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1 Inleiding 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Tritium Advies BV heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een 
bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-O(verig); booron-
derzoek) uitgevoerd voor het Partycentrum ‘De Rietpluim’ in Dussen (gemeente Werkendam, 
Fig. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsver-
gunning voor de uitbreiding van de bestaande bebouwing en parkeergelegenheid. De ontgravings-
diepte van de nieuwbouw is nog niet bekend, maar de kans bestaat dat eventueel in de onder-
grond aanwezige archeologische resten verloren kunnen gaan.  

 

Fig. 1.1: Het plangebied op de topografische kaart (bron: kadaster 2009). 

Op de gemeentelijke beleidskaart (Ellenkamp 2010) heeft het plangebied een hoge archeologische 
verwachting. De strook aan weerzijden van de Oude Kerkstraat is aangegeven als een historische 
bewoningskern. In deze zone is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter 
dan 50 m2 en dieper dan 30 cm beneden maaiveld. In de hoge verwachtingszone buiten de 
historische bewoningskern geldt een oppervlaktegrens van 100 m2 en bodemingrepen dieper dan 
30 cm beneden maaiveld. De opdrachtgever heeft aangegeven dat bij de aanleg van de 
parkeerplaats de bodem niet dieper dan 30 cm beneden maaiveld zal worden verstoord. De 
parkeerplaats is daarom niet meegenomen in het Inventariserend Veldonderzoek. De boringen 
zijn alleen ter plaatse van de geplande uitbreiding van het partycentrum in het westelijke deel van 
het plangebied gezet. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de gemeentelijke eisen, de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.2 (CCvD 2010) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek 
versie 2.0 (Tol et al. 2012).  
 
Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 
naar Bijlage 1. Afkortingen en jargon worden in Bijlage 2 en 3 uitgelegd.  



55318 BO & IVO K voor Partycentrum ‘De Rietpluim’ te Dussen Archeodienst BV 

  

  

6 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 
verwachting aan de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, 

historische en archeologische waarden. 
 

Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel 
door de intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische 

resten en/of vindplaatsen te inventariseren.  
 
Om deze doelstelling te realiseren, zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 

 Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig?  

 Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische 
resten? 

 Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling van het gebied? 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is ca. 1,6 ha groot en ligt aan de Oude Kerkstraat 6 in Dussen (Fig. 1.1). Het 
terrein is kadastraal bekend onder de naam Dussen, sectie S, nummers 740, 741, 976 en 1319 

(gedeeltelijk). Het plangebied wordt doorsneden door de Oude Kerkstraat en valt uiteen in een 
westelijk en oostelijk deelgebied. Het westelijke deelgebied (ten westen van de Oude Kerkstraat) 

betreft het huidige partycentrum ‘De Rietpluim’ (Fig. 1.2). Dit terrein wordt zowel in het noor-
den, westen als zuiden begrensd door bebouwing met bijbehorend erf/gazon. Het maaiveld (ge-

raadpleegd op www.ahn.nl) ligt op ca. 1,0 m +NAP (Normaal Amsterdam Peil). Het oostelijke 
deelgebied wordt in het noorden begrensd door een groenstrook die het plangebied scheidt van 

de provinciale weg N283, in het oosten en zuiden door landbouwgrond en in het westen door de 
Oude Kerkstraat en woningen met tuin aan deze weg. De noordwestelijke hoek van dit deelgebied 

is ingericht als parkeerterrein voor bezoekers van het partycentrum (Fig. 1.3). Het oostelijke deel 
van het terrein is in gebruik als weiland. De hoogte van het maaiveld (geraadpleegd op 

www.ahn.nl) varieert van ca. 0,5 m tot 0,0 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil). 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

Aan de zuidzijde van het pand zal een uitbreiding worden gerealiseerd met een oppervlakte van 
ca. 366 m2 (Bijlage 4). De ontgravingsdiepte is nog niet bekend. Op het achterterrein aan de 

noordzijde was ten tijde van het onderzoek een nieuwe hoofdentree gepland met een oppervlakte 
van ca. 40 m2 (situatietekening 13-01-2013). Deze entree staat dan ook aangegeven op de boor-

puntenkaart (Bijlage 8). De plannen zijn inmiddels gewijzigd, waardoor de entree aan de noord-
zijde van het pand komt te vervallen (Bijlage 4, 07-02-2013). De huidige entree van het restau-

rant zal ook de entree van de zaal worden. Aan de oostzijde van de Oude Kerkstraat tegenover 
nummer 4 en 6 zal de bestaande parkeerplaats worden uitgebreid van 88 parkeerplaatsen naar 

363 parkeerplaatsen. De totale oppervlakte van de parkeerplaats komt dan op ca. 1,2 ha. Bij de 
aanleg van de parkeerplaats zal de bodem niet dieper dan 30 cm beneden maaiveld worden ver-

stoord. 
 

 

http://www.ahn.nl/
http://www.ahn.nl/
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Fig. 1.2: Het partycentrum ‘De Rietpluim’ langs de Oude Kerkstraat (kijkend naar het noorden). 

 

Fig. 1.3: Het bestaande parkeerterrein ten oosten van de Oude Kerkstraat. 
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2 Bureauonderzoek  

2.1 Methode 

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over bekende of verwachte 
archeologische waarden, alsmede over geologische, bodemkundige en historisch-geografische 

kenmerken van (de omgeving van) het plangebied.   
 

In het kader van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 Recente topografische kaarten (kadaster) en luchtfoto’s (BingMaps via ArcMap) 

 Actuele Hoogtebestand van Nederland (bron: AHN.nl) 

 Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (geraadpleegd via Archis2) 

 Geomorfologische Kaart Nederland (geraadpleegd via Archis2) 

 Diverse historische kaarten (Kadastrale Kaart 1832, Topografische Militaire Kaarten 

serie 1830-1850 (nettekeningen), serie 1850-1945 (Bonnebladen), Top25 serie 1935-
1995, geraadpleegd via watwaswaar.nl) 

 Archeologische Monumentenkaart (AMK, geraadpleegd via Archis2) 

 Archeologische waarnemingen, onderzoek- en vondstmeldingen (geraadpleegd via 
Archis2) 

 Gemeentelijke archeologische verwachtingskaart (Ellenkamp 2010). 

 Bodemloket 

 Gegevens amateur archeologen,  AWN-afdeling 22 (West-Brabant) 

2.2 Fysische geografie 

2.2.1 Geomorfologie en geologie 

Het plangebied ligt in het land van Heusden en Altena, dat begrensd wordt door de rivierloop van 

de Merwede in het noorden en de gegraven loop van de Bergsche Maas in het zuiden. Het gebied 
ligt binnen het stroomgebied van de Rijn en de Maas. 

 
In de ondergrond bevinden zich oude rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye, die 

tijdens het Weichselien zijn gevormd (ca. 115.000 – 11.755 jaar geleden). De rivieren hebben in 
deze laatste ijstijd voornamelijk een vlechtend patroon gehad, gekenmerkt door meerdere geulen 

en een onregelmatige afvoer (Berendsen 2004). In deze periode hebben de Rijn en de Maas in 
een brede vlakte een dik pakket zand en grind afgezet (Formatie van Kreftenheye). De top van 

deze grindrijke rivierafzettingen wordt in de omgeving van het plangebied tussen 4,0 – 6,0 m -
NAP (dieper dan 4,0 m beneden maaiveld) verwacht (www.archis2.nl – pleistoceen top).  

 
De pleistocene afzettingen zijn tijdens het Holoceen (de laatste 11.755 jaar) bedekt en/of geëro-

deerd door jonge rivierafzettingen. Het klimaat is in deze periode warmer en vochtiger geworden, 
waardoor de Rijn en de Maas zijn gaan meanderen en zand en klei hebben afgezet. De rivierafzet-

tingen van meanderende rivieren kunnen worden onderverdeeld in stroomgordelafzettingen – 
bestaande uit bedding- en oeverafzettingen (zand en zandige klei) – en komafzettingen (zwak 

siltige klei, plaatselijk met veenlagen) (Berendsen 2005). De holocene rivierafzettingen worden tot 
de Formatie van Echteld gerekend. 

 
Verschillende Rijn- en Maastakken hebben zich tijdens het Holoceen diverse keren verlegd, waar-

door zich vele oude stroomgordels in (de ondergrond van) het riviergebied bevinden. Volgens de 
stroomgordelkaart, waarop de zandlichamen (beddingafzettingen) van de oude rivierlopen zijn 

aangegeven, ligt ter plaatse van het plangebied geen stroomgordel in de ondergrond (Fig. 2.1). 
Direct ten westen van het plangebied ligt de stroomgordel van Hank (Fig. 2.1, nr. 57). Deze 

stroomgordel is actief geweest vanaf ca. 250 v. Chr. tot 820 n. Chr. (Late-IJzertijd – Vroege-
Middeleeuwen) (Cohen et al. 2012). In het westelijke deel van het plangebied kunnen daarom 

oeverafzettingen van deze stroomgordel verwacht worden. Op het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN) is de stroomgordel goed te herkennen als een relatief hoge rug in het 

landschap (Fig. 2.2, gele en oranje kleuren). Ook het westelijke deel van het plangebied ligt 

http://www.archis2.nl/
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relatief hoog en kan op basis van het AHN-kaartbeeld op de stroomgordel liggen. Het natuurlijke 

beeld is echter verstoord, want op de geomorfologische kaart is de zone ten westen van de dijk 
aangegeven als opgespoten of opgehoogd terrein (Bijlage 5, code 4F12). Ook op de bodemkaart 

is een zone aangegeven als opgehoogd terrein (Bijlage 6, witte vlak), maar deze is aanzienlijk 
kleiner dan op de geomorfologische kaart. Het westelijke deel van het plangebied ligt echter op 

beide kaarten ter plaatse van een opgehoogd terreindeel. 
 

In de periode daarvoor, vanaf ca. 1030 tot 190 v. Chr. (Late-Bronstijd – Late-IJzertijd), is de 
stroomgordel van Dussen in het gebied actief geweest (nr. 40). Deze stroomgordel bevindt zich 

ten noordwesten, noorden en oosten van het plangebied in de ondergrond. Waarschijnlijk heeft 
de stroomgordel indertijd ook langs het plangebied gelopen, maar is het zandlichaam geërodeerd 

door de jongere stroomgordel van Hank. In het oostelijke deel van het plangebied worden alleen 
komafzettingen van de rivieren verwacht. Op de geomorfologische kaart ligt het plangebied dan 

ook grotendeels in een komvlakte (Bijlage 5, code 1M23). 

 

Fig. 2.1: Het plangebied op een uitsnede van de stroomgordelkaart (bron: Cohen et al. 2012). 

 

Het land van Heusden en Altena is door zijn westelijke ligging ook beïnvloed door de zee. Als 
gevolg van de stijging van de zeespiegel, steeg ook de grondwaterspiegel, waardoor op uitgebreide 

schaal veengroei plaatsvond (Hollandveen Laagpakket, Formatie van Nieuwkoop) (Berendsen 
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2004). Het veen heeft deels de stroomgordels rond het plangebied bedekt. Hierdoor zijn de 

stroomgordels ter hoogte van het plangebied niet altijd geschikt geweest voor bewoning (Ellen-
kamp 2010). Vanaf de 8e eeuw is dit veen gewonnen en afgegraven en zijn kanalen en sloten 

gegraven om het regenwater af te kunnen voeren. Vanaf de 11e eeuw zijn dijken aangelegd om de 
lager gelegen polder te beschermen tegen hoogwater van de rivieren en de zee (Ellenkamp 2010). 

In 1374, 1375, 1376 en 1394 na Chr. zijn de dijken ten westen van het land van Heusden en 
Altena doorgebroken (Harbers 1990). 

 
Tijdens de Sint Elisabethsvloed (1421 na Chr.) zijn daarnaast ook de dijken ten noorden van het 

land van Heusden en Altena doorgebroken. Deze vloed was zo heftig dat de Merwede zich verleg-
de en zorgde voor een tweedeling in het landschap (Harbers 1990, Ellenkamp 2010). Uiteindelijk 

is als gevolg van de Sint Elisabethsvloed enkele kilometers ten westen van het plangebied de Bies-
bosch ontstaan en zijn veel sedimenten geërodeerd (Ellenkamp 2010). De al aanwezige bedijking 

(de huidige Oude Kerkstraat) heeft het water afgeremd, waardoor ten oosten van de dijk weinig 
of geen sedimenten zijn afgezet. Ten westen van de dijk is waarschijnlijk wel overstromingsmate-

riaal afgezet. Op de archeologiekaart van de gemeente Dussen is dan ook te zien dat het westelijke 
deel van het plangebied in een zone ligt, dat is overstroomd door de St. Elizabethsvloeden (Fig. 

2.3, blauwe golvende lijnen). 
 

Na de vloed is het gebied geleidelijk herbedijkt, maar pas na de aanleg van de Kornse Dijk in 
1461 kreeg het oostelijke deel van het overstromingsgebied weer een gesloten dijkring en is het 

Land van Heusden en Altena ontstaan zoals we dat nu kennen. Wel brak de dijk nog verschillen-
de malen door op zwakke punten. Pas na de aanleg van de Nieuwe Merwede, het graven van de 

Bergse Maas en het afdammen van de Maas (afgedamde Maas), waardoor de Maas en de Waal 
werden gescheiden, is de waterafvoer voldoende onder controle (Ellenkamp 2010).  

 

Fig. 2.2: Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (bron: www.ahn.nl). 
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2.2.2 Bodem 

Op basis van de bodemkaart worden in het oostelijke deel van het plangebied kalkrijke nesvaag-
gronden in klei verwacht waarvan minimaal de bovenste 40 cm een zoete getijdenafzetting betreft 

(Bijlage 6, code eMo80A). Het bodemtype in het westelijke deel van het plangebied is niet gekar-
teerd, omdat het een opgehoogd terrein betreft. Hier wordt dan ook een ophogingspakket ver-

wacht met daaronder mogelijk nog restanten van de oorspronkelijke bodem. Vermoedelijk betreft 
dit een kalkrijke poldervaagrond in zwak zandige tot sterk siltige klei waarvan minimaal de boven-

ste 40 cm een zoete getijdenafzetting betreft (code eMn25A/35A). 
 

Bij vaaggronden heeft er nog weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden. De poldervaaggron-
den worden gekenmerkt door een iets donkere bouwvoor (Ap-horizont), die nauwelijks in kleur 

verschilt van de onderliggende C-horizont (De Bakker en Schelling 1989). 
 

De nesvaaggronden worden gekenmerkt door een slappe ondergrond (ongerijpt) waarin (nog) 
geen minerale bovengrond is ontwikkeld. In het algemeen komen deze gronden voor in gedeeltes 

van polders waar verdere rijping van de ondergrond niet of zeer vertraagd plaatsvindt  (De Bakker 
en Schelling 1989). 

 
Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven door middel van zoge-

naamde grondwatertrappen (I t/m VII). De komvlakte (nesvaaggronden) wordt gekenmerkt door 
een hoge grondwaterstand (grondwatertrap II*). Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grond-

waterstand tussen 25 - 40 cm en de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen 70 - 80 cm bene-
den maaiveld wordt aangetroffen. 

2.3 Archeologie 

Binnen het plangebied zijn geen archeologische monumenten, waarnemingen of onderzoeks-

meldingen aanwezig. In een straal van 500 m rondom het plangebied zijn enkele archeologische 
onderzoeken uitgevoerd en is een vondstmelding en een waarneming  gedaan (Bijlage 7, Tab. 

2.1). 
 

Direct ten noorden van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd in het kader van de ver-
breding van de provinciale weg N283 (onderzoeksmelding 12555). Hierbij zijn geen archeologi-

sche indicatoren gevonden. Het deel ten westen van hectometerpaal 5,225 kon echter niet wor-
den onderzocht terwijl juist in dit deel oude woongronden verwacht worden. Ca. 100 m ten 

noorden is langs de Molenkade tijdens de bodemkartering in 1948 een oude woongrond 
vastgesteld (waarneming 37154).  

 
Op de gemeentelijke verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting 

(Fig. 2.3, Ellenkamp 2010). Deze hoge verwachting is gerelateerd aan het voorkomen van de 
stroomgordel van Hank in de ondergrond. De kaart is echter nog gebaseerd op de oude stroom-

gordelkaart uit 2001 (Berendsen/ Stouthamer 2001). De nieuwe stroomgordelkaart uit 2012 laat 
zien dat de stroomgordel van Hank ten westen van de Oude Kerkstraat ligt (Fig. 2.1). Dit is 

overigens bevestigd door het booronderzoek dat Archeodienst ca. 130 m ten noorden van het 
plangebied heeft uitgevoerd (onderzoeksmelding 52936). Tijdens dit onderzoek zijn binnen de 

boordiepte van 2,5 m beneden maaiveld geen oever- of beddingafzettingen van de stroomgordel 
van Hank aangetroffen. De hoge verwachtingszone zal op basis van deze nieuwe gegevens moeten 

worden aangepast (zie paragraaf 2.6). De zone aan weerzijden van de Oude Kerkstraat is aange-
geven als historische kern. Dit betreft een historisch bebouwingslint waarbinnen archeologische 

resten uit de periode Late-Middeleeuwen – Nieuwe tijd kunnen worden verwacht. 
 

De AWN-afdeling 22 (mevr. A.M. Visser) is per e-mail benaderd voor aanvullende informatie uit 
(de directe omgeving van) het plangebied. Tot op heden is nog geen reactie ontvangen. 
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Waarneming/ 

Onderzoeksmelding 
Ligging Aard waarneming Datering 

37154 - 100 m ten N 
Oude woongrond – 

bodemkartering in 1948 
LME 

    

Vondstmelding/ 

Onderzoeksmelding 
Ligging Aard vondst Datering 

420890 52936 175 m ten N Houtskoolbrokjes LME-NT 

    

Onderzoeksmelding Ligging Aard melding Resultaten/ advies 

54796 0 m ten N 
Booronderzoek door BAAC in 

2012 
Geen resultaten gemeld 

12555 10 m ten NO 
Booronderzoek door BAAC in 

2005 

Archeologische begeleiding indien 

graafwerkzaamheden dieper reiken 

dan 1,7 m +NAP 

52936 130 m ten N 
Bureau- en booronderzoek door 

Archeodienst in 2012 

Zie waarneming 420890 – 

vervolgonderzoek d.m.v. een 

sloopbegeleiding 

52882 190 m ten N 
Bureau en booronderzoek door 

BAAC in 2012 

Vervolgonderzoek d.m.v. 

proefsleuven afhankelijk van de 

geplande verstoringsdiepte 

40934 270 m ten NW 
Booronderzoek door 

Oranjewoud in 2010 

Geen vervolgonderzoek i.v.m. 

verstoorde archeologische niveaus 

9167 460 m ten N 
Bureauonderzoek door BAAC in 

2005 

Vervolgonderzoek d.m.v. boringen 

in de noordelijke 30 m i.v.m. de 

mogelijke aanwezigheid van oude 

woongronden en oeverafzettingen 

van de Dussen stroomgordel 

Tab. 2.1 Overzicht van de monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom 
het plangebied. 

 

Fig. 2.3: Het plangebied op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Werkendam (Ellenkamp 2010).  
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2.4 Historische geografie  

De oorsprong van Dussen hangt samen met een vermoedelijk 10e eeuwse veenontginning van de 
graven van Holland langs het riviertje de Dusse. De naam Dussen, voor het eerst vermeld in 

1156, gold aanvankelijk voor de wijdere omgeving van twee kleinere woonoorden: Munsterkerk 
en Muilkerk. Archeologische vindplaatsen uit de omgeving dateren vanaf de 11e-12e eeuw (Ellen-

kamp 2010). Het plangebied lag oorspronkelijk in het dorp Munsterkerk (Fig. 2.6). Grote delen 
van Munsterkerk zijn verdwenen tijdens de St. Elizabethsvloed (zie paragraaf 2.2.1). Na de over-

stromingen is het dorp opnieuw opgebouwd. Vanaf de 16e eeuw worden Muilkerk en Munster-
kerk, onder de gezamenlijke naam Dussen, in kerkelijk en financieel opzicht als eenheid gezien 

(Ellenkamp 2010).  
 

Het plangebied is geprojecteerd op de kaart van Sluijter uit 1562 (Fig. 2.4). Langs de wegen zijn 
verschillende woningen en/of boerderijen te zien. Het plangebied lijkt op deze kaart onbebouwd 

te zijn. Direct ten noorden van het plangebied staat wel een gebouw. 

 

Fig. 2.4: Het plangebied op de kaart van Sluijter uit 1562 (bron: www.geschiedenisvanzuidholland.nl). 

Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw is voor het eerst bebouwing binnen het plange-
bied te zien aan de westzijde van de dijk (huidige Oude Kerkstraat) (Fig. 2.5). Het oostelijke deel 

van het plangebied is in deze periode nog steeds onbebouwd. Rond 1900 verschijnen de eerste 
woningen in het oostelijke deel van het plangebied. Door dorpsuitbreidingen in de 20e eeuw zijn 

het aan de Dusse georiënteerde, middeleeuwse bewoningslint, en de latere dijknederzetting aan 
elkaar gegroeid (Ellenkamp 2010). De bebouwing zoals die staat aangegeven op het minuutplan 

bestaat tegenwoordig niet meer. Het huidige partycentrum ‘De Rietpluim’ dateert uit 1965 
(http://bagviewer.geodan.nl). In die periode is de oorspronkelijke loop van de Oude Kerkweg ten 

noorden van het plangebied gewijzigd door de aanleg van de provinciale weg N283 (Fig. 1.1). 
 

http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/
http://bagviewer.geodan.nl/
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Fig. 2.5: Het plangebied op de kaart uit het begin van de 19e eeuw, kadastrale minuut (bron: www.watwaswaar.nl). 

 

Fig. 2.6: Het plangebied op de kaart uit 1900, Bonneblad (bron: www.watwaswaar.nl). 
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2.5 Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 
benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren 

zijn gegaan (www.bodemloket.nl). Het oostelijke deel van het plangebied is afgezien van de rand-
zone langs dijk niet bebouwd geweest. Hier wordt dan ook een intacte bodem verwacht. Het wes-

telijke deel van het plangebied is in de jaren ’60 van de 20e eeuw bebouwd en verhard. Volgens de 
geomorfologische kaart en de bodemkaart is sprake van een (vermoedelijk recent) opgehoogd en 

opgespoten terrein. Het is goed mogelijk dat de oorspronkelijke bodem is afgedekt met een recent 
ophogingspakket, waardoor eventuele archeologische resten zijn beschermd en niet zijn verstoord 

door de latere bouwactiviteiten. 

2.6 Specifieke archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeolo-
gische verwachting opgesteld (Tab. 2.2). 

 

Landschap / 
geologie 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen  

Pleistocene 
riviervlakte 

Laat-
Paleolithicum – 
Midden-
Mesolithicum 

Onbekend 
Bewoningssporen, tijdelijke 
kampementen, vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

Afgedekt door 
holocene afzettingen 
(dieper dan 4,0 m –

mv) 

Komgebied 
Laat-
Mesolithicum – 
Midden-IJzertijd 

Laag 

Nederzetting: cultuurlaag, greppels, 
(paal)kuilen, fragmenten aardewerk, 
glas, metaal, natuursteen, 
gebruiksvoorwerpen, zoölogische en 
botanische resten 

Afgedekt met jongere 
oever- en of 

komafzettingen 
(dieper dan 1,0 m –

mv) 

Komgebied 
(oostelijke deel) Late-IJzertijd – 

Vroege-
Middeleeuwen 

Laag 
Afgedekt met 

overstromingsafzettin
gen (dieper dan 40 cm 

–mv) 

Oeverwal 
(westelijk deel) 

Hoog 

Bedijkt gebied 

Late-
Middeleeuwen  

Laag 

Nieuwe tijd 

Hoog (strook 
aan weerzijden 
van de Oude 
Kerkstraat) Vanaf het maaiveld 

Laag (rest van 
het plangebied) 

Tab. 2.2 Archeologische verwachting per periode voor het plangebied. 

Volgens de gemeentelijke verwachtingskaart (Fig. 2.3) heeft het plangebied een hoge archeologi-

sche waarde. Deze hoge verwachting is gebaseerd op de aanwezigheid van het historische bebou-
wingslint langs de dijk (Oude Kerkstraat) en de aanwezigheid van de stroomgordel van Hank. Op 

basis van recent kaartmateriaal wordt de stroomgordel van Hank echter niet in het plangebied 
verwacht en zal de verwachting voor het plangebied worden bijgesteld (paragraaf 2.3). Dit zal in 

de onderstaande tekst worden toegelicht. 
 

Het huidige landschap rond het plangebied is ontstaan tijdens het Holoceen en is beïnvloed door 
verschillende Rijn- en Maastakken en de invloed van de zee. Het landschap is voortdurend veran-

derd en dat heeft een grote invloed gehad op de keuze voor bewoningslocaties voor met name de 
prehistorische mens. 

 
In de diepere ondergrond ligt de pleistocene riviervlakte die het archeologische niveau vormt uit 

het Laat-Paleolithicum en een groot deel van het Mesolithicum. De pleistocene afzettingen 
worden tussen 4,0 – 6,0 m -NAP verwacht (dieper dan 4,0 m beneden maaiveld). Vanwege de 

grote diepteligging is het reliëf van het pleistocene oppervlak onbekend en is ook de verwachting 
voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum en Vroeg- en Midden-Mesolithicum 

onbekend. 

http://www.bodemloket.nl/
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Vanaf het Laat-Mesolithicum is het plangebied onderdeel geworden van het komgebied van di-
verse riviertakken. Vanaf het Neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen 

die gekenmerkt worden door sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men 
akkerbouw met het jagen en verzamelen, maar geleidelijk stapt men over naar akkerbouw en 

veeteelt. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die vaak diep in de 
grond gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de watervoorziening terwijl in en 

nabij de nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze sporen kunnen 
diep in de bodem reiken. In de periode vanaf het Neolithicum tot en met de Vroege-Middel-

eeuwen heeft men nog steeds de voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden, die geschikt 
waren voor akkerbouw. Met name pleistocene terrasresten, rivierduinen, oevers van rivieren en 

verlaten stroomgordels werden uitgekozen als nederzettingslocatie. Stroomgordels zijn relatief 
hooggelegen gronden tussen laaggelegen komgebieden. De stroomgordels zijn daarom aantrekke-

lijke vestigingsplaatsen voor mensen. Tijdens de actieve fase van de stroomgordel kan bewoning 
hebben plaatsgevonden op de oeverwal langs de geul. Nadat de rivier is verlaten, kan op de hele 

stroomgordel bewoning hebben plaatsgevonden. 
 

Het plangebied is tot in de Midden-IJzertijd onderdeel geweest van het komgebied van diverse 
riviertakken en was ongeschikt voor bewoning. Voor het plangebied geldt dan ook een lage ver-

wachting voor nederzettingsresten uit het Laat-Mesolithicum tot en met de Midden-IJzertijd.  
 

Het westelijke deel van het plangebied ligt mogelijk op de oeverwal van de stroomgordel van 
Hank. Tot op heden zijn op de stroomgordel van Hank echter nog geen archeologische resten 

aangetroffen (Cohen et al. 2012). Op basis van de datering van de stroomgordel kunnen in het 
westelijke deel van het plangebied archeologische resten vanaf de Late-IJzertijd worden verwacht. 

De stroomgordel van Hank is actief geweest tot in de Vroege-Middeleeuwen. De hoge verwach-
ting voor nederzettingsresten in het westelijke deel van het plangebied geldt dan ook voor de 

Late-IJzertijd tot en met de Vroege-Middeleeuwen. Het is echter de vraag in hoeverre archeolo-
gische resten uit deze periode bewaard zijn gebleven, want in 1421 kunnen door de overstro-

mingen van de St. Elizabethsvloed archeologische resten zijn geërodeerd. Het oostelijke deel van 
het plangebied ligt in deze periode nog steeds in een komgebied en is ongeschikt voor bewoning. 

Vandaar dat een lage verwachting is toegekend voor nederzettingsresten uit de Late-IJzertijd tot 
en met de Vroege-Middeleeuwen. 

 
Vanaf de Late-Middeleeuwen verandert het bewoningspatroon. De landschappelijke ligging 

speelt vanaf dan een kleinere rol, want de rivieren worden bedijkt. Bewoning concentreert zich in 
dorpen, steden en bewoningsclusters. Dit is goed te zien aan het oorspronkelijke dorp Munster-

kerk dat langs de dijk is ontstaan. Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat voor 
de voedselvoorziening van de inwoners. Op basis van historisch kaartmateriaal ligt aan weerszij-

den van de dijk (Oude Kerkstraat) het historische bebouwingslint. Op de kaart uit de 16e eeuw 
lijkt echter geen bebouwing in het plangebied aanwezig te zijn. Pas later in de 19e eeuw verschijnt 

er bebouwing langs de dijk in het plangebied. Op basis hiervan is aan de stroken aan weerszijden 
van de Oude Kerkstraat in het plangebied een lage verwachting toegekend voor nederzettingsres-

ten uit de Late-Middeleeuwen en een hoge verwachting voor de Nieuwe tijd. Het grootste deel 
van het oostelijke plangebied ligt buiten het historisch bebouwinglint waardoor een lage verwach-

ting is toegekend voor nederzettingsresten uit de Late-Middeleeuwen en de Nieuwe tijd.  
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3 Booronderzoek 

3.1 Werkwijze 

Op basis van het verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek geldt voor het oostelijke deel van 
het plangebied, met uitzondering van de strook langs de Oude Kerkstraat, een lage archeologi-

sche verwachting (Tab. 2.2). In deze lage verwachtingszone zal een parkeerterrein worden aan-
gelegd (Bijlage 4). Vanwege deze lage verwachting zijn in het oostelijke deel van het plangebied 

geen boringen gezet. Bovendien heeft de opdrachtgever aangegeven dat bij de aanleg van de 
parkeerplaats de bodem niet dieper dan 30 cm beneden maaiveld wordt verstoord, waardoor het 

potentiële archeologische niveau niet wordt bereikt. Op grond van het specifieke archeologische 
verwachtingsmodel is daarom alleen in het westelijke deel van het plangebied een booronderzoek 

uitgevoerd, ter plaatse van de uitbreidingen die zijn gepland aan weerzijden van het bestaande 
pand (Bijlage 4). Overigens is de nieuwe entree aan de noordzijde komen te vervallen (paragraaf 

1.4). Aan de hand van de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek versie 2.0 (Tol et al. 2012) is 
voor de volgende aanpak (PvA) gekozen en is een karterend booronderzoek uitgevoerd met een 

minimale boordichtheid van 30 boringen per hectare (methode C3).  Aangezien de uitbreidingen 
een vrij klein oppervlak bestaan, is ter plaatse van de entree aan de noordzijde het minimum aan-

tal van 2 boringen gezet (40 m2) en ter plaatse van de uitbreiding aan de zuidzijde het minimum 
aantal van 4 boringen (366 m2). Vanwege de sterk puinhoudende ondergrond zijn twee boringen 

buiten de geplande uitbreiding aan de zuidzijde gezet om een beeld te krijgen van de samenstel-
ling van de natuurlijke ondergrond (de boringen 4 en 6).    

 
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 12 cm. In boring 6 is 

vanaf 1,5 m beneden maaiveld gebruik gemaakt van een guts met een diameter van 3 cm. Vanwe-
ge het geringe oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing 

etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk over het plangebied verdeeld. De exacte boorloca-
ties zijn ingemeten met een meetlint. Het opgeboorde sediment is verbrokkeld en versneden en 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals houtskool, vuursteen en 
aardewerk. De boringen zijn beschreven conform de NEN 5104 en de bodemclassificatie volgens 

De Bakker en Schelling (1989).  

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar Bijlage 8, de boorbeschrijvingen zijn te 
vinden in Bijlage 9. In het veld was duidelijk te zien dat het westelijke deel van het plangebied is 

opgehoogd. Aan de westzijde van de Oude Kerkstraat ligt het plangebied op gelijke hoogte met de 
dijk, maar in het westen en zuiden is ter plaatse van de groenstroken sprake van een steilrand. Het 

hoogteverschil ter hoogte van de boringen 1 en 2 en het terrein ten westen daarvan is geschat op 
ca. 1,5 m. Het hoogteverschil tussen de lager gelegen boringen 4 en 6 en de locatie van de uitbrei-

ding aan de zuidzijde bedraagt naar schatting respectievelijk 0,5 en 1,0 m. 

3.2.1 Sediment 

In de boringen 1 t/m 5 is de natuurlijke ondergrond niet bereikt vanwege een ondoordringbare, 
recente puinlaag. De boringen zijn gestuit op respectievelijk 65, 90, 35, 75 en 50 cm beneden 

maaiveld. Ter plaatse van boring 6 is vastgesteld dat de natuurlijke ondergrond tot de maximale 
boordiepte van 2,5 m beneden maaiveld uit slappe, sterk siltige klei bestaat met kalkconcreties en 

enkele plantenresten. Deze kleiafzetting is geïnterpreteerd als een getijdeafzetting. Oeverafzettin-
gen van de stroomgordel van Hank zijn niet aangetroffen. 

3.2.2 Bodem 

Ter plaatse van boring 6 is een donkerbruingrijze, zwak humeuze bouwvoor aangetroffen met een 

dikte van ca. 25 cm. Daaronder ligt een grijsbruine, sterk siltige kleilaag met enkele brokjes houts-
kool en baksteen. Op basis van de homogene, bruine kleur en de insluitsels is deze laag geïnter-

preteerd als een antropogene ophogingslaag. Vanaf 90 cm beneden maaiveld is een grijze, sterk 
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siltige kleilaag aanwezig die matig roesthoudend is. Op het eerst gezicht lijkt het een natuurlijke 

afzetting, maar de laag heeft een iets gevlekt, heterogeen uiterlijk. Vanaf 1,4 m beneden maaiveld 
gaat deze laag via een scherpe ondergrens over in een zwak humeuze, donkerblauwgrijze laag met 

enkele brokken baksteen, enkele houtskoolspikkels en fosfaatvlekken. Gezien de kleur kan het een 
voormalige bouwvoor betreffen. Vanaf 1,6 m beneden maaiveld is de natuurlijke ondergrond 

aangetroffen. 

3.3 Archeologische indicatoren 

In boring 6 is op een diepte van 50 cm beneden maaiveld een fragment roodbakkend, geglazuurd 
aardewerk gevonden. Dit fragment dateert vermoedelijk uit de periode 17e-19e eeuw, maar een 

datering in de 14e-15e eeuw kan niet worden uitgesloten (vondst 1). Andere indicatoren wijzen 
echter op een relatief recente datering. Op ca. 90 cm beneden maaiveld is een klein fragment 

asfalt gevonden en op 150 cm beneden maaiveld een fragment baksteen dat in de 18e-19e eeuw is 
gedateerd (vondst 2). De dateerbare indicatoren wijzen op een relatief recent ophogingspakket, 

dat op zijn vroegst in de 18e-19e eeuw is ontstaan. Aangezien er ook fosfaat in de laag op 1,4 – 1,6 
m beneden maaiveld is waargenomen, kan niet worden uitgesloten dat deze laag al vanaf eind 15e 

eeuw dateert. Op basis van de donkerblauwgrijze kleur was al opgemerkt dat het een voormalige 
bouwvoor kan betreffen (zie paragraaf 2.2.2). In dat geval heeft deze laag aan het oppervlak 

gelegen vanaf de 15e eeuw tot het moment dat in de 18e-19e eeuw het terrein is opgehoogd. Dit 
kan tevens de aanwezigheid van het fragment baksteen uit de 18e-19e eeuw in deze laag verklaren. 

Een andere mogelijkheid is dat de blauwgrijze laag een restant van een oudere ophogingslaag 
betreft, die grotendeels is verwijderd bij het opbrengen van de jongere laag in de 18e-19e eeuw. 

3.4 Archeologische interpretatie 

Zoals werd verwacht op basis van de geomorfologische kaart en bodemkaart is sprake van een 

recent opgehoogd en opgespoten terrein. Vanwege de grote hoeveelheid puin was het niet moge-
lijk om de onderkant van dit pakket te bereiken. Ter plaatse van boring 2 is vastgesteld dat het 

recente pakket minimaal 90 cm dik is. De hoogteverschillen met de omringende percelen wijzen 
erop dat het terrein minimaal 1,0 – 1,5 m is opgehoogd. 

Op basis van boring 6 (die ca. 1,0 m lager ligt dan de huidige parkeerplaats) is geconcludeerd dat 
onder het recente ophogingspakket sprake is van antropogene ophogingslagen, die op basis van 

het vondstmateriaal in de 18e-19e eeuw kunnen worden geplaatst. Dit pakket reikt tot 1,6 m 
beneden maaiveld. Onder de ophogingslagen ligt de natuurlijke ondergrond die uit getijdeafzet-

tingen bestaat. De verwachte oeverafzettingen van de stroomgordel van Hank zijn niet aangetrof-
fen. 

 
Binnen 2,5 m beneden maaiveld zijn er geen archeologische niveaus uit de perioden Laat-

Paleolithicum tot en met de Midden-IJzertijd aangetroffen. De onbekende verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Midden-Mesolithicum en de 

lage verwachting voor het Laat-Mesolithicum tot en met de Midden-IJzertijd uit het bureauon-
derzoek blijft dan ook gehandhaafd. 

 
Op basis van het ontbreken van oeverafzettingen van de stroomgordel van Hank wordt de hoge 

archeologische verwachting voor het westelijke deel van het plangebied voor archeologische resten 
uit de Late-IJzertijd tot en met de Vroege-Middeleeuwen naar laag bijgesteld. 

 
In het plangebied is sprake van een recent, 20e eeuws, ophogingspakket met een dikte van ca. 1,0 

– 1,5 m beneden maaiveld. Daaronder ligt vermoedelijk een 18e-19e eeuws ophogingspakket met 
aan de basis een oudere laag, mogelijk een voormalige bouwvoor, die vanaf de 15e eeuw kan date-

ren. Aangezien niet door het puin is heen geboord, is niet bekend in hoeverre dit pakket intact is. 
Op basis hiervan wordt de hoge verwachting voor nederzettingsresten uit de Nieuwe tijd voor de 

bovenste 1,0 m van het westelijke deel van het plangebied naar laag bijgesteld. Vanaf 1,0 m bene-
den maaiveld blijft de hoge verwachting gehandhaafd. Tijdens het booronderzoek zijn geen da-

teerbare indicatoren gevonden op basis waarvan de lage verwachting voor de Late-Middeleeuwen 
moet worden bijgesteld.  
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In het oostelijke deel van het plangebied zijn geen boringen gezet, omdat voor de bodem niet 

dieper dan 30 cm beneden maaiveld zal worden verstoord. De verwachting op basis van het 
bureauonderzoek blijft daarom gehandhaafd (Tab. 2.2). 
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4 Conclusie  

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde ar-
cheologische verwachting voor het plangebied. Het doel van het inventariserend veldonderzoek 
was om deze verwachting te toetsen. In paragraaf 4.2 wordt antwoord gegeven op de onderzoeks-
vragen zoals die voorafgaand aan het onderzoek zijn geformuleerd. In paragraaf 4.3  wordt een 
advies gegeven ten aanzien van archeologisch vervolgonderzoek. 

4.2 Conclusies / beantwoording van de onderzoeksvragen 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en is het bodemprofiel intact? 
De natuurlijke ondergrond bestaat uit getijdeafzettingen, die uit slappe, sterk siltige klei 
bestaan. De natuurlijke afzettingen zijn afgedekt met een ophogingspakket uit de 18e-19e 
eeuw met een dikte van ca. 1,6 m. Daar bovenop ligt een 20e eeuwse ophogingslaag van 
ca. 1,0 tot 1,5 m dik. 
 

 Zijn in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig? 
Vanwege de aanwezigheid van puin was het niet mogelijk om door de recente puinlaag 
heen te boren. Op basis van boring 6 is geconcludeerd dat onder het recente ophogings-

pakket 18e-19e eeuwse antropogene lagen liggen. Het is daarom niet uitgesloten dat 
vanaf 1,0 m beneden maaiveld sprake is van een vindplaats.  

 

 Wat is te zeggen over de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische 
resten? 

De eventuele vindplaats kan zich uitstrekken in het hele westelijke deel van het plange-
bied. 
 

 Wat is de vermoedelijke aard en datering van de archeologische resten? 
Op basis van de aangetroffen indicatoren in de antropogene lagen, dateert dit pakket 

vermoedelijk uit de 18e-19e eeuw. In en direct onder dit pakket kunnen archeologische 
sporen uit deze periode worden verwacht. Op basis van de ouderdom van de natuurlijke 
afzettingen kunnen onder dit pakket ook resten uit de 16e en 17e eeuw worden verwacht. 
 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

In het oostelijke deel van het plangebied zijn geen boringen gezet en blijft de lage ver-
wachting voor het Laat-Paleolithicum tot en met de Late-Middeleeuwen en de hoge 
verwachting voor de Nieuwe tijd voor de westelijke strook langs de Oude Kerkstraat 
gehandhaafd. 
De onbekende verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en 

met het Midden-Mesolithicum en de lage verwachting voor het Laat-Mesolithicum tot 
en met de Midden-IJzertijd uit het bureauonderzoek blijft gehandhaafd, omdat er geen 
archeologische niveaus uit deze periode zijn aangetroffen. Op basis van het ontbreken 
van oeverafzettingen van de stroomgordel van Hank wordt de hoge archeologische 
verwachting voor het westelijke deel voor archeologische resten uit de Late-IJzertijd tot en 
met de Vroege-Middeleeuwen naar laag bijgesteld. Tijdens het booronderzoek zijn geen 
aanwijzingen gevonden, dat de lage verwachting voor de Late-Middeleeuwen moet 
worden bijgesteld. Op basis van de aanwezigheid van een recent ophogingspakket is de 
hoge verwachting voor de Nieuwe tijd voor de bovenste 1,0 m naar laag bijgesteld. 

