijn in het veld direct dubbel verpakt. 

 
Uiteindelijk zijn, ter plaatse van de vier RE’s, in totaal 26 proefsleuven gegraven (SL01 t/m 
SL26). Op basis van tussentijdse waarnemingen zijn derhalve direct 3 extra proefsleuven 
gegraven. Het terrein is hierbij onderverdeeld in vier Ruimtelijke Eenheden (RE’s). In tabel 5.3 is 
de verdeling van de proefsleuven per RE weergegeven. 
 
Tabel 5.3: Indeling ruimtelijke eenheden met bijbehorende proefsleuven 
RE Proefsleuven  
RE-01 SL01 t/m SL05 
RE-02 SL06 t/m SL11, SL24 en SL25 
RE-03 SL12 t/m SL16 en SL26 
RE-04 SL17 t/m SL22 

 
Om een verontreiniging met asbest vast te stellen is per sleuf de grove fractie (> 20 mm) van het 
vrijgekomen materiaal geïnspecteerd op asbestverdachte materialen (fractie > 20 mm) en 
puinrestanten. Hierbij is in de proefsleuven SL09 en SL20 asbestverdacht plaatmateriaal  
(fractie > 20 mm) aangetroffen in de bovengrond. Er is echter wel in veel mindere mater asbest 
aangetroffen in de bodem dan tijdens voorgaand onderzoek.  
 
In tabel 7.3 van hoofdstuk 7 zijn de waargenomen asbestverdachte plaatmaterialen (> 20 mm) 
weergegeven en de, in het lab bepaalde, hoeveelheid gram van het plaatmateriaal. Al het 
materiaal is dubbel verpakt en verstuurd naar het laboratorium voor analyse op de aanwezigheid 
van asbest conform de NEN5896:2003 (asbest in plaatmateriaal). 
 
Ter plaatse van de proefgaten B111, B119, AB129 en AB130 zijn in de gegraven sleuven (SL06, 
SL13, SL17 en SL18) geen asbestverdachte materialen meer aangetroffen. Mogelijk is de 
verontreiniging middels de proefgaten en verwijdering van het plaatmateriaal tijdens de 
verkennende onderzoeken reeds ‘’gesaneerd’’.  
 
In de overige sleuven zijn in de grond en puinlagen ook geen asbestverdachte plaatmaterialen 
aangetroffen. Voor de verdeling van de gegraven proefsleuven wordt verwezen naar bijlage 2b. 
 
De veldwerkformulieren met sleufprofielen en samenstelling asbestmonsters voor het verkennend 
onderzoek naar asbest zijn opgenomen als bijlage 7. 
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6. WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

6.1. Grond/grondwater 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten 
gehaltes in grond en/of grondwater aan de streef-, achtergrond- en interventiewaarden. De 
achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit [6]. De meest 
recente streef- en interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond zijn 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 [7] en worden gebruikt voor de toetsing 
van de analyseresultaten. 
 
De streefwaarden geven voor het grondwater het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor het grondwater aan. 
 
De achtergrondwaarden geven voor de grond het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. In het bodembeschermingbeleid geven zij het te bereiken en te behouden 
kwaliteitsniveau voor de grond aan. 
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd.  
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 voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of 
het organische stofgehalte van de bodem. Om de verkregen analyseresultaten te kunnen toetsen 
aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de meetwaarden, met behulp van de analytisch 
vastgestelde gehalten aan lutum en/of organische stofgehalte, teruggerekend naar 
gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Indien de lutum en/of organische stofgehalten niet 
analytisch zijn vastgesteld, zijn ze aan de hand van de zintuiglijke waarnemingen, in combinatie 
met de overige analyseresultaten, ingeschat.  
 
Aan de hand van bovenstaande waarden wordt een index berekend. De index wordt voor grond 
berekend met de formule: (GSSD - achtergrondwaarde) / (interventiewaarde - 
achtergrondwaarde). Voor grondwater wordt de achtergrondwaarde in de formule vervangen door 
de streefwaarde. Indien de index groter is dan 1 wordt de interventiewaarde overschreden. 
 
Uit de toetsing van de GSSD aan de streef-, achtergrond-, en interventiewaarden kan het volgende 
worden afgeleid: 
 Bij een overschrijding van de streef- en/of achtergrondwaarde is het vermoeden van 

bodemverontreiniging bevestigd.  
 Bij een berekende index groter dan 0,5 bestaat het vermoeden van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van de aanvullende analyses, mogelijk gevolgd 
door een nader bodemonderzoek, dient de omvang van de verontreiniging(en) te worden 
bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het vermoeden van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging bevestigd dan wel verworpen. In het eerste geval dient overgegaan te 
worden tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 
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Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van toetsingswaarden voor PFAS aan de Regeling 
bodemkwaliteit [6] tot die tijd moet het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie (geactualiseerd d.d. 2 juli 2020), worden gehanteerd. 
  
In het tijdelijk handelingskader hergebruik is vastgesteld dat voor de functieklasse “landbouw/ 
natuur” (achtergrondwaarde) voor PFOA een toepassingsnorm van 1,9 μg/kg d.s. wordt 
gehanteerd en voor alle overige PFAS stoffen een toepassingsnorm van 1,4 μg/kg d.s. Voor de 
functieklassen “wonen” en “industrie” geldt een toepassingsnorm van 7 μg/kg d.s. voor PFOA en 
3 μg/kg d.s. voor de overige PFAS stoffen en GenX.  
 
Aanvullend wordt opgemerkt dat deze gehalten door gebiedsspecifiek beleid zowel strenger als 
minder streng kunnen zijn. 
 
Het is nu nog niet mogelijk om interventiewaarden voor PFAS te bepalen. Daarom heeft het 
RIVM (d.d. 5 maart 2020) voorlopige waarden afgeleid: de Indicatieve Niveaus voor Ernstige 
Verontreiniging (INEV). Met de INEV’s kunnen gemeenten en provincies bepalen waar de 
bodem ernstig verontreinigd is en of meer onderzoek nodig is. Als de concentraties onder de 
INEV’s blijven, zijn er doorgaans geen onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu.  
 

6.2. Asbest 

De interventiewaarde voor asbest in de grond is vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 
2013 [7] en bedraagt 100 mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie (serpentijnconcentratie 
vermeerderd met tienmaal de amfiboolconcentratie). De aangetroffen concentraties voor 
asbestverdachte grondmonsters en aan asbestverdachte plaatmaterialen worden teruggerekend 
naar het in het veld geïnspecteerde volume en vervolgens getoetst aan de interventiewaarde 
bodemsanering.  
 
Indien tijdens de analyse van asbest in fijne fractie (< 20 mm) blijkt dat er in een monster niet-
hechtgebonden asbest is aangetroffen en dat er losse vezels zijn aangetroffen in de fractie  
< 500 µm, wordt in de NEN 5898 eveneens geadviseerd een onderzoek naar het aantal respirabele 
vezels uit te voeren middels SEM analyse. 
 
Als tijdens het onderzoek naar asbest in de grond een gewogen asbestgehalte van meer dan  
1.000 mg/kg d.s. (hechtgebonden) en/of meer dan 100 mg/kg d.s. (niet-hechtgebonden) wordt 
aangetoond, moet op basis van de risicobeoordeling in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 
2013 [7] eveneens een onderzoek naar de respirabele vezels worden uitgevoerd.  
 
Indien de gewogen asbestconcentratie groter is dan de halve interventiewaarde bestaat het 
vermoeden van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het uitvoeren van een nader 
onderzoek naar asbest in de grond is dan verplicht. De hoogst berekende waarde binnen een 
(deel)locatie is hiervoor bepalend.  
 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem indien de 
berekende concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde. Het 
vaststellen van de gemiddelde gewogen asbestconcentratie dient te worden uitgevoerd conform de 
NEN 5707. Als respirabele vezels in de bovengrond (contactzone, of diepte 
graafwerkzaamheden) worden aangetoond en het gewogen gehalte van 10 mg/kg d.s. wordt 
overschreden is reeds sprake van “onaanvaardbare risico’s buiten”.  
 
Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van 
toepassing is bij het vaststellen van de ernst. 
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7. RESULTATEN 

7.1. Zintuiglijke waarnemingen 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf maaiveld tot circa 0,5 à 1,5 m-mv 
hoofdzakelijk uit zwak siltige, zwak humeuze klei.  
 
Ter plaatse van de proefsleuven SL03, SL04, SL15 en SL16, in het puinpad (voormalige weg), is 
vanaf het maaiveld tot circa 0,5 m-mv een volledige puinlaag aanwezig. Tijdens voorgaand 
onderzoek is deze puinlaag nabij sleuven SL15 en SL16 reeds onderzocht. Daarnaast zijn in 
sleuven SL12 en SL26 volledige betonlagen aangetroffen. Dit betreft ander materiaal dan de 
volledige puinlaag ter plaatse van het puinpad (voormalige weg). Daarnaast is ter plaatse van 
sleuf SL07 een put van minimaal 1,5 meter diepte met gestort hout en snoeiafval aanwezig. 
Mogelijk betreft dit een kelder van de voormalige bebouwing of een ontgraving ervan.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk diverse bijmengingen waargenomen. In alle 
boringen (buiten het puinpad) ten behoeve van het nader bodemonderzoek (B201 t/m B223) zijn 
in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) sporen beton en sporen baksteen aangetroffen. Ter plaatse van 
het puinpad zijn in de aanvullende boringen onder de volledige puinlaag (0,0-0,3 m-mv) eveneens 
sporen beton en sporen baksteen aangetroffen tot maximaal 1,0 m-mv. 
 
In de gegraven proefsleuven ten behoeve van het nader onderzoek naar asbest zijn verschillende 
bijmengingen waargenomen. Daarnaast is in sleuf SL09 (type A) en in sleuf SL20 (type B) 
asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Een volledig overzicht van de zintuiglijk 
waargenomen bijzonderheden in de proefsleuven is weergegeven in tabel 7.1.De zintuiglijk 
schone proefsleuven zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 
 
Tabel 7.1: Zintuiglijke waarnemingen per proefsleuf 

Sleuf Diepte 
sleuf 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grond-
soort 

Waargenomen bijzonderheden Totaal 
bijmengingen 

RE-01 
SL03 1,00 0,00-0,50 + Volledig puin 66 % 
SL03 1,00 0,00-0,50 + Volledig puin 66 % 
SL05 1,00 0,00-0,50 Klei Sterk puinhoudend 13 % 
RE-02 
SL06 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL07 1,50 0,00-1,50 + Volledig hout  90 % 
SL08 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL09 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin, ca.83 gr. asbestverdacht materiaal (type A) < 1 % 
SL10 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL11 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL24 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL25 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
RE-03 
SL12 1,00 0,00-0,50 + Volledig beton 72 % 
SL13 1,00 0,00-0,50 Klei Zwak puinhoudend 3 % 
SL14 1,00 0,00-0,50 Klei Zwak puinhoudend 3 % 
SL15 1,00 0,00-0,50 + Volledig puin 66 % 
SL16 1,00 0,00-0,50 + Volledig puin 66 % 
SL26 1,00 0,00-0,50 + Volledig beton 72 % 
RE-04 
SL17 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL18 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL19 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL20 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin, ca. 49 gr. asbestverdacht materiaal (type B) < 1 % 
SL21 1,00 0,00-0,50 Klei Sporen puin < 1 % 
SL22 1,00 0,00-0,50 Klei Sterk puinhoudend 13 % 
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Toelichting bij tabel 7.1: 
Sporen  < 1 % bodemvreemd materiaal; 
Zwak  ≥ 1 < 5 % bodemvreemd materiaal; 
Sterk  ≥ 10 < 20 % bodemvreemd materiaal; 
Volledig  > 50 % bodemvreemd materiaal; 
+  Betreft geen bodem (> 50 % bodemvreemd materiaal) 
-  Niets waargenomen/aangetroffen. 

 
In tabel 7.6 van hoofdstuk 7 zijn de waargenomen asbestverdachte plaatmaterialen (> 20 mm) 
weergegeven en de, in het lab bepaalde, hoeveelheid gram van het plaatmateriaal. Verder zijn 
tijdens de visuele inspectie van het maaiveld en de opgeboorde en opgegraven grond geen overige 
waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van een bodem- en/of 
asbestverontreiniging.  
 
De volledige boorprofiel beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

7.2. Laboratoriumwerkzaamheden en analyseresultaten  

De analyses zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium van SYNLAB Analytics & 
Services B.V. te Rotterdam (grond, grondwater en asbest). De analysecertificaten zijn opgenomen 
in bijlage 4. De achtergrondwaarden voor grond en maximale samenstellingswaarde voor asbest 
in puin zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit. De meest recente streef- en 
interventiewaarden voor grondwater en interventiewaarden voor grond en asbest in grond zijn 
vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en worden gebruikt voor de toetsing van 
de analyseresultaten. Een volledig overzicht van de toetsings- en analyseresultaten voor de grond 
en het grondwater is opgenomen als bijlage 5.  
 
Het analytisch onderzoek naar PFAS is uitgevoerd door het laboratorium van SYNLAB Analytics 
& Services B.V. die gevalideerd is voor het uitvoeren van deze analyses conform de Duitse norm 
DIN 38414-14. Aangezien deze parameters vooralsnog niet conform AS3000 en/of AP04 kunnen 
worden erkend is dit het hoogste haalbare en zijn de analyseresultaten representatief voor het 
uitgevoerde bodemonderzoek. De toetsingsresultaten van de PFAS in grond analyses zijn 
opgenomen in bijlage 6. Tevens worden de PFAS resultaten indicatief getoetst aan de 
vastgestelde INEV’s. 
 
In tabel 7.2 is een overzicht opgenomen van de opmerkingen die aan de analysecertificaten zijn 
toegevoegd. 
 
Tabel 7.2: Opmerkingen analysecertificaten 

Certificaat
-nummer 

(Meng-) 
monster 

Parameter Opmerking Toelichting 

Grond 
13281429 B213-1a, 

B214-1a, 
B218-1a 
 

Droge stof, 
organische stof 
en lutum 

Na het nemen van deelmonsters ten 
behoeve van het bepalen van de 
bodemkenmerken (droge stof en 
eventueel organisch stof, lutum en 
pH-CaCl2), alsmede eventuele 
deelmonsters voor vluchtige 
verbindingen (BTEX, vluchtige 
halogenen, Cyanides), was geen 140 
gram meer over voor de 
monstervoorbehandeling voor de 
overige parameters. Daarom is minder 
dan 140 gram voorbehandeld voor 
deze parameters. 

De gemeten gehalten voor zware 
metalen, welke op het lutumgehalte 
worden gecorrigeerd, welke op 
organische stof worden gecorrigeerd, 
zijn mogelijk overschat. Aangezien 
voor de gemeten zware metalen de 
interventiewaarde niet wordt 
overschreden in de betreffende 
monsters, wordt niet verwacht dat de 
eindconclusie van dit onderzoek 
hierdoor wordt beïnvloed. 

13286174 MMPFAS201 Aangezien de gemeten gehalten voor 
PFAS niet worden gecorrigeerd naar 
een standaard bodem, wordt niet 
verwacht dat de eindconclusie van dit 
onderzoek hierdoor wordt beïnvloed. 

13286182 MMPFAS202 
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Vervolg tabel 7.2: Opmerkingen analysecertificaten 
Certificaat
-nummer 

(Meng-) 
monster 

Parameter Opmerking Toelichting 

Asbest 
13272629 MMASB19, 

MMASB22 
  

Asbest in grond  
 

Het aangeleverde analysemonster 
voldoet niet aan de minimaal 
vereiste hoeveelheid volgens de 
eisen in NEN5898. 

Er is minder dan 10 kg (grond) of 25 kg 
(puin) droge stof aan monstermateriaal 
aangeleverd waardoor de 
analyseresultaten mogelijk minder 
representatief zijn. Aangezien in de 
betreffende monsters geen asbest is 
gemeten (< 2 mg/kg d.s.), wordt niet 
verwacht dat de eindconclusie van dit 
onderzoek hierdoor wordt beïnvloed. 

13276153 MMASB09 

13272631 MMASB06 Asbest in puin 

Toelichting bij de tabel: 
PFAS Perfluorverbindingen (30 verbindingen met o.a. Perfluoroctaansulfonzuur en Perfluoroctaanzuur); 

 
Nader bodemonderzoek 
 
Zware metalen en PAK in grond 
Op basis van de onderzoeksopzet, de bekende verontreinigingen en de zintuiglijke waarnemingen 
tijdens de veldwerkzaamheden, zijn de onderstaande grondmonsters samengesteld, geselecteerd 
en geanalyseerd. In verband met de tussentijdse resultaten zijn na de 2e fase van het nader 
onderzoek aanvullende grondmonsters geanalyseerd op lood en zink. De grondmonsters met 
bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 7.3 weergegeven. 
  
Tabel 7.3: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten  
Meng- 
monster 

Omschrijving  Boringen  
(traject in m -mv) 

Analysepakket Resultaten 
> AW < I > I 

1e fase 
B201-1 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 
B201 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H PB, Zn* - 

B202-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B202 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb* Zn 

B203-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B203 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B204-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B204 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb*, Zn* - 

B205-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B205 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Zn* Pb 

B206-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B206 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B208-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B208 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn* - 

B209-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B209 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb* Zn 

B210-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B210 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb*, Zn* - 

B211-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B211 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb* Zn 

B212-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B212 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, PAK  
L en H 

Pb, Zn, PAK - 

B213-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B213 (0,00 - 0,50) PAK, L en H PAK - 

B214-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B214 (0,00 - 0,50) PAK, L en H PAK - 

B218-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B218 (0,00 - 0,50) PAK, L en H PAK - 

B219-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B219 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn* - 

2e fase 
B205-2 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: - 
B205 (0,50 - 1,00) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B207-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B207 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb* Zn 

B213-1a Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B213 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B214-1a Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B214 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn* - 
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Vervolg tabel 7.3: Overzicht grond(meng)monsters met bijbehorende analyses en resultaten  
Meng- 
monster 

Omschrijving  Boringen  
(traject in m -mv) 

Analysepakket Resultaten 
> AW < I > I 

2e fase 
B215-1 Bovengrond, klei 

Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 
B215 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn* - 

B216-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B216 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B217-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B217 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb*, Zn - 

B218-1a Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B218 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B220-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B220 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B221-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 
(grond onder volledige puinlaag) 

B221 (0,30 - 0,80) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B222-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 
(grond onder volledige puinlaag) 

B222 (0,30 - 0,80) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

B223-1 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen baksteen 

B223 (0,00 - 0,50) Pb, Zn, L en H Pb, Zn - 

Toelichting bij tabel 7.3: 
Pb en Zn Lood en zink 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
L en H Lutum en organische stof (humus); 
AW Achtergrondwaarde; 
I Interventiewaarde; 
1 Gestandaardiseerde meetwaarde benadert de index van 0,5; 
* Gestandaardiseerde meetwaarde overschrijdt de index van 0,5; 
- Niets waargenomen/aangetoond. 

 
 
PFAS 
Aanvullend zijn mengmonsters samengesteld ten behoeve van de analyses op PFAS. De 
mengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten zijn in tabel 7.4 weergegeven. 
 
Tabel 7.4 Overzicht mengmonsters met bijbehorende analyses en resultaten (PFAS) 
Meng- 
monster 

Omschrijving  
 

Boring  
(traject in m -mv) 

Analyse-
pakket 

Resultaten* 

> landbouw/natuur  
 

> Wonen/industrie  

MMPFAS201 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen 
baksteen 

B202 (0,00 - 0,50) 
B205 (0,00 - 0,50) 
B207 (0,00 - 0,50) 
B209 (0,00 - 0,50) 

PFAS PFAO1 - 

MMPFAS202 Bovengrond, klei 
Zintuiglijk: sporen beton, sporen 
baksteen 

B212 (0,00 - 0,50) 
B217 (0,00 - 0,50) 
B219 (0,00 - 0,50) 

PFAS - PFOA 

Toelichting bij tabel 7.4: 
PFAS:  Perfluorverbindingen (30 verbindingen met o.a. Perfluoroctaansulfonzuur en Perfluoroctaanzuur); 
* Geen toetsingsnorm aanwezig, de toepassingsnorm voor de functieklasse “landbouw/natuur” bedraagt voor 

PFOA: < 1,9 µg/kg d.s. en voor de overige PFAS: < 1,4 µg/kg d.s. en de toepassingsnorm voor de functieklasse 
“wonen/industrie” bedraagt voor PFOA: < 7 µg/kg d.s. en voor de overige PFAS: < 3 µg/kg d.s.; 

1 Gehalte is gelijk aan de maximale waarde voor “wonen/industrie; 
-   Niets waargenomen / aangetoond. 
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Grondwater 
Het grondwatermonster met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten zijn in tabel 7.5 
weergegeven.  
 
Tabel 7.5: Peilbuis met bijbehorende analyses- en toetsingsresultaten grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
GWS  
(m -mv) 

pH EC 
(µS/cm) 

Troebel-
heid (NTU) 

Analysepakket Resultaten 

> S < I > I 

PB108 1,50 - 2,50 0,86 7,2 759 27,8 NEN Ba, Co* Ni 
Toelichting bij tabel 7.5: 
NEN  Zware metalen (Barium [Ba], cadmium [Cd], kobalt [Co], koper [Cu], kwik [Hg], lood [Pb], molybdeen [Mo], 

nikkel [Ni], zink [Zn]), Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), vluchtige 
chloorkoolwaterstoffen (VOCl) en minerale olie (MO); 

S  Streefwaarde; 
I  Interventiewaarde; 
* Meetwaarde overschrijdt de index van 0,5; 
- Niets aangetoond. 

