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Onderwerp Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te 
Nieuwendijk  

 
 
Beoordeeld is het rapport verkennend bodemonderzoek, onderzoekslocatie perceel 
Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk (kadastraal gem. Werkendam sectie T nummers 2546 en 1519 
ged.). Het rapport is opgesteld door Mulder Consultancy B.V. met nummer 906001/vo/2009 
van juni 2009. Middels dit onderzoek is de bodem op verontreiniging onderzocht op een 
wijze die voldoet aan NEN 5740 en de kwalibo-regeling (het veldwerk heeft plaatsgevonden 
onder het keurmerk van BRL SIKB 2000 door Bakker Milieuadviezen Waalwijk, certificaatnr. 
EC-SIK-20255).  
 
Vanwege het huidige gebruik van de locatie, grotendeels wei- en grasland, is conform het 
Besluit Bodemkwaliteit de bodemfunctieklasse Natuur en Landbouw van toepassing. Met de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zal ter plaatse van de onderzoekslocatie woningbouw 
worden gerealiseerd. Hierdoor is er in de toekomst sprake van de bodemfunctieklasse 
Wonen. De bodemkwaliteit zal hierop worden getoetst. 
 
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt het volgende: 
- In de bovengrond van het grasland aan de dijkzijde zijn maximaal een lichte 

verontreiniging met kobalt en PAK aangetroffen. Na toetsing aan de normen uit het 
Besluit Bodemkwaliteit voldoet de bodemkwaliteit aan de landelijke achtergrondwaarden 
(schoon); 

- In de bovengrond van het grasland aan de noordzijde zijn maximaal lichte 
verontreinigingen aangetroffen met diverse zware metalen, minerale olie, PAK en PCB. 
Na toetsing aan de normen uit het Besluit Bodemkwaliteit blijkt dat de concentraties van 
de parameters cadmium, zink, minerale olie en PCB de normwaarden voor de 
toetsingsfunctie klasse Wonen overschrijden. Met behulp van de risicotoolbox zijn de 
humane risico's van deze verontreinigingen beoordeeld bij de meest gevoelige 
gebruiksfuncties van de bodemfunctieklasse Wonen. Uit de risicobeoordeling blijkt het 
volgende: 

o Bij het gebruik moestuinen met een gemiddelde gewasconsumptie zijn er 
humane risico’s te verwachten; 

o Bij het gebruik wonen met tuin en plaatsen waar kinderen spelen zijn er geen 
humane risico’s te verwachten.    
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- In de ondergrond zijn eveneens maximaal lichte verontreinigingen met diverse zware 
metalen, minerale olie, PAK en PCB aangetroffen. Na toetsing aan de normen uit het 
Besluit Bodemkwaliteit blijkt dat de concentraties van de parameters cadmium, zink, 
minerale olie en PAK de normwaarden voor de toetsingsfunctie klasse Wonen 
overschrijden. Ook voor deze verontreinigingen zijn met behulp van de risicotoolbox de 
humane risico's bij de meest gevoelige gebruiksfuncties beoordeeld. Hierbij is echter, 
gezien de diepte (dieper dan 0,5 meter minus maaiveld), alleen beoordeeld op de 
gebruiksfunctie wonen met tuin. Uit de risicobeoordeling blijkt dat er geen humane 
risico’s zijn te verwachten.    

- In het grondwater is een lichte verontreiniging met barium en naftaleen aangetroffen.  
 
Verklaring ten aanzien van wijziging bestemmingsplan 
Voor ingebruikname van het onderzochte terrein met gebruiksfunctie wonen met tuin waar 
eventueel kinderen spelen zijn er voor de bestemmingswijziging geen belemmeringen te 
ontlenen.  
Indien het onderzochte terrein (deels) zal worden ingericht voor het gebruik moestuin dan 
zijn er wel belemmeringen te ontlenen. Dit vanwege de aangetroffen lichte verontreinigingen 
met als gevolg de te verwachten humane risico’s bij dit gebruik. Indien dit gebruik gewenst is 
dan zullen er maatregelen getroffen moeten worden waarmee de potentiële humane risico’s 
worden weggenomen. 
 
Verklaring ten aanzien van aanvraag bouwvergunning 
Aan de resultaten van dit onderzoek zijn geen belemmeringen te ontlenen voor de aanvraag 
bouwvergunning.  
 
Verklaring ten aanzien van grondverzet  
In de grond is een lichte verontreiniging aangetroffen ten opzichte van de landelijke 
achtergrondwaarden. Indien mogelijk dient gewerkt te worden met een gesloten grondbalans 
(grond op eigen terrein hergebruiken). Wanneer er grond wordt afgevoerd van de locatie en 
toegepast wordt binnen de gemeente Werkendam dan is de Vrijstellingsregeling Grondverzet 
van toepassing. Het voornemen van dit hergebruik dient u bij de gemeente (Unit 
Vergunningen & Handhaving) te melden.    
Wordt de vrijkomende grond niet binnen de gemeente Werkendam toegepast dan geldt het 
beleid van de desbetreffende gemeente waar de grond wordt toegepast. 
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