Vanaf 1,0 m beneden maaiveld blijft de hoge verwachting voor deze periode 
gehandhaafd. 
 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen graafwerkzaamheden? 

Wanneer de geplande graafwerkzaamheden in het westelijke deel niet dieper reiken dan 
1,0 m beneden maaiveld, zullen geen archeologische resten worden bedreigd. Wanneer 
deze dieper reiken dan 1,0 m beneden maaiveld dan kunnen eventueel aanwezige 
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archeologische resten verloren gaan. Voor de westelijke strook in het oostelijke deel van 
het plangebied geldt dat de geplande graafwerkzaamheden niet dieper mogen reiken dan 
30 cm beneden maaiveld. 

4.3 Advies 

Wanneer de geplande graafwerkzaamheden in het westelijke deel van het plangebied niet dieper 
reiken dan 1,0 m beneden maaiveld, acht Archeodienst BV op grond van de resultaten van het 

onderzoek een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk.  
 

Wanneer de geplande graafwerkzaamheden in het westelijke deel van het plangebied dieper reiken 
dan 1,0 m beneden maaiveld geldt een hoge verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd (Fig. 

4.1). Gezien het relatief kleine oppervlak van de uitbreiding (ca. 366 m2) en de ligging op de par-
keerplaats naast een bestaand pand, wordt geen proefsleuvenonderzoek maar een archeologische 

begeleiding van de aanleg van de bouwput geadviseerd. Het doel van de archeologische begelei-
ding onder protocol opgraven is om vast te stellen of op de locatie behoudenswaardige archeo-

logische resten aanwezig zijn en zo ja, deze te documenteren en veilig te stellen. Voor dit onder-
zoek is een Programma van Eisen (PvE) noodzakelijk dat is goedgekeurd door de bevoegde 

overheid. In dit PvE wordt de werkwijze en de randvoorwaarden de archeologische begeleiding 
vastgelegd. 

 
Voor het grootste deel van het oostelijke deel van het plangebied is geen vervolgonderzoek nood-

zakelijk, vanwege de lage archeologische verwachting (Fig. 4.1). Voor de westelijke strook van het 
oostelijke deel is geen vervolgonderzoek noodzakelijk wanneer de geplande graafwerkzaamheden 

niet dieper reiken dan 30 cm beneden maaiveld. De opdrachtgever heeft aangegeven dat de ont-
gravingsdiepte ten behoeve van de parkeerplaats niet groter zal zijn dan 30 cm beneden maaiveld. 

 
Mochten de geplande graafwerkzaamheden in de westelijke strook van het oostelijke deel van het 

plangebied toch dieper reiken dan 30 cm beneden maaiveld dan wordt een karterend booronder-
zoek geadviseerd om vast te stellen of in dit gedeelte (oppervlakte ca. 4.730 m2) sprake kan zijn 

van een archeologische vindplaats. Conform de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek versie 
2.0 (Tol et al. 2012) zal een karterend booronderzoek in een boorgrid van 17 x 20 m (boordicht-

heid van 30 boringen per hectare) noodzakelijk zijn (methode C3). Aangezien dit terreindeel een 
oppervlakte heeft van ca. 4.730 m2 zullen in totaal 14 boringen nodig zijn. 

 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk wijst Archeodienst BV erop 

dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of daarop voorbe-
reidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoor-

deeld door de bevoegde overheid (gemeente Werkendam), die vervolgens een selectiebesluit zal 
nemen.  

 
Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 

inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het aantreffen 
dan wel vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in het plangebied te 

verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef kan echter, op 
basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele archeologische waarden 

niet met zekerheid gegarandeerd worden. Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden 
worden aangetroffen dienen deze conform de Monumentenwet 1988, artikel 53, bij de minister 

gemeld te worden. Ook verdient het de aanbeveling de gemeente hierover in te lichten. 
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Fig. 4.1: Advieskaart. 
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Bijlage 1: Periodentabel 
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Bijlage 2: Verklarende woordenlijst 
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Bijlage 5: Geomorfologische kaart 
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Bijlage 6: Bodemkaart  
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Bijlage 7: Archeologische informatie 
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Bijlage 8: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 9: Boorbeschrijvingen 

 



Boorbeschrijvingen

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

1 6 klinker

61 z5 gr XX ophoogzand

65 z5 gr pu1 XX gestuit op puin 2x

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

2 6 klinker

55 z3s2 lgrbr XX ophoogzand

65 z5 brgr XX ophoogzand

90 z4 h1 grbr pu2, bs2 XX opgebracht

gestuit op puin

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

3 6 klinker

15 z3s2 gr XX ophoogzand

35 z5 gr pu2, bs1 XX gestuit op puin

Project: 55318-Dussen-Oude Kerkstraat-BO+IVO-K

Datum: 05-02-2013

Beschreven door:  Susanne Koeman

Boortype: Edelman boor 12 cm

Maaswijdte: Niet van toepassing

Bijzonderheden: Betreft een opgehoogd terrein

Pagina: 1/1

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

4 15 kz3 h1 dbrgr XX recent verstoorde laag

groenstrook 50 kz3 grbr pu1, bs1 XX recent verstoorde laag

75 kz3 grbr pu3, bs3 XX gestuit op puin

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

5 6 klinker

35 z3s2 gr XX ophoogzand

50 z5 gr pu1 XX gestuit op puin

Boring Diepte in cm - mv Textuur Humus Kleur Insluitsels Horizont Opmerkingen Vondst

6 25 ks3 h2 dbrgr Ap huidige bouwvoor

groenstrook 90 ks3 h1 grbr hk0,5/bs0,5 Aa1

antropogene laag, scherpe 

ondergrens

vondst 1, fr. 

asfalt

GW op 100 

cm 140 ks3-stug gr fe2 Aa2

lijkt natuurlijk, maar is 

waarschijnlijk antropogeen, 

scherpe ondergrens

160 ks3-stug h1 dblgr

bs1, hk1, 

ff1 Aa3

antropogene laag, mogelijk 

oude bouwvoor vondst 2 

250 ks3-slap gr ca2; plr1 C getijdenafzettigen?
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BIJLAGE 2: 



Advies 
selectiebesluit 

Plangebied 
Oude Kerkstraat 6 (Partycentrum de 
Rietpluim) - Dussen 

 

Gemeente Werkendam 

WE  

Type 
onderzoek  

BOZ en IVO-(karterende fase) 

Opsteller  Archeodienst bv 

 

Postadres: postbus 503, 4870 AM  Etten-Leur. 
Contactpersoon: L. Weterings-Korthorst, 076-5027229, leonie.weterings@west-brabant.eu 

Pagina 1 van 2 

Rapport 
 

Koeman, S.M., 2013: Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende 
fase: Partycentrum ‘De Rietpluim’te Dussen. Zevenaar. 

Versie 1.1 concept, datum 19-2-2013 

Conclusie Rapport De rapportage van het archeologische onderzoek is goed uigevoerd en voldoet aan de 
volgens de KNA 3.2 gestelde eisen. De auteur heeft goed beargumenteerd hoe en 
waarom zij tot het gegeven selectieadvies gekomen is. Onze complimenten. 
Wij hebben echter nog enkele opmerkingen die in het rapport aangepast dienen te 
worden 

Waardering Rapport Het advies aan de gemeente Werkendam is om het rapport goed te keuren en met 
inbegrip van de verwerking van de genoemde opmerkingen om te zetten naar een 
definitieve versie.  
Graag ontvangen wij rechtstreeks van de archeologisch uitvoerder een analoog en 
digitaal exemplaar van het definitieve rapport 

Advies 
selectiebesluit 
 
 

Het advies betreffende het selectiebesluit is om in te stemmen met het advies van  
Archeodienst bv. Geadviseerd wordt om alleen dan een archeologisch 
vervolgonderzoek uit te laten voeren wanneer de geplande bouwactivieteiten niet 
voldoen aan onderstaande genoemde criteria. 
 
Het advies is gekoppeld aan onderstaande afbeelding en is drieledig. 

 
In het rode gebied geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de 
Nieuwe tijd. Deze bevinden zich echter dieper dan een meter –Mv. Om deze reden kan 
de eerste meter vrij gegeven worden voor de bouwactiviteiten. Wanneer er echter 
diepere werkzaamheden gepland staan, dient wel een vervolgonderzoek uitgevoerd te 
worden. In dat geval adviseren wij om een proefsleuf over de bouwput te graven en 
wanneer er behoudenswaardige archeologische resten worden aangetroffen deze 
gelijk, middels een doorstart naar een opgraving, veilig te stellen. Voor dit onderzoek 
dient eerst een Programma van Eisen opgesteld te worden, welke door de bevoegde 
overheid goedgekeurd dient te zijn. Vooralsnog dient de dubbel dubbelbestemming 
‘Waarde Archeologie’ in het bestemmingsplan gehandhaafd te worden vanaf een meter 
–Mv. 
 
In het gele gebied geldt ook een hoge verwachting voor archeologische resten uit de 
Nieuwe tijd. Deze resten kunnen echter al vanaf 30 cm –Mv verwacht worden. Uit de 
aangeleverde gegevens blijkt dat op deze locatie een parkeerterrein gepland staat. 
Wanneer de bouwwerkzaamheden dieper dan 30 cm –Mv uitgevoerd gaan worden 
dient een archeologiche vervolgonderzoek plaats te vinden in de vorm van een 
Karterend booronderzoek. Vooralsnog dient de dubbel dubbelbestemming ‘Waarde 
Archeologie’ in het bestemmingsplan gehandhaafd te worden vanaf 30 cm –Mv. 
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In het groene gebied is geldt een lage archeologische verwachting. Voor deze zone 
hoeft er geen archeologische vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. De 
dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie’ in het bestemmingsplan kan voor dit deel van 
het plangebied verwijderd worden. 
 
Let wel: als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks vooronderzoek toch 
op archeologische resten stuit, dan moet dit volgens artikel 53 van de Monumentenwet 
zo spoedig mogelijk melden bij de Minister van OC&W. 

Adviseur F. Timmermans, tel. 076-5027215, floor.timmermans@west-brabant.eu  

Autorisatie Drs. L. Weterings-Korthorst 
Senior Regioarcheoloog 

 

18-7-2013 
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SAMENVATTING 

 

In opdracht van Architektenburo van Schendel heeft Tritium Advies B.V. een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Oude Kerkstraat 6 te Dussen. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen voor de 

betreffende locatie en de voorgenomen grondtransactie voor een deel van de onderzoekslocatie. Doel van 

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

onderzoekslocatie. 

 

Op basis van het vooronderzoek is de te onderzoeken locatie als niet-verdacht beschouwd. Op grond 

hiervan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740 (januari 2009).  

 

De onderzoekslocatie is gezien de ruimtelijke indeling verdeeld in twee deellocaties, te weten: 

A. het partycentrum; 

B. het toekomstig parkeerterrein van het partycentrum. 

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk in de grond bijmengingen aangetroffen met 

puindeeltjes, baksteendeeltjes, kooldeeltjes en slakken. 

 

Deellocatie A, het partycentrum 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met PCB. De zintuiglijk met olie 

verontreinigde ondergrond is maximaal licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht 

verontreinigd met barium en minerale olie.  

 

De lichte verontreinigingen met PCB en minerale olie in de grond en barium en minerale olie in het 

grondwater zijn in tegenspraak met de vooraf gestelde hypothese dat de locatie niet-verdacht is. De 

aangetoonde gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt 

geacht. 

 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het huidige en voorgenomen 

gebruik van de locatie en vormen geen belemmering voor een mogelijke grondtransactie en de afgifte van 

een omgevingsvergunning voor bouwen. 

 

Deellocatie B, het toekomstige parkeerterrein 

Uit de analyseresultaten blijkt de bovengrond sterk verontreinigd te zijn met lood en licht verontreinigd met 

kobalt, nikkel en zink. De ondergrond is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium.  

 

De omvang van de verontreiniging met lood in de bovengrond is met het uitvoeren van aanvullend 

onderzoek in kaart gebracht. Het volume sterk met lood verontreinigde grond is geschat op circa 58 m
3
. 

Gezien de mate en omvang van de verontreiniging in de grond kan worden afgeleid dat er sprake is van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

De lichte verontreinigingen met kobalt, nikkel en zink in de grond en met barium in het grondwater zijn 

eveneens in tegenspraak met de hypothese dat de onderzoekslocatie niet-verdacht is. De aangetroffen 

gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 
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De verontreiniging met lood in de bovengrond vormt een belemmering voor de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie. Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de herontwikkeling van de locatie 

de verontreiniging met lood in de grond te saneren. Dit kan bijvoorbeeld door deze van de locatie te 

verwijderen (ontgraven en afvoeren) of deze te isoleren met een afdeklaag. De sanering kan worden 

uitgevoerd conform het Besluit Uniform Saneren (BUS).  

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, 

dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met 

betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van 

toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  

 

Indien meer dan 50 m
3
 verontreinigde grond wordt ontgraven, geldt hiervoor een meldingsplicht bij het 

bevoegde gezag inzake de Wet bodembescherming, i.c. de Provincie Noord Brabant. Hierop zijn 

uitgezonderd de situaties zoals beschreven in het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen 

bodemsanering. 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Architektenburo van Schendel heeft Tritium Advies B.V. een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd op de locatie Oude Kerkstraat 6 te Dussen. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen voor de 

betreffende locatie en de voorgenomen grondtransactie van de betreffende locatie. 

 

Doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de 

onderzoekslocatie. 

 

De onderzoekslocatie is gezien de ruimtelijke indeling verdeeld in twee deellocaties, te weten: 

A.   het partycentrum; 

B.   het toekomstig parkeerterrein van het partycentrum. 

 

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

onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het Besluit bodemkwaliteit 

van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor 

deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, 

dan is dit bij het betreffende onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding over Kwalibo, zijn 

niet onder Kwalibo uitgevoerd.  
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2 VOORONDERZOEK 

 

Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn gegevens verzameld, die van belang zijn voor het 

bodemonderzoek. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN 5725 (januari 

2009).  

 

Op 30 januari 2013 zijn de archieven van de gemeente Werkendam geraadpleegd. Contactpersoon voor 

het archiefonderzoek was mevrouw J. Brunink.  

 

Met betrekking tot de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn gegevens verzameld tot een afstand 

van circa 25 meter buiten de grens van de onderzoekslocatie. 

 

2.1 Locatiegegevens 

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Oude kerkstraat 6 te Dussen en het grasland aan de overzijde van 

de weg. De XY-coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 125.746 en Y = 415.495. De topografische 

ligging en de kadastrale gegevens zijn weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in 

bijlage 2.  

 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Dussen, sectie S, nummers 740, 741, 976 en 1319 en 

hebben een totale oppervlakte van circa 14.000 m
2
. Tijdens het onderzoek wordt onderscheidt gemaakt 

tussen twee deellocaties.  

 

Deellocatie A Partycentrum 

De opdrachtgever heeft aangegeven de bestaande bebouwing van het partycentrum ´de Rietpluim´ te 

willen verbouwen, en een deel aan te bouwen. Dit terreindeel heeft een totale oppervlakte van circa 400 m
2
. 

Het te bebouwen terreindeel is momenteel verhard met klinkers.  

 

Deellocatie B, toekomstig parkeerterrein partycentrum 

Het parkeerterrein aan de oostzijde van de openbare weg wordt uitgebreid. Dit terreindeel heeft een 

oppervlakte van circa 7.100 m
2 
. Het terrein is momenteel braakliggend en in gebruik als weiland.  

 

De belendende percelen zijn in gebruik als wonen met tuin, openbare weg en / of hebben agrarische 

doeleinden.  

 

Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen potentieel 

verontreinigende activiteiten uitgevoerd en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan waardoor de bodem 

verontreinigd kan zijn geraakt. 

 

Gegevens over mogelijk aanwezige kabels, leidingen en puin zijn niet bekend. 
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2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 

 

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. Van de directe 

omgeving zijn meerdere bodemonderzoeken bekend bij de gemeente Werkendam. 

 

Uit de eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bleek in de omgeving van de locatie het grondwater 

plaatselijk licht verontreinigd te zijn met zware metalen, btxn en minerale olie. Hiernaar werd geen 

aanvullend onderzoek noodzakelijk geacht. Ook bleek het grondwater plaatselijk matig verontreinigd te zijn 

met arseen. Geconcludeerd werd dat dit waarschijnlijk een natuurlijke oorzaak heeft, en dat nader 

onderzoek niet noodzakelijk is.  

 

Op de locatie Loswal 3, nabij de huidige onderzoekslocatie, zijn drie spots met minerale olie 

verontreinigingen aangetoond en in 1998 gesaneerd. Deze verontreinigingen bleken niet verspreidt te zijn 

tot binnen de huidige onderzoekslocatie.  

 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 

 

Voor de informatie in de voorliggende paragraaf is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland 

(DGV/TNO Delft), de Bodemkaart van Nederland (STIBOKA Wageningen) en de topografische kaart van 

Nederland (TDN Emmen). 

 

De maaiveldhoogte van de locatie bedraagt circa 1 m+NAP. De bodem ter plaatse van de 

onderzoekslocatie bestaat uit een slecht doorlatende deklaag van circa 7 m dikte, die is samengesteld uit 

matig fijn slibhoudend zand afgewisseld met veenlagen. Onder de deklaag bevindt zich het eerste 

watervoerende pakket met een dikte van circa 24 m. Het eerste watervoerende pakket is samengesteld uit 

grof grindig zand. 

 

De gemiddelde stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt circa 1 m-NAP. De regionale 

stromingsrichting van het freatisch grondwater is westelijk. De regionale stromingsrichting van het 

grondwater in het eerste watervoerende pakket is eveneens westelijk. De grondwaterstromingsrichting kan 

plaatselijk sterk afwijken door de invloed van de Biesbosch. 

 

In de directe omgeving van de locatie is veel oppervlaktewater van betekenis aanwezig (de Biesbosch). 

Over grondwateronttrekking in de omgeving van de locatie zijn geen gegevens bekend. 

 

2.4 Conclusies vooronderzoek 

 

Op grond van het vooronderzoek wordt de locatie als 'niet-verdacht' beschouwd. Aangenomen wordt dat op 

de onderzoekslocatie geen sprake is van bodemverontreiniging. 

 

Wel kunnen in de grond en het grondwater van de onderzoekslocatie verhoogde gehaltes aan zware 

metalen (met name cadmium, nikkel en zink) worden aangetroffen. Deze verontreinigingen worden echter 

veelvuldig aangetroffen in de regio zonder direct aanwijsbare oorzaak. Deze diffuse verontreinigingen 

leiden niet tot een aangepast onderzoek. 
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

3.1 Verkennend bodemonderzoek 

 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

(strategie ONV) van de NEN 5740 (januari 2009). De werkzaamheden voor de strategie zijn weergegeven 

in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek. 

deellocatie boorwerk (diepte in m-mv) chemische analyses
1)
 

 boringen peilbuizen grond grondwater 

A 2 x (0,5) 1
2)
 1 x bovengrond NEN-g 1 x NEN-gw 

 1 x (2,0)  1 x ondergrond NEN-g  

B 14 x (0,5) 2
2)
 3 x bovengrond NEN-g 2 x NEN-gw 

 4 x (2,0)  2 x ondergrond NEN-g  

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

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

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie); 

2)  De bovenkant van het peilfilter (met een lengte van 1 m) wordt 0,5 m onder de grondwaterspiegel geplaatst. 

 

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en grondwatermonsters 

worden conform AS3000 voorbewerkt. 

 

3.2 Aanvullend bodemonderzoek 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek bleek op deellocatie B een sterke verontreiniging 

met lood in de bovengrond aanwezig te zijn. Met aanvullend onderzoek is getracht de aangetoonde 

verontreiniging met lood in de bovengrond af te perken. Bij de uitvoering van de tweede veldwerkronde is 

voor de afperking van de loodverontreiniging gebruik gemaakt van een XRF meter. Deze meet in het veld 

de gehalten aan lood. De resultaten van deze veldmetingen zijn geverifieerd met analyses door een 

geaccrediteerd laboratorium. 
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4 UITVOERING 

4.1 Kwalibo 

 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 (versie 3.2a 13 

maart 2007) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen. Het veldwerk wordt uitgevoerd 

door minimaal één erkend veldwerker. In tabel 4.1 zijn de erkende veldwerkers die voor onderhavig 

onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd opgenomen. 

 

De boringen zijn geplaatst conform VKB protocol 2001 (versie 3.1, 13 maart 2007) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De peilbuizen zijn bemonsterd conform VKB protocol 2002 

(versie 3.2, 13 maart 2007) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

Tabel 4.1: erkende veldwerkers Tritium Advies B.V. 

veldwerkers datum  uitvoering boornummers 

boorwerkzaamheden 

Tom Wijnands 18 januari 2013 01 t/m 06  

Robbert Notten 29 januari 2013 01, 05 t/m 24 

Pauke van der Stelt 15 maart 2013 101 t/m 105 

Dirk van de Laar en Tom Wijnands 23 april 2013 201 t/m 206 

grondwater bemonsteren 

Tom Wijnands en Stan Francken 6 februari 2013 01, 05 en 06  

 

Conform BRL-SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van het 

veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en de 

onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

 

4.2 Grondonderzoek 

 

Tijdens het plaatsen van de boringen deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor.  