 
De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en de geleidbaarheid (EC) zijn niet afwijkend van 
een natuurlijke situatie. In het genomen grondwatermonster uit peilbuis PB08  
is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (< 10 NTU). 
De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Daarnaast is de 
peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤ 0,1 l/min) afgepompt zodat de 
grondwaterstand in de peilbuis minder dan 50 cm (niet belucht) is gedaald. Daarom wordt 
aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). 
 
Asbest  
Plaatselijk zijn op het maaiveld asbestverdacht (plaat)materialen (fractie > 20 mm) waargenomen 
(circa 50 gram). Aangezien het hetzelfde materiaal betreft als tijdens voorgaande onderzoek, maar 
in veel mindere mate, is dit niet opnieuw analytisch onderzocht. Het materiaal is wel direct 
dubbel verpakt en verwijderd.  
 
Daarnaast zijn in proefsleuven SL09 en SL20 asbestverdachte (plaat)materialen (fractie > 20 mm) 
waargenomen, zoals beschreven in tabel 7.2. De aangetroffen asbestverdachte (plaat)materialen 
zijn in het veld direct dubbel verpakt, gecodeerd en aangeboden aan het laboratorium voor 
analyse op de aanwezigheid van asbest conform de NEN5896:2003 (asbest in plaatmateriaal). De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 7.6. 
 
Tabel 7.6: Asbestverdacht (plaat)materiaal en percentage asbest conform analysecertificaat 

Proef-
sleuf 

Monster-
code 

Massa 
(gram) 

Materiaal Hecht-
gebonden 

Type* Schatting gewichts-
percentage (%) 

Gemiddeld gewichts-
percentage (%) 

SL09 SL09-ASB 57,13 
25,00 

Golfplaat 
Plaat 

Ja 
Ja 

Chrysotiel 
Chrysotiel 

10-15 
10-15 

12,5 
12,5 

SL20 SL20-ASB 48,57 Asbestboard Ja  Chrysotiel 2-5 3,5 
Toelichting bij de tabel: 
* Chrysotiel (witte asbest) is een serpentijnasbest. Bij serpentijnasbest zijn de vezels gekruld. Crocidoliet (blauwe asbest) en 

amosiet (bruine asbest) zijn een amfiboolasbest. Bij amfiboolasbest zijn de vezels staafvormig en daardoor gevaarlijker. 
Daarom wordt de amfiboolconcentratie met een factor 10 verhoogd. 

 
Op basis van de onderzoeksopzet, verdeling van de RE’s en zintuiglijke waarnemingen in het 
veld, zijn in totaal 23 monsters samengesteld (3 puin- en 20 grondmonsters) waarvan er 16 aan 
het lab zijn aangeboden voor analyse op asbest (< 20 mm). De samenstelling van de onderzochte 
monsters en de bijbehorende analyses zijn in de tabel 7.7 weergegeven.  
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Een overzicht van alle samengestelde monsters is opgenomen op de veldwerkformulieren in 
bijlage 7.  
 
Tabel 7.7: Overzicht samenstelling grondmonsters t.b.v. asbestonderzoek met analyses 
Monstercode Proefgaten Zintuiglijke waarnemingen  Traject 

(m –mv) 
Soort  Analysepakket 

RE-01 
MMASB01 SL01, SL02 - 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
MMASB03 S03, SL04 Volledig puin 0,0-0,5 Puin Asbest in puin (> 25 kg)1 
MMASB05 SL05 Sterk puinhoudend 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
RE-02 
MMASB09* SL09 Sporen puin, 83 gr. asbestverdacht 

materiaal (type A) 
0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 

MMASB12 SL06, SL08, SL10, 
SL11 

Sporen puin 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 

MMASB14 SL06, SL08, SL09, 
SL10, SL11 

- 0,5-1,0 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 

MMASB22 SL24, SL25 Sporen puin 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
RE-03 
MMASB06 SL12, SL26 Volledig beton 0,0-0,5 Puin Asbest in puin (> 25 kg)1 
MMASB08 SL13 Zwak puinhoudend 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
MMASB11 SL14 Sterk puinhoudend 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
MMASB13* SL15, SL16 Volledig puin 0,0-0,5 Puin Asbest in grond (> 10 kg)1 
RE-04 
MMASB15 SL17, SL19 Sporen puin 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
MMASB17 SL18 Sporen puin 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
MMASB18 SL20 Sporen puin, 49 gr. asbestverdacht 

materiaal (type A) 
0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 

MMASB19 SL22 Sterk puinhoudend 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
MMASB20 SL21, SL23 Sporen puin 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 
MMASB21 SL20 - 0,0-0,5 Grond Asbest in grond (> 10 kg)1 

Toelichting bij de tabel: 
-  Niets aangetroffen; 
1 Asbestanalyse conform NEN5898:2015: asbest in grond of puin < 20 mm. 

 
De resultaten van de asbestverdachte grondmonsters zijn in tabel 7.8 beschreven.  
 
Tabel 7.8: Resultaten onderzochte grondmonsters op asbest (< 20 mm) conform 
Analysecertificaat 

Monstercode Soort Hechtgebonden Type Gemeten < 20 mm 
(mg/kg d.s.) 

Totaal gewogen  
< 20 mm (mg/kg d.s.) 

RE-01 
MMASB01 - - - < 2 < 2 
MMASB03 - - - < 2 < 2 
MMASB05 - - - < 2 < 2 
RE-02 
MMASB09 - - - < 2 < 2 
MMASB12 - - - < 2 < 2 
MMASB14 - - - < 2 < 2 
MMASB22 - - - < 2 < 2 
RE-03 
MMASB06 - - - < 2 < 2 
MMASB08 - - - < 2 < 2 
MMASB11 - - - < 2 < 2 
MMASB13 - - - < 2 < 2 
RE-04 
MMASB15 - - - < 2 < 2 
MMASB17 - - - < 2 < 2 
MMASB18 - - - < 2 < 2 
MMASB19 - - - < 2 < 2 
MMASB20 - - - < 2 < 2 
MMASB21 - - - < 2 < 2 

Toelichting bij de tabel: 
- Niets aangetoond. 
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Aan de hand van de analyseresultaten in de tabellen 7.1, 7.6 en 7.8 en de waarnemingen in het 
veld (o.a. afmetingen proefsleuf, hoeveelheid asbesthoudende materialen fractie > 20 mm, fractie 
puin > 20 mm) zijn de totaal gewogen asbestconcentraties in proefsleuven SL09 en SL20 
berekend. De berekende totaal gewogen concentraties zijn weergegeven in tabel 7.9. In de 
overige proefsleuven is zintuiglijk geen asbest in de fractie > 20 mm aangetroffen. De complete 
berekeningen zijn opgenomen in bijlage 8 en de resultaten zijn beknopt weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 7.9: Totale asbestconcentraties 

Proefsleuf  
(traject in m-mv) 

Gewogen asbestconcentratie 
fractie > 20 mm (mg/kg d.s.) 

Gewogen asbestconcentratie 
fractie < 20 mm (mg/kg d.s.) 

Totaal gewogen asbest-
concentratie (mg/kg d.s.) 

SL09 (0,00-0,50) 10,9 - 10,9 
SL20 (0,00-0,50) 1,8 - 1,8 

Toelichting bij de tabel: 
- Niets aangetoond/niet gemeten. 

 

7.3. Interpretatie analyseresultaten  

 
Grond 
 
Nader grondonderzoek naar zware metalen en/of PAK 
In de onderzochte bovengrond uit de afperkende boringen B202, B209, B207 en B211 zijn sterk 
verhoogde gehalten voor zink aangetoond. Tevens zijn hier verhoogde gehalten voor lood 
aangetoond die de index van 0,5 overschrijden.  
 
In de bovengrond uit de afperkende boring B205 is een sterk verhoogd gehalte voor lood 
aangetoond. Tevens is hier een verhoogd gehalte voor zink aangetoond dat de index van 0,5 
overschrijdt.  
 
In het aanvullend onderzochte monster van de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) uit boring B205, ter 
verticale afperking, zijn licht verhoogde gehalten voor lood en zink aangetoond. De gehalten 
blijven onder interventiewaarde alsmede onder de index van 0,5. 
 
In de bovengrond uit de afperkende boringen B201, B204, B208, B210, B214 , B215, B217 en 
B219 zijn licht verhoogde gehalten voor lood en/of zink aangetoond, waarbij de gehalten de index 
van 0,5 overschrijden. De gehalten voor zink in de bovengrond van boringen B208 en B219 
benaderen hierbij de interventiewaarde (index > 0,9). 
 
In de bovengrond of grond onder de volledige puinlaag van de overige afperkende boringen 
(B203, B206, B212, B213, B2016, B218, B220 t/m B223) zijn maximaal licht verhoogde 
gehalten voor lood en zink aangetoond. De gehalten blijven onder de interventiewaarde alsmede 
onder de index van 0,5. 
 
In de bovengrond van de afperkende boringen B212, B213, B214 en B218 zijn maximaal licht 
verhoogde gehalten voor PAK aangetoond. De gehalten blijven onder de interventiewaarde 
alsmede onder de index van 0,5. 

 
 Aanvullend onderzoek naar PFAS 

In de grondmengmonsters van de kleiige bovengrond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatste van de 
verontreiniging met lood en/zink (MMPFAS201 en MMPFAS202) zijn verhoogde gehalten voor 
PFOA aangetoond, gelijk aan over boven de toepassingsnorm voor de functieklasse “wonen” en 
“industrie” (> 7 μg/kg d.s.), uit het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende 
grond. De gehalten voor PFOA (maximaal 27 μg/kg d.s.) blijven ruim onder de INEV- waarde 
van 1.110 μg/kg d.s.  
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Aanvullend grondwateronderzoek 
In het grondwatermonster uit peilbuis PB108 is wederom een sterk verhoogd gehalte voor nikkel 
aangetoond. Tevens zijn licht verhoogde gehalten voor barium en kobalt aangetoond ten opzichte 
van de streefwaarden, waarbij het gehalte voor kobalt de index van 0,5 overschrijdt. 
 
Nader onderzoek naar asbest 
Tijdens het nader onderzoek naar asbest is plaatselijk op het maaiveld zintuiglijk nog circa 50 
gram (plaat)materialen (fractie > 20 mm) aangetroffen. Aangezien het hetzelfde materiaal betreft 
als tijdens voorgaande onderzoek, maar in veel mindere mate, is dit niet opnieuw analytisch 
onderzocht. Het materiaal is wel direct dubbel verpakt en verwijderd.  
 
Met uitzondering van proefsleuven SL09 en SL20, zijn in geen van de overige sleuven nog 
asbesthoudende materialen aangetroffen.  
 
In de bovengrond van sleuf SL09 bleek circa 83 gram asbesthoudend materiaal (golfplaat en 
plaat, beide hechtgebonden chrysotiel asbest) aanwezig. Analytisch (< 20 mm) is in deze 
grondlaag geen asbest aangetoond (< 2 mg/kg d.s.). Het berekende totaal gewogen gehalte van 
10,9 mg/kg d.s., op basis van het plaatmateriaal, blijft hiermee ruim beneden de interventiewaarde 
van 100 mg/kg d.s. 
 
In de bovengrond van sleuf SL20 bleek circa 49 gram asbesthoudend materiaal (asbestboard, 
hechtgebonden chrysotiel asbest) aanwezig. Analytisch is in deze grondlaag eveneens geen asbest 
aangetoond (< 2 mg/kg d.s.). Het berekende totaal gewogen gehalte van 1,8 mg/kg d.s., op basis 
van het plaatmateriaal, blijft hiermee ruim beneden de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 
 
In de onderzochte grond- en puinmonsters uit de overige sleuven ter plaatse van RE-01 (SL01 t/m 
SL05, MMASB01, MMASB03 en MMASB), RE-02 (SL06, SL08, SL10, SL11, SL24 en SL25, 
MMASB12, MMASB14 en MMASB22), RE-03 (SL12 t/m SL16 en SL26, MMASB06, 
MMASB08, MMASB11 en MMASB13) en RE-04 (SL17 t/m SL19, SL21 t/m SL23, 
MMASB15, MMASB17, MMASB19 t/m MMASB21) is zowel zintuiglijk als analytisch geen 
asbest aangetroffen. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1. Conclusies diverse aanvullende bodemonderzoeken 

Middels de uitgevoerde aanvullende en onderzoeken zijn de verontreinigingen met zware metalen 
en/of PAK in de grond voldoende mate onderzochte behoeve van de voorgenomen 
herontwikkeling.  
 
De verhoogde gehalten voor PFOA in kleiige bovengrond boven de toepassingsnorm voor de 
functieklasse “wonen” en “industrie” zijn opnieuw bevestigd. 
 
Het sterk verhoogde gehalte voor nikkel in het grondwater ter plaatse van peilbuis PB108 is 
opnieuw bevestigd. 
 
Een ernstige asbestverontreiniging is tijdens het nader onderzoek middels proefsleuven echter niet 
opnieuw aangetoond. 
 
Nader grondonderzoek zware metalen en PAK 
Op basis van de onderzoeksresultaten is vastgesteld dat de bodemverontreiniging met zware 
metalen en/of, welke reeds verticaal was afgeperkt, binnen de onderzoeksgrenzen voldoende in 
beeld is. Op basis hiervan en de resultaten van huidig en voorgaand onderzoek is sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging met lood en/of zink in de bovengrond ter plaatse en in 
de omgeving van boringen B114, B202, B205, B207, B209 en B211. De verontreiniging is 
binnen de onderzoeksgrenzen aanwezig over een oppervlakte van circa 360 m2. Binnen de 
verontreinigingscontour zijn enkele boringen meegenomen waar in de bovengrond de 
interventiewaarde niet wordt overschreden, maar wel wordt benadert. Buiten de contour wordt bij 
enkele boringen nog de index van 0,5 overschreden, maar zijn geen sterk verhoogde gehalten in 
omliggende boringen aangetroffen of wordt de interventiewaarde benadert De contour is 
weergegeven op de situatieschets in bijlage 2a. Uitgaande van een gemiddelde laagdikte van een 
0,5 meter wordt de omvang van de sterke grondverontreiniging met lood en/of zink, binnen de 
onderzoeksgrenzen, geschat op circa 180 m3.  
 
Voor PAK zijn tijdens voorgaand en onderhavig onderzoek geen gehalten boven de 
interventiewaarde aangetoond.  
 
De verhoogde gehalten voor zware metalen en PAK in de grond zijn vermoedelijk te relateren aan 
de aangetroffen bijmengingen met bodemvreemd materiaal in de ophooglaag (klei).  
 
Aanvullend onderzoek naar PFAS 
In de onderzochte kleiige bovengrond zijn wederom gehalten voor PFOA aangetoond die de 
toepassingsnorm voor de functieklasse “wonen” en “industrie” overschrijden. De gehalten voor 
PFOA (maximaal 27 μg/kg d.s.) blijven ruim onder de INEV- waarde van 1.110 μg/kg d.s en 
vormen geen onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu. Dit houdt in dat de grond binnen de 
herontwikkelingslocatie vrij kan worden toegepast. De betreffende bodemlaag is echter niet 
geschikt voor toepassing buiten de herontwikkelingslocatie en kan momenteel nog niet worden 
afgevoerd naar een erkende verwerker.  
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Aanvullend grondwateronderzoek.  
In het grondwater uit peilbuis PB108 is net als tijdens voorgaand onderzoek een sterk verhoogd 
gehalte voor nikkel aangetoond. Het sterk verhoogde gehalte voor nikkel is naar alle 
waarschijnlijkheid toe te schrijven aan een van nature aanwezig verhoogde concentratie. 
 
De aangetroffen gehalten aan nikkel in het grondwater vormen bovendien geen risico voor de 
functie wonen met moestuin. Voor nikkel betreft de risicogrens in het grondwater 1.500 µg/l voor 
humane risico’s (wonen en moestuin), terwijl in het onderzoek een gehalte van maximaal 93 µg/l 
is aangetroffen.  
Op basis van de hierboven beschreven redenatie achten wij een nader onderzoek naar nikkel in 
het grondwater op de voorliggende onderzoekslocatie en eventuele sanerende maatregelen niet 
zinvol. Wel wordt geadviseerd om het ondiepe grondwater niet te gebruiken voor besproeiing van 
gewassen.  
 
Nader onderzoek naar asbest 
Tijdens het nader onderzoek naar asbest is op het maaiveld nog een kleine hoeveelheid 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Dit materiaal is direct dubbel verpakt en van de locatie 
verwijderd. 
 
In de gegraven proefsleuven zijn enkel in de vrijgegraven grond uit sleuven SL09 (RE-02) en 
SL20 (RE-04) asbesthoudende plaatmaterialen aangetroffen. Analytisch is in de betreffende 
sleuven geen asbest aangetoond. Het totaal gewogen gehalte, op basis van het plaatmateriaal in de 
grove fractie, blijft ruim onder de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 
 
In de overige proefsleuven (RE-01 t/m RE-04) is in geen van de onderzochte grond- en/of 
puinlagen zintuiglijk of analytisch asbest aangetroffen.  
 
Een ernstige asbestverontreiniging is tijdens het nader onderzoek middels proefsleuven derhalve 
niet bevestigd, waardoor voor asbest geen sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Mogelijk is de verontreiniging middels de proefgaten en verwijdering van 
het plaatmateriaal tijdens de verkennende onderzoeken reeds ‘’gesaneerd’’ en betroffen het 
toevalstreffers.  
 
Verhoeven Milieutechniek B.V. besteedt veel zorg aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden, 
maar de mogelijkheid bestaat dat niet alle asbesthoudende (plaat)materialen zijn waargenomen. 
Indien in de toekomst asbesthoudende (plaat)materialen op de locatie worden aangetroffen, kan 
Verhoeven Milieutechniek B.V. hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het aantreffen 
van asbestverdachte materialen tijden grondwerkzaamheden dient het materiaal conform de 
richtlijnen te worden verwijderd middels handpicking.  
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8.2. Algehele conclusie en aanbevelingen 

 
Verontreinigingssituatie 
Met het uitgevoerde aanvullende onderzoeken is de verontreinigingssituatie ter plaatse van het 
Zwaluwpad ong. (percelen K, nummers 1390, 1566, 1567, 1650 ged. en 1749.) te Hardinxveld-
Giessendam, binnen de onderzoeksgrenzen, in voldoende mate in beeld gebracht ten behoeve van 
de voorgenomen herontwikkeling. Buiten de onderzoeksgrenzen is de verontreinigingssituatie 
onvoldoende onderzocht (ten zuidoosten van boring B207).  
 
In onderstaande tabel is de verontreinigingssituatie met omvang schematisch weergegeven. 
 
Tabel 8.1:  Verontreinigingssituatie grond 

Deellocatie Stof  > I 
Zuidoostelijk deel (boringen B114, 
B202, B205, B207, B209 en B211) 

Zware metalen (lood en/of zink) Oppervlakte (m2) ± 380 

Traject (m-mv) ± 0,00 - 0,50 

Gemiddelde dikte 0,5 meter 

Omvang (m3) ± 190 

I: Interventiewaarde. 

 
Opgemerkt wordt dat de verontreiniging met zware metalen buiten de onderzoekslocatie, ten 
zuidoosten van boring B207 niet volledig is afgeperkt. Mogelijk is hier sprake van een 
grensoverschrijdend geval. 
 
De aangetroffen verontreinigingen zijn, gezien de historie van het terrein, ontstaan voor 1987, 
waardoor geen sprake is van Zorgplicht.  
 
Ernst en spoedeisendheid 
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 voor grondwater 
hoger te zijn dan de interventiewaarde. Op basis van voorliggende en voorgaande 
onderzoeksresultaten is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging voor zware 
metalen in de grond, aangezien meer dan 25 m3 grond met gehalten boven de interventiewaarde 
aanwezig zijn.  
 
Middels Sanscrit toetsing (V. 2.7.0) is bepaald dat bij huidig gebruik toekomstig gebruik 
(landbouw) onaanvaardbare risico’s voor de mens opleveren in verband met de verhoogde 
gehalten voor lood in de onbedekte bovengrond. Er is geen sprake van ecologische of 
verspreidingsrisico’s. Indien er een duurzame afdeklaag of leeflaag van 1,0 m wordt aangebracht 
zijn er geen onaanvaardbare risico’s voor de mens, het ecosysteem en verspreiding (voorgestelde 
toekomstige situatie bij wonen met tuin). De Sanscrit rapportage voor de huidige situatie en de 
voorgestelde toekomstige situatie is opgenomen in bijlage 9. 
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Aanbevelingen 
Voor de voorgenomen herontwikkeling zijn sanerende maatregelen noodzakelijk met betrekking 
tot de sterk verhoogde gehalten met lood en zink in de bovengrond in verband met de 
toekomstige nieuwbouw en voorgenomen civieltechnische werkzaamheden in de verontreinigde 
bodem.  
 
Alle sanerende maatregelen dienen plaats te vinden conform de beoordelingsrichtlijnen SIKB 
6000 “Milieukundige begeleiding van (water)bodemsanering en nazorg” en SIKB 7000 
“Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem”. Voorgesteld wordt een 
BUS-melding op te stellen, waarbij uitgegaan wordt van het aanbrengen van een duurzame 
afdeklaag/leeflaag, en deze in te dienen bij het bevoegd gezag. Indien gekozen wordt voor een 
ontgravingsvariant dient rekening gehouden te worden met de verhoogde gehalten voor PFOA, 
waarvoor momenteel geen verwerkingslocatie is.  
 