 

De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. 

 

De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 3. Uit de boorprofielen blijkt dat de vaste bodem op de locatie 

ter plaatse van deellocatie A tot 2,8 m-mv (einddiepte diepste boring) bestaat uit zeer fijn tot matig grof 

zand. De vaste bodem ter plaatse van deellocatie B bestaat tot 2,5 m-mv (einddiepte diepste boring) uit klei 

met plaatselijk zandlagen. 

 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de tabel op de 

volgende pagina weergegeven afwijkingen in de bodem waargenomen die duiden op een mogelijke 

verontreiniging. 
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Tabel 4.1: afwijkende zintuiglijke waarnemingen. 

boring traject 

(m-mv) 

afwijking einddiepte 

(m-mv) 

01 0,80 - 1,25 zwak kolengruishoudend  

 1,25 - 2,10 zwak puinhoudend  

 2,10 - 2,50 matige olie-water reactie  

 2,50 - 2,80 zwakke olie-water reactie 2,80 

01a 0,30 - 0,65 sterk puinhoudend 0,65 

02 0,50 - 0,70 sterk puinhoudend, zwak AVIslakhoudend 0,70 

03 0,30 - 0,65 sterk puinhoudend 0,65 

04 0,08 - 0,90 sporen puin  

 1,20 - 1,25 zwak puinhoudend 1,25 

07 0,00 - 0,30 zwak puinhoudend  

 0,30 - 0,50 sterk puinhoudend 0,50 

08 0,00 - 0,20 matig puinhoudend, matig baksteenhoudend 2,00 

22 0,00 - 0,30 zwak baksteenhoudend 0,50 

23 0,00 - 0,30 zwak koolashoudend 0,50 

24 0,20 - 0,50 zwak baksteenhoudend 0,60 

104 0,00 - 0,40 matig baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend  

 0,40 - 0,60 sterk baksteenhoudend 0,60 

105 0,00 - 0,70 matig baksteenhoudend, zwak kolengruishoudend 1,00 

201 0,00 - 0,30 zwak puinhoudend 1,00 

202 0,00 - 0,30 matig puinhoudend 1,00 

203 0,40 - 1,00 volledig puin 1,50 

204 0,00 - 0,40 matig puinhoudend 1,00 

 

4.3 Grondwateronderzoek 

 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid 

(Ec) van het grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven in bijlage 4. Het grondwater bevond 

zich op een diepte variërend van 0,2 m-mv tot 1,2 m-mv. Bij de monstername van het grondwater zijn 

zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen.  

 

De plaats van de peilbuizen is weergegeven in bijlage 2. 

 

4.4 Analyses 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de tabel op de volgende pagina geanalyseerd door AL-West 

te Deventer (geaccrediteerd). 

 

Aangezien in MM4 een verontreiniging met lood is aangetoond, zijn de deelmonsters uit het 

grondmengmonsters separaat geanalyseerd op lood.  Hieruit bleek de bodem op deellocatie B op één 

plaats sterk verontreinigd te zijn met lood. Derhalve is in twee aanvullende veldwerkronden onderzoek 

gedaan naar de omvang van de verontreiniging met lood in de bovengrond. 
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Tabel 4.3: geanalyseerde monsters (grond en grondwater). 

deellocatie monstercode boring/peilbuis monsterdiepte chemische motivatie 

   (m-mv) analyses
1)
  

grond 

A MM1 02,03 0,05 - 0,50 NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

 MM2 01 0,80 - 2,10 NEN-g zwak kolengruishoudend,  

zwak puinhoudend 

 MM3 01 2,10 - 2,50 L+H, btexsn, m.o. matige olie-water reactie 

B MM4 07,08,22,23,24 0,00 - 0,50 NEN-g koolas-, baksteen- en 

puinhoudende bodemlaag 

 MM5 05,12,13,14,15, 

16,17 

0,00 - 0,50 NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

 MM6 06,09,18,19,20, 

21 

0,00 - 0,50 NEN-g zintuiglijk schone bovengrond 

 MM7 09,10,11 0,50 - 1,50 NEN-g zintuiglijk schone ondergrond 

 MM8 05,08 0,50 - 2,00 NEN-g zintuiglijk schone ondergrond 

 07-2 07 0,30 - 0,50 lood  uitsplitsing MM4 

 08-1 08 0,00 - 0,20 lood uitsplitsing MM4 

 22-1 22 0,00 - 0,30 lood uitsplitsing MM4 

 23-1 23 0,00 - 0,30 lood uitsplitsing MM4 

 24-2 24 0,20 - 0,50 lood uitsplitsing MM4 

 101-1 101 0,00 - 0,50 lood horizontale afperking oostzijde  

 102-2 102 0,20 - 0,60 lood horizontale afperking noordzijde 

 103-1 103 0,00 - 0,35 lood horizontale afperking zuidzijde 

 105-1 105 0,00 - 0,50 lood horizontale afperking westzijde 

 203-1 203 0,00 - 0,40 lood horizontale afperking westzijde 

 204-1 204 0,00 - 0,40 lood horizontale afperking zuidzijde 

 205-4 205 0,80 - 1,10 lood verticale afperking  

 206-1 206 0,00 - 0,40 lood horizontale afperking noordzijde 

grondwater 

A 01-1 01 0,70 - 2,70 NEN-gw onderzoek grondwater 

B 05-1 05 1,50 - 2,50 NEN-gw onderzoek grondwater 

 06-1 06 1,50 - 2,50 NEN-gw onderzoek grondwater 

Opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters;  

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters. 
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5 ANALYSERESULTATEN 

5.1 Toetsingskader circulaire bodemsanering 

 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 'bodemsanering 

2009' (Nederlandse Staatscourant, nr. 6563, 3 april 2012). 

 

Met deze toetsingswaarden worden richtwaarden gegeven ter beoordeling van de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem. Voor de grond wordt de achtergrondwaarde beschouwd als het niveau waarbij 

sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Deze achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en 

weergegeven in de Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en 

daarop volgende aanpassingen). Voor het grondwater wordt de streefwaarde beschouwd als het niveau 

waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 

 

De interventiewaarde betreft het niveau waarbij voor zowel de grond als het grondwater sprake kan zijn van 

risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan noodzakelijk zijn. 

Conform de NEN5740:2009 wordt als toetsingswaarde voor het nader onderzoek de tussenwaarde 

gehanteerd. Deze ontstaat voor grond uit het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde en 

voor het grondwater uit het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. 

 

De toetsingswaarden voor grond zijn gerelateerd aan het voor de onderzochte bodem geldende organische 

stof- en lutumgehalte. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de circulaire 'bodemsanering 

2009' worden de toetsingswaarden voor de betreffende vaste bodem herberekend. Voor grondwater zijn de 

toetsingswaarden onafhankelijk gesteld van de grondsoort.  

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 5.1: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport  betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt beneden de 

achtergrondwaarde 

het aangetoonde gehalte ligt beneden de 

streefwaarde 

* = licht verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde 

** = matig verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde 

*** = sterk verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde 

het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde 
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5.2 Grond 

 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 5.  

 

Bij onderhavig onderzoek zijn het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en weergegeven in 

bijlage 5. De toetsing van de analyseresultaten van de grondmonsters aan de herberekende 

toetsingswaarden is weergegeven in bijlage 7. Een samenvatting is weergegeven in de onderstaande tabel.  

 

Tabel 5.2: samenvatting toetsingsresultaten grond. 

deellocatie monstercode monsterdiepte motivatie toetsingsresultaten 

  (m-mv)   

A MM1 0,05 - 0,50 zintuiglijk schone bovengrond * : PCB 

 MM2 0,80 - 2,10 zwak kolengruishoudend,  

zwak puinhoudend 
-  

 MM3 2,10 - 2,50 matige olie-water reactie * : minerale olie 

B MM4 0,00 - 0,50 koolas-, baksteen- en puinhoudende 

bodemlaag 

** 

 

 

: lood 

 

 

 MM5 0,00 - 0,50 zintuiglijk schone bovengrond -  

 MM6 0,00 - 0,50 zintuiglijk schone bovengrond * : kobalt, nikkel en zink 

 MM7 0,50 - 1,50 zintuiglijk schone ondergrond -  

 MM8 0,50 - 2,00 zintuiglijk schone ondergrond -  

 07-2 0,30 - 0,50 uitsplitsing MM4 -  

 08-1 0,00 - 0,20 uitsplitsing MM4 * : lood 

 22-1 0,00 - 0,30 uitsplitsing MM4 * : lood 

 23-1 0,00 - 0,30 uitsplitsing MM4 *** : lood 

 24-2 0,20 - 0,50 uitsplitsing MM4 * : lood 

 101-1 0,00 - 0,50 horizontale afperking oostzijde  * : lood 

 102-2 0,20 - 0,60 horizontale afperking noordzijde * : lood 

 103-1 0,00 - 0,35 horizontale afperking zuidzijde * : lood 

 105-1 0,00 - 0,50 horizontale afperking westzijde *** : lood 

 203-1 0,00 - 0,40 horizontale afperking westzijde * : lood 

 204-1 0,00 - 0,40 horizontale afperking zuidzijde * : lood 

 205-4 0,80 - 1,10 verticale afperking  -  

 206-1 0,00 - 0,40 horizontale afperking noordzijde * : lood 
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5.3 Grondwater 

 

De analyseresultaten van de grondwatermonsters zijn weergegeven in bijlage 6. De toetsing van de 

analyseresultaten van de grondwatermonsters aan de toetsingswaarden is weergegeven in bijlage 8. Een 

samenvatting is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 5.3: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

deellocatie monstercode monsterdiepte motivatie toetsingsresultaten  

  (m-mv)   

A PB01 0,7 - 2,7 onderzoek grondwater * barium en minerale olie  

B PB05 1,5 - 2,5 onderzoek grondwater * barium 

 PB06 1,5 - 2,5 onderzoek grondwater * barium 
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6 VERONTREINIGINGSSITUATIE 

 

Bij het op de locatie uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is op deellocatie B, ter plaatse van het 

toekomstig parkeerterrein (en huidig weiland) een sterke verontreiniging met lood in de grond aangetoond. 

De aard en omvang van de verontreiniging zijn middels in onderhavig onderzoek afdoende vastgesteld. De 

oorzaak van de verontreiniging is niet bekend. Omdat geen bedrijfsactiviteiten bekend zijn voor de 

braakliggende locatie wordt aangenomen dat het een historische verontreiniging betreft die is ontstaan voor 

1987. 

 

grond 

In de grond zijn bijmengingen waargenomen met puin, baksteen en kolengruis. De aangetoonde gehaltes 

aan lood hangen samen met de waargenomen bijmengingen in de grond. Al is er geen eenduidige relatie 

tussen de mate van bijmenging en aangetoonde gehaltes. 

 

Op grond van de analyseresultaten kan worden afgeleid dat de sterke verontreiniging zich over een 

oppervlakte van 146 m
2
 heeft verspreid. De sterke verontreiniging wordt aangetoond vanaf het maaiveld tot 

een diepte van 0,5 m-mv. De gemiddelde dikte van de sterk verontreinigde laag bedraagt 0,4 m. De 

omvang van het sterk verontreinigde deel wordt derhalve geraamd op 58 m
3
. 

 

Gezien de mate en omvang van de verontreiniging in de grond kan worden afgeleid dat er sprake is van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

De verontreinigingssituatie en de omvang van de verontreiniging zijn op tekening weergegeven in bijlage 9. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt het 

volgende geconcludeerd. 

 

Deellocatie A, het partycentrum 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met PCB. De zintuiglijk met olie 

verontreinigde ondergrond is maximaal licht verontreinigd met minerale olie. Het grondwater is licht 

verontreinigd met barium en minerale olie.  

 

De lichte verontreinigingen met PCB en minerale olie in de grond en barium en minerale olie in het 

grondwater zijn in tegenspraak met de vooraf gestelde hypothese dat de locatie niet-verdacht is. De 

aangetoonde gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt 

geacht. 

 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het huidige en voorgenomen 

gebruik van de locatie en vormen geen belemmering voor een mogelijke grondtransactie en de afgifte van 

een omgevingsvergunning voor bouwen. 

 

Deellocatie B, het toekomstige parkeerterrein 

Uit de analyseresultaten blijkt de bovengrond sterk verontreinigd te zijn met lood en licht verontreinigd met 

kobalt, nikkel en zink. De ondergrond is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium.  

 

De omvang van de verontreiniging met lood in de bovengrond is met het uitvoeren van aanvullend 

onderzoek in kaart gebracht. Het volume sterk met lood verontreinigde grond is geschat circa 58 m
3
. 

Gezien de mate en omvang van de verontreiniging in de grond kan worden afgeleid dat er sprake is van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

De lichte verontreinigingen met kobalt, nikkel en zink in de grond en met barium in het grondwater zijn 

eveneens in tegenspraak met de hypothese dat de onderzoekslocatie niet-verdacht is. De aangetoonde 

gehaltes zijn echter dermate laag, dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 

 

De verontreiniging met lood in de bovengrond vormt een belemmering voor de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie. Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de herontwikkeling van de locatie 

de verontreiniging met lood in de grond te saneren. Dit kan bijvoorbeeld door deze van de locatie te 

verwijderen (ontgraven en afvoeren) of deze te isoleren met een afdeklaag. De sanering kan worden 

uitgevoerd conform het Besluit Uniform Saneren (BUS).  

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, 

dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met 

betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van 

toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.  

 

Indien meer dan 50 m
3
 verontreinigde grond wordt ontgraven, geldt hiervoor een meldingsplicht bij het 

bevoegde gezag inzake de Wet bodembescherming, i.c. de Provincie Noord Brabant. Hierop zijn 

uitgezonderd de situaties zoals beschreven in het Besluit overige niet-meldingplichtige gevallen 

bodemsanering. 
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 19 februari 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object DUSSEN S 741
Oude Kerkstraat 6, 4271 BC DUSSEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Opdrachtgever: architektenburo van schendel

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 21

Datum: 29-01-2013

0

50

1

0

Klei, zwak humeus, matig zandig, 
zwak roesthoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 22

Datum: 29-01-2013

0

50

1

2

0

Klei, zwak humeus, zwak 
baksteenhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak humeus, bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 23

Datum: 29-01-2013

0

50

1

2

0

Klei, zwak humeus, zwak 
koolashoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak humeus, bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 24

Datum: 29-01-2013

0

50

1

2

0

Klei, zwak humeus, bruinbeige, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak humeus, zwak zandig, 
zwak baksteenhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor

60

Boring: 101

Datum: 15-03-2013

0

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, zwak humeus, bruinoranje, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, matig siltig, witgrijs, 
Edelmanboor

100

Boring: 102

Datum: 15-03-2013

0

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, zwak humeus, bruinrood, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor, stukken dakpan

60

Klei, zwak zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 103

Datum: 15-03-2013

0

50

100

1

2

3

4

weiland0

Klei, zwak humeus, zwak zandig, 
bruinrood, Edelmanboor

35

Klei, zwak humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor60

Klei, zwak humeus, matig 
roesthoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor

80

Klei, matig zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 104

Datum: 15-03-2013

0

50

1

2

weiland0

Klei, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor, stukken dakpan

40

Zand, zeer fijn, sterk 
baksteenhoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor, hierna ondoordringbaar

60



Projectcode: 1301089SJ

Projectnaam: oude kerkstraat 6

Opdrachtgever: architektenburo van schendel

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 105

Datum: 15-03-2013

0

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, zwak humeus, matig 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor, stukken dakpan

70

Klei, zwak zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 201

Datum: 23-04-2013

0,430

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, vast, matig zandig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, 79 ppm

30

Klei, vast, zwak zandig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 28 
ppm pb

60

Zand, matig fijn, licht beigebruin, 
Edelmanboor, 0 ppm pb100

Boring: 202

Datum: 23-04-2013

0,440

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, vast, zwak zandig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, 404 ppm

30

Klei, vast, zwak zandig, zwak 
humeus, sterk roesthoudend, oranje, 
Edelmanboor, 62 ppm pb

80

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, lichtgrijs, 
Edelmanboor, 0 ppm

100

Boring: 203

Datum: 23-04-2013

0,360

50

100

150

1

2

3

4

weiland0

Klei, vast, zwak zandig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor, 
209 ppm pb

40

volledig puin, Edelmanboor, 24 ppm 
pb

100

Klei, vast, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor, 19 ppm pb

150

Boring: 204

Datum: 23-04-2013

0,360

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, 151 ppm pb

40

Klei, vast, zwak zandig, zwak 
humeus, licht beigebruin, 
Edelmanboor, 20 ppm pb

80

Zand, zeer fijn, matig vast, sterk 
kleiïg, grijs, Edelmanboor, 18 ppm pb

100

Boring: 205

Datum: 23-04-2013

0,40

50

100

1

2

3

4

weiland0

Klei, vast, zwak zandig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor, 
748ppm pb

60

Klei, vast, zwak zandig, zwak 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor, 
245 ppm pb

80

Zand, zeer fijn, matig kleiïg, grijs, 
Edelmanboor, 38 ppm pb

110

Boring: 206

Datum: 23-04-2013

0,290

50

100

1

2

3

weiland0

Klei, sterk zandig, Edelmanboor, 135 
ppm pb

40

Klei, vast, zwak zandig, zwak 
humeus, matig roesthoudend, oranje, 
Edelmanboor, 25 ppm

65

Zand, matig fijn, matig kleiïg, grijs, 
Edelmanboor, 0 ppm pb100



 

documentnummer: 1301/089/SJ-01, versie 0   

 

 

BIJLAGE 4: PEILBUISSPECIFICATIES 

 

 
Tabel 1: Peilbuisspecificaties 

peilbuisnummer 01 05 06 

datum bemonstering 6-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 

bemonsterd door    

diepte grondwaterspiegel (m-mv) 1,20 0,51 0,20 

filterstelling (m-mv) 0,70 - 2,70 1,50 - 2,50 1,50 - 2,50 

toestroming matig matig goed 

zuurgraad (pH) 7,62 6,17 6,63 

elektrische geleidbaarheid (Ec, µS/cm) 1044 309 720 

kleur licht bruin neutraal neutraal 

helderheid matig matig goed 

waargenomen afwijkingen geen geen geen 

drijflaag geen geen geen 



 

documentnummer: 1301/089/SJ-01, versie 0   

 

 

BIJLAGE 5: ANALYSERESULTATEN GROND 

 

 



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

25.01.2013Datum

35003866Relatienr

351812Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   351812   Bodem / Eluaat

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Referentie 1301089SJ oude kerkstraat 6

Opdrachtacceptatie 22.01.13

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

Blad 1 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo-(a)-Pyreen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

91392

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

++

++

93,7

<5,0

<0,1   

2,0

<1,0

<20

<0,20

2,5

<5,0

<0,05

<10

<1,5

6,6

<20

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,055

<0,050

<0,050

0,055   

0,37   

<20

<4,0

<4,0

<2,0

x)

x)

#)

Eenheid
01 (8-30) 03 (8-30) 02 (8-

50)

Opdracht   351812   Bodem / Eluaat

91392 18.01.2013

Monstername Monsteromschrijving

01 (8-30) 03 (8-30) 02 (8-50)

Monsternr.
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)

Som PCB (7 Ballschmiter)

(Factor 0,7)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

91392

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<0,0010

<0,0010

0,0017

<0,0010

0,0026

0,0022

0,0020

0,0085   

0,011   

x)

#)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 22.01.13
Einde van de analyses: 25.01.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

01 (8-30) 03 (8-30) 02 (8-
50)

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   351812   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 3 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Carbonaten dmv asrest

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Voorbehandeling conform AS3000

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Organische stof Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co)

Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Grond

Opdracht   351812   Bodem / Eluaat Blad 4 van 4
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Monsteromschrijving: 01 (8-30) 03 (8-30) 02 (8-50)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

06.02.2013Datum

35003866Relatienr

353160Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   353160   Bodem / Eluaat

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Referentie 1301089SJ oude kerkstraat 6

Opdrachtacceptatie 30.01.13

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

Blad 1 van 6



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Aromaten

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo-(a)-Pyreen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

98251 98255 98256 98262 98270

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++

84,0 82,5 76,8 72,4 72,7

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

<0,1   0,8   5,3   5,8   6,9   

0,4 3,7 3,0 1,6 2,5

31 3,6 25 32 1,4

21 97 130 120

<0,20 0,33 0,56 0,33

2,8 9,5 12 9,5

<5,0 20 21 16

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

11 430 45 34

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5

6,3 20 30 23

<20 87 100 81

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,088 0,074 0,077 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

0,088   0,074   0,077   n.a.

0,40   0,39   0,39   0,35   

<0,050

<0,050

<0,050

<0,10

x) x) x) x) x)

x) x) x)

#) #) #) #)

Eenheid
MM2 01 (80-125) 01 (125-175) 01

(175-210)
MM3 01 (210-250) MM4 07 (30-50) 08 (0-20) 22 (0-30) 23 (0-30)

24 (20-50)

MM5 05 (0-40) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

15 (0-40) 16 (0-40) 17 (0-40)

MM6 06 (0-50) 09 (0-40) 18 (0-40) 19 (0-50)

20 (0-40) 21 (0-50)

Opdracht   353160   Bodem / Eluaat

98251

98255

98256

98262

98270

29.01.2013

29.01.2013

29.01.2013

29.01.2013

29.01.2013

Monstername Monsteromschrijving

MM2 01 (80-125) 01 (125-175) 01 (175-210)

MM3 01 (210-250)

MM4 07 (30-50) 08 (0-20) 22 (0-30) 23 (0-30) 24 (20-50)

MM5 05 (0-40) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-40) 16 (0-40) 17 (0-40)

MM6 06 (0-50) 09 (0-40) 18 (0-40) 19 (0-50) 20 (0-40) 21 (0-50)

Monsternr.
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Aromaten

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo-(a)-Pyreen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

98277 98284

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

++ ++

++ ++

68,3 78,8

<5,0 <5,0

3,3   0,7   

3,8 2,9

53 18

150 57

0,39 <0,20

15 9,3

21 9,7

<0,05 <0,05

38 17

<1,5 <1,5

35 19

100 46

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

n.a. n.a.

0,35   0,35   

x) x)

#) #)

Eenheid
MM7 09 (70-120) 09 (120-150) 11 (80-120) 11

(120-150) 10 (50-100) 10 (100-130)

MM8 05 (75-110) 05 (110-130) 05 (130-150)

05 (150-200) 08 (50-80) 08 (80-130) 08 (130-

180)

Opdracht   353160   Bodem / Eluaat

98277

98284

29.01.2013

29.01.2013

Monstername Monsteromschrijving

MM7 09 (70-120) 09 (120-150) 11 (80-120) 11 (120-150) 10 (50-100) 10 (100-130)
MM8 05 (75-110) 05 (110-130) 05 (130-150) 05 (150-200) 08 (50-80) 08 (80-130) 08 (130-180)

Monsternr.

Blad 3 van 6



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Aromaten

Minerale olie

Polychloorbifenylen

o-Xyleen

Som Xylenen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)

Som PCB (7 Ballschmiter)

(Factor 0,7)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

98251 98255 98256 98262 98270

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

<0,050

n.a.

0,11   

<0,10

<0,10

<20 110 <20 <20 <20

<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

<4,0 8,6 <4,0 <4,0 <4,0

<2,0 21 <2,0 <2,0 <2,0

<2,0 21 <2,0 <2,0 <2,0

<2,0 15 <2,0 4,6 <2,0

4,6 16 <2,0 9,7 6,5

<2,0 16 <2,0 3,3 <2,0

<2,0 11 <2,0 <2,0 <2,0

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

n.a. n.a. n.a. n.a.

0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   

#)

#) #) #) #)

Eenheid
MM2 01 (80-125) 01 (125-175) 01

(175-210)
MM3 01 (210-250) MM4 07 (30-50) 08 (0-20) 22 (0-30) 23 (0-30)

24 (20-50)

MM5 05 (0-40) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

15 (0-40) 16 (0-40) 17 (0-40)

MM6 06 (0-50) 09 (0-40) 18 (0-40) 19 (0-50)

20 (0-40) 21 (0-50)

Opdracht   353160   Bodem / Eluaat Blad 4 van 6



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Aromaten

Minerale olie

Polychloorbifenylen

o-Xyleen

Som Xylenen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter)

Som PCB (7 Ballschmiter)

(Factor 0,7)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

98277 98284

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

<20 <20

<4,0 <4,0

<4,0 <4,0

<2,0 <2,0

<2,0 <2,0

5,0 <2,0

8,1 <2,0

4,7 <2,0

<2,0 <2,0

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

n.a. n.a.

0,0049   0,0049   
#) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 30.01.13
Einde van de analyses: 06.02.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

MM7 09 (70-120) 09 (120-150) 11 (80-120) 11

(120-150) 10 (50-100) 10 (100-130)

MM8 05 (75-110) 05 (110-130) 05 (130-150)

05 (150-200) 08 (50-80) 08 (80-130) 08 (130-

180)

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   353160   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 5 van 6



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Carbonaten dmv asrest

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Som Xylenen Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Styreen Som PCB (7 Ballschmiter)

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Voorbehandeling conform AS3000

Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Organische stof Koningswater ontsluiting Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co)

Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Fractie < 2 µm

Grond

Opdracht   353160   Bodem / Eluaat Blad 6 van 6



Page 1.

Chromatogram for Order No. 353160, Analysis No. 98251, created at 01.02.2013 15:50:03

Monsteromschrijving: MM2 01 (80-125) 01 (125-175) 01 (175-210)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 353160, Analysis No. 98255, created at 04.02.2013 09:42:04

Monsteromschrijving: MM3 01 (210-250)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 353160, Analysis No. 98256, created at 02.02.2013 03:40:02

Monsteromschrijving: MM4 07 (30-50) 08 (0-20) 22 (0-30) 23 (0-30) 24 (20-50)



Page 4.

Chromatogram for Order No. 353160, Analysis No. 98262, created at 04.02.2013 09:50:23

Monsteromschrijving: MM5 05 (0-40) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-40) 16 (0-40) 17 (0-40)



Page 5.

Chromatogram for Order No. 353160, Analysis No. 98270, created at 01.02.2013 16:50:03

Monsteromschrijving: MM6 06 (0-50) 09 (0-40) 18 (0-40) 19 (0-50) 20 (0-40) 21 (0-50)



Page 6.

Chromatogram for Order No. 353160, Analysis No. 98277, created at 02.02.2013 05:40:01

Monsteromschrijving: MM7 09 (70-120) 09 (120-150) 11 (80-120) 11 (120-150) 10 (50-100) 10 (100-130)



Page 7.

Chromatogram for Order No. 353160, Analysis No. 98284, created at 04.02.2013 09:42:07

Monsteromschrijving: MM8 05 (75-110) 05 (110-130) 05 (130-150) 05 (150-200) 08 (50-80) 08 (80-130) 08 (130-180)



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

27.02.2013Datum

35003866Relatienr

356672Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   356672   Bodem / Eluaat

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Referentie 1301089SJ oude kerkstraat 6

Opdrachtacceptatie 20.02.13

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

Blad 1 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Lood (Pb)

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

120023 120024 120025 120026 120027

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++ ++

85,2 75,4 69,2 76,2 74,3

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,6   3,8   7,6   5,4   4,0   

1,1 1,9 2,5 2,0 2,6

5,6 32 20 23 28

14 210 64 610 270

x) x) x) x) x)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 20.02.13
Einde van de analyses: 27.02.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Voorbehandeling conform AS3000

Organische stof Koningswater ontsluiting Lood (Pb) Fractie < 2 µm

Vaste stof

07-2 07 (30-50) 08-1 08 (0-20) 22-1 22 (0-30) 23-1 23 (0-30) 24-2 24 (20-50)

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   356672   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

120023

120024

120025

120026

120027

29.01.2013

29.01.2013

29.01.2013

29.01.2013

29.01.2013

Monstername Monsteromschrijving

07-2 07 (30-50)

08-1 08 (0-20)

22-1 22 (0-30)

23-1 23 (0-30)

24-2 24 (20-50)

Monsternr.

Blad 2 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Bijlage bij Opdrachtnr. 356672 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten
beïnvloeden. De conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Droge stof 120023, 120024, 120025, 120026, 120027

Blad 3 van 3



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

26.03.2013Datum

35003866Relatienr

361985Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   361985   Bodem / Eluaat

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Referentie 1301089SJ oude kerkstraat 6

Opdrachtacceptatie 19.03.13

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

Blad 1 van 2



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Carbonaten dmv asrest

Fractie < 2 µm

Lood (Pb)

%

% Ds

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

150751 150752 150753 150754

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++

74,5 75,6 74,1 74,7

<5,0

5,8   

3,2

31

75 240 59 1200

x)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

Begin van de analyses: 19.03.13
Einde van de analyses: 26.03.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Carbonaten dmv asrest

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Voorbehandeling conform AS3000

Organische stof Koningswater ontsluiting Lood (Pb) Fractie < 2 µm

Vaste stof

101-1 101 (0-50) 102-2 102 (20-60) 103-1 103 (0-35) 105-1 105 (0-50)

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   361985   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 2 van 2

150751

150752

150753

150754

15.03.2013

15.03.2013

15.03.2013

15.03.2013

Monstername Monsteromschrijving

101-1 101 (0-50)

102-2 102 (20-60)

103-1 103 (0-35)

105-1 105 (0-50)

Monsternr.



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, zijn uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116

Klantenservice

ANALYSERAPPORT

01.05.2013Datum

35003866Relatienr

369210Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   369210   Bodem / Eluaat

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Referentie 1301089SJ oude kerkstraat 6

Opdrachtacceptatie 24.04.13

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

Blad 1 van 2



Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Metalen

Voorbehandeling conform AS3000

Koningswater ontsluiting

Droge stof

Lood (Pb)

%

mg/kg Ds

192821 192822 192823 192824

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

++ ++ ++ ++

++ ++ ++ ++

76,6 74,0 76,4 78,4

200 250 32 170

Eenheid

Begin van de analyses: 25.04.13
Einde van de analyses: 01.05.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116

Klantenservice

Toegepaste methoden

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Droge stof

Voorbehandeling conform AS3000

Lood (Pb) Koningswater ontsluiting

Vaste stof

203-1 203 (0-40) 204-1 204 (0-40) 205-4 205 (80-110) 206-1 206 (0-40)

TRITIUM ADVIES B.V. ,   Jansen

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening

rechtsgeldig.

Opdracht   369210   Bodem / Eluaat Blad 2 van 2

192821

192822

192823

192824

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

23.04.2013

Monstername Monsteromschrijving

203-1 203 (0-40)

204-1 204 (0-40)

205-4 205 (80-110)

206-1 206 (0-40)

Monsternr.



 

documentnummer: 1301/089/SJ-01, versie 0   

 

 

BIJLAGE 6: ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 

 



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

ANALYSERAPPORT

12.02.2013Datum

35003866Relatienr

354503Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   354503   Water

TRITIUM ADVIES B.V. ,  Dhr. S.Jansen

Distributeur

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Referentie 1301089SJ oude kerkstraat 6

Opdrachtacceptatie 07.02.13

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

Blad 1 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans- 1,2-

Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-

Dichlooretheen (Factor 0,7)

Som Dichlooretheen

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

105864 105865 105866

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

88 110 120

<0,80 <0,80 <0,80

<20 <20 <20

<15 <15 <15

<0,05 <0,05 <0,05

<15 <15 <15

<5,0 <5,0 <5,0

<15 <15 <15

<65 <65 <65

<0,20 <0,20 <0,20

<0,50 <0,50 <0,50

<0,50 <0,50 <0,50

<0,20 <0,20 <0,20

<0,10 <0,10 <0,10

n.a. n.a. n.a.

0,21   0,21   0,21   

<0,050 <0,050 <0,050

<0,50 <0,50 <0,50

<0,20 <0,20 <0,20

<0,50 <0,50 <0,50

<0,10 <0,10 <0,10

<0,50 <0,50 <0,50

<0,50 <0,50 <0,50

<0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10

<0,20 <0,20 <0,20

<0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10

<0,10 <0,10 <0,10

n.a. n.a. n.a.

0,14   0,14   0,14   

n.a. n.a. n.a.

#) #) #)

#) #) #)

Eenheid
06 (150-250) 05 (150-250) 01 (70-270)

Opdracht   354503   Water

105864

105865

105866

06 (150-250)

05 (150-250)

01 (70-270)

06.02.2013

06.02.2013

06.02.2013

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Blad 2 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

Som Dichlooretheen (Factor

0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen

Som Dichloorpropanen (Factor

0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

105864 105865 105866

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

0,21   0,21   0,21   

<0,50 <0,50 <0,50

<0,10 <0,10 <0,10

<0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20

<0,20 <0,20 <0,20

n.a. n.a. n.a.

0,42   0,42   0,42   

<100 <100 230

<20 <20 <20

<20 <20 43

<10 <10 68

<10 <10 43

<10 <10 46

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<10 <10 <10

<0,50 <0,50 <0,50

#) #) #)

#) #) #)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Begin van de analyses: 07.02.13
Einde van de analyses: 12.02.13

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal.Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit.

AL-West B.V. Dhr. Hans Vissers, Tel. +31/570788116
Klantenservice

06 (150-250) 05 (150-250) 01 (70-270)

TRITIUM ADVIES B.V. ,  Dhr. S.Jansen

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening
rechtsgeldig.

Opdracht   354503   Water

Verklaring:"<" of na betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Blad 3 van 4



Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West  B.V. 

n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Protocollen AS 3100: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)

Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)

Som Xylenen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Opdracht   354503   Water Blad 4 van 4



Page 1.

Chromatogram for Order No. 354503, Analysis No. 105864, created at 11.02.2013 05:20:35

Monsteromschrijving: 06 (150-250)



Page 2.

Chromatogram for Order No. 354503, Analysis No. 105865, created at 11.02.2013 05:20:41

Monsteromschrijving: 05 (150-250)



Page 3.

Chromatogram for Order No. 354503, Analysis No. 105866, created at 11.02.2013 05:20:44

Monsteromschrijving: 01 (70-270)
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BIJLAGE 7: TOETSINGSTABELLEN GROND 

 



Projectnaam oude kerkstraat 6 

Projectcode 1301089SJ 

 

 

Tabel 1: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer MM1 MM2 MM3 

Boring 02,03 01 01 

Bodemtype zand zand zand 

Zintuiglijk - KG1 - 

Van (m-mv) 0,05 0,80 2,10 

Tot (m-mv) 0,50 2,10 2,50 

Humus (% op ds) 0.1 0.1 0.8 

Lutum (% op ds) 1 31 3.6 

    

Metalen    

barium  < 20 <d  21 -----  

cadmium  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  

kobalt  2,5 <AW  2,8 <AW  

koper  < 5,0 <AW  < 5,0 <AW  

kwik  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW  

lood  < 10,0 <AW  11 <AW  

molybdeen  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  

nikkel  6,6 <AW  6,3 <AW  

zink  < 20 <AW  < 20 <AW  

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    < 0,050 <d 

ethylbenzeen    < 0,050 <d 

tolueen    < 0,050 <d 

xylenen     ----- 

styreen    < 0,10 <d 

xylenen (0,7 factor)    < 0,11 <d 

    

PAK    

PAK  0,055 -----  0,088 -----  

naftaleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,10 ----- 

PAK (0,7 factor)  0,37 <AW  0,40 <AW  

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)  0,011 *  < 0,0049 <d  

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  < 20 <AW  < 20 <AW  110 * 

 



Tabel 2: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer MM4 MM5 MM6 

Boring 07,08,22,23,24 05,12,13,14,15,16,17 06,09,18,19,20,21 

Bodemtype klei klei klei 

Zintuiglijk PU3 - - 

Van (m-mv) 0,00 0,00 0,00 

Tot (m-mv) 0,50 0,50 0,50 

Humus (% op ds) 5.3 5.8 6.9 

Lutum (% op ds) 25 32 1.4 

    

Metalen    

barium  97 -----  130 -----  120 ----- 

cadmium  0,33 <AW  0,56 <AW  0,33 <AW 

kobalt  9,5 <AW  12 <AW  9,5 * 

koper  20 <AW  21 <AW  16 <AW 

kwik  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW 

lood  430 **  45 <AW  34 <AW 

molybdeen  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 

nikkel  20 <AW  30 <AW  23 * 

zink  87 <AW  100 <AW  81 * 

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

xylenen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK  0,074 -----  0,077 -----   ----- 

naftaleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 

PAK (0,7 factor)  0,39 <AW  0,39 <AW  < 0,35 <AW 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <AW 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  < 20 <AW  < 20 <AW  < 20 <AW 

 



Tabel 3: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer MM7 MM8 07-2 

Boring 09,10,11 05,08 07 

Bodemtype klei klei, zand klei 

Zintuiglijk RO1 - PU3 

Van (m-mv) 0,50 0,50 0,30 

Tot (m-mv) 1,50 2,00 0,50 

Humus (% op ds) 3.3 0.7 1.6 

Lutum (% op ds) 53 18 5.6 

    

Metalen    

barium  150 -----  57 -----  

cadmium  0,39 <AW  < 0,20 <AW  

kobalt  15 <AW  9,3 <AW  

koper  21 <AW  9,7 <AW  

kwik  < 0,05 <AW  < 0,05 <AW  

lood  38 <AW  17 <AW  14 <AW 

molybdeen  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  

nikkel  35 <AW  19 <AW  

zink  100 <AW  46 <AW  

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

xylenen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK   -----   -----  

naftaleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  

PAK (0,7 factor)  < 0,35 <AW  < 0,35 <AW  

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <d  

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  < 20 <AW  < 20 <AW  



Tabel 4: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer 08-1 22-1 23-1 

Boring 08 22 23 

Bodemtype klei klei klei 

Zintuiglijk PU2BA2 BA1 AK1 

Van (m-mv) 0,00 0,00 0,00 

Tot (m-mv) 0,20 0,30 0,30 

Humus (% op ds) 3.8 7.6 5.4 

Lutum (% op ds) 32 20 23 

    

Metalen    

barium    

cadmium    

kobalt    

koper    

kwik    

lood  210 *  64 *  610 *** 

molybdeen    

nikkel    

zink    

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

xylenen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK    

naftaleen    

PAK (0,7 factor)    

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)    

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie    

 



Tabel 5: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer 24-2 101-1 102-2 

Boring 24 101 102 

Bodemtype klei klei klei 

Zintuiglijk BA1 - - 

Van (m-mv) 0,20 0,00 0,20 

Tot (m-mv) 0,50 0,50 0,60 

Humus (% op ds) 4 10 10 

Lutum (% op ds) 28 25 25 

    

Metalen    

barium    

cadmium    

kobalt    

koper    

kwik    

lood  270 *  75 *  240 * 

molybdeen    

nikkel    

zink    

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

xylenen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK    

naftaleen    

PAK (0,7 factor)    

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)    

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie    

 



Tabel 6: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer 103-1 105-1 203-1 

Boring 103 105 203 

Bodemtype klei klei klei 

Zintuiglijk - BA2KG1 - 

Van (m-mv) 0,00 0,00 0,00 

Tot (m-mv) 0,35 0,50 0,40 

Humus (% op ds) 5.8 10 10 

Lutum (% op ds) 31 25 25 

    

Metalen    

barium    

cadmium    

kobalt    

koper    

kwik    

lood  59 *  1200 ***  200 * 

molybdeen    

nikkel    

zink    

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

xylenen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK    

naftaleen    

PAK (0,7 factor)    

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)    

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie    

 



Tabel 7: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer 204-1 205-4 206-1 

Boring 204 205 206 

Bodemtype klei zand klei 

Zintuiglijk PU2 - - 

Van (m-mv) 0,00 0,80 0,00 

Tot (m-mv) 0,40 1,10 0,40 

Humus (% op ds) 10 10 10 

Lutum (% op ds) 25 25 25 

    

Metalen    

barium    

cadmium    

kobalt    

koper    

kwik    

lood  250 *  32 <AW  170 * 

molybdeen    

nikkel    

zink    

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

xylenen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK    

naftaleen    

PAK (0,7 factor)    

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)    

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie    

 

Toelichting bij de tabel: 

De gehalten zijn als volgt geclassificeerd: 

<d het gehalte is kleiner dan de detectiegrens 

<AW het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde  

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



Tabel 8: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  0.1  0.1  0.7 

lutum (% op ds)  1  31  18 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

    

Metalen    

barium  49 143 237  227 662 1098  147 430 712 

cadmium  0,35 4,0 7,5  0,50 5,7 11  0,43 4,9 9,4 

kobalt  4,3 29 54  18 122 225  12 80 149 

koper  19 56 92  39 111 184  30 86 143 

kwik  0,10 13 25  0,15 19 37  0,13 16 32 

lood  32 184 337  49 283 518  41 239 436 

molybdeen  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 

nikkel  12 23 34  41 79 117  28 54 80 

zink  59 181 303  146 448 751  107 329 550 

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK (0,7 factor)  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000 

 



Tabel 9: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  0.8  1.6  3.3 

lutum (% op ds)  3.6  5.6  53 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

    

Metalen    

barium    362 1056 1751 

cadmium    0,64 7,3 14 

kobalt    28 192 356 

koper    54 156 257 

kwik    0,19 23 46 

lood   34 197 359  63 363 663 

molybdeen    1,5 96 190 

nikkel    63 121 180 

zink    214 657 1100 

    

Aromatische verbindingen    

benzeen  0,040 0,13 0,22   

ethylbenzeen  0,040 11 22   

tolueen  0,040 3,2 6,4   

styreen  0,050 8,6 17   

xylenen (0,7 factor)  0,090 1,8 3,4   

    

PAK    

PAK (0,7 factor)    1,5 21 40 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)    0,0066 0,17 0,33 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  38 519 1000   63 856 1650 

 



Tabel 10: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  3.8  4  5.3 

lutum (% op ds)  32  28  25 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

    

Metalen    

barium    190 555 920 

cadmium    0,52 5,9 11 

kobalt    15 102 190 

koper    37 106 175 

kwik    0,15 18 35 

lood  51 293 535  48 280 511  47 274 501 

molybdeen    1,5 96 190 

nikkel    35 68 100 

zink    133 408 684 

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK (0,7 factor)    1,5 21 40 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)    0,011 0,27 0,53 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie    101 1375 2650 