Tevens wordt opgemerkt dat de kans bestaat dat, gezien de heterogeniteit, sprake is van een 
kleinere omvang van de sterke grondverontreiniging (grond > interventiewaarde) en dat een deel 
van de grond binnen de nu gestelde I-contour voldoet aan de klasse Industrie. Indien tijdens de 
sanering onder milieukundige begeleiding de grond gescheiden ontgraven kan worden en in 
depots geplaatst, kan middels aanvullende partijkeuringen de grondkwaliteit worden bepaald. 
Indien de grond uit deze depots binnen het perceel wordt herschikt (gesloten grondbalans) dient te 
allen tijde rekening gehouden te worden met de regels uit het Besluit bodemkwaliteit rekening 
houdend met toekomstige bestemming van de locatie. 
 
Aanvullend dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van een puinpad. De volledige 
puinlaag is niet ernstig verontreinigd met asbest, maar bij voorgaand onderzoek is wel gebleken 
dat de volledige puinlaag indicatief sterk verontreinigd is met PAK. Bij eventuele afvoer van deze 
puinlaag dient rekening gehouden te worden dat deze laag niet hergebruikt kan worden.  
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat bij het nader onderzoek naar asbest geen volledig efficiënte 
maaiveldinspectie heeft plaats kunnen vinden. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat een 
verdwaald stukje (zwerf)asbest op maaiveld mogelijk nog aanwezig is. Indien bij herontwikkeling 
en/of civieltechnische werkzaamheden toch nog asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, 
dient dit conform de geldende richtlijnen te verwijderd, middels handpicking. 
 
In de onderzochte kleiige bovengrond zijn gehalten voor PFOA aangetoond die de 
toepassingsnorm voor de functieklasse “wonen” en “industrie” overschrijden. De gehalten voor 
PFOA blijven ruim onder de INEV- waarde en vormen geen onaanvaardbare risico’s voor mens 
of milieu. Dit houdt in dat de grond binnen de herontwikkelingslocatie vrij kan worden toegepast. 
De betreffende bodemlaag is echter niet geschikt voor toepassing buiten de 
herontwikkelingslocatie en kan momenteel nog niet worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker.  
 



 

Diverse aanvullende onderzoeken, Zwaluwpad ong.  
te Hardinxveld-Giessendam  
Rapportnr.: B20.7782NO versie: 01 datum: 3 september 2020 

29

9.  REFERENTIES 

 
1. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2009. NEN 5740/A1:2016, Norm Bodem - Landbodem - 

Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, onderzoek naar de kwaliteit van de bodem 
en grond. 
 

2. Nederlandse technische afspraak, Delft 2010, NTA 5755, Norm Bodem - Landbodem – Strategie 
voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van 
bodemverontreiniging  

 
3. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2015. NEN 5707/C2:2017, Norm Bodem - Inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem en partijen grond. 
 

4. Nederlands Normalisatie Instituut, Delft 2015. NEN 5897/C2:2017, Inspectie en monsterneming 
van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 

 
5. Ir. J.A. Boswinkel, juli 1979. Grondwaterkaart van Nederland, Gorinchem 38 West. Dienst 

Grondwaterverkenning TNO, Delft. 
 

6. Ministerie van VROM en Verkeer en Waterstaat, Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant,  
20 december 2007, nr. 247 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend). 
 

7. Ministerie van VROM, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatscourant, 27 juni 2013,  
nr. 16675 (inclusief rectificaties en wijzigingen hierop volgend). 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 



Bijlage 1 

Tekening: B20.7782NO Schaal: 1 : 50.000 

Bron: CC-BY Kadaster; Topografische kaart van Nederland (uitgave 2016) 

Onderdeel: 
Situering in de regio 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 



1749

1390

362

374

AutoCAD SHX Text
B203

AutoCAD SHX Text
B202

AutoCAD SHX Text
B204

AutoCAD SHX Text
B201

AutoCAD SHX Text
B208

AutoCAD SHX Text
B209

AutoCAD SHX Text
B207

AutoCAD SHX Text
B206

AutoCAD SHX Text
B205

AutoCAD SHX Text
B211

AutoCAD SHX Text
B210

AutoCAD SHX Text
B212

AutoCAD SHX Text
B214

AutoCAD SHX Text
B219

AutoCAD SHX Text
B218

AutoCAD SHX Text
B213

AutoCAD SHX Text
B217

AutoCAD SHX Text
B215

AutoCAD SHX Text
B216

AutoCAD SHX Text
B112

AutoCAD SHX Text
B113

AutoCAD SHX Text
B114

AutoCAD SHX Text
B116

AutoCAD SHX Text
B222

AutoCAD SHX Text
B221

AutoCAD SHX Text
B223

AutoCAD SHX Text
B220

AutoCAD SHX Text
B117A-C

AutoCAD SHX Text
B118

AutoCAD SHX Text
B119

AutoCAD SHX Text
B110

AutoCAD SHX Text
B111

AutoCAD SHX Text
PB115

AutoCAD SHX Text
B109

AutoCAD SHX Text
PB108

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
B112

AutoCAD SHX Text
B113

AutoCAD SHX Text
B114

AutoCAD SHX Text
B116

AutoCAD SHX Text
B117A-C

AutoCAD SHX Text
B118

AutoCAD SHX Text
B119

AutoCAD SHX Text
B110

AutoCAD SHX Text
B111

AutoCAD SHX Text
PB115

AutoCAD SHX Text
B109

AutoCAD SHX Text
PB108

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
gez. HD

AutoCAD SHX Text
gew. 

AutoCAD SHX Text
d.d. 

AutoCAD SHX Text
formaat  A3

AutoCAD SHX Text
ADVISERING

AutoCAD SHX Text
  VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

AutoCAD SHX Text
BODEMONDERZOEKEN

AutoCAD SHX Text
SANERINGEN

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
Peilbuis verkennend

AutoCAD SHX Text
Boring verkennend

AutoCAD SHX Text
Onderzoeksgrens

AutoCAD SHX Text
d.d. 17-07-'20

AutoCAD SHX Text
projectnr.B20.7782NO

AutoCAD SHX Text
get. MH

AutoCAD SHX Text
d.d. 17-07-'20

AutoCAD SHX Text
voorafgaand projectnr.B08.3676 

AutoCAD SHX Text
bijlage 2a

AutoCAD SHX Text
locatie aan het Zwaluwpad te Hardinxveld-Giessendam

AutoCAD SHX Text
bij de diverse aanvullende bodemonderzoeken voor de 

AutoCAD SHX Text
Situatieschets met (voorgaande) boringen en peilbuizen

AutoCAD SHX Text
opdrachtgever: Blokland Bouwpartners

AutoCAD SHX Text
Schaal 1 : 250

AutoCAD SHX Text
Voormalige bebouwing

AutoCAD SHX Text
Bebouwing

AutoCAD SHX Text
Greep verkennend

AutoCAD SHX Text
Boring met dwarsraai

AutoCAD SHX Text
Puinpad/voormalige weg

AutoCAD SHX Text
Voormalige watergang

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
2,5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5m

AutoCAD SHX Text
Peilbuis verkennend

AutoCAD SHX Text
Boring verkennend

AutoCAD SHX Text
Onderzoeksgrens

AutoCAD SHX Text
Voormalige bebouwing

AutoCAD SHX Text
Bebouwing

AutoCAD SHX Text
Greep verkennend

AutoCAD SHX Text
Boring met dwarsraai

AutoCAD SHX Text
Puinpad/voormalige weg

AutoCAD SHX Text
Voormalige watergang

AutoCAD SHX Text
Boring nader

AutoCAD SHX Text
onderzoek

AutoCAD SHX Text
onderzoek

AutoCAD SHX Text
verkennend onderzoek

AutoCAD SHX Text
onderzoek

AutoCAD SHX Text
onderzoek

AutoCAD SHX Text
Contour zink en lood in grond

AutoCAD SHX Text
> interventiewaarde

AutoCAD SHX Text
(circa 0,0-0,5 m-mv)

AutoCAD SHX Text
Schaal 1 : 250



1749

1390

380-382

384

366

4

370

368
378

362

360A

372

374

376

11

9

7

Buitendams

AutoCAD SHX Text
SL06

AutoCAD SHX Text
SL18

AutoCAD SHX Text
SL20

AutoCAD SHX Text
SL13

AutoCAD SHX Text
SL04

AutoCAD SHX Text
SL11

AutoCAD SHX Text
SL09

AutoCAD SHX Text
SL07

AutoCAD SHX Text
SL05

AutoCAD SHX Text
SL10

AutoCAD SHX Text
SL17

AutoCAD SHX Text
SL19

AutoCAD SHX Text
SL21

AutoCAD SHX Text
SL22

AutoCAD SHX Text
SL14

AutoCAD SHX Text
SL12

AutoCAD SHX Text
SL15

AutoCAD SHX Text
SL16

AutoCAD SHX Text
SL03

AutoCAD SHX Text
SL02

AutoCAD SHX Text
SL01

AutoCAD SHX Text
SL08

AutoCAD SHX Text
SL23

AutoCAD SHX Text
RE-01

AutoCAD SHX Text
RE-02

AutoCAD SHX Text
RE-03

AutoCAD SHX Text
RE-04

AutoCAD SHX Text
SL24

AutoCAD SHX Text
SL25

AutoCAD SHX Text
SL26

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
gez. HD

AutoCAD SHX Text
gew. 

AutoCAD SHX Text
d.d. 

AutoCAD SHX Text
formaat  A3

AutoCAD SHX Text
ADVISERING

AutoCAD SHX Text
  VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V.

AutoCAD SHX Text
BODEMONDERZOEKEN

AutoCAD SHX Text
SANERINGEN

AutoCAD SHX Text
d.d. 17-07-'20

AutoCAD SHX Text
projectnr.B20.7782NO

AutoCAD SHX Text
get. MH

AutoCAD SHX Text
d.d. 17-07-'20

AutoCAD SHX Text
voorafgaand projectnr.B08.3676 

AutoCAD SHX Text
opdrachtgever: Blokland Bouwpartners

AutoCAD SHX Text
Schaal 1 : 500

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
Onderzoeksgrens

AutoCAD SHX Text
bijlage 2b

AutoCAD SHX Text
Voormalige bebouwing

AutoCAD SHX Text
Bebouwing

AutoCAD SHX Text
Puinpad/voormalige weg

AutoCAD SHX Text
Voormalige watergang

AutoCAD SHX Text
Proefsleuf nader

AutoCAD SHX Text
onderzoek

AutoCAD SHX Text
aan het Zwaluwpad te Hardinxveld-Giessendam

AutoCAD SHX Text
aanvullende bodemonderzoeken voor de locatie 

AutoCAD SHX Text
Situatieschets met proefsleuven bij de diverse



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 



Projectcode: B20.7782NO
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B201
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B202
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B203
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B204
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B205
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B206
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100



Projectcode: B20.7782NO
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B207
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B208
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B209
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B210
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B211
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B212
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100



Projectcode: B20.7782NO
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B213
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B214
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B215
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B216
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B217
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B218
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100



Projectcode: B20.7782NO
getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: B219
Datum: 24-6-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Boring: B220
Datum: 8-7-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Veen, sterk kleiïg, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Boring: B221
Datum: 8-7-2020

0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Volledig puin

30

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Veen, sterk kleiïg, neutraalbruin,
Edelmanboor

150

Boring: B222
Datum: 8-7-2020

0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Volledig puin

30

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Veen, sterk kleiïg, neutraalbruin,
Edelmanboor

150

Boring: B223
Datum: 8-7-2020

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
sporen beton, sporen baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

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

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13272580, versienummer: 1.

Rotterdam, 04-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH

B20.7782NO

13272580

25-06-2020

Maarten Schimmel

25-06-2020

04-07-2020

Blad 2 van 8

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B201-1 B201-1

002 Grond (AS3000) B202-1 B202-1

003 Grond (AS3000) B203-1 B203-1

004 Grond (AS3000) B204-1 B204-1

005 Grond (AS3000) B205-1 B205-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 77.1
 

79.9
 

78.1
 

78.4
 

70.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.5
 

9.1
 

5.8
 

8.8
 

6.4
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 18

 
19

 
32

 
24

 
30

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 230

 
320

 
150

 
290

 
930

 

zink mg/kgds S 510
 

630
 

300
 

450
 

750
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B206-1 B206-1

007 Grond (AS3000) B208-1 B208-1

008 Grond (AS3000) B209-1 B209-1

009 Grond (AS3000) B210-1 B210-1

010 Grond (AS3000) B211-1 B211-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 77.3
 

76.8
 

75.8
 

78.5
 

70.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.0
 

10.1
 

10.9
 

9.0
 

6.7
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 26

 
27

 
22

 
21

 
28

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 300

 
260

 
440

 
290

 
440

 

zink mg/kgds S 430
 

690
 

700
 

550
 

750
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) B212-1 B212-1

012 Grond (AS3000) B213-1 B213-1

013 Grond (AS3000) B214-1 B214-1

014 Grond (AS3000) B218-1 B218-1

015 Grond (AS3000) B219-1 B219-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 74.2
 

74.4
 

77.5
 

76.1
 

69.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.6
 

6.7
 

7.4
 

6.8
 

12.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 24

 
28

 
26

 
22

 
28

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 200

 
 

 
 

 
 

 
390

 

zink mg/kgds S 380
 

 
 

 
 

 
 

770
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.05

 
0.03

 
0.05

 
0.03

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.56
 

0.55
 

1.3
 

0.61
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.13
 

0.09
 

0.23
 

0.11
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 1.5
 

1.5
 

3.8
 

1.4
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.2
 

0.93
 

1.8
 

0.69
 

 
 

chryseen mg/kgds S 1.2
 

1.3
 

1.8
 

0.78
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.94
 

0.62
 

1.2
 

0.49
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.0
 

0.88
 

1.6
 

0.69
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.1
 

0.72
 

1.5
 

0.66
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.1
 

0.69
 

1.4
 

0.61
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 8.78
1)

7.31
1)

14.68
1)

6.07
1)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8523714 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

002 Y8523707 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

003 Y8523678 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

004 Y8523702 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

005 Y8523713 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

006 Y8523711 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

007 Y8523698 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

008 Y8523709 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

009 Y8523712 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

010 Y8523721 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

011 Y8523726 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

012 Y8523731 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

013 Y8523723 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

014 Y8523727 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

015 Y8523719 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13281429, versienummer: 1.

Rotterdam, 16-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) B205-2 B205-2

002 Grond (AS3000) B207-1 B207-1

003 Grond (AS3000) B213-1a B213-1a

004 Grond (AS3000) B214-1a B214-1a

005 Grond (AS3000) B215-1 B215-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 65.1
 

81.6
 

75.8
 

78.8
 

73.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.8
 

8.2
 

8.6
 

8.9
 

10.0
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 37

 
20

 
29

 
21

 
28

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 91

 
370

 
270

 
270

 
170

 

zink mg/kgds S 230
 

780
 

460
 

470
 

580
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) B216-1 B216-1

007 Grond (AS3000) B217-1 B217-1

008 Grond (AS3000) B218-1a B218-1a

009 Grond (AS3000) B220-1 B220-1

010 Grond (AS3000) B221-1 B221-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 75.4
 

69.5
 

79.6
 

71.0
 

70.2
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

15
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

puin
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.3
 

11.3
 

5.4
 

5.1
 

8.7
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 36

 
29

 
20

 
43

 
29

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 290

 
470

 
150

 
87

 
160

 

zink mg/kgds S 400
 

470
 

360
 

260
 

410
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) B222-1 B222-1

012 Grond (AS3000) B223-1 B223-1

Analyse Eenheid Q 011 012    

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 71.0
 

73.0
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.5
 

7.7
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 38

 
30

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 150

 
150

 
 

 
 

 
 

 

zink mg/kgds S 370
 

370
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8523705 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

002 Y8523695 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

003 Y8523731 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

004 Y8523723 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

005 Y8523706 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

006 Y8523729 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

007 Y8523733 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

008 Y8523727 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

009 Y8522587 09-07-2020 08-07-2020 ALC201  

010 Y8522608 09-07-2020 08-07-2020 ALC201  

011 Y8522599 09-07-2020 08-07-2020 ALC201  

012 Y8522597 09-07-2020 08-07-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13286174, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMPFAS201 MMPFAS201

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 82.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  0.54

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  0.14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  6.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  7.0
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  0.13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.98
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.36
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  1.3
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMPFAS201 MMPFAS201

Analyse Eenheid Q 001     

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8523709 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

001 Y8523713 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

001 Y8523695 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

001 Y8523707 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13286182, versienummer: 1.

Rotterdam, 22-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMPFAS202 MMPFAS202

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 73.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds  0.78

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds  0.19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds  0.38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  23
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds  0.96
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds  24
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds  0.24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds  0.59
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMPFAS202 MMPFAS202

Analyse Eenheid Q 001     

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds  <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds  <0.1
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8523726 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

001 Y8523733 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  

001 Y8523719 24-06-2020 24-06-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13271783, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-06-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

PB108 PB108

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 110

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 82
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 93
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 58
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH

B20.7782NO

13271783

24-06-2020

Maarten Schimmel

24-06-2020

26-06-2020

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1929974 24-06-2020 24-06-2020 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13272640, versienummer: 1.

Rotterdam, 02-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht SL09-ASB SL09-ASB

002 Asbestverdacht SL20-ASB SL20-ASB

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
Niet onderzocht materiaal g  0

 
0

 
 

 
 

 
 

 

aangeleverd materiaal g  82.13
 

48.57
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage

1)
zie bijlage

1)
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).

002 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Indien gewenst kan met SEM-analyse een lagere bepalingsgrens worden gerealiseerd ( tot 0.01
massa %).

Voetnoten

1 De verschillende materialen in het monster zijn op visuele basis gesorteerd. Van elke materiaalsoort is één stuk
geanalyseerd. De overige stukken binnen een materiaalsoort zijn beoordeeld op eventuele afwijkingen, geteld en
gewogen.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Niet onderzocht materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5216351 23-06-2020 23-06-2020 ALC299  

002 P5216350 23-06-2020 23-06-2020 ALC299  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13272629, versienummer: 1.

Rotterdam, 07-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 21 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

BLOH

B20.7782NO

13272629

25-06-2020

Maarten Schimmel

25-06-2020

07-07-2020

Blad 2 van 21

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB01 MMASB01

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB05 MMASB05

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB08 MMASB08

004 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB11 MMASB11

005 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB12 MMASB12

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  18.66

 
18.26

 
13.20

 
14.39

 
21.36

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  18.66
 

18.26
 

13.20
 

14.39
 

21.36
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

nee
 

nee
 

nee
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  13450
 

12010
 

10484
 

12461
 

14099
 

droge stof gew.-%  72.4
 

67.6
 

79.4
 

86.6
 

66.2
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 0.85
 

0.95
 

1.2
 

1.3
 

0.69
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB13 MMASB13

007 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB14 MMASB14

008 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB15 MMASB15

009 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB17 MMASB17

010 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB18 MMASB18

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  34.02

 
29.54

 
24.92

 
13.19

 
25.82

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  34.02
 

29.54
 

24.92
 

13.19
 

25.82
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

nee
 

nee
 

nee
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  31448
 

10708
 

18837
 

9092
1)

19158
 

droge stof gew.-%  92.4
 

36.5
 

75.7
 

68.9
 

74.5
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.5
 

1.4
 

0.75
 

1.1
 

0.65
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB19 MMASB19

012 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB20 MMASB20

013 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB21 MMASB21

014 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB22 MMASB22

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.16

 
22.23

 
25.14

 
11.34

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  12.16
 

22.23
 

25.14
 

11.34
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

nee
 

nee
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  9374
1)

16935
 

15919
 

8117
1)

 
 

droge stof gew.-%  77.1
 

76.2
 

63.3
 

72.5
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.3
 

0.7
 

0.33
 

1.6
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport
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Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1847925 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

001 E1847924 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

002 E1847922 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

002 E1883085 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

003 E1883158 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

004 E1883156 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

005 E1883008 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

005 E1883007 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

006 E1883155 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

006 E1883154 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

007 E1883164 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

007 E1883157 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

007 E1883165 25-06-2020 23-06-2020 ALC291  

008 E1883022 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

008 E1883023 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

009 E1883014 25-06-2020 23-06-2020 ALC291  

010 E1883013 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

010 E1883010 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

011 E1883009 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

012 E1883017 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

012 E1883018 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

013 E1883011 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

013 E1883012 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

014 E1883021 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13276153, versienummer: 1.

Rotterdam, 13-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MMASB09 MMASB09

Analyse Eenheid Q 001     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  13.26

 
 

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  13.26
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  9917
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  75.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1883163 25-06-2020 23-06-2020 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV

Maarten Schimmel

Postbus 2225

5300 CE  ZALTBOMMEL

Uw projectnaam : BLOH

Uw projectnummer : B20.7782NO

SYNLAB rapportnummer : 13272631, versienummer: 1.