 



Tabel 11: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  5.4  5.8  5.8 

lutum (% op ds)  23  31  32 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

    

Metalen    

barium    233 680 1128 

cadmium    0,57 6,5 12 

kobalt    18 125 231 

koper    42 120 199 

kwik    0,16 19 38 

lood  46 267 489  51 296 541  52 300 547 

molybdeen    1,5 96 190 

nikkel    42 81 120 

zink    155 475 796 

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK (0,7 factor)    1,5 21 40 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)    0,012 0,30 0,58 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie    110 1505 2900 

 



Tabel 12: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  6.9  7.6  10 

lutum (% op ds)  1.4  20  25 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

    

Metalen    

barium  49 143 237   

cadmium  0,43 4,8 9,3   

kobalt  4,3 29 54   

koper  23 65 107   

kwik  0,11 13 26   

lood  35 201 367  46 265 484  50 290 530 

molybdeen  1,5 96 190   

nikkel  12 23 34   

zink  66 204 341   

    

Aromatische verbindingen    

benzeen    

ethylbenzeen    

tolueen    

styreen    

xylenen (0,7 factor)    

    

PAK    

PAK (0,7 factor)  1,5 21 40   

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)  0,014 0,35 0,69   

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  131 1791 3450   

 

  

Toelichting bij de tabel: 

De toetsingsnormen worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen 

gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 

 

AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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BIJLAGE 8: TOETSINGSTABELLEN GRONDWATER 

 



 

Projectnaam oude kerkstraat 6 

Projectcode 1301089SJ 

  

 

Tabel 1: toetsingsresultaten grondwater (µg/l) 

Monsternummer  01-1-1  05-1-1  06-1-1 

Peilbuis  01  05  06 

Filter van (m-mv)  0,7  1,5  1,5 

Filter tot (m-mv)  2,7  2,5  2,5 

    

Metalen    

barium  120 *  110 *  88 * 

cadmium  < 0,80 <d  < 0,80 <d  < 0,80 <d 

kobalt  < 20 <d  < 20 <d  < 20 <d 

koper  < 15 <d  < 15 <d  < 15 <d 

kwik  < 0,05 <d  < 0,05 <d  < 0,05 <d 

lood  < 15 <d  < 15 <d  < 15 <d 

molybdeen  < 5,0 <d  < 5,0 <d  < 5,0 <d 

nikkel  < 15 <d  < 15 <d  < 15 <d 

zink  < 65 <d  < 65 <d  < 65 <d 

    

Aromatische verbindingen    

benzeen  < 0,20 <d  < 0,20 <d  < 0,20 <d 

ethylbenzeen  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

tolueen  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

xylenen   -----   -----   ----- 

naftaleen  < 0,050 <d  < 0,050 <d  < 0,050 <d 

styreen  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

xylenen (0,7 factor)  < 0,21 <d  < 0,21 <d  < 0,21 <d 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

1,1,1-trichloorethaan  < 0,10 <d  < 0,10 <d  < 0,10 <d 

1,1,2-trichloorethaan  < 0,10 <d  < 0,10 <d  < 0,10 <d 

1,1-dichloorethaan  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

1,1-dichlooretheen  < 0,10 <d  < 0,10 <d  < 0,10 <d 

1,2-dichloorethaan  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

cis + trans-1,2-dichlooretheen   -----   -----   ----- 

dichloormethaan  < 0,20 <d  < 0,20 <d  < 0,20 <d 

tribroommethaan (bromoform)  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

trichloormethaan (chloroform)  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

Dichloorethenen (som)   -----   -----   ----- 

dichloorpropaan   -----   -----   ----- 

tetrachloormethaan (tetra)  < 0,10 <d  < 0,10 <d  < 0,10 <d 

tetrachlooretheen (per)  < 0,10 <d  < 0,10 <d  < 0,10 <d 

trichlooretheen (tri)  < 0,50 <d  < 0,50 <d  < 0,50 <d 

cis-1,2-dichlooretheen  < 0,10 <d  < 0,10 <d  < 0,10 <d 

trans-1,2-dichlooretheen  < 0,10 <d  < 0,10 <d  < 0,10 <d 

cis + trans-1,2-dichlooretheen 

(0,7 

 < 0,14 <d  < 0,14 <d  < 0,14 <d 

vinylchloride  < 0,20 <d  < 0,20 <d  < 0,20 <d 

1,1-dichloorpropaan  < 0,20 <d  < 0,20 <d  < 0,20 <d 

1,2-dichloorpropaan  < 0,20 <d  < 0,20 <d  < 0,20 <d 

1,3-dichloorpropaan  < 0,20 <d  < 0,20 <d  < 0,20 <d 

Dichloorethenen (som, 0.7 

factor) 

 < 0,21 <d  < 0,21 <d  < 0,21 <d 



Monsternummer  01-1-1  05-1-1  06-1-1 

Peilbuis  01  05  06 

Filter van (m-mv)  0,7  1,5  1,5 

Filter tot (m-mv)  2,7  2,5  2,5 

dichloorpropaan (0,7 factor)  < 0,42 <d  < 0,42 <d  < 0,42 <d 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  230 *  < 100 <d  < 100 <d 

 

Toelichting bij de tabel: 

De gehalten zijn als volgt geclassificeerd: 

<d het gehalte is kleiner dan de detectiegrens 

<s het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

* het gehalte is groter dan de streefwaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



 

Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S   T   I  

  

Metalen  

barium  50 338 625 

cadmium  0,40 3,2 6,0 

kobalt  20 60 100 

koper  15 45 75 

kwik  0,050 0,17 0,30 

lood  15 45 75 

molybdeen  5,0 153 300 

nikkel  15 45 75 

zink  65 433 800 

  

Aromatische verbindingen  

benzeen  0,20 15 30 

ethylbenzeen  4,0 77 150 

tolueen  7,0 504 1000 

naftaleen  0,010 35 70 

styreen  6,0 153 300 

xylenen (0,7 factor)  0,20 35 70 

  

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

 

1,1,1-trichloorethaan  0,010 150 300 

1,1,2-trichloorethaan  0,010 65 130 

1,1-dichloorethaan  7,0 454 900 

1,1-dichlooretheen  0,010 5,0 10,0 

1,2-dichloorethaan  7,0 204 400 

dichloormethaan  0,010 500 1000 

tribroommethaan 

(bromoform) 

   630 

trichloormethaan 

(chloroform) 

 6,0 203 400 

tetrachloormethaan (tetra)  0,010 5,0 10,0 

tetrachlooretheen (per)  0,010 20 40 

trichlooretheen (tri)  24 262 500 

cis + trans-1,2-

dichlooretheen (0,7 

 0,010 10,0 20 

vinylchloride  0,010 2,5 5,0 

dichloorpropaan (0,7 factor)  0,80 40 80 

  

Overige (organische) 

verbindingen 

 

minerale olie  50 325 600 

 

  

Toelichting bij de tabel: 

 

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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BIJLAGE 9: VERONTREINIGINGSITUATIE 





 

   

 

 

BIJLAGE 4: 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Evenementen & Party Centrum De Rietpluim is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 

de geluidemissie van verkeersbewegingen in verband met de uitbreiding van het partycentrum evenals de 

uitbreiding van de parkeerplaats op de locatie Oude Kerkstraat 6 te Dussen, gemeente Werkendam. Het 

bestaande partycentrum wordt aan de zuidzijde uitgebreid. De kleine zaal en bestaande restaurant worden 

intern verbouwd tot o.a. nieuwe entree, speelruimte, gebedsruimte en rookruimte. Er ontstaat een grote zaal 

van ongeveer 1030 m2. Tevens wordt de parkeerplaats gedeeltelijk verplaatst naar de overzijde van het 

partycentrum (uitbreiding parkeerterrein A). Het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van het 

partycentrum (parkeerterrein B) blijft gehandhaafd. De parkeerplaats aan de zuidzijde (parkeerterrein C) 

komt te vervallen. Het parkeerterrein aan de overzijde van de straat (parkeerterrein A) wordt met 

232 parkeerplaatsen uitgebreid naar in totaal 320 parkeerplaatsen. De ontsluiting van parkeerplaats A vindt 

plaats via de noordzijde van de Oude Kerkstraat. In bijlage 1 is een tekening van de toekomstige situatie van 

het plangebied opgenomen. Door de uitbreiding en interne verbouwing van het partycentrum zullen niet meer 

gasten worden verwacht, dus het aantal vervoersbewegingen zal niet wijzigen. Echter door het aanbrengen 

van de nieuwe parkeerplaatsen zal de omgeving van het partycentrum worden ontlast. In de huidige situatie 

wordt in de omgeving geparkeerd langs de weg en op het naastgelegen industrieterrein.  

 

In dit onderzoek is de totale geluiduitstraling bepaald ten gevolge van de verkeersbewegingen op de 

verschillende parkeerterreinen. In het partycentrum zijn meerdere zalen aanwezig waar muziek ten gehore 

wordt gebracht. In het kader van dit onderzoek wordt de geluiduitstraling naar de omgeving vanuit de zalen 

niet meegenomen. Uitgangspunt is dat de inrichting reeds in de bestaande situatie voldoet aan het 

Activiteitenbesluit. In dit onderzoek wordt alleen het effect van de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen 

meegenomen.  

 

De nieuwe situatie past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het akoestisch onderzoek heeft 

derhalve in het kader van een goede ruimtelijke ordening plaatsgevonden ten behoeve van de 

bestemmingsplanwijziging. De indirecte hinder is in dit onderzoek verder achterwege gelaten. Het verkeer 

van en naar de parkeerplaatsen wordt direct ter plaatse van de Oude Kerkstraat in de normale 

verkeersstroom opgenomen. 

 

Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999). 
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2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

 

Onderhavig onderzoek omvat de geluiduitstraling van alle verkeersbewegingen op het inrichtingsterrein. Er 

zal door de uitbreiding van het partycentrum geen toename zijn van het aantal verkeersbewegingen. Het 

aantal personen volgens de gebruiksvergunning blijft 1000 personen. Alle overige ongewijzigde activiteiten in 

en rondom de inrichting zijn niet meegenomen in het onderhavige akoestisch onderzoek. De 

berekeningsresultaten zijn beoordeeld aan de hand van de geluideisen uit het Activiteitenbesluit en de 

richtlijnen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De dichtst nabij gelegen woning bevindt 

zich namelijk op een afstand die kleiner is dan de in de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering  (editie 

2009) aangegeven richtafstand van 30 meter voor autoparkeerterreinen, parkeergarages . 

 

Er heeft een inventarisatie van geluidbronnen plaatsgevonden voor de bestaande en nieuwe situatie. Hierbij 

is gebruik gemaakt van: 

• gegevens van de heer Esen (eigenaar partycentrum) en de heer van Schendel (architectenbureau) met 

betrekking tot de hoeveelheid verkeersbewegingen van bezoekers; 

• archiefgegevens en kentallen. 

 

Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van 

het programma Geomilieu, versie 2.13, ontwikkeld door DGMR. 

 

De immissieniveaus zijn bepaald op de meest relevante beoordelingsposities, zijnde de toetspunten gelegen 

op de gevels van woningen van derden in de directe omgeving van de inrichting. 
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3 SITUATIE EN RANDVOORWAARDEN 

3.1 Situatie ter plaatse 

In bijlage 1 is een tekening opgenomen met hierin de locatie van de inrichting in de bestaande situatie en in 

de nieuwe situatie inclusief de uitbreiding en bijbehorende parkeervoorzieningen. Tevens is in deze tekening 

de situering van de dichtstbijzijnde woonbebouwing weergegeven.  

 

De inrichting is gelegen aan de rand van Dussen, ten zuiden van de Provinciale weg N283. In onderstaande 

luchtfoto zijn de locatie van het partycentrum en de omgeving weergegeven. Tevens is de uitbreiding van 

parkeerterrein A met 232 parkeerplaatsen hierop aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Luchtfoto van de omgeving (plangebied omkaderd) 

 

3.2 Bedrijfsactiviteiten 

Op dit moment is de locatie reeds in gebruik als evenementen- en partycentrum. Het partycentrum wordt 

uitgebreid aan de zuidzijde en intern verbouwd. Hierdoor verdwijnt de parkeervoorziening ten zuiden van het 

partycentrum (parkeerterrein C). Ter compensatie en ter bestrijding van de huidige parkeeroverlast wordt 

een parkeervoorziening aan de overzijde van de Oude Kerkstraat gerealiseerd. De bestaande 

parkeervoorziening met 88 parkeerplaatsen wordt met 232 parkeerplaatsen uitgebreid (totaal dus 

320 parkeerplaatsen). Uitgangspunt is dat de ontsluiting van dit parkeerterrein plaatsvindt aan de noordzijde 

aan de Oude Kerkstraat. 

 

De beschouwde activiteiten betreffen uitsluitend de verkeersbewegingen op de parkeerterreinen. In het kader 

van dit onderzoek wordt de geluiduitstraling naar de omgeving vanuit de zalen niet meegenomen. 

Uitgangspunt is dat de inrichting reeds in de bestaande situatie voldoet aan het Activiteitenbesluit. De 

activiteiten in het partycentrum vinden voornamelijk in het weekend plaats (vrijdag, zaterdag en zondag). 
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Representatieve bedrijfssituatie (bestaand en nieuw) 

De geluidproductie ten gevolge van het parkeerterrein van het partycentrum wordt bepaald door: 

• parkeren van bezoekers (en eventueel personeel) van het partycentrum. 

 

Uitgangspunt is dat het restaurant geopend is van 17.00 tot 22.00 uur. Het restaurant heeft maximaal 

25 zitplaatsen. Uitgangspunt is dat iedere zitplaats een keer per avond bezet is. Met een bezetting van 

2 personen per auto wordt uitgegaan van 12 auto s (aankomst) in de dagperiode en 12 auto s (vertrek) in de 

avondperiode.  

 

Voor het partycentrum wordt zowel in de bestaande als de nieuwe situatie uitgegaan van een bezetting van 

1000 personen (volgens gebruiksvergunning). Tevens wordt uitgegaan van een bezetting van 3 personen per 

auto (= 334 auto s). De feesten in het partycentrum beginnen meestal rond 17.00 uur. Een deel van de 

bezoekers komt dan aan. Het hoogtepunt van het aantal bezoekers ligt tussen 19.00 en 22.00 uur. Tussen 

22.00 en 0.00 uur vertrekken alle bezoekers weer. In de berekening is uitgegaan van 334 auto s (aankomst) 

in de dagperiode, 167 auto s (vertrek) in de avondperiode en 167 auto s (vertrek) in de nachtperiode. 

 

De verschillende vervoersbewegingen worden over de verschillende parkeergelegenheden verdeeld. 

Uitgangspunt is dat de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen als eerste worden benut.  

 

3.3 Geluideisen 

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening is met betrekking tot de geluideisen in het onderhavige 

onderzoek uitgegaan van de normstelling uit het Activiteitenbesluit en de richtlijnen uit de Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening.  

 

Voor het bepalen van de inpasbaarheid is uitgegaan van de geluidvoorschriften uit de Handreiking 

Industrielawaai en Vergunningverlening (1998). Volgens deze handreiking worden bij het vaststellen van 

grenswaarden een drietal elementen onderscheiden: 

 

• de richtwaarden die afhankelijk zijn van de aard van de woonomgeving en het activiteitenniveau; 

• de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder 

zal optreden; 

• de ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwegingsproces. 

 

De omgeving van de onderhavige inrichting wordt gekwalificeerd als gemengde woonwijk combinatie wonen 

en lichte bedrijfsactiviteiten  (tabel 2 uit voornoemde handreiking) met grenswaarden van 55 dB(A) in de 

dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. Het achtergrondniveau ter plaatse 

is niet bepaald. Afhankelijk van de etmaalintensiteit van de N283 (provinciale weg) kan dit effect hebben op 

het referentieniveau ter plaatse. Dit is echter niet verder onderzocht.  
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De eisen uit het Activiteitenbesluit zijn als volgt (niet relevante onderdelen zijn weggelaten): 
 

Artikel 2.17 

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (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: 

• de niveaus op de in tabel 3.1 genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in tabel 3.1 

aangegeven waarden; 

 
Tabel 3.1: Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit 

 
dagperiode 

07.00 - 19.00 uur 

avondperiode 

19.00 - 23.00 uur 

nachtperiode 

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) 

 

• de in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in tabel 3.1 opgenomen maximale geluidniveaus (LA,max) 

niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

• de in tabel 3.1 aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien de 

gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of 

doen uitvoeren van geluidmetingen; 

• de in tabel 3.1 aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het 

terrein; 

• de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen gelden in geluidgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten; 

• de in tabel 3.1 aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein. 
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4 METINGEN EN BEREKENINGEN 

4.1 Meet- en berekeningsmethodiek 

Ter bepaling van de geluiduitstraling van de geluidrelevante activiteiten (verkeersbewegingen) is gebruik 

gemaakt van in het verleden elders uitgevoerde metingen. Gedurende de metingen waren de 

weersomstandigheden zodanig dat geen speciale correcties noodzakelijk waren. De uitgevoerde metingen 

hebben plaatsgevonden binnen het meteoraam, zoals omschreven in de Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai uitgave 1999. 

 

De berekeningen van de geluidemissie van de inrichting zijn uitgevoerd conform de voorschriften van de 

methode II in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. 

 

4.2 Bronbeschrijving 

Bij geluidbronnen wordt onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele geluidbronnen, 

behorende bij de verkeers- c.q. transportbewegingen op het inrichtingsterrein. In het onderhavige akoestisch 

onderzoek is uitsluitend sprake van mobiele geluidbronnen. In bijlage 2 en 5 zijn de locaties van de mobiele 

bronnen in het akoestisch model grafisch weergegeven. In bijlage 3 (bestaande situatie) en 6 (nieuwe 

situatie) wordt een overzicht gegeven van de invoergegevens van alle geluidbronnen, die een relevante 

bijdrage leveren aan de emissieniveaus. In de navolgende subparagraaf worden alle gebruikte mobiele 

bronnen besproken welke in de representatieve bedrijfssituatie actief zijn. 

 

4.2.1 Mobiele bronnen 

In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de vervoersbewegingen op de parkeerterreinen in de 

representatieve bedrijfssituatie.  

 

Aan/afvoer personenauto s 

Momenteel is voor het bronvermogen van een wegrijdende personenauto Lw = 91 dB(A) representatief. 

Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het dichtslaan van portieren. Bij vergelijkbare projecten zijn 

deze piekniveaus vastgesteld op een verhoging van 6 dB op het bronvermogen. 
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Tabel 4.1: Vervoersbewegingen van en naar de parkeerplaats 

vervoersbeweging in de 

representatieve bedrijfssituaties 

bronnummer bronvermogens aantal aan- en afvoer voertuigen 

Lw Lw,max dag avond nacht 

personenauto s bestaande situatie 

aankomen en vertrekken 

parkeerterrein C (23 p.p.) 
mb 01 91 97 23 12 11 

aankomen en vertrekken 

parkeerterrein B (37 p.p.) 
mb 02 91 97 37 19 18 

aankomen en vertrekken 

parkeerterrein A (88 p.p.) 
mb 03 91 97 100 50 50 

aankomen en vertrekken parkeren 

langs de weg 
mb 08 91 97 25 13 12 

personenauto s nieuwe situatie 

aankomen en vertrekken 

parkeerterrein B (37 p.p.) 
mb 04 91 97 37 19 18 

aankomen en vertrekken 

parkeerterrein A (320 p.p. deel 1) 
mb 05 91 97 100 52 48 

aankomen en vertrekken 

parkeerterrein A (320 p.p. deel 2) 
mb 06 91 97 100 52 48 

aankomen en vertrekken 

parkeerterrein A (320 p.p. deel 3) 
mb 07 91 97 109 56 53 

*   dit betreft het aantal voertuigen in de enkele vervoersbeweging (geen retourbewegingen) 

 

In de bestaande situatie wordt geparkeerd in de omgeving langs de weg en op delen van het industrieterrein. 

De vervoersbewegingen op delen van het industrieterrein zijn niet meegenomen in de berekening aangezien 

niet geheel duidelijk is waar de vervoersbewegingen plaatsvinden. Het feit is wel dat deze extra 

vervoersbewegingen en parkeerbehoefte voor overlast zorgt in de omgeving. Naast de ingevoerde 

vervoersbewegingen parkeren in de omgeving nog ongeveer 160 auto s.  

 

4.3 Objecten 

In bijlage 2 en 5 zijn de objecten grafisch weergegeven. In bijlage 3 en 6 zijn de bijbehorende 

invoergegevens weergegeven. 

 

Voor de onmiddellijke omgeving van de inrichting is gebruik gemaakt van een akoestisch model in 

Geomilieu, versie 2.13. Alle relevante gebouwen zijn als rechthoekige of polygone objecten ingevoerd met 

een hoogte ten opzichte van het maaiveld. 

 

Voor de omgeving van de inrichting is een bodemfactor van 1,00 (akoestisch zacht) gehanteerd. De wegen 

en de parkeerterreinen zijn als akoestisch hard gemodelleerd met een bodemfactor van 0,00. Het nieuwe 

parkeerterrein (uitbreiding terrein A) zal gedeeltelijk als groen  parkeren worden ingericht, hiervoor is een 

bodemfactor van 0,20 aangehouden. Voor het deel van het parkeerterrein wat het meest westelijk is gelegen 

wordt een bodemfactor van 0,50 ingevoerd (grotendeels groen). 
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4.4 Ligging van de beoordelingspunten 

In bijlage 2en 5 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 3 en 6 zijn de 

invoergegevens hiervan weergegeven. De relevante beoordelingspunten zijn gelegen op de gevels van de 

dichtstbijzijnde woningen van derden rondom de parkeerplaats aan de Oude Kerkstraat. 

 

De immissieniveaus op de gevels van woningen van derden zijn bepaald op een standaardhoogte van 

1,5 meter boven maaiveld gedurende de dagperiode en 4,5 meter voor de avond- en nachtperiode. Voor alle 

punten is gerekend met het invallend geluidniveau. 
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5 RESULTATEN 

5.1 Vanwege de inrichting 

Teneinde voldoende inzicht te verkrijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de representatieve 

bedrijfssituatie nader beschouwd. In bijlage 4A en 4B zijn respectievelijk de rekenresultaten opgenomen van 

het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LAmax) voor de bestaande 

situatie. Bijlage 7A en 7B geven de resultaten weer voor de nieuwe situatie.  

 

In tabel 5.1 en 5.2 zijn de rekenresultaten per beoordelingspunt samengevat. Voor de piekniveaus is per 

beoordelingspunt het maatgevende geluidniveau weergegeven. 

 
Tabel 5.1: Rekenresultaten bestaande situatie 

punt 

geluidniveaus [dB(A)] bestaande situatie 

dagperiode (1,5 m) avondperiode (4,5 m) nachtperiode (4,5 m) 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

t-01, woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 41 71 43 71 40 71 

t-02, woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 37 67 41 66 38 66 

t-03, woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 35 66 37 66 34 66 

t-04, woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel 26 52 - - - - 

t-05, woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 28 53 32 55 29 55 

t-06, woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 26 51 30 54 26 54 

t-07, woning Oude Kerkstraat 3, 
achtergevel 

34 57 - - - - 

t-08, woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 13 35 26 43 23 43 

 
Tabel 5.2: Rekenresultaten nieuwe situatie 

punt 

geluidniveaus [dB(A)] nieuwe situatie 

dagperiode (1,5 m) avondperiode (4,5 m) nachtperiode (4,5 m) 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

t-01, woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 35 52 40 54 37 54 

t-02, woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 39 54 44 57 40 57 

t-03, woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 34 52 39 54 35 54 

t-04, woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel 29 44 - - - - 

t-05, woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 32 47 39 53 35 53 

t-06, woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 30 44 32 46 29 46 

t-07, woning Oude Kerkstraat 3, 
achtergevel 

39 55 - - - - 

t-08, woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 32 51 39 54 35 54 
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5.2 Berekeningsresultaten en toepassing van het BBT-principe 

Uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) in de bestaande situatie als 

gevolg van de verkeersbewegingen op de parkeerterreinen en omgeving maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde 

bedraagt op de voorgevel van de woning Oude Kerkstraat 3. In de nieuwe situatie bedraagt het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde op de zijgevel van de woning 

Oude Kerkstraat 3. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde grenswaarden volgens het Activiteitenbesluit en 

aan de richtlijnen volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.  

 

Met betrekking tot de maximale geluidniveaus blijkt uit de resultaten dat in de bestaande situatie als gevolg 

van het dichtslaan van de autoportieren en rijdende personenauto s langs de weg en de omgeving het 

maximale geluidniveau 71 dB(A) in de nachtperiode bedraagt ter plaatse van de voorgevel van de woning 

Oude Kerkstraat 3. De oorzaak is parkerende auto s aan de oostgevel van het restaurant langs de weg. 

Deze geluidniveaus kunnen voornamelijk in de nachtperiode voor overlast zorgen. 

 

In de nieuwe situatie blijkt dat het maximale geluidniveau als gevolg van dichtslaan van de autoportieren en 

rijdende personenauto s op de parkeerterreinen 57 dB(A) in de nachtperiode bedraagt ter plaatse van de 

zijgevel van de woning Oude Kerkstraat 3. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde grenswaarden volgens 

het Activiteitenbesluit.  

 

Het bevoegd gezag dient bij het beoordelen van de akoestische situatie na te gaan of met de aangevraagde 

(geluid)situatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening, waarbij het principe van de Best Beschikbare 

Technieken (BBT) dient te zijn toegepast.  

 

Aangezien de geluidemissie van de personenauto s, is gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan 

worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen verder te 

verminderen.  

 

Het aanbrengen van schermen heeft in deze situatie geen effect, aangezien de nachtperiode met 

waarneemhoogte van 4,5 meter maatgevend is. Om het geluidniveau op de gevels van de woningen te 

reduceren dient een zodanig hoog scherm te worden aangebracht dat dit esthetisch niet meer te 

verantwoorden is.  

 

Voorts zijn er geen maatregelen denkbaar om de geluiduitstraling verder terug te brengen. Gezien het 

vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie derhalve voldoet aan het BBT-principe. 
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6 CONCLUSIES 

 

In verband met de uitbreiding inclusief aanpassing parkeervoorzieningen en interne verbouwing van het 

Evenementen & Party Centrum De Rietpluim aan de Oude Kerkstraat 6 te Dussen is een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de verkeersbewegingen ten gevolge van deze aangepaste 

parkeervoorzieningen.  

 

Uit de resultaten van het onderliggende akoestisch onderzoek kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

 

• De berekende geluidniveaus (LAr,LT) zijn bepaald voor de meest ongunstige situatie, namelijk op het 

moment dat 1000 bezoekers in het pand aanwezig zijn. De berekende etmaalwaarde voor het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) bedraagt dan in de bestaande situatie maximaal 

50 dB(A) op de voorgevel van de woning Oude Kerkstraat 3 en in de nieuwe situatie maximaal 

50 dB(A) op de zijgevel van de woning Oude Kerkstraat 3. Een aanvaardbare grenswaarde voor het 

geluidniveau op de woningen is maximaal 50 - 55 dB(A) etmaalwaarde (LAr,LT) volgens de 

gebiedstypering gemengde woonwijk, combinatie van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten. Hiermee 

wordt tevens voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit. 

 

• Met betrekking tot de maximale geluidniveaus (LAmax) kan gesteld worden dat in de bestaande situatie 

het maximale geluidniveau 71 dB(A) in de nachtperiode bedraagt op de voorgevel van de woning Oude 

Kerkstraat 3. Dit wordt bepaald door het parkeren aan de weg ter hoogte van de voorgevel van het 

restaurant. In de nieuwe situatie worden voldoende parkeerplaatsen gecreëerd waardoor geen 

personenwagens meer geparkeerd hoeven te worden langs de weg. In de nieuwe situatie bedraagt het 

maximale geluidniveau 57 dB(A) in de nachtperiode op de zijgevel van de woning Oude Kerkstraat 3. 

Hiermee wordt in de nieuwe situatie voldaan aan de geluidgrenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde uit 

het Activiteitenbesluit.  

 

Er kan gesteld worden dat in de nieuwe situatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Maatregelen 

aan de bron zijn niet mogelijk, eveneens maatregelen in de overdrachtsweg zijn niet mogelijk of wenselijk. 

 

Het type geluid (rijden personenauto s en dichtslaan autoportieren) is een gebiedseigen geluid, waardoor 

deze minder als hinderlijk zal worden ervaren. Een gebiedsvreemd geluid wordt namelijk sneller als hinderlijk 

ervaren, waardoor sneller (dus bij lagere geluidniveaus) een slecht woon- en leefklimaat ontstaat. In de 

situatie zoals beschreven in deze rapportage, kan worden gesteld dat na realisatie van de 

parkeervoorzieningen te allen tijde sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  

 

Het aspect industrielawaai vormt derhalve geen belemmering om de beoogde bestemmingsplanwijziging toe 

te staan. 
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model industrielawaai bestaande situatie

Model: Bestaande situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

b-01 bodem hard 0,00

b-02 bodem hard 0,00

b-03 bodem hard 0,00

b-04 bodem hard 0,00

b-05 bodem hard 0,00

b-06 bodem hard 0,00

b-07 bodem hard 0,00

b-08 bodem hard 0,00

22-2-2013 9:54:44Geomilieu V2.13
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model industrielawaai bestaande situatie

Model: Bestaande situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

g-01 gebouw derden     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-02 gebouw Rietpluim     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-03 gebouw derden     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-04 gebouw derden     5,50      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

g-05 gebouw derden     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-06 gebouw derden     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-07 gebouw derden     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-08 gebouw derden     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-09 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-10 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-11 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-12 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-13 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-14 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-15 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-16 gebouw derden     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-17 gebouw derden     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-18 gebouw derden     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model industrielawaai bestaande situatie

Model: Bestaande situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125

mb-01 personenwagens 23 p.p.      0,75      0,00 Relatief    23    12    11  27,63  25,68  29,07  10  10,00   50,00   69,60   76,20

mb-02 personenwagens 37 p.p.      0,75      0,00 Relatief    37    19    18  26,20  24,33  27,57  10  10,00   50,00   69,60   76,20

mb-03 personenwagens 88 p.p.      0,75      0,00 Relatief   100    50    50  21,12  19,36  22,37  10  10,00   50,00   69,60   76,20

mb-08 extra zonder parkeerterrein      0,75      0,00 Relatief    25    13    12  27,88  25,95  29,31  10  10,00   50,00   69,60   76,20
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model industrielawaai bestaande situatie

Model: Bestaande situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 250 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

mb-01   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

mb-02   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

mb-03   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

mb-08   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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bijlage 3Invoergegevens akoestisch model industrielawaai bestaande situatie

Model: Bestaande situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

t-01 woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

t-02 woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

t-03 woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

t-04 woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

t-05 woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

t-06 woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

t-07 woning Oude Kerkstraat 3 achtergevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

t-08 woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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bijlage 4ARekenresultaten LAr;LT

Rapport: Resultatentabel
Model: Bestaande situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

t-01_A woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 1,50 41,2 43,1 39,8 49,8 69,0

t-01_B woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 4,50 41,3 43,2 39,9 49,9 68,6

t-02_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 37,4 39,2 36,1 46,1 63,0

t-02_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 38,8 40,6 37,5 47,5 63,2

t-03_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 35,1 37,0 33,7 43,7 63,1

t-03_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 35,5 37,4 34,1 44,1 63,1

t-04_A woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel 1,50 25,7 27,6 24,4 34,4 55,4

t-05_A woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 1,50 28,1 30,0 26,8 36,8 57,0

t-05_B woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 4,50 30,3 32,1 28,9 38,9 57,1

t-06_A woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 1,50 25,5 27,3 24,1 34,1 54,8

t-06_B woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 4,50 27,7 29,6 26,3 36,3 55,1

t-07_A woning Oude Kerkstraat 3 achtergevel 1,50 34,1 35,9 32,8 42,8 57,2

t-08_A woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 1,50 13,0 14,8 11,7 21,7 40,8

t-08_B woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 4,50 24,3 26,1 23,1 33,1 48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 4BRekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Bestaande situatie, maximum

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

t-01_A woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 1,50 71,3 71,3 71,3

t-01_B woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 4,50 70,6 70,6 70,6

t-02_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 66,8 66,8 66,8

t-02_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 66,5 66,5 66,5

t-03_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 66,3 66,3 66,3

t-03_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 66,1 66,1 66,1

t-04_A woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel 1,50 52,5 52,5 52,5

t-05_A woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 1,50 53,1 53,1 53,1

t-05_B woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 4,50 55,2 55,2 55,2

t-06_A woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 1,50 51,1 51,1 51,1

t-06_B woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 4,50 54,3 54,3 54,3

t-07_A woning Oude Kerkstraat 3 achtergevel 1,50 56,7 56,7 56,7

t-08_A woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 1,50 34,7 34,7 34,7

t-08_B woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 4,50 42,7 42,7 42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Nieuwe situatie

Industrielawaai - IL, [De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Nieuwe situatie] , Geomilieu V2.13
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bijlage 6Invoergegevens akoestisch model industrielawaai nieuwe situatie

Model: Nieuwe situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

b-01 bodem hard 0,00
b-02 bodem hard 0,00
b-03 bodem hard 0,00
b-04 bodem hard 0,00
b-05 bodem hard 0,00

b-06 bodem hard 0,00
b-07 bodem hard 0,00
b-08 bodem hard 0,00
b bodem parkeerplaats voornamelijk hard 0,20
b bodem parkeerplaats zacht 0,50
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bijlage 6Invoergegevens akoestisch model industrielawaai nieuwe situatie

Model: Nieuwe situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

g-01 gebouw derden     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-02 gebouw Rietpluim     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-03 gebouw derden     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-04 gebouw derden     5,50      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
g-05 gebouw derden     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-06 gebouw derden     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-07 gebouw derden     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-08 gebouw derden     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-09 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-10 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-11 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-12 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-13 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-14 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-15 gebouw derden     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

g-16 gebouw derden     9,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-17 gebouw derden     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-18 gebouw derden     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-19 nieuwe rook- en speelruimte     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g-20 nieuwe entree     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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bijlage 6Invoergegevens akoestisch model industrielawaai nieuwe situatie

Model: Nieuwe situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

t-01 woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
t-02 woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
t-03 woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
t-04 woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
t-05 woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

t-06 woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
t-07 woning Oude Kerkstraat 3 achtergevel      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
t-08 woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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bijlage 6Invoergegevens akoestisch model industrielawaai nieuwe situatie

Model: Nieuwe situatie
De Rietpluim, Oude Kerkstraat - Dussen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

mb-04 personenwagens 37 p.p.      0,75      0,00 Relatief    37    19    18  26,20  24,33  27,57  10  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62
mb-05 personenwagens 320 p.p. deel 1      0,75      0,00 Relatief   100    52    48  21,06  19,12  22,48  10  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62
mb-06 personenwagens 320 p.p. deel 2      0,75      0,00 Relatief   100    52    48  20,92  18,99  22,35  10  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62
mb-07 personenwagens 320 p.p. deel 3      0,75      0,00 Relatief   109    56    53  20,49  18,61  21,86  10  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62
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bijlage 7ARekenresultaten LAr;LT nieuwe situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Nieuwe situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

t-01_A woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 1,50 34,7 36,6 33,3 43,3 59,2
t-01_B woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 4,50 38,3 40,2 36,9 46,9 60,4
t-02_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 38,8 40,8 37,4 47,4 62,9
t-02_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 41,6 43,6 40,2 50,2 63,4
t-03_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 33,8 35,7 32,3 42,3 57,5

t-03_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 36,8 38,8 35,4 45,4 58,6
t-04_A woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel 1,50 28,7 30,6 27,3 37,3 53,4
t-05_A woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 1,50 32,2 34,1 30,8 40,8 56,9
t-05_B woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 4,50 36,7 38,6 35,3 45,3 59,3
t-06_A woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 1,50 29,8 31,7 28,4 38,4 54,7

t-06_B woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 4,50 30,5 32,4 29,1 39,1 54,2
t-07_A woning Oude Kerkstraat 3 achtergevel 1,50 39,0 40,9 37,6 47,6 62,7
t-08_A woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 1,50 31,8 33,7 30,4 40,4 55,9
t-08_B woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 4,50 36,7 38,6 35,3 45,3 59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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bijlage 7BRekenresultaten LAmax nieuwe situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Nieuwe situatie, maximum

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

t-01_A woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 1,50 52,0 52,0 52,0
t-01_B woning Oude Kerkstraat 3 voorgevel 4,50 54,5 54,5 54,5
t-02_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 54,4 54,4 54,4
t-02_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 56,6 56,6 56,6
t-03_A woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 1,50 52,1 52,1 52,1

t-03_B woning Oude Kerkstraat 3 zijgevel 4,50 54,2 54,2 54,2
t-04_A woning Oude Kerkstraat 5 voorgevel 1,50 43,7 43,7 43,7
t-05_A woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 1,50 46,7 46,7 46,7
t-05_B woning Oude Kerkstraat 5 zijgevel 4,50 52,7 52,7 52,7
t-06_A woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 1,50 44,4 44,4 44,4

t-06_B woning Oude Kerkstraat 12 zijgevel 4,50 46,0 46,0 46,0
t-07_A woning Oude Kerkstraat 3 achtergevel 1,50 54,9 54,9 54,9
t-08_A woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 1,50 51,2 51,2 51,2
t-08_B woning Oude Kerkstraat 5 achtergevel 4,50 53,7 53,7 53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-6-2013 11:05:53Geomilieu V2.13
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1 INLEIDING  

 

In opdracht van Evenementen & Party Centrum De Rietpluim is een quick scan flora en fauna uitgevoerd in 

verband met de uitbreiding van het partycentrum evenals de uitbreiding van de parkeerplaats op de locatie 

Oude Kerkstraat 6 te Dussen, gemeente Werkendam. Het bestaande partycentrum wordt aan de zuidzijde 

uitgebreid (deelgebied 1). De kleine zaal en bestaande restaurant worden intern verbouwd tot o.a. nieuwe 

entree, speelruimte, gebedsruimte en rookruimte. Er ontstaat een grote zaal van ongeveer 1030 m
2
. Tevens 

wordt de parkeerplaats gedeeltelijk verplaatst naar de overzijde van het partycentrum. De bestaande 

parkeerplaats aan de noordzijde van het partycentrum blijft gehandhaafd. De parkeerplaats aan de 

zuidzijde komt te vervallen. De parkeerplaats aan de overzijde van de straat wordt uitgebreid met 

232 parkeerplaatsen (deelgebied 2). De ontsluiting van de grote parkeerplaats vindt plaats via de 

noordzijde van de Oude Kerkstraat. In bijlage 1 is een tekening van de toekomstige situatie van het 

plangebied opgenomen. 

 

Het plan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Voor deze locatie wordt derhalve een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het kader van deze procedure 

dient onder andere een verkennend flora- en faunaonderzoek te worden uitgevoerd. Hiermee kan worden 

voorkomen dat in strijd met de geldende natuurwetgeving zal worden gehandeld. 

 

Doel van het onderhavige onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het onderzoeksgebied mogelijk 

leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor soortenbescherming is hierbij de Flora- en faunawet 

van belang, gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Indien een planlocatie in of nabij een beschermd gebied ligt of een onderdeel van de 

EHS vormt, dient bepaald te worden of de voorgenomen ontwikkelingen een negatief effect kunnen hebben 

op het beschermde gebied of afbreuk doen aan de werking van de EHS. Vaak is echter enkel 

soortbescherming via de Flora- en faunawet van toepassing. 

 

Op basis van de ecologische waarden van een planlocatie zal uit een verkennend flora- en faunaonderzoek 

blijken of er een overtreding te verwachten is van de Flora- en faunawet. Tevens wordt vastgesteld of er 

meer soortgegevens nodig zijn door middel van inventarisatie en of er een uitgebreide studie noodzakelijk 

is naar de effecten van een ruimtelijke ingreep. In veel situaties zal het uitvoeren van een verkennend 

onderzoek echter reeds voldoende zijn om aan te tonen of een plan uitgevoerd kan worden met of zonder 

enkele eenvoudige maatregelen of aanpassingen om een overtreding van de Flora- en faunawet te 

voorkomen.  

 

Het plangebied is circa 1,6 hectare groot en ligt buiten de bebouwde kom, aan beide zijden van de Oude 

Kerkstraat te Dussen. Het betreft de percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Dussen, sectie S, 

nummers 740, 741, 976 en 1319 (ged.). Ter plaatse van perceel 740 staat het huidige pand van 

Evenementen- en Partycentrum De Rietpluim. De uitbreiding van het pand heeft betrekking op dit perceel. 

Ter plaatse van perceel 1319 is het parkeerterrein gelegen dat zal worden uitgebreid en heringericht. De 

locatie wordt ontsloten door de Oude Kerkstraat, welke aansluit op de Provincialeweg N283.  

 

Uit navolgende luchtfoto kan worden opgemaakt dat het plangebied direct ten zuiden van de kern Dussen is 

gelegen.  
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Figuur 1 Luchtfoto van de omgeving van het plangebied. 
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2 LITERATUURONDERZOEK 

 

In het uitgevoerde bronnenonderzoek is gekeken naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke 

aanwezigheid van beschermde soorten in het onderzoeksgebied. Onder andere is hierbij gebruik gemaakt 

van het Natuurloket, de zoogdierenatlas (Broekhuizen et al., 1992), de broedvogelatlas (SOVON 

Vogelonderzoek Nederland, 2002) en de “Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant”. De 

aanwezigheid van relevante natuurterreinen en de ligging van Natuurbeschermingswet 1998 gebieden (o.a. 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) en de EHS in de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn onderzocht. 