Rotterdam, 07-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
B20.7782NO. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMASB03 MMASB03

002 Asbestverdacht MMASB06 MMASB06

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  31.14

 
26.17

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen
gewicht

kg  31.14
 

26.17
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

nee
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  26008
 

17323
1)

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  83.5
 

67.1
 

 
 

 
 

 
 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 0.72
 

0.79
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht Conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdacht conform NEN5897

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdacht Conform NEN 5898

droge stof Asbestverdacht Idem

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Conform NEN 5898

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1847929 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

001 E1847928 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  

002 E1883162 24-06-2020 23-06-2020 ALC291  

002 E1883161 23-06-2020 23-06-2020 ALC291  
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Bijlage 5 
 

Projectcode: B20.7782NO 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B201-1 B202-1 B203-1 
Certificaatcode   13272580 13272580 13272580 
Boring(en)   B201 B202 B203 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 8,50 9,10 5,80 
Lutum % ds 18,00 19,00 32,0 
Datum van toetsing  6-7-2020 6-7-2020 6-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  230 256 0,43  320 348 0,62  150 145 0,2 
Zink  mg/kg ds  510 612 0,81  630 731 1,02  300 271 0,23 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  77,1 77,0  79,9 80,0  78,1 78,0 
Lutum %  18   19   32  
Organische stof (humus) %  8,5   9,1   5,8  
 
Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B204-1 B205-1 B205-2 
Certificaatcode   13272580 13272580 13281429 
Boring(en)   B204 B205 B205 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 
Humus % ds 8,80 6,40 6,80 
Lutum % ds 24,0 30,0 37,0 
Datum van toetsing  6-7-2020 6-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  290 298 0,52  930 915 1,8  91 82 0,07 
Zink  mg/kg ds  450 466 0,56  750 702 0,97  230 188 0,08 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  78,4 78,0  70,4 70,0  65,1 65,0 
Lutum %  24   30   37  
Organische stof (humus) %  8,8   6,4   6,8  
 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B206-1 B207-1 B208-1 
Certificaatcode   13272580 13281429 13272580 
Boring(en)   B206 B207 B208 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 7,00 8,20 10,10 
Lutum % ds 26,0 20,0 27,0 
Datum van toetsing  6-7-2020 17-7-2020 6-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  300 307 0,54  370 402 0,73  260 254 0,43 
Zink  mg/kg ds  430 435 0,51  780 893 1,3  690 661 0,9 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  77,3 77,0  81,6 82,0  76,8 77,0 
Lutum %  26   20   27  
Organische stof (humus) %  7,0   8,2   10,1  
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Projectcode: B20.7782NO 

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B209-1 B210-1 B211-1 
Certificaatcode   13272580 13272580 13272580 
Boring(en)   B209 B210 B211 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 10,90 9,00 6,70 
Lutum % ds 22,0 21,0 28,0 
Datum van toetsing  6-7-2020 6-7-2020 6-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  440 451 0,84  290 308 0,54  440 442 0,82 
Zink  mg/kg ds  700 740 1,03  550 609 0,81  750 729 1,02 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  75,8 76,0  78,5 79,0  70,9 71,0 
Lutum %  22   21   28  
Organische stof (humus) %  10,9   9,0   6,7  
 

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B212-1 B213-1 B213-1a 
Certificaatcode   13272580 13272580 13281429 
Boring(en)   B212 B213 B213 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 8,60 6,70 8,60 
Lutum % ds 24,0 28,0 29,0 
Datum van toetsing  6-7-2020 6-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  200 206 0,33   270 262 0,44 
Zink  mg/kg ds  380 394 0,44   460 430 0,5 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13  0,09 0,09  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,2 1,2  0,93 0,93  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,1 1,1  0,72 0,72  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,94 0,94  0,62 0,62  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,0 1,0  0,88 0,88  
Chryseen mg/kg ds  1,2 1,2  1,3 1,3  
Fenanthreen mg/kg ds  0,56 0,56  0,55 0,55  
Fluorantheen mg/kg ds  1,5 1,5  1,5 1,5  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,1 1,1  0,69 0,69  
Naftaleen mg/kg ds  0,05 0,05  0,03 0,03  
PAK 10 VROM mg/kg ds   8,80 0,19   7,30 0,15  
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  74,2 74,0  74,4 74,0  75,8 76,0 
Lutum %  24   28   29  
Organische stof (humus) %  8,6   6,7   8,6  
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Projectcode: B20.7782NO 

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B214-1 B214-1a B215-1 
Certificaatcode   13272580 13281429 13281429 
Boring(en)   B214 B214 B215 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 7,40 8,90 10,00 
Lutum % ds 26,0 21,0 28,0 
Datum van toetsing  6-7-2020 17-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds   270 287 0,49  170 164 0,24 
Zink  mg/kg ds   470 521 0,66  580 545 0,7 
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds  0,23 0,23   
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  1,8 1,8   
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1,5 1,5   
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  1,2 1,2   
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,6 1,6   
Chryseen mg/kg ds  1,8 1,8   
Fenanthreen mg/kg ds  1,3 1,3   
Fluorantheen mg/kg ds  3,8 3,8   
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  1,4 1,4   
Naftaleen mg/kg ds  0,05 0,05   
PAK 10 VROM mg/kg ds   15,00 0,35   
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  77,5 78,0  78,8 79,0  73,1 73,0 
Lutum %  26   21   28  
Organische stof (humus) %  7,4   8,9   10,0  
 
Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B216-1 B217-1 B218-1 
Certificaatcode   13281429 13281429 13272580 
Boring(en)   B216 B217 B218 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 9,30 11,30 6,80 
Lutum % ds 36,0 29,0 22,0 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 6-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  290 259 0,44  470 442 0,82  
Zink  mg/kg ds  400 326 0,32  470 427 0,49  
     
PAK     
Anthraceen mg/kg ds    0,11 0,11 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    0,69 0,69 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    0,66 0,66 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    0,49 0,49 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds    0,69 0,69 
Chryseen mg/kg ds    0,78 0,78 
Fenanthreen mg/kg ds    0,61 0,61 
Fluorantheen mg/kg ds    1,4 1,4 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    0,61 0,61 
Naftaleen mg/kg ds    0,03 0,03 
PAK 10 VROM mg/kg ds     6,10 0,12 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  75,4 75,0  69,5 70,0  76,1 76,0 
Lutum %  36   29   22  
Organische stof (humus) %  9,3   11,3   6,8  
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Projectcode: B20.7782NO 

Tabel 8: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B218-1a B219-1 B220-1 
Certificaatcode   13281429 13272580 13281429 
Boring(en)   B218 B219 B220 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 5,40 12,90 5,10 
Lutum % ds 20,0 28,0 43,0 
Datum van toetsing  17-7-2020 6-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  150 169 0,25  390 365 0,66  87 75 0,05 
Zink  mg/kg ds  360 427 0,49  770 703 0,97  260 195 0,09 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   15  
Droge stof % w/w  79,6 80,0  69,4 69,0  71,0 71,0 
Lutum %  20   28   43  
Organische stof (humus) %  5,4   12,9   5,1  
 
 
Tabel 9: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   B221-1 B222-1 B223-1 
Certificaatcode   13281429 13281429 13281429 
Boring(en)   B221 B222 B223 
Traject (m -mv)   0,30 - 0,80 0,30 - 0,80 0,00 - 0,50 
Humus % ds 8,70 7,50 7,70 
Lutum % ds 29,0 38,0 30,0 
Datum van toetsing  17-7-2020 17-7-2020 17-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
     
METALEN     
Lood  mg/kg ds  160 155 0,22  150 134 0,18  150 145 0,2 
Zink  mg/kg ds  410 383 0,42  370 296 0,27  370 342 0,35 
     
OVERIG     
Aard artefacten -  0   0   0  
Artefacten g  <1   <1   <1  
Droge stof % w/w  70,2 70,0  71,0 71,0  73,0 73,0 
Lutum %  29   38   30  
Organische stof (humus) %  8,7   7,5   7,7  
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
Tabel 10: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 
   
METALEN   
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Projectcode: B20.7782NO 

Tabel 11: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  PB108 
Datum  24-6-2020 
Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 
Datum van toetsing  1-7-2020 
Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde 
  Meetw GSSD Index 
   
METALEN   
Barium  µg/l  110 110 0,1 
Cadmium  µg/l  <0,20 <0,14 -0,05 
Kobalt  µg/l  82 82 0,78 
Koper  µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 
Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
Lood  µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 
Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 
Nikkel  µg/l  93 93 1,3 
Zink  µg/l  58 58 -0,01 
 
 
 
  
----- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 
Tabel 12: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   S S Diep Indicatief I 
   
METALEN   
Barium  µg/l  50 200  625 
Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt  µg/l  20 0,7  100 
Koper  µg/l  15 1,3  75 
Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 
Lood  µg/l  15 1,7  75 
Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 
Nikkel  µg/l  15 2,1  75 
Zink  µg/l  65 24  800 
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Bijlage 6 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 23-07-2020 - 11:17) 

 

Projectcode B20.7782NO B20.7782NO 
Projectnaam BLOH BLOH 
Monsteromschrijving MMPFAS201 MMPFAS202 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-1 Grond (AS3000)-1 
Monster conclusie (excl PFAS)   
   
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

          

monster voorbehandeling  Ja  -  Ja  -  
droge stof % 82.2 82.2   73.0 73   
gewicht artefacten g <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    

          

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN                           -toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.54 0.54 ¤ --  0.78 0.78 ¤ --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds 0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds 0.13 0.13 ¤ --  0.19 0.19 ¤ --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) µg/kgds 0.14 0.14 ¤ --  0.38 0.38 ¤ --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) µg/kgds 6.9 6.9  --  23 23  --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  0.96 0.96  -  
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 7.0 7 WO -  24 24 NT -  
PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds 0.13 0.13 ¤ --  <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.98 0.98  --  0.35 0.35  --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kgds 0.36 0.36  -  0.24 0.24  -  
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 1.3 1.3 ¤ -  0.59 0.59 ¤ -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 --  <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) µg/kgds <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13286174-001 MMPFAS201 MMPFAS201 
13286182-001 MMPFAS202 MMPFAS202 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  1 10% 25% 
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Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de 

toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Indien de gebiedskwaliteit niet bekend is blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van grond 

en baggerspecie in grondwaterbeschermingsgebieden. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
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Berekening gewogen asbest gehalte Bijlage 8

Project: B20.7782NO

Proefgat/‐sleuf: SL09 (MMASB09)

Omrekenfactor grond 1,65 gewichts% bepaald in veld 99 %
Omrekenfactor puin > 20 mm 2,00 gewichts% bepaald in veld 1 %
Omrekenfactor (m3=>ton) 1,65 voor complete inhoud sleuf

Veldgegevens

Grootte proefgat/‐sleuf: Lengte 2,50 m

Breedte 0,60 m

Diepte 0,50 m

Gewogen hoeveelheid in het veld (fractie > 20 mm):

Asbest verdacht (plaat)materiaal A 57,13 g

Asbest verdacht (plaat)materiaal B 25,00 g

Asbest verdacht (plaat)materiaal C g

Asbest verdacht (plaat)materiaal D g

Laboratorium gegevens

Percentage asbest (serpentijnconcentratie vermeederd met tienmaal de amfiboolconcentratie) in:

Asbest verdacht (plaat)materiaal A 12,5 %

Asbest verdacht (plaat)materiaal B 12,5 %

Asbest verdacht (plaat)materiaal C %

Asbest verdacht (plaat)materiaal D %

Drogestof gehalte 75,8 %

Asbestgehalte monster (fractie < 20 mm) mg/kg d.s.

Berekeningen

Berekende inhoud en bijbehorende gewichten van het proefgat/sleuf

Totale inhoud 0,7500 m3

Totaal bruto gewicht 1240,13 kg

Totaal netto gewicht 940,01 kg/d.s.

Totaal netto gewicht; fractie <  20mm 930,61 kg/d.s.

Totaal netto gewicht; fractie > 20 mm 9,40 kg/d.s.

Op basis van alle veld‐/laboratoriumwaarnemingen en ‐werkzaamheden, zijn onderstaande de gewogen

asbestgehalten per fractie berekend

Totale hoeveelheid asbest (< 20 mm) 0,00 mg

Gewogen asbestgehalte (< 20 mm) 0,00 mg/kg d.s.

Totale hoeveelheid asbest (> 20 mm) 10266,1 mg

Gewogen asbestgehalte  (> 20 mm) 10,92 mg/kg d.s.

Totaal gewogen asbestgehalte 10,9 mg/kg d.s.



Berekening gewogen asbest gehalte Bijlage 8

Project: B20.7782NO

Proefgat/‐sleuf: SL20

Omrekenfactor grond 1,65 gewichts% bepaald in veld 99 %
Omrekenfactor puin > 20 mm 2,00 gewichts% bepaald in veld 1 %
Omrekenfactor (m3=>ton) 1,65 voor complete inhoud sleuf

Veldgegevens

Grootte proefgat/‐sleuf: Lengte 2,50 m

Breedte 0,60 m

Diepte 0,50 m

Gewogen hoeveelheid in het veld (fractie > 20 mm):

Asbest verdacht (plaat)materiaal A 48,57 g

Asbest verdacht (plaat)materiaal B g

Asbest verdacht (plaat)materiaal C g

Asbest verdacht (plaat)materiaal D g

Laboratorium gegevens

Percentage asbest (serpentijnconcentratie vermeederd met tienmaal de amfiboolconcentratie) in:

Asbest verdacht (plaat)materiaal A 3,5 %

Asbest verdacht (plaat)materiaal B %

Asbest verdacht (plaat)materiaal C %

Asbest verdacht (plaat)materiaal D %

Drogestof gehalte 74,5 %

Asbestgehalte monster (fractie < 20 mm) mg/kg d.s.

Berekeningen

Berekende inhoud en bijbehorende gewichten van het proefgat/sleuf

Totale inhoud 0,7500 m3

Totaal bruto gewicht 1240,13 kg

Totaal netto gewicht 923,89 kg/d.s.

Totaal netto gewicht; fractie <  20mm 914,65 kg/d.s.

Totaal netto gewicht; fractie > 20 mm 9,24 kg/d.s.

Op basis van alle veld‐/laboratoriumwaarnemingen en ‐werkzaamheden, zijn onderstaande de gewogen

asbestgehalten per fractie berekend

Totale hoeveelheid asbest (< 20 mm) 0,00 mg

Gewogen asbestgehalte (< 20 mm) 0,00 mg/kg d.s.

Totale hoeveelheid asbest (> 20 mm) 1699,95 mg

Gewogen asbestgehalte  (> 20 mm) 1,84 mg/kg d.s.

Totaal gewogen asbestgehalte 1,8 mg/kg d.s.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 9 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Zwaluwpad Hardinxveld-Giessendam

Beoordelaar: info@verhoevenmilieu.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: B20.7782NO

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.1

V. rapport 2.18

donderdag 23 juli 2020

Betreft een immobiele verontreiniging met lood en/of zink in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv)

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: huidig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

(Een deel van) de locatie dient met spoed gesaneerd te worden als gevolg van:

- onaanvaardbare risico's voor de mens (gebaseerd op stap 3)



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Landbouw (zonder boerderij en erf)

Lood 4,72e-3  1,692,80e-3

Zink 3,79e-2  0,085,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Landbouw (zonder boerderij en erf) Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

Geen contact met puur product

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Landbouw (zonder boerderij en erf)

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  4.13

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  95.57

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.30

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  87.41

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  12.50

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.10

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Landbouw (zonder boerderij en erf)
Lood 9,15e2
Zink 3,87e3



OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Landbouw (zonder boerderij en erf)  0,01  0,01Als kind  5,00

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroutes

Blootstellingsroute Status

Landbouw (zonder boerderij en erf)

Betreft immobiele verontreiniging met lood en/of zink in 

onbedekte bovengrond

Verantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie buitenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

360

35

500

50

Nee

Nee

Contour

GevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

Betreft een immobiele verontreiniging met zware metalen.

Plaatselijke grondwaterverontreiniging met nikkel omvang niet bepaald, maar naar verwachting < 6000 m3



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Zwaluwpad Hardinxveld-Giessendam (toekomstig)

Beoordelaar: info@verhoevenmilieu.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: B20.7782NO

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.7.1

V. rapport 2.18

donderdag 23 juli 2020

Betreft een immobiele verontreiniging met lood en/of zink in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv)

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

Type bodemgebruik: toekomstig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is beschreven in de 

Circulaire Bodemsanering 2013. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens , 

ecosysteem of van het risico op verspreiding van de verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s 

wordt vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid , met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems . Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het Sanscrit.

(Circulaire Bodemsanering, 2013)

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Wonen met tuin
Lood 0  0,002,80e-3

Zink 0  0,005,00e-1

Sprake van huidcontact?Functie

Wonen met tuin Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

Geen contact met puur product

Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Wonen met tuin

Lood
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Zink
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.00

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  0.00

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

Onbebouwd OnbebouwdBebouwdGeheel Bebouwd

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

Stof

Wonen met tuin
Lood 9,15e2
Zink 3,87e3



OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Wonen met tuin  1,00  1,00Als kind  8,00

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroutes

Blootstellingsroute Status

Wonen met tuin

Betreft een immobiele verontreiniging met lood en/of zink in de 

bovengrond (0,0-0,5 m-mv), maar wordt in toekomstige situatie 

minimaal 1,0 meter opgehoogd.

Verantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldDermaal contact grond

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldIngestie gewas

UitgeschakeldIngestie grond

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie buitenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

UitgeschakeldInhalatie grond



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich NIET geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem . Er is GEEN 

sprake van gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter. Dit betekent dat een ecologische 

risicobeoordeling niet vereist is.

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:

Betreft een immobiele verontreiniging met lood en/of zink in de bovengrond (0,0-0,5 m-mv, wat in de toekomstige 

situatie wordt opgehoogd met minimaal 1,0 m. Omvang plaatselijke grondwaterverontreiniging met nikkel is niet 

bepaald, maar is naar verwachting < 6.000 m3



Bijlage 9: Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, 
KuiperCompagnons, 7 juli 2021
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1.  Beschrijving van het project  
 

Aan het Zwaluwpad, gelegen ten noorden van het lint ‘Buitendams’, aan de westzijde van de 
kern Hardinxveld-Giessendam, is een agrarisch perceel aanwezig. Door de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam is het perceel aangemerkt als herstructureringslocatie. De eigenaar 
van de gronden, Blokland Bouwpartners, heeft concrete plannen voor de herinrichting van het 
perceel met woningbouw, in lijn met de visie van de gemeente.  
 
Thans bestaat er een stedenbouwkundig plan dat kaders biedt voor de ontwikkeling van het 
perceel. Deze ontwikkeling is, op grond van het vigerende bestemmingsplan “Hardinxveld-
Giessendam, bebouwd gebied” niet toegestaan. Op dit moment is geen bouwvlak aanwezig en 
zijn de gronden primair bestemd voor agrarische doeleinden en ontsluiting van het perceel. Om 
de ontwikkeling toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 
 

Afbeelding 1.1: Huidige situatie plangebied 
 

 
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 ‘Zwaluwpad, Beneden- en bovendijks’ is een activiteit gevonden die volgens het besluit m.e.r. 
mogelijk m.e.r-(beoordelings)plichtig is: 

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 voorziet in de realisatie van 22 woningen. Daarmee blijft de omvang ruim onder 
de drempelwaarden genoemd in onderdeel D11.2. Het plan is daarom niet plan m.e.r.- plichtig. 
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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.  

 
 
3.  Criteria voor het toetsen van activiteiten in een m.e.r.-beoordeling 
 

Als blijkt dat er mogelijk belangrijke milieugevolgen zijn, is alsnog een uitgebreide m.e.r.-
beoordeling noodzakelijk. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de criteria zoals die 
zijn opgenomen in bijlage III van de EU richtlijn milieubeoordeling projecten: 

 
1. Kenmerken project / activiteit 
De omvang van het project betreft het realiseren van 22 woningen. Daarmee blijft de beoogde 
ontwikkeling ruim onder de drempelwaarde van een stedelijk ontwikkelingsproject met een 
oppervlakte van 100 hectare of meer aaneengesloten gebied en de bouw van meer dan 2.000 
woningen.  

 
2. Plaats van het project / activiteit  
Het voorliggende plangebied is gelegen aan de zuidwestzijde van Hardinxveld-Giessendam, 
tussen de Bellefleur, Kramsvogel en het Zwaluwpad aan de noordzijde en Buitendams aan de 
zuidzijde. Aan de noord(west)zijde is de school/kinderopvang Smallsteps Kadoze Kaduize 
gelegen.  
 
Aan de oostzijde grenst het plangebied aan diverse vrijstaande en twee-onder-één 
kapwoningen langs de Patrijs. Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de 
percelen aan Buitendams en op het aangrenzende perceel aan de westzijde is een kerk 
gelegen, met bijbehorende vrijstaande kosterswoning. Het historische lint Buitendams wordt 
gekenmerkt door vrijstaande en twee-aaneengebouwde woningen. De begrenzing van het 
plangebied is weergegeven in afbeelding 3.1.    

 

Afbeelding 3.1: begrenzing plangebied  
 

3. Samenhang met andere activiteiten 
Voorliggend plan is gelegen op voormalig agrarische gronden, waar lange tijd paarden hebben 
gestaan. De agrarische activiteiten op de locatie zijn gestaakt, waarna het perceel braak is 
komen te liggen. Met het realiseren van woningbouw wordt voorzien in herbestemming van het 
perceel binnen bestaand stedelijk gebied. Dit is in lijn met de visie van de gemeente om op 
vrijgekomen bedrijfspercelen woningbouw mogelijk te maken op inbreidingslocaties. De 
agrarische gronden zijn in de structuurvisiekaart ‘Initiatiefgebieden’ aangeduid als 
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herstructureringslocatie: een locatie waar een andere inrichting, typologie of functieverandering 
gewenst is. Voorliggend plan sluit hier op aan. 
 
De Buitendams, ten zuiden van het plangebied, vormt één van de historische linten van 
Hardinxveld-Giessendam. Langs de Buitendams zet de gemeente in op het faciliteren van het 
verplaatsen van overlastgevende bedrijven en/of het herontwikkelen van locaties waar 
verpaupering dreigt. In lijn met deze visie zijn langs het lint meerdere 
woningbouwontwikkelingen gerealiseerd en/of in ontwikkeling. 
 
Aan de noordzijde sluit het plangebied aan op woongebied de Blauwe Zoom, dat wordt 
ontwikkeld als één van de drie grote uitbreidingslocaties voor woningbouw voor de komende 
10-20 jaar binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

 
4. Kenmerken van de (mogelijk belangrijke) nadelige milieugevolgen 
Voor de beoogde herontwikkeling zijn meerdere omgevingsaspecten nader beoordeeld en/of 
onderzocht.  De tabel opgenomen als bijlage I bij deze notitie geeft een samenvatting van deze 
afweging. Op een aantal omgevingsaspecten is mogelijk sprake van een verhoogde 
milieubelasting. Aspecten waar nadelige effecten optreden zijn nader uitgewerkt. Op een groot 
aantal aspecten is sprake van positieve effecten.  
 
Bedrijven en milieuzonering 
De richtafstanden van de kerk en kinderopvang reiken tot binnen het plangebied. Het gebouw 
en de directe buitenruimte van de kinderopvang leiden niet tot problemen. Binnen de 
richtafstand zijn enkel groene bermen, water en wegen voorzien. Wel zijn een deel van de 
beoogde woningen (patiowoningen aan de westzijde en appartementen aan de zuidzijde) 
binnen de richtafstand van de kerk gelegen. Voor de patiowoningen is nader akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan aan de gestelde richtwaarden uit stap 2 
van de Handreiking bedrijven en milieuzonering en het Activiteitenbesluit. Er is sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Voor de appartementen boven aan de dijk wordt op basis van deze conclusies geen 
geluidhinder verwacht. Om deze aanname te bevestigen dient een aanvullend onderzoek te 
worden uitgevoerd. 
 
Ecologie 
Het plangebied bevindt zich op onbebouwde gronden. Er bestaat een reële kans dat in het 
gebied beschermde plant- en diersoorten aanwezig zijn. Vooruitlopend op het opstellen van het 
bestemmingsplan is reeds een ecologische quickscan uitgevoerd. Het onderzoek wijst uit dat 
er geen negatieve effecten zijn te verwachten op de al dan niet aanwezige flora en fauna in en 
rond het gebied. Ook is er een AERIUS-berekening uitgevoerd. Hieruit wordt geconcludeerd 
dat met zekerheid kan worden gesteld dat geen sprake is van een toename van de 
stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in zowel de aanleg- als de 
gebruiksfase van deze woningen. Dit betekent dat significant negatieve effecten op de 
instandhouding van die gebieden kunnen worden uitgesloten en dat de Wet natuurbescherming 
niet leidt tot belemmeringen voor de ontwikkelingen in dit project. 
 
Geluid 
Uit uitgevoerde berekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt 
overschreden. Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat het aspect geluid geen 
belemmeringen oplevert voor de ontwikkelingen in dit bestemmingsplan. 
 
Mobiliteit 
Het verkeer neemt toe met 162,4 motorvoertuigen per etmaal. De grondgebonden woningen 
worden ontsloten door het Zwaluwpad te verlengen in de vorm van een doodlopende straat. Via 
de Ekster, Schapedrift  en Weideveld wordt het plangebied ontsloten naar treinstation 
Hardinxveld Blauwe Zoom en het centrum van Hardinxveld-Giessendam.  
 
De appartementen worden primair ontsloten via de Buitendams en worden via een loop-
/fietsbrug verbonden met het noordelijk gelegen gebied. Het uitgangspunt is dat bewoners 
benedendijks parkeren. Er worden 6 parkeerplaatsen aan de Buitendams gerealiseerd, 
waardoor het aantal verkeersbewegingen beperkt blijft. 
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Bodem 
Bij een woonbestemming dient aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor de 
beoogde functie. Er is reeds verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt 
dat voor de voorgenomen herontwikkeling sanerende maatregelen noodzakelijk zijn met 
betrekking tot de sterk verhoogde gehalten met lood en zink in de bovengrond in verband met 
de toekomstige nieuwbouw en voorgenomen civieltechnische werkzaamheden in de 
verontreinigde bodem. De gronden ter plaatse van de toekomstige woningen zullen dan ook 
moeten worden gesaneerd conform de geldende wetgeving.  
 

4.  Conclusie 
De toetsing aan de selectiecriteria in lijn met bijlage III EU-richtlijnen 85/337/EEG maakt 
duidelijk dat geen sprake is van nadelige effecten op het milieu maar die het opstellen van een 
MER of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk maken.  
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Bijlage I – Afwegingskader relevante milieuaspecten m.e.r.-beoordeling 
  

 
Afweging relevante milieuaspecten 

 
 

Aspect 
 

 
Nu 

 
Straks 

 
Uitwerking 

Archeologie + + Geen hoge archeologische waarde aanwezig. 
Slechts kans op toevalsvondsten. 

Bedrijven en milieuzonering + ± De richtafstanden van de kerk en kinderopvang 
reiken tot binnen het plangebied. Akoestisch 
onderzoek wijst uit dat er ter plaatse van de 
patiowoningen sprake is van een goed woon- en 
leefklimaat. Ter plaatse van de appartementen 
dient nog onderzoek plaats te vinden.  

Bodem 0 + Er wordt een gevoelige(re) functie gerealiseerd. 
De bodem wordt gesaneerd. 

Bezonning + ± Enige schaduwwerking door nieuwbouw, maar 
geen significante nadelige gevolgen voor functies 
in de omgeving. 

Brandveiligheid 0 + Voldoet aan de brandvoorschriften Bouwbesluit. 
Cultuurhistorie 0 0 N.v.t. 
Duurzaamheid - + Woningen worden duurzaam ontwikkeld met 

mogelijkheden tot hergebruik materialen. 
Ecologie + ± Met de ontwikkeling verdwijnen enkele wild 

groeiende grassen en planten. Negatieve effecten 
op beschermde soorten en gebieden zijn reeds 
uitgesloten. 

Economie 0 + Aantoonbare maatschappelijke behoefte. 
Energie 0 + Er zal geen gasinfrastructuur worden aangelegd, 

er zijn mogelijkheden voor opwekken zonne-
energie en energiezuinige openbare verlichting. 

Externe veiligheid 0 0 In de omgeving van het plangebied zijn geen 
risicobronnen aanwezig. Ook worden met het 
plan zelf geen risicobronnen mogelijk gemaakt 

Geur 0 0 N.v.t. 
Geluid + + De voorkeursgrenswaarde wordt niet 

overschreden. 
Gezondheid   Zie luchtkwaliteit en groen. 
Groen + + Er worden geen hoofdgroenstructuren aangetast. 

Het gebied ligt momenteel braak. 
Klimaatadaptatie 0 0 De locatie is niet overstromingsgevoelig. De 

realisatie van groen en water zorgen voor 
beperking van hittestress.  

Landschap 0 + Onbebouwd landschap wordt bebouwd. 
Mogelijkheden voor groene en landschappelijke 
inpassing worden waar mogelijk benut. 

Licht   N.v.t. 
Luchtkwaliteit 0 0 De personendichtheid op de locatie stijgt. De 

ontwikkeling kan worden aangemerkt als Niet In 
Betekenende Mate.  

Mobiliteit + ± De woningen genereren een beperkte 
hoeveelheid verkeer, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande ontsluitingsweg aan 
het Zwaluwpad en het lint Buitendams. 

Ondergrond 0 0 Zie bodem 
Ruimtelijke kwaliteit + + Het gebied krijgt gebruikswaarde door 

ontwikkeling. De woningen worden zorgvuldig 
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ingepast in de bestaande ruimtelijke structuur van 
het woongebied. In lijn met de omgeving wordt 
het gebied omrand met water en groen.  

Sociale veiligheid 0 + De nieuwe woningen genereren (enige) 
personendichtheid op een verlaten omgeving. 

Straling 0 0 N.v.t. 
Trilling 0 0 N.v.t. 
Water 0 + Waterstructuur wordt vergraven en uitgebreid met 

1.157 m2. Afstemming met het waterschap heeft 
plaatsgevonden. 

Windhinder  0 0 N.v.t. 
Wonen 0 + Met de ontwikkeling wordt voorzien in een actuele 

behoefte aan woningen van diverse woningtypen 
en prijsklassen op de locatie. 
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Bijlage 10: Akoestisch onderzoek t.a.v. kerkgebouw, 
Voortman Ingenieurs, 13 januari 2022
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1 INLEIDING 

In opdracht van Blokland Bouwpartners bv is door Voortman Ingenieurs een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd voor bestemmingsplan Zwaluwenpad. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw ruimtelijke 

ontwikkeling van 16 woningen en 6 appartementen ten oosten van het kerkgebouw van de Oud 

Gereformeerde Kerk in Nederland aan de Buitendams 384 te Hardinxveld-Giessendam. 

Voor de situering van het kerkgebouw en de woningen wordt verwezen naar afbeelding I en bijlage 1. 

 

Afbeelding I: situering plangebied aan het Zwaluwenpad te Hardinxveld-Giessendam 

 
 

Doel van voorliggend onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van activiteiten in het kerkgebouw 

naar de nieuw te bouwen woningen en appartementen te bepalen en te beoordelen aan de criteria in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening.  

 

kerk 
16 woningen 

6 appartementen 
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2 BEDRIJFSSITUATIE 

2.1 Uitgangspunten 

In het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens ontleend aan:  

▪ Het gevoerde overleg met de secretaris van de kerk en de opdrachtgever; 

▪ De ter plaatse uitgevoerde geluidmetingen op 19 augustus 2020. 

2.2 Situering van de inrichting 

De inrichting is gelegen aan de Buitendams 384 te Hardinxveld-Giessendam. Ten oosten van het 

kerkgebouw worden 16 woningen (6 stuks seniorenwoningen, 4 stuks twee-onder-een-kap woningen en 6 

rijwoningen) gerealiseerd. De dichtstbijzijnde (senioren)woningen bestaan uit ten hoogste twee 

bouwlagen en zijn op ca. 16 meter afstand uit de oostgevel van het kerkgebouw gesitueerd. 

Ten zuidoosten van het kerkgebouw worden 6 appartementen (3 bouwlagen) gerealiseerd.  

De woning direct ten zuiden van het kerkgebouw betreft een kosterswoning en wordt als een 

bedrijfswoning aangemerkt. Voor de situering van de nieuwe woningen, appartementen en het 

kerkgebouw wordt verwezen naar bijlage 1.  

2.3 Uitgangspunten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

De representatieve bedrijfssituatie dient overeenkomstig de “Handleiding industrielawaai en 

vergunningverlening” (VROM 1998) betrekking te hebben op een voor de geluidsuitstraling kenmerkende 

bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. 

Navolgend wordt een omschrijving gegeven van de te verwachten activiteiten binnen de inrichting, voor 

zover deze met betrekking tot het akoestisch onderzoek relevant zijn.  

 

Het kerkgebouw heeft een kerkzaal, catecheseruimte, kerkeraads(vergader)ruimte en enkele 

ondersteunende ruimten (keuken, berging, toiletten etc). Zie ook plattegrond in bijlage 1. 

 

In het gebouw vinden diverse activiteiten plaats waarbij hoofdzakelijk stemgeluid wordt geproduceerd. 

In de kerkzaal wordt gezongen onder begeleiding van een kerkorgel. Het binnenniveau in de kerkzaal 

tijdens het zingen en incl. orgel wordt geprognosticeerd op 82 dB(A). Het versterkte stemgeluid van de 

predikant tijdens de dienst is ondergeschikt aan orgel en zang. 

 

Diensten 

In de kerk worden op zondag regulier twee kerkdiensten gehouden van ca. 1,5 uur per dienst.  

De morgendienst (met een volle kerk) heeft een bezetting van ca. 500 personen en begint om 10.00 uur 

en de namiddagdienst om 18.00 uur. Tijdens de diensten wordt de gemeentezang begeleid door een 

kerkorgel en zijn er ongeveer 5 zangmomenten per dienst van ca. 3 minuten elk.  

Naast de Christelijke feestdagen, dankdag en biddag zijn er jaarlijks nog 8 door de weekse diensten van 

gastpredikanten, die om 19.00 uur beginnen. 
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Op zondagmiddag wordt in de catecheseruimte en kerkeraadsruimte zondagschool gehouden met ca. 20 

kinderen. De catecheseavonden vinden van september tot en met juli door de week avonden plaats 

waarbij per groep ten hoogste 5 minuten gezongen wordt onder begeleiding van een elektronisch orgel. 

In de kerkeraadsruimte worden ’s avonds vergaderingen gehouden. 

De reguliere zondag met twee diensten is veruit maatgevend voor de representatieve bedrijfssituatie 

ten opzichte van de door de weekse activiteiten. 

 

Verkeersbewegingen op het eigen terrein  

Op het terrein van de inrichting vinden verkeersbewegingen plaats van de kerkbezoekers. Ten westen 

van het kerkgebouw en ten noorden van het kerkgebouw bevinden zicht twee parkeerkoffers met een 

capaciteit van ca. 50 en 30 parkeerplaatsen voor personenauto’s. 

De personenauto’s rijden in de situatie na de realisatie van de nieuwbouwwoningen vanaf de 

Buitendams het parkeerterrein op en verlaten het parkeerterrein door een grondruil met de gemeente 

ter plaatse van de nog te realiseren noordelijke ontsluiting.  

▪ Op een reguliere zondag rijden ca. 50 personenauto’s per kerkdienst via route M01 vanaf de 

Buitendams over de parkeerplaats naar de noordelijke ontsluiting; 

▪ Op een reguliere zondag rijden ca. 30 personenauto’s per kerkdienst via route M02 vanaf de 

Buitendams over de parkeerplaats naar de noordelijke ontsluiting; 

 

In de figuren in bijlage 2 zijn de rijroutes van de diverse verkeersbewegingen schematisch weergegeven. 

2.4 Bouwkundige situatie 

Het na-oorlogse kerkgebouw is opgetrokken uit zware gemetselde muren en ramen met enkel glas en 

een achterzetraam van perspex op een grote luchtspouw. Het dak bestaat uit een houten dakbeschot 

met dakpannen en aan de binnenzijde een gebogen plafond van gipskartonplaat op een grote 

luchtspouw. Het kerkgebouw heeft geen kerkklokken. 

Het kerkgebouw wordt mechanisch geventileerd via een inpandig opgestelde luchtbehandelingskast en 

verwarmd of gekoeld via een drietal airco-units op het platte dak boven de entree aan de zuidzijde en 

een tweetal airco-units op de begane grond ter plaatse van de oostgevel. 
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3 TOETSINGSKADER 

3.1 Algemeen 

Bepalend voor de beoordeling van de geluidkwaliteit zijn het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het 

maximaal geluidniveau en de indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. 

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing is er geen wettelijke normering vastgesteld.  

Bij een planologische procedure is het van belang dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat 

ter plaatse van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling geen 

onnodige gebruiksbeperkingen geeft voor nabij gelegen milieubelastende activiteiten. 

 

In het kader van de beoordeling op basis van de milieuwetgeving is de geluidnormering uit het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) bepalend. In paragraaf 3.3 

wordt hier nader op ingegaan. 

3.2 Geluidaspecten ruimtelijke onderbouwing VNG 

Voor de beoordeling van de geluidkwaliteit ter plaatse van woningen van derden wordt gebruik gemaakt 

van het toetsingskader geluid zoals deze is omschreven in de VNG-publicatie “Bedrijven en 

milieuzonering, editie 2009”. Deze handreiking geeft o.a. richtafstanden en stappenplannen om te 

komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies 

nabij bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 “Voorbeeld toetsingskaders voor 

ontheffingen en planherzieningen”. 

Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gebiedstype 

gemengd gebied. Een omschrijving van deze gebieden wordt gegeven in hoofdstuk 2.3 van de publicatie. 

Voor de omgeving van het plangebied wordt uitgegaan van omgevingstype gemengd gebied. 

 

Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en 

daarmee ook het belang van de onderzoeks- en motiveringsplicht.  

 

Stap 1: Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden  

kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.  

 

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidsonderzoek noodzakelijk en dient bij het 

omgevingstype rustige woonwijk voldaan te worden aan de volgende richtwaarde:  

 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

 

Bij het omgevingstype gemengd gebied dient voldaan te worden aan de volgende  

richtwaarden:  

 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.   
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Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een rustige woonwijk een maximale 

geluidbelasting mogelijk van:  

 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

 

Bij het omgevingstype gemengd gebied is een maximale geluidbelasting mogelijk van:  

 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden), exclusief piekgeluiden 

door aan- en afrijdend verkeer);  

 65 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

 

Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze concrete situatie de 

geluidbelasting acceptabel acht. Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met de 

cumulatie van andere aanwezige geluidbronnen.  

 

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om 

medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van 

mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en 

gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van reeds aanwezige 

geluidsbronnen.  

 

Beoordeling: 

Omdat voor de nieuw te bouwen woningen niet aan de richtafstand voor geluid kan worden voldaan, 

wordt in dit rapport de geluidbelasting nader onderzocht en wordt deze getoetst volgens bovenstaande 

stappen. 

 

3.3 Activiteitenbesluit 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de daarin opgenomen algemene 

regels.  Navolgend zijn de voor de inrichting relevante gedeelten uit afdeling 2.8 van dit Besluit met 

betrekking tot geluid opgenomen: 

 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de 

inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 

onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 

tabel aangegeven waarden; 
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Tabel 2.17a 

 07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAr,LT in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

LAmax in in- of aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

 

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus 

(LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten (inclusief aanverwante activiteiten zoals 

dichtslaan van deuren, starten, manoeuvreren en aan- of afrijden van voertuigen); 

 

Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20, 

blijft buiten beschouwing: 

c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het 

bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede 

geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20 wordt voor 

muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

 

Muziekgeluid: 

Bij het bepalen van de geluidniveaus verwijst het Activiteitenbesluit naar de Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai (HMRI). Uit paragraaf 2.3 van de HMRI blijkt het volgende: als er sprake is van 

hoorbaar muziekgeluid ter plaatse van toetspunten dient op het gemeten of berekende 

langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau vanwege de gehele inrichting een toeslag van 10 dB in rekening te 

worden gebracht. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is 

van muziekgeluid. 

3.4 Toetsing richtafstanden en normstelling 

Ter plaatse van het plangebied is sprake van het omgevingstype gemengd gebied.  

Indien stap 1 niet toereikend is, volgt stap 2 en is een geluidsonderzoek noodzakelijk en dient bij het 

omgevingstype gemengd gebied voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:  

 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;  

 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);  

 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.  

 

De richtwaarden komen overeen met de richtwaarden geldend voor het Activiteitenbesluit. 

3.5 Indirecte hinder 

De verkeersbewegingen op de openbare weg, die worden veroorzaakt door de inrichting, kunnen zorgen 

voor geluidhinder. Deze hinder wordt echter niet direct toegerekend aan de inrichting. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening wordt deze indirecte hinder echter wel inzichtelijk gemaakt.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/Hoofdstuk2/Afdeling28/Artikel217/geldigheidsdatum_15-02-2016
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/Hoofdstuk2/Afdeling28/Artikel217a/geldigheidsdatum_15-02-2016
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/Hoofdstuk2/Afdeling28/Artikel219/geldigheidsdatum_15-02-2016
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/Hoofdstuk2/Afdeling28/Artikel219a/geldigheidsdatum_15-02-2016
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/Hoofdstuk2/Afdeling28/Artikel220/geldigheidsdatum_15-02-2016
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Voor het toetsingskader wordt aangesloten bij de Circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in 

verband met vergunningverlening Wm (VROM, 29 februari 1996), ook wel bekend als de 

Schrikkelcirculaire. 

Indirecte hinder wordt veroorzaakt door de aan de inrichting toe te schrijven verkeersbewegingen op de 

openbare weg van en naar de inrichting.  

Hierin staat aangegeven dat ten aanzien van het equivalente geluidsniveau op woningen van derden 

gestreefd moet worden naar de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde uit de Wgh, maar dat 

tot maximaal 65 dB(A) ontheffing mogelijk is.  

Na bestuurlijke afweging kan ontheffing worden verleend voor het overschrijden van de 

voorkeursgrenswaarde. In dat geval mag de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in de 

woning maximaal 35 dB(A) bedragen. 
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4 BEREKENINGEN 

4.1 Rekenmethode 

De akoestische situatie van de inrichting is schematisch verwerkt in een overdrachtsmodel dat is 

gebaseerd op methode II.8 van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (VROM 1999).  

De berekeningen zijn uitgevoerd met het industrielawaai programma Geomilieu, versie 5.10. 

 

Bij de inrichting kunnen de geluidbronnen worden opgedeeld in de volgende akoestisch relevante 

onderdelen: 

▪ Uitstraling door gebouwen (ten gevolge van muziekgeluid);  

▪ stationaire geluidbronnen (bijv. technische installaties);  

▪ Mobiele bronnen op het eigen terrein (bijv. personenauto's).  

4.2 Geluidmetingen 

Voor de bepaling van de bronvermogens van de technische installaties zijn op 19 augustus 2020 ter 

plaatse geluidsmetingen uitgevoerd onder representatieve bedrijfsomstandigheden, rekening houdend 

met de meteo-omstandigheden conform de HMRI(1999). 

Bij de metingen is gebruik gemaakt van de apparatuur, zoals in tabel 4.1 is weergegeven. 

Tabel 4.1: meetapparatuur 

benaming fabrikaat type 

real-time sound lever meter Rion RI NA-28 

½ " microfoon Rion RI UC-59 

voorversterker Rion RI NH-23 

akoestische calibrator Rion RI NC-74 

 

De nauwkeurigheid van de gebruikte meetapparatuur voldoet aan de vereiste norm voor integrerende 

meetinstrumenten van klasse 1 volgens NEN-EN-IEC 61672-1. Voor en na de metingen is het gehele 

meetsysteem met behulp van een akoestische ijkbron gekalibreerd. Hierbij zijn geen afwijkingen 

geconstateerd.  

4.3 Uitstraling door gebouwen 

Ten gevolge van de met het kerkorgel versterkte muziek in de kerkzaal vindt geluidfafstraling door 

gebouwdelen plaats. Volgens voorschrift 2.18, lid 2 mag geen bedrijfsduurcorrectie worden toegepast 

bij muziekgeluid. Vanwege het tonale en ritmische karakter van muziekgeluid geldt een toeslag van  

10 dB op de berekende resultaten.  

Deze toeslag komt te vervallen wanneer muziekgeluid ter plaatse van het beoordelingspunt niet meer 

als zodanig herkenbaar is. 

In tabel 4.2 zijn de aangehouden binnenniveaus en de bedrijfsduren van zaal 1 en 2 weergegeven. 

 
Tabel 4.2: binnenniveau en bedrijfsduur 

omschrijving binnenniveau    
bedrijfsduur [uren] 

dag avond nacht 

kerkzaal 82 dB(A) 1) 12 4 -- 

1) Spectrum gebaseerd op uitgevoerde metingen door Agel adviseurs voor de Oude Kerk in Dongen  



16 

datum  13 januari 2022 kenmerk  R-JVO/1597  20.1470 pagina 10 van 16 
 

 

Conform methode II.7 (uitstraling door gebouwen) zijn de bronvermogens bepaald van de verschillende 

afstralende gebouwdelen. De geluidsisolatie (RA) van de gebouwdelen is bepaald aan de hand van 

gegevens van leveranciers, literatuurgegevens en bureau-ervaringscijfers.  

 

In tabel 4.3 en bijlage 2 is de berekening van de bronvermogens van de afstralende gevelelementen van 

de relevante delen van de kerkzaal weergegeven. Deuren dienen tijdens het ten gehore brengen van 

luide muziek ten allen tijde gesloten te zijn anders dan voor het doorlaten van personen.  

 

Tabel 4.3: bronvermogen en bedrijfsduur gebouwdelen 

bron omschrijving  
bronvermogen Lwr 

[dB(A)] 1) 

bedrijfsduur [uren] 

dag avond nacht 

01 - 08 ramen oost- en westgevel  60 12 4 -- 

09, 10 ramen oost- en westgevel  52 12 4 -- 

11, 12 deur oost- en westgevel  56 12 4 -- 

13 - 18 dak kerkzaal  54 12 4 -- 
1) bronvermogen Lwr per bron. 

 

Voor de piekniveaus veroorzaakt door muziekgeluid wordt (worstcase) een piekbronvermogen (LWAmax) 

aangehouden dat 12 dB(A) hoger is dan het equivalente geluidniveau. 

4.4 Stationaire geluidbronnen 

De stationaire geluidbronnen betreffen de airco-units. De bronvermogens en bedrijfsduren van de 

stationaire geluidbronnen zijn weergegeven in tabel 4.4.  

 

Tabel 4.4: bronvermogen en bedrijfsduur stationaire geluidbronnen 

bron omschrijving 
bronvermogen Lwr 

[dB(A)] 1) 

bedrijfsduur [uren] 

dag avond nacht 

19 airco-unit 1 62 12 4 8 

20 airco-unit 2 64 12 4 8 

21 airco-unit 3 65 12 4 8 

22 airco-unit 4+5 59 12 4 8 

1) bronvermogen Lwr per bron.   

 

Voor de piekniveaus veroorzaakt door het aanslaan van mechanische installaties wordt (worstcase) een 

piekbronvermogen (LWAmax) aangehouden dat 3 dB(A) hoger aangehouden is dan het equivalente 

geluidniveau van de installatie.  

 

4.5 Mobiele geluidbronnen  

In tabel 4.5 zijn de aantallen verkeersbewegingen gehanteerd ten bate van de kerkgangers op het 

terrein van de inrichting. 

Het manoeuvreren op de parkeerplaatsen is inbegrepen in de verkeersbewegingen door uit te gaan van 

een lage rijsnelheid. De rijroutes zijn in de figuren in bijlage 2 weergegeven 
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Tabel 4.5: aantallen verkeersbewegingen eigen terrein 

route/b
ron 

omschrijving 

bronvermogen Lwr 

 [dB(A)] 
v 

[km/h] 

aantal per periode 

dag avond nacht 

LWr Lwmax  heen terug heen terug heen terug 

M01 personenauto’s parkeren 1) 88 98 10 75 -- 25 -- -- -- 

M02 personenauto’s parkeren 2) 88 98 10 -- 45 -- 15 -- -- 

1) De verkeersbewegingen van route M01 betreffen de parkeerkoffer met 50 parkeerplaatsen. De personenauto’s rijden aan via de 

Buitendams en verlaten het terrein aan de noordkant. De verkeersbewegingen van de aankomende kerkgangers vinden 2 keer plaats in 

de dagperiode en de verkeersbewegingen van vertrekkende kerkgangers vindt 1 keer plaats in de dagperiode en 1 keer in de 

avondperiode. 

2) Zie opmerking 1. De verkeersbewegingen van route M02 betreffen de parkeerkoffer met 30 parkeerplaatsen. 

 

Voor het berekenen van de maximale geluidsniveaus (LAmax) wordt uitgegaan van een piekbronvermogen 

LWmax  zoals weergegeven in tabel 4.5. De geluidpieken worden veroorzaakt door o.a. het starten en 

optrekken van de voertuigen en dichtklappen van de portieren. 

 

4.6 Overdrachtsberekeningen 

Met behulp van de aangehouden bronvermogens is door middel van overdrachtsberekeningen de 

geluidbelasting bepaald ter plaatse van een aantal beoordelingspunten in de nabije omgeving. 

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidniveau door 

geometrische uitbreiding, door luchtabsorptie en door bodemabsorptie. Bij de berekening is rekening 

gehouden met reflecties tegen en de afschermende werking van gebouwen. De bedrijfstijden van de 

geluidbronnen zijn in de berekening verdisconteerd.  

De wegen, erfverhardingen en wateroppervlakten in het akoestisch model zijn als hard gebied (Bf = 0,0) 

gemodelleerd. Het overige gebied is als overwegend zacht bodemgebied (Bf = 0,8) ingevoerd. Gerekend 

is met invallend geluid. 

Voor de beoordelingspunten wordt voor de woningen uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,5 m in 

de dagperiode en 5,0 m in de avond- en nachtperiode. Voor de appartementen is de geluidbelasting 

bepaald op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m boven lokaal maaiveld. 

 

De figuren van het rekenmodel met schematische ligging van de objecten, geluidbronnen,  

beoordelingspunten en de invoergegevens van het akoestisch model zijn weergegeven in bijlage 2. 
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5 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) – representatieve bedrijfssituatie 

In tabel 5.1 en bijlage 3 is de bijdrage aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge 

van de representatieve bedrijfssituatie weergegeven, inclusief de toeslag van 10 dB voor muziekgeluid 

in de dag- en avondperiode en zonder de toepassing van bedrijfsduurcorrecties. 

 
Tabel 5.1; langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)  representatieve bedrijfssituatie 

beoordelingspunt 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 

dag (1,5 m) avond (5,0 m) nacht (5,0 m) etmaal 

grenswaarde 50 45 40 50 

01 woningen 43 -- -- 43 

02 woningen -- 42 27 47 

03 woningen 42 42 27 47 

04 woningen 39 -- -- 39 

05 woningen -- 38 21 43 

06 woningen 38 40 20 45 

07 woningen 35 38 16 43 

08 appartementen, bouwlaag 1 40 40 28 45 

08 appartementen, bouwlaag 2 41 41 29 46 

08 appartementen, bouwlaag 3 42 42 29 47 

09 appartementen, bouwlaag 1 35 35 18 40 

09 appartementen, bouwlaag 2 38 38 24 43 

09 appartementen, bouwlaag 3 39 39 24 44 

10 appartementen, bouwlaag 2 30 30 11 35 

10 appartementen, bouwlaag 3 30 30 11 35 

 

Uit tabel 5.1 blijkt dat: 

▪ De etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de reperesentatieve 

bedrijfssituatie ten hoogste 47 dB(A) bedraagt ter plaatse van beoordelingspunt 03 waarmee 

wordt voldaan aan de normstelling. 

5.2 Maximale geluidsniveaus (LAmax) – representatieve bedrijfssituatie 

In tabel 5.2 en bijlage 4 zijn de maximaal A-gewogen geluidsniveaus (LAmax) in de representatieve 

bedrijfssituatie weergegeven.  

 
Tabel 5.2; maximale geluidsniveaus (LAmax) representatieve bedrijfssituatie 

beoordelingspunt 
Maximaal geluidsniveau LAmax in dB(A) 

dag (1,5 m) avond (5,0 m) nacht (5,0 m) etmaal 

grenswaarde 70 65 60 70 

01 woningen 48 -- -- 49 

02 woningen -- 50 27 55 

03 woningen 60 60 29 65 

04 woningen 63 -- -- 63 

05 woningen -- 60 23 65 

06 woningen 63 63 22 68 

07 woningen 62 62 17 67 
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Tabel 5.2 vervolg; maximale geluidsniveaus (LAmax) representatieve bedrijfssituatie 

beoordelingspunt 
Maximaal geluidsniveau LAmax in dB(A) 

dag (1,5 m) avond (5,0 m) nacht (5,0 m) etmaal 

grenswaarde 70 65 60 70 

08 appartementen, bouwlaag 1 52 52 30 57 

08 appartementen, bouwlaag 2 55 55 30 60 

08 appartementen, bouwlaag 3 58 58 30 62 

09 appartementen, bouwlaag 1 50 50 18 55 

09 appartementen, bouwlaag 2 55 55 25 60 

09 appartementen, bouwlaag 3 56 56 21 61 

10 appartementen, bouwlaag 2 58 58 12 63 

10 appartementen, bouwlaag 3 58 58 13 63 

 

Uit tabel 5.2 blijkt dat: 

▪ het maximale geluidsniveaus (LAmax) ten gevolge van parkerende personenauto’s in de 

maatgevende avondperiode ten hoogste 63 dB(A) bedraagt ter plaatse van beoordelingspunt 06 

waarmee wordt voldaan aan de normstelling; 

▪ Opgemerkt wordt dat maximale geluidniveaus (LAmax) vanuit het Activiteitenbesluit in de 

dagperiode niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten (inclusief aanverwante 

activiteiten zoals dichtslaan van deuren, starten, manoeuvreren en aan- of afrijden van 

voertuigen). 
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6 INDIRECTE HINDER 

De geluidsimmissie ten gevolge van het wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting op de 

openbare weg en parkeerplaats wordt beoordeeld volgens de Circulaire van 29 februari 1996 van het 

ministerie van VROM. 

De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt volgens de circulaire 50 dB(A) en de maximale 

grenswaarde bedraagt 65 dB(A) etmaalwaarde.  

 

De bezoekers van de kerk komen en gaan per fiets of per auto naar de inrichting. Op een zondag vinden 

bij een volle bezetting (twee diensten met elk maximaal 80 personenauto’s) respectievelijk ca. 120 en 

40 verkeersbewegingen van en naar de inrichting plaats in de dag- en avondperiode.  

Voor het inrichtingsgebonden verkeer dat via de Buitendams naar de kerk rijdt is uitgegaan van een 

gelijkmatige verdeling over de Buitendams vanuit oostelijke en westelijk richting. 

In tabel 6.1 zijn de aantallen verkeersbewegingen weergegeven waarmee de indirecte hinder is bepaald.  

 
Tabel 6.1: aantallen verkeersbewegingen indirecte hinder  

route omschrijving 

bronvermogen Lwr 

 [dB(A)] 
v 

[km/h] 

aantal per periode 

dag avond nacht 

LWr  heen terug heen terug heen terug 

IH 01 rijden personenauto’s 88 30 75 -- 25 -- -- -- 

IH 02 rijden personenauto’s 88 30 -- 45 -- 15 -- -- 

 

In tabel 6.2 en bijlage 5 zijn de relevante invoergegevens en rekenresultaten van de berekening van de 

indirecte hinder weergegeven ter plaatse van de maatgevende woningen. 

 

Tabel 6.2: Equivalent geluidniveau indirecte hinder 

beoordelingspunt 
equivalent geluidniveau LAeq in dB(A) 

dag  avond nacht  etmaal 

grenswaarde 50 (h =1,5 m) 45 (h = 5,0 m) 40 (h = 5,0 m) 50 

01 woningen 16 -- -- 16 

02 woningen -- 18 -- 23 

03 woningen 17 19 -- 24 

04 woningen 13 -- -- 13 

05 woningen -- 15 -- 20 

06 woningen 18 20 -- 25 

07 woningen 19 21 -- 26 

08 appartementen, bouwlaag 1 15 15 -- 20 

08 appartementen, bouwlaag 2 15 15 -- 46 

08 appartementen, bouwlaag 3 17 17 -- 22 

09 appartementen, bouwlaag 1 27 27 -- 32 

09 appartementen, bouwlaag 2 29 29 -- 34 

09 appartementen, bouwlaag 3 29 29 -- 34 

10 appartementen, bouwlaag 2 35 35 -- 40 

10 appartementen, bouwlaag 3 34 34 -- 39 
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Uit tabel 6.2 blijkt dat: 

▪ De hoogst berekende etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau ter plaatse van 

beoordelingspunt 10 door inrichtingsgebonden verkeer 40 dB(A) bedraagt en lager is dan de 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor wegverkeerslawaai. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van Blokland Bouwpartners bv is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor bestemmingsplan 

Zwaluwenpad. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw ruimtelijke ontwikkeling van 16 woningen en 

6 appartementen ten oosten van het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Kerk in Nederland aan de 

Buitendams 384 te Hardinxveld-Giessendam. 

 

Doel van voorliggend onderzoek is om de geluidbelasting ten gevolge van activiteiten in het kerkgebouw 

naar de nieuw te bouwen woningen en appartementen te bepalen en te beoordelen aan de criteria in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening.  

 

Op basis van voorliggend onderzoek wordt geconcludeerd dat: 

 

Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT): 

▪ de etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de reperesentatieve 

bedrijfssituatie ten hoogste 47 dB(A) bedraagt ter plaatse van beoordelingspunt 03 en wordt 

voldaan aan de normstelling. 

 

Maximaal geluidniveau (LAmax): 

▪ het maximale geluidsniveaus (LAmax) ten gevolge van parkerende personenauto’s in de 

maatgevende avondperiode ten hoogste 63 dB(A) bedraagt ter plaatse van beoordelingspunt 06 

en wordt voldaan aan de normstelling; 

 

Toetsing indirecte hinder 

▪ Ten aanzien van indirecte hinder (als gevolg van de verkeersbewegingen op de openbare weg 

van en naar de inrichting) bedraagt de hoogst berekende etmaalwaarde van het equivalente 

geluidniveau door inrichtingsgebonden verkeer 40 dB(A) en wordt aan de voorkeursgrenswaarde 

van 50 dB(A) voor wegverkeerslawaai voldaan. 

In het kader van de ruimtelijke ordening kan worden voldaan aan de gestelde richtwaarden uit stap 2 

van de Handreiking bedrijven en milieuzonering en het Activiteitenbesluit.  

Gesteld kan worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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(17 pagina’s) 











3D overzicht akoestisch model 

 

 

 

 

 



nieuwbouw Zwaluwenpad te H-Giessendam                                                201470
                                                                                           

C7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                    
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  ramen oost- en westgevel, bron 1-8                                                              
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     4,10                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    43,0    46,0    66,0    80,0    77,0    71,0    63,0     0,0    82,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      6,1     6,1     6,1     6,1     6,1     6,1     6,1     6,1     6,1         
Isolatie      [dB] :      0,0    20,0    21,0    25,0    28,0    31,0    27,0    34,0     0,0         
DI            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    29,1    31,1    47,1    58,1    52,1    50,1    35,1     6,1    59,9 

C7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                    
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  raam oost- en westgevel, bron 9, 10                                                             
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     0,70                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    43,0    46,0    66,0    80,0    77,0    71,0    63,0     0,0    82,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     -1,5    -1,5    -1,5    -1,5    -1,5    -1,5    -1,5    -1,5    -1,5         
Isolatie      [dB] :      0,0    20,0    21,0    25,0    28,0    31,0    27,0    34,0     0,0         
DI            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    21,5    23,5    39,5    50,5    44,5    42,5    27,5    -1,5    52,2 

C7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                    
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  deur oost- en westgevel, bron 11, 12                                                            
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     2,20                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    43,0    46,0    66,0    80,0    77,0    71,0    63,0     0,0    82,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :      3,4     3,4     3,4     3,4     3,4     3,4     3,4     3,4     3,4         
Isolatie      [dB] :      0,0    18,0    24,0    28,0    29,0    30,0    30,0    30,0     0,0         
DI            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    28,4    25,4    41,4    54,4    50,4    44,4    36,4     3,4    56,4 

Source Explorer V2.20                                                                      



nieuwbouw Zwaluwenpad te H-Giessendam                                                201470
                                                                                           

C7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                    
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  dak kerkzaal oost- en westgevel, bron 13-18                                                     
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    55,70                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    43,0    46,0    66,0    80,0    77,0    71,0    63,0     0,0    82,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     17,5    17,5    17,5    17,5    17,5    17,5    17,5    17,5    17,5         
Isolatie      [dB] :      0,0    22,0    25,0    30,0    43,0    49,0    52,0    52,0     0,0         
DI            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    35,5    35,5    50,5    51,5    42,5    33,5    25,5    14,5    54,4 

Source Explorer V2.20                                                                      
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  airco 1, trappenhuis, bron 19                                                                   
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :  00:00:00                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,80                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    34,1    41,0    45,2    49,8    47,9    44,2    37,8    27,2    53,8 
Achtergr   [dB(A)] :       --    19,4    23,2    32,7    36,8    39,2    34,2    25,3    17,2    42,6 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    38,9    49,9    53,9    58,6    56,3    52,7    46,5    35,7    62,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  airco 2, trappenhuis, bron 20                                                                   
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :  00:00:00                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,80                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    31,1    42,3    46,4    50,4    49,4    46,1    39,3    28,0    54,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --    19,4    23,2    32,7    36,8    39,2    34,2    25,3    17,2    42,6 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    35,8    51,2    55,2    59,2    58,0    54,8    48,1    36,6    63,6 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  airco 3, trappenhuis, bron 21                                                                   
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :  00:00:00                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,80                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    34,3    42,7    47,5    51,6    51,3    46,9    39,7    25,7    56,2 
Achtergr   [dB(A)] :       --    19,4    23,2    32,7    36,8    39,2    34,2    25,3    17,2    42,6 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    39,1    51,6    56,3    60,4    60,0    55,7    48,5    34,0    65,0 

Source Explorer V2.20                                                                      
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  airco 4 en 5, begane grond, bron 22                                                             
MeetDatum          :  19-8-2020                                                                                       
Meetduur           :  00:00:00                                                                                        
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  0,80                                                                                            
Meetafstand    [m] :  2,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  1,20                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --    23,5    37,7    37,4    40,6    41,6    37,6    31,9    21,6    46,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --    19,4    23,2    32,7    36,8    39,2    34,2    25,3    17,2    42,6 
DGeo          [dB] :     17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0    17,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --    32,4    52,6    50,6    53,3    52,9    50,0    45,8    34,7    59,3 

Source Explorer V2.20                                                                      



Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

01 raam oostgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

02 raam oostgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

03 raam oostgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

04 raam oostgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

05 raam westgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

06 raam westgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

07 raam westgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

08 raam westgevel     3,30     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   29,10   31,10   47,10

10 raam westgevel     3,60     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   21,50   23,50   39,50

09 raam oostgevel     3,60     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   21,50   23,50   39,50

11 deur oostgevel     1,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   28,40   25,40   41,40

12 deur westgevel     1,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Ja Nee Nee --   28,40   25,40   41,40

13 dak oostgevel     8,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Nee Nee Nee --   35,50   35,50   50,50

14 dak oostgevel     8,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Nee Nee Nee --   35,50   35,50   50,50

15 dak oostgevel     8,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Nee Nee Nee --   35,50   35,50   50,50

16 dak westgevel     8,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Nee Nee Nee --   35,50   35,50   50,50

17 dak westgevel     8,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Nee Nee Nee --   35,50   35,50   50,50

18 dak westgevel     8,50     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Nee Nee Nee --   35,50   35,50   50,50

20 airco 1     0,80      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --   38,90   49,90   53,90

21 airco 2     0,80      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --   35,80   51,20   55,20

22 airco 3     0,80      5,00 Relatief aan onderliggend item Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --   39,10   51,60   56,30

23 airco 4 + 5     0,80     -1,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --   32,40   52,60   50,60
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lw Totaal

01   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

02   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

03   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

04   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

05   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

06   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

07   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

08   58,10   52,10   50,10   35,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,85

10   50,50   44,50   42,50   27,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,25

09   50,50   44,50   42,50   27,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,25

11   54,40   50,40   44,40   36,40 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,35

12   54,40   50,40   44,40   36,40 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   56,35

13   51,50   42,50   33,50   25,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   54,49

14   51,50   42,50   33,50   25,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   54,49

15   51,50   42,50   33,50   25,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   54,49

16   51,50   42,50   33,50   25,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   54,49

17   51,50   42,50   33,50   25,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   54,49

18   51,50   42,50   33,50   25,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   54,49

20   58,60   56,30   52,70   46,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   62,39

21   59,20   58,00   54,80   48,10 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   63,61

22   60,40   60,00   55,70   48,50 --    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,94

23   53,30   52,90   50,00   45,80   34,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   59,29
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63

01 nok kerkzaal     10,30     -1,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

02 nok consistorie      6,75     -1,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

03 nok kerkzaal --     -1,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20

04 nok kerkzaal --     -1,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80 0,80

05 afscherming entree --      5,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

01 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

02 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

03 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

04 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

M01 personenauto's parkeren      0,75 Relatief          28           121,11    75    25 --   25,18   25,18 --  10 --   73,30   76,80   79,40   83,30   82,50

M02 personenauto's parkeren      0,75 Relatief          34           144,60    45    15 --   27,27   27,27 --  10 --   73,30   76,80   79,40   83,30   82,50
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

M01   78,50   71,80   68,40   88,07

M02   78,50   71,80   68,40   88,07
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Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestsich model

bijlage 2201470

Model: LAr,LT RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

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

01 woningen     -1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

02 woningen     -1,50 Eigen waarde --      5,00 -- -- -- -- Ja

03 woningen     -1,50 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

04 woningen     -1,50 Eigen waarde      1,50 -- -- -- -- -- Ja

05 woningen     -1,50 Eigen waarde --      5,00 -- -- -- -- Ja

06 woningen     -1,50 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 woningen     -1,50 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

08 appartementen      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

09 appartementen      1,50 Eigen waarde      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

10 appartementen      1,50 Eigen waarde --      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT RBS

Model eigenschap

Omschrijving LAr,LT RBS

Verantwoordelijke Jan

Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|

    

Aangemaakt door Jan op 3-9-2020

Laatst ingezien door Jan op 13-1-2022

Model aangemaakt met Geomilieu V5.10

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 0,8

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge --

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja
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Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekInvoergegevens akoestisch model

bijlage 2201470

Commentaar
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Berekeningsresultaten LAr,LT 

 

(2 pagina’s) 

 
  



Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting LAr,LT RBS (incl. 10 dB(A) toeslag muziekgeluid)

bijlage 3201470

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A woningen 1,50 42,63 42,63 22,01 47,63

02_B woningen 5,00 41,63 41,63 26,57 46,63

03_A woningen 1,50 41,56 41,56 26,59 46,56

03_B woningen 5,00 42,41 42,41 27,01 47,41

04_A woningen 1,50 39,21 39,21 22,08 44,21

05_B woningen 5,00 38,22 38,22 21,37 43,22

06_A woningen 1,50 38,46 38,46 17,86 43,46

06_B woningen 5,00 39,94 39,94 20,27 44,94

07_A woningen 1,50 35,44 35,44 12,50 40,44

07_B woningen 5,00 37,57 37,57 15,75 42,57

08_A appartementen 1,50 40,36 40,36 27,94 45,36

08_B appartementen 4,50 41,39 41,39 28,86 46,39

08_C appartementen 7,50 41,79 41,79 29,25 46,79

09_A appartementen 1,50 34,55 34,55 17,53 39,55

09_B appartementen 4,50 38,18 38,18 24,07 43,18

09_C appartementen 7,50 39,16 39,16 24,49 44,16

10_B appartementen 4,50 30,02 30,02 10,84 35,02

10_C appartementen 7,50 30,01 30,01 11,45 35,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting LAr,LT RBS (incl. 10 dB(A) toeslag muziekgeluid)

bijlage 3201470

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - woningen
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_B woningen 5,00 42,41 42,41 27,01 47,41

23 airco 4 + 5 0,80 36,15 36,15 26,15 41,15

04 raam oostgevel 3,30 34,31 34,31 -- 39,31

03 raam oostgevel 3,30 32,25 32,25 -- 37,25

M02 personenauto's parkeren 0,75 31,97 31,97 -- 36,97

02 raam oostgevel 3,30 31,16 31,16 -- 36,16

M01 personenauto's parkeren 0,75 31,14 31,14 -- 36,14

01 raam oostgevel 3,30 30,16 30,16 -- 35,16

11 deur oostgevel 1,50 29,52 29,52 -- 34,52

22 airco 3 0,80 28,44 28,44 18,44 33,44

15 dak oostgevel 8,50 27,85 27,85 -- 32,85

14 dak oostgevel 8,50 26,60 26,60 -- 31,60

09 raam oostgevel 3,60 25,52 25,52 -- 30,52

13 dak oostgevel 8,50 25,04 25,04 -- 30,04

21 airco 2 0,80 20,71 20,71 10,71 25,71

20 airco 1 0,80 19,35 19,35 9,35 24,35

05 raam westgevel 3,30 14,80 14,80 -- 19,80

16 dak westgevel 8,50 14,29 14,29 -- 19,29

18 dak westgevel 8,50 14,21 14,21 -- 19,21

17 dak westgevel 8,50 12,88 12,88 -- 17,88

08 raam westgevel 3,30 12,84 12,84 -- 17,84

06 raam westgevel 3,30 11,39 11,39 -- 16,39

07 raam westgevel 3,30 11,17 11,17 -- 16,17

12 deur westgevel 1,50 8,17 8,17 -- 13,17

10 raam westgevel 3,60 4,06 4,06 -- 9,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting LAmax RBS

bijlage 4201470

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A woningen 1,50 48,36 48,36 23,64

02_B woningen 5,00 50,13 50,13 26,79

03_A woningen 1,50 60,02 60,02 29,16

03_B woningen 5,00 60,36 60,36 29,15

04_A woningen 1,50 63,44 63,44 24,59

05_B woningen 5,00 59,97 59,97 22,73

06_A woningen 1,50 63,16 63,16 20,11

06_B woningen 5,00 63,15 63,15 21,99

07_A woningen 1,50 61,70 61,70 14,01

07_B woningen 5,00 61,77 61,77 17,28

08_A appartementen 1,50 52,23 52,23 29,73

08_B appartementen 4,50 55,27 55,27 30,10

08_C appartementen 7,50 58,32 58,32 30,09

09_A appartementen 1,50 49,55 49,55 18,27

09_B appartementen 4,50 54,80 54,80 25,49

09_C appartementen 7,50 56,33 56,33 25,78

10_B appartementen 4,50 58,02 58,02 12,19

10_C appartementen 7,50 58,10 58,10 12,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting LAmax, RBS

bijlage 4201470

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax RBS
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - woningen
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

06_B woningen 5,00 63,15 63,15 21,99

M02 personenauto's parkeren 0,75 63,15 63,15 --

M01 personenauto's parkeren 0,75 59,82 59,82 --

23 airco 4 + 5 0,80 21,99 21,99 21,99

04 raam oostgevel 3,30 18,49 18,49 --

03 raam oostgevel 3,30 17,33 17,33 --

02 raam oostgevel 3,30 16,86 16,86 --

01 raam oostgevel 3,30 16,48 16,48 --

22 airco 3 0,80 15,54 15,54 15,54

11 deur oostgevel 1,50 13,53 13,53 --

15 dak oostgevel 8,50 12,18 12,18 --

14 dak oostgevel 8,50 11,71 11,71 --

13 dak oostgevel 8,50 10,89 10,89 --

21 airco 2 0,80 10,31 10,31 10,31

09 raam oostgevel 3,60 10,21 10,21 --

20 airco 1 0,80 8,87 8,87 8,87

18 dak westgevel 8,50 2,73 2,73 --

17 dak westgevel 8,50 2,60 2,60 --

16 dak westgevel 8,50 1,92 1,92 --

06 raam westgevel 3,30 -0,28 -0,28 --

05 raam westgevel 3,30 -1,37 -1,37 --

07 raam westgevel 3,30 -2,16 -2,16 --

08 raam westgevel 3,30 -4,23 -4,23 --

12 deur westgevel 1,50 -5,20 -5,20 --

10 raam westgevel 3,60 -9,57 -9,57 --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 63,15 63,15 21,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens indirecte hinder

bijlage 5201470

Model: Indirecte hinder RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k

IH01 personenauto's indirecte hinder      0,75 Relatief          11           389,65    38    13 --   32,78   32,67 --  30 --   73,30   76,80   79,40   83,30   82,50

IH02 personenauto's indirecte hinder      0,75 Relatief          19           210,88    45    15 --   32,12   32,12 --  30 --   73,30   76,80   79,40   83,30   82,50
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Voortman Ingenieurs, bouwfysica & akoestiekInvoergegevens indirecte hinder

bijlage 5201470

Model: Indirecte hinder RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

IH01   78,50   71,80   68,40   88,07

IH02   78,50   71,80   68,40   88,07

16-9-2020 13:47:27Geomilieu V5.10



Voortman Ingenieurs - bouwfysica & akoestiekGeluidbelasting LAeq indirecte hinder

bijlage 5201470

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A woningen 1,50 15,83 15,94 -- 20,94

02_B woningen 5,00 18,26 18,37 -- 23,37

03_A woningen 1,50 16,86 16,90 -- 21,90

03_B woningen 5,00 18,60 18,64 -- 23,64

04_A woningen 1,50 13,08 13,16 -- 18,16

05_B woningen 5,00 14,65 14,74 -- 19,74

06_A woningen 1,50 18,44 18,45 -- 23,45

06_B woningen 5,00 20,40 20,42 -- 25,42

07_A woningen 1,50 18,53 18,54 -- 23,54

07_B woningen 5,00 21,18 21,19 -- 26,19

08_A appartementen 1,50 15,07 15,16 -- 20,16

08_B appartementen 4,50 15,32 15,40 -- 20,40

08_C appartementen 7,50 16,80 16,88 -- 21,88

09_A appartementen 1,50 26,73 26,84 -- 31,84

09_B appartementen 4,50 28,58 28,69 -- 33,69

09_C appartementen 7,50 28,65 28,76 -- 33,76

10_B appartementen 4,50 34,54 34,65 -- 39,65

10_C appartementen 7,50 34,20 34,31 -- 39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1.   INLEIDING 
 
Voor u ligt de Nota inspraak- en vooroverlegreacties behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan 
“Zwaluwpad” van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het voorontwerp heeft met ingang van 
donderdag 2 september tot en met woensdag 13 oktober 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode is voor iedereen de mogelijkheid geboden een inspraakreactie in te dienen. Tevens is het 
voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan 
verschillende instanties. 
 
Er zijn 4 schriftelijke inspraakreacties ontvangen, waarvan 2 namens bewoners en 2 vooroverlegreacties 
met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. De reacties zijn binnen de termijn ingediend en 
derhalve ontvankelijk. De vooroverlegreacties zijn in hoofdstuk 2 samengevat en de inspraakreacties in 
hoofdstuk 3, tezamen met de beantwoording daarvan.  
 
De ingediende inspraak- en vooroverlegreacties worden in deze nota samengevat weergegeven. Dit 
betekent niet dat die onderdelen van de reacties, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de 
beoordeling zouden zijn betrokken. De inspraak- en vooroverlegreacties zijn in hun geheel beoordeeld. 
Bij de beoordeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de volledige inhoud van de ingezonden 
reacties. 
 
2.   VOOROVERLEG 
 
2.1 Algemeen 
 
Over het voorontwerpbestemmingsplan “Zwaluwpad" zijn conform artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening in vooroverleg geïnformeerd:  
• Provincie Zuid-Holland 
• Waterschap Rivierenland 
• Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
• Gasunie 
• Oasen 
• Brandweer 
• Tennet 
• Stedin 
• Gemeenten Sliedrecht, Giessenlanden, Gorinchem en Molenlanden. 

 
De volgende instanties hebben schriftelijk een reactie gegeven: 
• Waterschap Rivierenland 
• Rijkswaterstaat 
 
De binnengekomen vooroverlegreacties zijn hierna samengevat weergegeven. 
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2.2 Vooroverlegreacties 
 
Waterschap Rivierenland 
Op 11 oktober 2021 heeft Waterschap Rivierenland per e-mail gereageerd op het voorontwerp-
bestemmingsplan. De reactie is binnen de termijn ingediend en daarmede ontvankelijk.  
 
Reactie 
Het waterschap plaatst een aantal opmerkingen over het voorontwerpbestemmingsplan. Op dit moment 
zou er in de toelichting van het bestemmingsplan sprake zijn van water met een C-status. Er wordt 
aangegeven dat alle watergangen in het plangebied een B-status moeten krijgen om te voldoen aan de 
keur van het waterschap. Hierover is in het verleden al uitgebreid gesproken. Het waterschap gaat er 
vanuit dat tussen de ontwikkelaar en gemeente afspraken zijn gemaakt over het onderhoud van de 
watergangen. Graag ziet het waterschap dat in de toelichting aangegeven wordt dat het water een B-
status krijgt, welke consequenties dit heeft en hoe het onderhoud wordt georganiseerd en geborgd. 
 
Daarnaast zijn er enkele opmerkingen met betrekking tot watercompensatie- en berging. Graag ziet het 
waterschap dat in de tekst wordt opgenomen dat gedempt water één-op-één gecompenseerd wordt. 
Ook vragen zij om een (korte) toelichting in afbeelding 5.2 op te nemen. Op dit moment kan het 
waterschap  onvoldoende toetsen of binnen het plangebied voldoende waterberging gerealiseerd wordt. 
De initiatiefnemer gaat binnen het plangebied watergangen dempen. Het waterschap stelt dat gedempte 
watergangen altijd volledig gecompenseerd moeten worden. Uit de tekst en de verhardingsbalans 
(afbeelding 5.2) kan het waterschap onvoldoende bepalen aan deze voorwaarde voldaan wordt. 
Concreet vraagt het waterschap om de volgende aanpassingen: 
• Tabel aanpassen door huidige en nieuwe situatie naast elkaar te zetten. 
• Tekst op pagina 31 aanpassen: 

Op dit moment staat hier “ontwikkelaar behoudt zich het recht om het positieve saldo aan 
waterberging elders binnen hetzelfde peilgebied in te kunnen zetten”. De initiatiefnemer moet dit 
aanvragen en in de watervergunning laten vastleggen. Als de overcompensatie expliciet in de 
vergunning genoemd wordt, is deze vijf jaar geldig. De overcompensatie dient in hetzelfde peilgebied 
te worden toegepast. Graag ziet het waterschap voorgaande terugkomen in de tekst.  

 
Het waterschap geeft daarnaast aan dat in de omgeving van het plangebied verschillende 
ontwikkelingen lopen waarbij de waterstructuur wordt aangepast, elk in een andere fase van 
planvorming. Het waterschap gaat ervan uit dat de initiatiefnemer op de hoogte is van de plannen in de 
omgeving en dat de aan te vragen watervergunning in de eindsituatie hierop aansluit. Het waterschap 
heeft namelijk geen invloed op welk plan op welk moment wordt aangevraagd of in uitvoering gaat. Van 
belang is dat het watersysteem altijd blijft functioneren. Indien nodig zijn in de tijdelijke situatie 
maatregelen nodig die mogelijk onder vergunningplicht vallen. Om extra werk te voorkomen wordt 
aangeraden aan om met de overige betrokken partijen de vergunning, planning en uitvoering op elkaar 
af te stemmen. 
 
Beantwoording  
Waar nu sprake is van een watergang met een lagere status dan de B-status, zal te zijner tijd, na het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de aanleg van de watergangen, een aanvraag voor 
een wijziging van de status naar de B-status worden ingediend. 
 
De watergangen in het plangebied blijven deels behouden of worden vergraven en verbreed. In het 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SpaceValue, 21 april 2021) (hierna: SPvE) is de benodigde 
watercompensatie gedetailleerd beschreven. Het SPvE is als bijlage 1 bij de toelichting van het 
bestemmingsplan opgenomen. In het SPvE zijn de gehanteerde uitgangspunten opgenomen. Dit 
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betekent dat de maximale afvoer van water uit het plangebied niet meer is dan 1,5 l/s/ha (landelijke 
afvoernorm) en er moet voldoende berging zijn bij extremere omstandigheden. Er wordt gerekend met 
twee ontwerpbuien. Voor deze locatie is de ontwerpbui T=10+10%-neerslag maatgevend. De vuistregel 
is: 436 m3 berging per ha verhard oppervlak.  
 
Tabel 5.2 in de toelichting van het bestemmingsplan is overgenomen uit het SPvE. Op basis van de 
gehanteerde uitgangspunten is 989 m2 watercompensatie benodigd. Er wordt 1074,6 m2 gerealiseerd, 
waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de watercompensatie-eis. Voor de volledigheid zal in het 
bestemmingsplan de bestaande situatie worden opgenomen, zodat inzichtelijk wordt hoe bestaande en 
toekomstige situatie zich tot elkaar verhouden. 
 
Daarnaast is de ontwikkelaar zich er van bewust dat voor het inzetten van overcompensatie een 
vergunning aangevraagd moet worden. Niettemin zal in de toelichting van het bestemmingsplan de 
voorgestelde tekstuele aanpassing omtrent de overcompensatie worden overgenomen. 
 
Aanpassing  
De reactie van Waterschap Rivierenland leidt tot aanpassingen van de toelichting op het 
bestemmingsplan, zoals hiervoor beschreven. 
 
Rijkswaterstaat 
Op 31 augustus 2021 heeft Rijkswaterstaat per e-mail gereageerd op het voorontwerp-
bestemmingsplan. De reactie is vóór de officiële termijn ingediend, maar wordt als ontvankelijk 
beschouwd.  
 
Reactie 
Rijkswaterstaat merkt op dat er in paragraaf 7.2 ‘Akoestisch onderzoek’ het volgende is opgenomen: 
“Deze nieuwe woningen zijn gelegen binnen de in de Wet geluidhinder vastgelegde onderzoekszone 
van de Rijksweg A15.” Vervolgens wordt de rijksweg A15 echter niet verder meegenomen in de 
akoestische onderzoeken. 
 
Beantwoording 
De zinsnede dat het plangebied binnen de onderzoekszone van de Rijksweg A15 zou liggen, klopt niet. 
Het plangebied ligt op meer dan 400 meter van de rijksweg. Aangezien de rijksweg op dit moment ter 
plaatse vier rijbanen heeft, is de geluidszone 400 meter. Akoestisch onderzoek naar deze bron is 
daarom niet noodzakelijk. Dit betreft een tekstuele fout in de toelichting en de zinsnede zal worden 
verwijderd.  
 
Aanpassing 
De reactie van Rijkswaterstaat leidt tot een aanpassing van de toelichting op het bestemmingsplan, 
zoals hiervoor beschreven. 
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3. INSPRAAKREACTIES 
 

Het voorontwerpbestemmingsplan “Zwaluwpad" heeft op grond van de gemeentelijke inspraak-
verordening ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn 2 inspraakreacties 
ontvangen.  De binnengekomen inspraakreacties zijn hierna samengevat weergegeven en beantwoord. 
 
Inspreker 1  
Inspreker heeft op 4 oktober 2021 per mail een schriftelijke reactie ingediend. De reactie is binnen de 
indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk.  
 
Reactie  
Inspreker geeft aan zich niet te kunnen vinden in de reactie vanuit de gemeente op de opmerkingen 
aangaande de kruising nabij het huis van inspreker, welke tijdens en na de bouw de start van de 
toegangsweg naar de nieuwe woningen is. Inspreker geeft aan dat dit punt nu al gevaarlijk is met onder 
andere scholieren, fietsers en voetgangers die nauwelijks in de gaten hebben dat er verkeer komt vanuit 
het Zwaluwpad. Inspreker zou graag zien dat de gemeente tijdens een doordeweekse dag op de drukke 
tijden een kijkje komt nemen om de huidige theoretische mening te toetsen aan de werkelijke situatie. 
Als voorstel geeft inspreker mee om iets aan de zichtbaarheid van de situatie te verbeteren, zoals dat 
op andere plekken in het dorp ook is gebeurd.  
 
Beantwoording  
De kruising nabij het huis van inspreker is buiten het plangebied gelegen. Met de voorgenomen 
ontwikkeling zal de inrichting van de kruising niet wijzigen. Op dit moment is de kruising al volgens de 
normen die gelden voor een verblijfsgebied ingericht. De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een 
beperkte toename van verkeer, waardoor aanpassing niet benodigd is. De gemeente kent de situatie 
en beschouwt deze als overzichtelijk. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de ook de rijbaan 
van het gehele Zwaluwpad herstraat worden. Daarbij zal nog extra aandacht geschonken worden aan 
het kruisingsvlak waar ook het fietspad vanuit de Bellefleur op aansluit. Ten tijde van de bouw van de 
voorgenomen ontwikkeling aan het Zwaluwpad zullen de nodige maatregelen worden getroffen om de 
veiligheid te waarborgen. 
 
Aanpassing  
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

Inspreker 2 
Inspreker heeft op 8 oktober 2021 per mail een schriftelijke reactie ingediend. De reactie is binnen de 
indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk.  
 
Reactie  
Inspreker geeft aan dat inspreker op dit moment woont op een vrij perceel met vrij uitzicht naar een 
groenvoorziening en bomen, en dat het plangebied ‘Zwaluwpad’ op dit moment gronden betreffen met 
een agrarische bestemming. Voorliggend bestemmingsplan maakt hier zestien huizen mogelijk. 
Volgens inspreker maakt het voorontwerpbestemmingsplan naast de woning van inspreker een muur 
mogelijk van zes woningen, tot een hoogte van 6 meter. Een dergelijk blok op zo’n korte afstand van de 
woning van inspreker is volgens inspreker in strijd met de goede ruimtelijke ordening. Hierbij wordt door 
de inspreker een beroep gedaan op ABRvS 29 september 2021, ECLI:NL.RVS:2021:2171, r.o. 9 - 9.5. 
 
Inspreker geeft aan dat, ten onrechte, niet met een voorwaardelijke verplichting is geregeld dat er een 
groenstrook moet komen tussen deze woningen en het perceel van inspreker. Inspreker geeft aan dat 
deze voorwaardelijke verplichting alsnog zou moeten worden meegenomen in de planregels. Vanwege 
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de aantasting van de privacy van inspreker zou er anders geen sprake zijn van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat.  
 
Voorts zijn volgens inspreker ten onrechte op de verbeelding gronden met de bestemming water op 
het perceel van inspreker gerealiseerd. Inspreker geeft aan dat er ten onrechte nog geen uitsluitsel is 
over hoe inspreker wordt gecompenseerd bij de herstelwerkzaamheden voor het graven van een nieuwe 
watergang. 
 
Inspreker geeft aan gesprekken te hebben gehad met de projectontwikkelaar waarin alle bezwaren 
worden meegenomen. Vervolgens hoort inspreker echter niets van de projectontwikkelaar en verneemt 
via publicatie over het voorontwerpbestemmingsplan. Inspreker geeft aan dat er geen goede participatie 
heeft plaatsgevonden. 
 
Inspreker verzoekt om in het ontwerpbestemmingplan alsnog rekening te houden met diens belangen, 
zodat ook bij inspreker sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het bestemmingsplan 
kan volgens inspreker in de huidige vorm niet ter inzage worden gelegd, nu het in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. 
 
Beantwoording  
De ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie kan impact hebben op de omgeving. Bij de 
uitwerking van het plan is zoveel mogelijk gekeken naar een goede ruimtelijke inpassing. Bij de beoogde 
ontwikkeling aan het Zwaluwpad is gekozen voor een brede watergang tussen de bestaande en nieuwe 
woningen. Deze brede watergang is mede tot stand gekomen in overleg met de inspreker. Zo is in het 
verleden de beoogde watergang in het ontwerp verbreed en worden bergingen aan de achterzijde van 
de percelen gecreëerd.  
 
Hoewel het recht op privacy geen recht is, is op deze manier wel tegemoet gekomen aan de bezwaren 
van de inspreker. Daarnaast zullen de rijwoningen in het plangebied een maximale bouwhoogte kennen 
van 11 m. Dit is in lijn met de maximale bouwhoogte van bestaande bebouwing in de omgeving van het 
plangebied, waar een bouwhoogte van 10 m geldt. Vanwege de huidige eisen die aan woningbouw 
worden gesteld is in dit bestemmingsplan 11 m aangehouden. Omdat het om woningen met een kap 
gaat, zal deze maximale hoogte alleen in de nok van het dak bereikt worden. 
 
De genoemde gerechtelijke uitspraak verwijst naar een beoogd appartementengebouw van 17 m hoog, 
waar in het vigerende bestemmingsplan slechts 5 m was toegestaan. Bovendien is het 
appartementengebouw op 12 m gelegen van bestaande bebouwing. In het voorliggende 
bestemmingsplan is daar geenszins sprake van. De perceelsgrens van de nieuw te bouwen woningen 
ligt op circa 8 m van de perceelsgrens van inspreker. De afstand van de nieuw te bouwen woningen tot 
de perceelsgrens van de inspreker ligt op circa 20 m. 
 
Geconcludeerd wordt dat voldoende afstand wordt gehouden tot bestaande woningen en dat wordt 
voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Een voorwaardelijke verplichting voor de realisatie van 
groen is dan ook niet benodigd, omdat het huidige ontwerp al voldoende afstand waarborgt. 
 
Wat betreft de bestemming ‘Water’ op het perceel van inspreker: dit betreft een bestaande watergang 
maar kent in het vigerende bestemmingsplan een agrarische bestemming. Het opnemen van de 
waterbestemming ter plaatse van deze watergang biedt een betere borging naar de toekomst dat dit 
gedeelte ook daadwerkelijk water blijft. Inspreker wordt hiermee niet benadeeld.  
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Tot slot is regelmatig met inspreker overleg gevoerd. Zijn belangen zijn afgewogen tegen de belangen 
van de ontwikkelaar. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het ontwerp, zoals een bredere 
watergang en een gewijzigde stedenbouwkundige verkaveling. Daarnaast heeft ook in breder verband 
regelmatig participatie plaatsgevonden. Zo is het voorontwerpbestemmingsplan op 29 september 2021 
tijdens een digitale informatiebijeenkomst aan belangstellenden gepresenteerd, en is de gelegenheid 
geboden om een inspraakreactie in te dienen. Inspreker en andere belanghebbenden hebben dan ook 
voldoende mogelijkheid gehad om hun bezwaren kenbaar te maken. 
 
Aanpassing  
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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1. Inleiding 

 

Voor u ligt de Nota van beantwoording zienswijzen behorende bij het ontwerpbestemmingsplan 

“Zwaluwpad” van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met 

ingang van 23 december 2021 tot en met 2 februari 2022 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan was 

in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Een analoge versie van het plan lag ter 

inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gedurende deze periode is voor iedereen de mogelijkheid 

geboden een zienswijze in te dienen. Daarnaast is er op 17 januari 2022 een (digitale) informatieavond 

georganiseerd, waarin het plan is toegelicht en de mogelijkheid is geboden om vragen te stellen.   

 

Er zijn twee schriftelijke zienswijzen ontvangen. De reacties zijn binnen de termijn ingediend en derhalve 

ontvankelijk. De ingediende zienswijzen worden in deze nota samengevat weergegeven. Dit betekent 

niet dat die onderdelen van de zienswijzen, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de beoordeling 

zouden zijn betrokken.  
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2. Zienswijzen 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Zwaluwpad" heeft op grond van de gemeentelijke inspraakverordening 

ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn twee zienswijzen ontvangen. De 

binnengekomen zienswijzen zijn hierna samengevat weergegeven en beantwoord. 

 

Zienswijze 1 

Op 28 januari 2022 is door indiener 1 een schriftelijke zienswijze ingediend. De zienswijze is binnen de 

indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk. Hieronder volgt een samenvatting van 

de zienswijze en de beantwoording daarop. 

 

Samenvatting 

Indiener geeft aan met name tegen de hoogbouw te zijn, direct naast de woning van indiener. Deze 

hoogbouw is volgens indiener in strijd met de goede ruimtelijke ordening en sluit niet aan bij de 

bestaande bebouwing. In een straal van 200 meter zijn volgens indiener geen huizen gebouwd van 

boven de 9 á 10 meter. 

 

Indiener geeft aan dat er bij de nieuwe appartementen in project Zwaluwpad wel rekening is gehouden 

met de hoogte, max. 8 meter vanaf dijkniveau. Volgens indiener maakt het ontwerpbestemmingsplan 

ten onrechte direct naast de woning van cliënt een muur van zes woningen tot een hoogte van 11 meter 

hoog mogelijk.  

 

Indiener merkt op dat in de nota inspraak- en overlegreacties ten onrechte staat dat vanwege de huidige 

eisen die aan woningbouw worden gesteld, in dit bestemmingsplan 11 m hoogte is aangehouden. Er 

zijn volgens indiener geen wettelijke eisen voor een dergelijke hoogte. Er had ter plaatse ook laagbouw 

kunnen komen. 

 

Daarnaast is er volgens indiener ten onrechte niet middels een voorwaardelijke verplichting geregeld 

dat er een afscherming moet komen tussen die woningen en het perceel van indiener. De aantasting 

van de privacy leidt er volgens indiener toe dat geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Indiener pleit dan ook voor het alsnog opnemen van een voorwaardelijke verplichting in de 

planregels dat de woningen alleen mogen worden gerealiseerd nadat er een afscherming is en ook zal 

volgens indiener ter plaatse van de strook een bestemming ten behoeve van die afscherming moeten 

komen. 

Indiener geeft aan dat ten onrechte niet is voorzien in een verplichte landschappelijke inpassing van de 

woningen ten opzichte van de bestaande woningbouw in de omgeving. Deze landschappelijke inpassing 

zou ook zorgen voor de vereiste privacy van indiener. 

 

Voorts geeft indiener aan dat ten onrechte op de verbeelding de gronden met de bestemming water op 

het perceel van indiener worden gerealiseerd. Volgens indiener is er nog steeds geen uitsluitsel over 

hoe indiener wordt gecompenseerd bij de herstelwerkzaamheden voor het graven van een nieuwe 

watergang. De beschoeiing dient volgens indiener over de lengte van de kavel in sterk en duurzaam 

materiaal (beton/ kunststof of metalen damwand) te worden uitgevoerd. Dat is niet geborgd. Ook is 

volgens indiener niet gebleken dat het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is. Indiener zal een 

planschadevergoeding indienen in verband met de waardevermindering van zijn woning en blijvend 

verminderd woonplezier. Indiener heeft gesprekken gehad met de projectontwikkelaar. Indiener geeft 

aan dat er vervolgens geen uitsluitsel is gekregen van de projectontwikkelaar en heeft via publicatie 

vernomen dat er een ontwerpbestemmingsplan is. Er heeft volgens indiener geen goede participatie 

plaatsgevonden. 

 



 - 6 - 

Indiener verzoekt de gemeenteraad om het bestemmingplan niet in deze vorm aan te nemen nu bij 

indiener geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het bestemmingsplan kan volgens 

indiener niet worden vastgesteld, omdat het in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

Beantwoording  

Zoals eerder in de beantwoording op de inspraakreactie ook aangegeven kan de ontwikkeling van een 

nieuwe woningbouwlocatie impact hebben op de omgeving. Bij de uitwerking van het plan is echter 

zoveel mogelijk gekeken naar een goede ruimtelijke inpassing. De woningen worden gerealiseerd met 

twee lagen en een kap, waarmee wordt aangesloten op de woningen in de omgeving. Mede naar 

aanleiding van deze zienswijze is nog eens kritisch gekeken naar de benodigde ruimte en vanwege een 

wijziging in het bouwbesluit is er iets meer ruimte benodigd dan bij de bestaande, oudere woningen. 

Wel kan de maximale bouwhoogte worden verlaagd naar 10,5 meter. Deze maximale hoogte wordt al 

in meer plannen binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam toegepast.  

 

In de beantwoording op de eerdere inspraakreactie is ook aangegeven dat het recht op privacy (thans 

in het bestuursrecht) geen recht is. 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 de aansluiting van het plangebied op bestaande percelen zijn opgenomen in het SPvE. 

In het SPvE is aan de zijde van de woningen die grenzen aan het perceel van indiener een talud en 

(hoge) beschoeiing opgenomen. De precieze invulling van de overgang tussen het plangebied en de 

private terreinen wordt in de uitwerking van het plan nader onderzocht. Daarnaast zijn er al meerdere 

gesprekken gevoerd met indiener, en zijn er ook nog steeds gesprekken gaande. Er worden afspraken 

gemaakt over de erfafscheidingen ter plaatse van de perceelgrens van indiener. Overigens bedraagt de 

afstand tussen het perceelgrens van indiener en de toekomstige woonbestemmingen circa 8 meter. Tot 

aan het bouwvlak van de woning van indiener bedraagt deze afstand 34 meter. Samen met de 

toekomstige erfafscheiding/beschoeiing wordt hiermee gezorgd voor voldoende privacy. In de bijlage bij 

deze zienswijzenota is een tekening opgenomen van de uitwerking van deze erfafscheidingen.  

 

Ook wat betreft de bestemming ‘Water’ op het perceel van inspreker sluiten wij aan bij het gestelde in 

de beantwoording op de eerste inspraakreactie: dit betreft een bestaande watergang maar kent in het 

vigerende bestemmingsplan een agrarische bestemming. Ter plaatse van het perceel van indiener kent 

deze watergang een woon- en tuinbestemming. Om de huidige situatie van indiener te behouden is de 

plangrens van het plan aangepast naar de bestaande perceelgrens, zodat er geen waterbestemming 

meer op perceel van indiener wordt gerealiseerd.    

Aanpassing  

De inspraakreactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De maximale bouwhoogte van de 

rijwoningen is aangepast naar 10,5 meter. Daarnaast is de plangrens rechtgetrokken met de 

perceelsgrens ter plaatse van de watergang die grenst aan het perceel van indiener.  

Zienswijze 2 

Op 31 januari 2022 is door indiener 2 een schriftelijke zienswijze ingediend. De zienswijze is binnen de 

indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk. Hieronder volgt een samenvatting van 

de zienswijze en de beantwoording daarop. 

 

Samenvatting 

Indiener geeft aan dat tijdens de informatieavond naar aanleiding van de gestelde vragen is gebleken 

dat niet alle zaken in de aanloop naar het bestemmingsplan volgens de geldende wet- en regelgeving 

zijn verlopen. Volgens indiener is er ernstig tekortgeschoten in de naleving van wetgeving met 

betrekking tot flora en fauna. Indiener geeft aan dat de locatie er jaren ongebruikt en verwilderd bij heeft 

gelegen, en dat de ontwikkelaar op enig moment onderhoud heeft gepleegd waarmee de gehele locatie 
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kaal is gemaakt. Opstallen en bomen zouden in een paar dagen tijd vernietigd zijn. Indiener geeft aan 

dat ook in het bijgevoegde onderzoek nog onvoldoende duidelijkheid wordt gegeven welke eventuele 

beschermde diersoorten hier nog aanwezig zijn en welke maatregelen worden getroffen om deze te 

beschermen. Indiener geeft aan dat ook bij de voorbereiding van de Rokerij eenzelfde handelingen zijn 

verricht en stelt voor om hier in de toekomst gemeentebeleid in te maken. 

 

Indiener zou graag zien dat er in het bestemmingsplan eisen worden gesteld aan de inrichting van het 

plan, hierbij rekening houdend met de in de omgeving voorkomende diersoorten die zich in de toekomst 

weer in het plan zouden kunnen vestigen. Indiener stelt een natuur-inclusief bouwplan voor waardoor 

het landelijke karakter van Buitendams behouden blijft en ook het leefgebied van de mensen verbetert. 

Ook stelt indiener voor om te kijken welke invloed het creëren van brede watergangen heeft op de in de 

omgeving bekende amfibieën.  

 

Indiener geeft aan dat er in de informatieavond gesproken werd over de keuze van de aan te planten 

bomen en pleit voor een iets bredere blik op de flora en fauna. Indiener zou graag zien dat er gezorgd 

wordt voor diversiteit en eisen aan nieuw te ontwikkelen wijken, waar de gemeente in mee participeert.  

 

Als tweede punt geeft indiener nog mee dat zoals het plan nu is ontwikkeld het voor bewoners en 

bezoekers lastig te bepalen is waar zij hun voertuig moeten parkeren. Indiener vraagt zich af of dit iets 

beter kan worden uitgewerkt waardoor de drukte op de dijk kan worden beperkt.  

 

Beantwoording  

Het plangebied betreft totaal circa 7,6 ha. De zienswijze gaat over een deel van de locatie. In mei 2019 

heeft de ontwikkelaar het kadastrale perceel 1749 (3 ha) aangekocht van de erven van de voormalige 

eigenaar. Het betrof een verwilderde boomgaard met hoogstam fruitbomen en wilgen.  

 

In het geval van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is onderzoek naar mogelijke aanwezige 

(beschermde) soorten binnen een plangebied noodzakelijk, een zogenaamde ‘quikscan’. Deze scan en 

eventueel vervolgonderzoek moet ook de gevolgen van de handelingen voor de mogelijk aanwezige 

(beschermde) soorten in beeld brengen. Daaruit kan geconcludeerd worden of er een ontheffing in het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig is, of dat er voor betreffende soort of handeling een 

vrijstelling geldt. Tijdens ruimtelijke procedures ziet de gemeente er op toe dat de benodigde 

onderzoeken met betrekking tot gebiedsbescherming en soortenbescherming aanwezig en actueel zijn.  

Ten behoeve van het voorliggende bestemmingsplan is in 2020 een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd. Uit bestudering van luchtfoto's blijkt echter dat in 2019 delen van het plangebied 

(vergunningvrij) gekapt en/of gesnoeid zijn. De bestemmingsplanprocedure is pas in 2021 opgestart. 

De kap- en snoeiwerkzaamheden zijn daarmee op grond van de APV uitgevoerd. Evenwel is de Wet 

Natuurbescherming ook dan van toepassing. Achteraf gezien hadvoorafgaand aan de kap- en 

snoeiwerkzaamheden eveneens een quickscan uitgevoerd moeten worden, om zo te bepalen of dit via 

een wettelijke vrijstelling of een ontheffing volgens de Wnb  plaats had kunnen vinden. Dit is een omissie 

buiten de bestemmingsplanprocedure om die helaas niet meer terug te draaien is. 

 

Overigens wordt het toezicht op de bepalingen uit de Wet Natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd door 

de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Dit doet zij namens de provincie Zuid-Holland. De 

gemeente heeft hier dus geen wettelijke taak in. Wel is de communicatie richting initiatiefnemers en 

inwoners over voorschriften vanuit de natuurwetgeving een punt van aandacht. Hier wordt momenteel 

aan gewerkt, zodat beter inzichtelijk is welke verantwoordelijkheden er zijn bij diverse soorten ruimtelijke 

ingrepen.  
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De plannen voor de openbare ruimte zijn op hoofdlijnen uitgewerkt, er komt nog een gedetailleerdere 

uitwerking in een latere fase. In het bestemmingplan zijn eisen gesteld aan de inrichting van het 

plangebied met onder andere voldoende waterberging, natuurlijke oevers, bloemrijke bermen e.d. In het 

nog uit te werken groenplan zal aandacht zijn voor biodiversiteit met kleurrijke en bloeiende planten om 

een prettig woon- en leefklimaat te creëren met aandacht voor de natuur. Waar mogelijk wordt hierbij 

het leefgebied in inheemse flora en fauna verbeterd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal 

dit waar nodig onder begeleiding van een ecoloog plaatsvinden (bijvoorbeeld afvissen sloten voor 

dempen). Bij deze uitwerking zal de omgeving worden geïnformeerd. 

 

Met de ontwikkeling verdwijnen twee (onofficiële) bestaande parkeerplaatsen. Het plan voorziet echter 

in de realisatie van 52 nieuwe parkeerplaatsen, wat voldoende is voor voorgenomen ontwikkeling. Voor 

de appartementen geldt dat er een aantal parkeerplaatsen zijn voorzien aan de voorzijde van het 

appartementengebouw, direct bereikbaar vanaf de Buitendams. De overige parkeerplaatsen ten 

behoeve van de appartementen bevinden zich in de parkeerkoffers beneden aan de dijk en zijn via een 

loopbrug in de binnentuin bereikbaar. Er is zodoende voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners 

én hun bezoekers. 

 

Aanpassing  

De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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3.  Ambtshalve wijzigingen 

 
In het plan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan enkele ambtshalve wijzigingen 

doorgevoerd. Deze worden hieronder puntsgewijs benoemd: 

• Diverse wijzigingen van lay-out technische (zoals doornummering, opmaak) en niet-inhoudelijke 

wijzigingen van ondergeschikte aard.  

• Het akoestisch onderzoek naar het kerkgebouw (bijlage 11 bij de toelichting) is geactualiseerd op 

de meest recente verkaveling. Hierin zijn nu ook de appartementen meegenomen. De uitkomsten 

en conclusie blijven gelijk. 

• De verkeersberekening in paragraaf 7.8 is aangepast naar de meest recente woningtypologieën. 

Hierdoor valt de verkeersgeneratie iets lager uit (van 162 naar 154 bewegingen). Dit is ook 

aangepast in paragraaf 7.3 over luchtkwaliteit. 

• Het stikstofonderzoek (bijlage 4 bij de toelichting) is geactualiseerd naar aanleiding van een nieuwe 

rekenmethode en de aangepaste verkeersbewegingen. Ook zijn ten opzichte van het 

ontwerpbestemmingsplan beide stikstofonderzoeken samengevoegd in één rapport. De uitkomsten 

en conclusie blijven gelijk. Dit heeft wel invloed op de nummering van de bijlagen.  

• De contour van de meest noordelijke tweekapper is gelijk getrokken met de meest recente 

verkaveling. Dit heeft een minimale wijziging van het bouwvlak als gevolg.  

• In de regels is de definitie ‘peil’ verduidelijkt en zijn twee verduidelijkende begrippen (‘weg’ en ‘kruin 

van de weg’) opgenomen,  
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