De bevindingen van het uitgevoerde veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 

onderhavige rapportage. 

 

2.1 Gebieden 

In onderstaande figuur is het deel van de gemeente Werkendam nabij de onderzoekslocatie met haar 

ecologisch waardevolle gebieden (in een straal van 3 km) in groene highlights weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Gemeente Werkendam en omgeving met relevante natuurgebieden. 
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Uit de figuur kan worden afgeleid, dat het onderzoeksgebied niet in of in de directe nabijheid (afstand  

groter dan 200 meter) van Natura 2000-gebieden (lichtgroene highlights), EHS (donkergroene highlights), 

Wetlands of Beschermde- of Staatsnatuurmonumenten ligt. 

 

Het dichtstbijzijnde EHS gebied is het gebied rondom de Bergsche Maas op circa 400 meter afstand ten 

zuiden van de onderzoekslocatie. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is natuurgebied “Loevestein, 

Pompveld & Kornsche Boezem” op circa 2 kilometer afstand ten noorden van de onderzoekslocatie.  

 

Het Pompveld is een polder met moerassen, sloten en vochtig grasland. Het bijzondere is dat het een eigen 

waterhuishouding heeft. De Kornsche Boezem is een kleine polder tussen Dussen en Almkerk met veel 

wilgenbosschages. In de gebieden komen zeldzame vissoorten voor, zoals de kleine en de grote 

modderkruiper en de bittervoorn.  

 

In de navolgende figuur op pagina 5, overgenomen uit de kaart van de Ecologische Hoofdstructuur is 

wederom het aandachtsgebied omcirkeld. Ook uit deze figuur blijkt dat er geen EHS- en Natura 2000-

gebieden aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de ingreep. Hierdoor is er geen noodzaak voor 

toetsing aan zowel de Natuurbeschermingswet 1998 als de Ecologische Hoofdstructuur (gebieds-

bescherming). Deze wetgeving komt in de onderhavige rapportage derhalve niet meer aan de orde. 

 

2.2 Soorten 

Via het landsdekkend beeld op Natuurloket.nl is de waarde beschouwd van het betreffende gebied, dat ligt 

in kilometerhok X:125 / Y:415 dat een deel van de kern Dussen met haar buitengebied omvat. Het 

Natuurloket verstrekt informatie over het voorkomen van soorten per kilometerhok. Binnen het kader van 

deze quick scan is het niet mogelijk om vast te stellen welke soorten per kilometerhok zijn weergegeven 

door het Natuurloket. De weergave van het Natuurloket kan dan ook alleen als indicatie voor de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde soorten worden beschouwd. 

 

Aangezien het onderzoeksgebied slechts een klein gedeelte van het kilometerhok beslaat is het niet zeker 

dat de geregistreerde soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen het onderzoeksgebied. In bijlage 2 is 

de rapportage uit het Natuurloket opgenomen. Uit de rapportage blijkt dat er in de periode tussen 1990 en 

2010 in het kilometerhok een zeer beperkt aantal waarnemingen is gedaan van de in de Flora- en faunawet, 

de Habitat- of Vogelrichtlijn of de Rode lijst voorkomende planten en dieren. 

 

Naast bovengenoemde bron zijn onder andere gegevens gebruikt die afkomstig zijn van de “Atlas van de 

Nederlandse zoogdieren” en de “Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant”. 

 

Uit gegevens van de zoogdieren verspreidingsatlas blijkt dat de volgende zoogdieren of sporen van deze 

soorten (o.a. braakballen) in de periode van 1970 tot 1988 zijn waargenomen in de directe omgeving van 

het onderzoeksgebied: egel, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, mol, dwergvleermuis, grootoorvleermuis, 

hermelijn, wezel, bunzing, ree, bever, rosse woelmuis, woelrat, muskusrat, aardmuis, veldmuis, dwergmuis, 

bosmuis, bruine rat, huismuis, haas en konijn. 

 

Uit gegevens van de Werkatlas amfibieën en reptielen blijkt dat de soorten kleine watersalamander, 

gewone pad en bruine kikker in de periode van 1985 tot en met 2004 zijn waargenomen in de directe 

omgeving van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 3 Plattegrond van de omgeving van het plangebied. Het perceel is omcirkeld. 
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3 VELDBEZOEK 
 

Het plangebied is op 18 maart 2013 bezocht. Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk informatie 

verzameld met betrekking tot de aanwezigheid of afwezigheid van beschermde soorten. De te verzamelen 

informatie bestaat onder andere uit zicht- en geluidwaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid 

van vraat-, loop- en veegsporen, nesten, holen, uitwerpselen, prooiresten en haren. Op basis van 

terreinkenmerken is voorts beoordeeld of het plangebied geschikt is voor de in de regio voorkomende 

beschermde soorten.  

 

Het onderzoek betreft een verkennend onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. In deze wet 

worden drie beschermingsregimes onderscheiden. Voor soorten uit FFlijst 1 geldt vrijstelling van 

verbodsbepalingen bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Er hoeft dan 

geen ontheffing van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Voor soorten uit FFlijst 2 of 3 geldt 

geen vrijstelling en kan aanvraag van een ontheffing aan de orde zijn bij overtreding van 

verbodsbepalingen.  

 

De huidige situatie: 

 

• Het onderzoeksgebied, oftewel het gedeelte van het plangebied waar wijzigingen gaan plaatsvinden, is 

ter plaatse van de uitbreiding van het partycentrum in gebruik als parkeerplaats (deelgebied 1) en aan 

de overzijde van de weg als grasland met parkeerplaats (deelgebied 2).  

 

Navolgende foto’s geven een beeld van de huidige situatie van het onderzoeksgebied: 

 

Figuur 4 Partycentrum “De Rietpluim” gezien vanaf de uit te breiden parkeerplaats aan de overzijde van de weg. 
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Figuur 5 Foto parkeerplaats met omringend groen ten zuiden van het partycentrum (deelgebied 1). 

 
 

Figuur 6 Foto ingang uit te breiden parkeerplaats (deelgebied 2).            
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Figuur 7 Begroeiing rondom uit te breiden parkeerplaats.   Figuur 8 Sloot bij N283 (noordgrens deelgebied 2). 

 

 

Figuur 9 Foto zuidoostelijk grens deelgebied 2 richting het zuidwesten. 
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Figuur 10 Foto westelijke grens deelgebied 2 richting het zuiden. 
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4 RESULTATEN 

 

Onderstaand volgen de resultaten van het uitgevoerde veldbezoek. 

 

4.1 Flora 

Het onderzoeksgebied is in gebruik als grasland en als verharde parkeerplaats. Door het intensieve gebruik 

ontbreken er gunstige biotopen voor beschermde soorten. Tijdens het veldbezoek zijn er geen beschermde 

soorten planten aangetroffen. Ter plaatse van enkele randen van het onderzoeksgebied is begroeiing 

(bomen en struiken) of een sloot aanwezig. Ook hier zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen.   

 

Conclusie: er komen geen beschermde soorten planten voor in het onderzoeksgebied. 

 

4.2 Vogels 

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied voor een aantal soorten vogels 

geschikt is als onderdeel van het leefgebied. De aanwezige bomen en struiken kunnen dienen als 

broedgelegenheid. Daarnaast is het gehele gebied geschikt als foerageergebied, echter zullen niet alle 

vogelsoorten van het gebied gebruik maken. Met name voor vogels die in het “stedelijk gebied” voorkomen 

zijn binnen het plangebied gunstige biotopen aanwezig. Voor weide-, bos- en struweelvogels zijn binnen het 

onderzoeksgebied minder geschikte biotopen aanwezig. Tijdens het veldbezoek zijn enkel individuen 

waargenomen van de groenling, roodborstje, kauw, koolmees, mantelmeeuw, heggenmus, merel, houtduif 

en wilde eend. Vogelnesten zijn niet waargenomen. Een sporenonderzoek heeft eveneens niets 

opgeleverd. 

 

Conclusie: mogelijk benut een aantal vogelsoorten het onderzoeksgebied als foerageergebied en de in de 

omgeving aanwezige bomen, struiken en bebouwing als broedgelegenheid aangezien er binnen het 

plangebied geen nesten zijn aangetroffen. Dit vormt echter geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkeling. Het plangebied kan als foerageergebied in gebruik blijven.  

 

4.3 Zoogdieren 

Uit het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied voor een aantal grondgebonden zoogdieren geschikt is. 

Tijdens het veldbezoek is echter geen enkel grondgebonden zoogdier waargenomen. Behalve voor diverse 

soorten muizen, konijnen en mollen is het onderzoeksgebied geschikt als onderdeel van het leefgebied 

voor de egel en eekhoorn. Met betrekking tot de eekhoorn geldt dat er van deze soort geen nesten zijn 

waargenomen. Met betrekking tot de mol geldt dat er molshopen zijn aangetroffen. Een sporenonderzoek 

naar andere grondgebonden zoogdieren heeft niets opgeleverd.   

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen van vleermuizen aangetroffen. Met name de ligging aan de grens 

van de bebouwde kom maakt het onderzoeksgebied voor vleermuizen interessant als mogelijke 

verblijfplaats en als onderdeel van het foerageergebied. 

 

Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote bomen. 

Verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen komen voor in bomen met een diameter op borsthoogte 

(dbh) van globaal groter dan 30 cm. In of nabij het onderzoeksgebied zijn geen grote bomen aangetroffen 

met voor vleermuizen geschikte gaten, holen of scheuren.  
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Conclusie: er komen zeer waarschijnlijk geen beschermde soorten grondgebonden zoogdieren voor in het 

onderzoeksgebied. De eventuele aanwezigheid van algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren 

vormt geen belemmering voor het planvoornemen. Vleermuizen benutten het onderzoeksgebied mogelijk 

als foerageergebied. Ook dit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Het plangebied 

kan als foerageergebied in gebruik blijven. 

 

4.4 Reptielen en amfibieën    

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied voor amfibieën geschikt is als land- 

en waterbiotoop, aangezien er binnen (rondom) het plangebied oppervlaktewater (slootjes) voor 

voortplanting aanwezig is. Voor een aantal soorten reptielen is het onderzoeksgebied geschikt als biotoop. 

Tijdens het veldbezoek zijn er geen reptielen en amfibieën waargenomen. Een sporenonderzoek heeft 

eveneens niets opgeleverd. 

 

Conclusie: er komen zeer waarschijnlijk geen beschermde soorten reptielen en amfibieën voor in het 

onderzoeksgebied. De eventuele aanwezigheid van niet beschermde soorten reptielen en amfibieën zoals 

bijvoorbeeld de gewone pad en bruine kikker vormt geen belemmering voor het planvoornemen.   

 

4.5 Vlinders en libellen    

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vlinders en libellen aangetroffen. Mogelijk maakt een aantal algemeen 

voorkomende, niet beschermde soorten vlinders en libellen echter wel gebruik van het onderzoeksgebied.  

 

Conclusie: er komen zeer waarschijnlijk geen beschermde soorten vlinders en libellen voor in het 

onderzoeksgebied. De eventuele aanwezigheid van vlinders en libellen vormt geen belemmering voor het 

planvoornemen.  

 

4.6 Mieren en kevers 

Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat er in het onderzoeksgebied geen geschikte biotopen 

aanwezig zijn voor het voorkomen van beschermde soorten kevers. Voor het voorkomen van beschermde 

soorten mieren is de aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde. Tijdens het veldbezoek zijn er 

geen beschermde kevers en mieren (of mierenhopen) waargenomen. Een sporenonderzoek heeft 

eveneens niets opgeleverd. 

 

Conclusie: er komen geen beschermde soorten kevers en mieren voor in het onderzoeksgebied. 

 

4.7 Vissen 

Uit de waarnemingen van het veldbezoek blijkt dat er in (rondom) het onderzoeksgebied oppervlaktewater 

aanwezig is. Tijdens het veldbezoek zijn er echter geen beschermde vissen waargenomen. Een 

sporenonderzoek heeft eveneens niets opgeleverd. 

 

Conclusie: er komen zeer waarschijnlijk geen beschermde vissen voor in het onderzoeksgebied. Bovendien 

zullen de aanwezige sloten behouden blijven. 
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5 CONCLUSIES 
 

Doel van het onderhavige onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het onderzoeksgebied mogelijk 

leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor soortenbescherming is hierbij de Flora- en faunawet 

van belang, gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Indien een planlocatie in of nabij een beschermd gebied ligt of een onderdeel van de 

EHS vormt, dient bepaald te worden of de voorgenomen ontwikkelingen een negatief effect kunnen hebben 

op het beschermde gebied of afbreuk doen aan de werking van de EHS. In de onderhavige situatie zijn er   

geen EHS- en Natura 2000-gebieden aanwezig binnen de invloedssfeer van de ingreep. Hierdoor is er 

geen noodzaak voor toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur 

(gebiedsbescherming).  

 

In het onderzoeksgebied komen mogelijk verschillende beschermde soorten dieren voor die vermeld staan 

op de lijsten van de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn echter tijdens het veldbezoek niet waargenomen. 

Een sporenonderzoek naar de aanwezigheid van vraat-, loop- en veegsporen, nesten, holen, uitwerpselen, 

prooiresten en haren heeft eveneens niets opgeleverd.  

 

5.1 Soorten van FFlijst 1 

In het onderzoeksgebied komen mogelijk enkele planten, grondgebonden zoogdieren en een aantal soorten 

amfibieën voor die staan vermeld op FFlijst 1. Voor soorten van FFlijst 1 geldt een vrijstelling: bij het 

uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen. 

 

5.2 Soorten van FFlijst 2/3 

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vogelsoorten staan vermeld op FFlijst 3 en zijn feitelijk 

ontheffingsplichtig. Indien broedende vogels in de directe omgeving van het onderzoeksgebied aanwezig 

zijn kunnen verstorende werkzaamheden als een eventuele verwijdering van beplanting niet plaatsvinden 

zonder hinder te veroorzaken. Wanneer er geen broedende vogels aanwezig zijn kunnen de 

werkzaamheden wel plaatsvinden. Indien er op deze manier wordt gehandeld, treden er geen nadelige 

effecten op ten aanzien van vogels. Wanneer de werkzaamheden in het geheel plaats vinden in de minst 

kwetsbare periode (tussen half augustus en half februari) worden eveneens geen nadelige effecten 

verwacht op vogels. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op bovenstaande wijze, zullen er 

derhalve geen nadelige effecten optreden ten aanzien van vogels en is het niet noodzakelijk een ontheffing 

aan te vragen. 

 

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFlijst 3 en zijn 

ontheffingsplichtig. Voor vleermuizen geldt echter dat er in de onderhavige situatie geen effecten optreden 

ten aanzien van mogelijk aanwezige verblijfplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. De in de omgeving 

van het onderzoeksgebied aanwezige bebouwing en bomen blijven namelijk gehandhaafd. Het uitvoeren 

van nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is derhalve niet aan de orde. 

 

Er zijn geen beschermde soorten planten aanwezig.  

 

5.3 Zorgplicht 

Voor alle soorten (m.u.v. de huismuis, zwarte rat en bruine rat), dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld 
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van de ontheffingsplicht, geldt een zogenaamde algemene zorgplicht (art. 2 Flora- en faunawet). Deze 

zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan beschermde soorten 

te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of 

verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 

afhankelijkheid van de jongen. In dit geval verdient het aanbeveling het plangebied voor de winter te 

maaien en het maaisel op te ruimen, zodat hierin geen soorten in winterslaap gaan. 

 

De kwetsbare perioden voor de verschillende soortgroepen zijn niet alle gelijk. Als “veilige” periode voor alle 

groepen geldt in het algemeen de periode van eind augustus tot november, de periode waarin de 

voortplantingstijd achter de rug is en dieren als de egel en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een 

locatie in die periode wordt gemaaid, kan daarna gedurende het winterseizoen en het daarop volgende 

voorjaar probleemloos worden gewerkt. 

 

Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perioden van 

de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is als 

leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen kort gemaaid 

worden, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de winter ook ongeschikt is voor kleine 

zoogdieren die in winterslaap gaan. 

 

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waargenomen dienen 

maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel mogelijk te beperken 

(bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen). 

 

5.4 Eindconclusie 

• De omschreven werkwijze (protocol) ten aanzien van vogels dient in acht te worden genomen zodat 

een overtreding van de natuurwetgeving wordt voorkomen. 

• De werkzaamheden in relatie tot het planvoornemen zullen voor de overige soortgroepen eveneens 

geen overtreding van de natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
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Beknopte eenmalige 
levering uit de NDFF

disclaimer De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 
waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de 
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125-415 vaatplanten mossen korstmossen paddenstoelen zoogdieren vogels amfibieën reptielen vissen dagvlinders macronachtvlinders micronachtvlinders libellen
sprinkhanen en 

krekels
overige 

ongewervelden
zeeorganismen

Rode-Lijstsoorten 4 11

Ffwet soorten 
tabel 1 3 2 1

Ffwet soorten 
tabel 2+3 1

Ffwet vogels 51

Hrl soorten 
bijlage II

Hrl soorten 
bijlage IV 1

aantal soorten 252 31 3 51 * 1 17 6 2

volledigheid 
onderzoek onbepaald goed niet niet slecht slecht/goed slecht niet niet goed niet niet matig goed niet niet

onderzoeksperiode 1990-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010 2000-2010
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Toelicht ing op de tabel 
 

 

Soortgroepen 

I n de gehanteerde indeling is Overige ongewervelden een diverse groep met  daarin alle 

wespen, bijen, m ieren, netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, m uggen, haften, 

wantsen, cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, m ij ten, 

hooiwagens, duizendpoten, m iljoenpoten, pissebedden, kakkerlakken, oorworm en, 

weinigpot igen, vlokreeften, lagere kreeftacht igen, weekdieren, slakken, r ingworm en, 

snoerworm en en wormacht igen zoals bloedzuigers. 

Onder de soortgroep Zeeorganismen vallen:  hydroidpoliepen, mosdiert jes, 

m ysisgarnalen, r ibkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken, 

eendenm ossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftacht igen (kreeften, krabben en 

garnalen) . Dit  betekent  dat  waarnem ingen van de Europese kreeft  (Astacus astacus)  en 

andere in zoetwater levende r ivierkreeften onder Zeeorganism en te vinden zijn. 

Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren. 

 

 

Rode- Lijstsoorten  

I n de tabel staat  voor elk kilom eterhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de 

Rode Lij st  staan. Rode Lij sten worden formeel vastgesteld door het  m inister ie van LNV. 

De gehanteerde Rode Lij sten zijn ( inclusief link naar website van m inisterie van LNV met  

verwijzing naar pdf van het  besluit ) :  

vaatplanten:    Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004  

mossen:    Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 

korstm ossen:    Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 1 

paddenstoelen:   Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 2 

zoogdieren:    Besluit  Rode Lij sten 4 september 2009  

vogels:    Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 

am fibieën:    Besluit  Rode Lij sten 4 september 2009 

rept ielen:    Besluit  Rode Lij sten 4 september 2009 

vissen:    Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 

dagvlinders:    Besluit  Rode Lij sten 4 september 2009 

macronachtvlinders:   geen Rode Lij st  

m icronachtvlinders:   geen Rode Lij st  

libellen:    Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 

sprinkhanen en krekels:  Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 

overige ongewervelden:  Besluit  Rode Lij sten 5 november 2004 3 

zeeorganismen:   geen Rode Lij st  

 

 

Ffw et  soorten tabel 1  

Alle soorten van tabel 1 van de Flora-  en faunawet , te vinden in de pdf op de website van 

het  m inister ie van LNV (bescherm de soorten van de Flora-  en faunawet) . 

 

 

                                                 
1 Na vaststelling van de Rode Lij st  is gebleken dat  Haem atomm a ochroleucum  onterecht  

op de Rode Lij st  stond;  deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database 

Soorten in wetgeving en beleid) . 
2 De Rode Lij st  voor paddenstoelen uit  2009 is nog niet  geïmplementeerd in de NDFF;  

hier vindt  u het  Besluit :  Besluit  Rode Lij sten 4 september 2009. 
3 het  gaat  hier om  besluiten voor de soortgroepen bijen, kokerjuffers, steenvliegen, 

haften, platwormen en land-  en zoetwaterweekdieren. 
 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
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http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
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http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=16165
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=14091
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/sites/lnv.db/contents/i000263/verantwoording_soortendatabasebewerkt4.pdf
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/sites/lnv.db/contents/i000263/verantwoording_soortendatabasebewerkt4.pdf
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=42002


 

Ffw et  soorten tabel 2 + 3  

Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora-  en faunawet , te vinden in de pdf op de website 

van het  m inister ie van LNV (beschermde soorten van de Flora-  en faunawet) . 

 

 

Ffw et  vogels 

Alle vogelsoorten, behalve exoten, zijn bescherm d krachtens de Flora-  en faunawet . 

 

 

Hrl soorten bij lage I I  

I n de Europese Habitat r icht lijn staan in Bij lage I I  de soorten waarvoor beschermde 

gebieden m oeten worden aangewezen. Op de site van het  m inister ie van LNV kunt  u een 

overzicht  vinden van de soorten (beschermde soorten Habitat r icht lij n Bij lage I I ) . Welke 

gebieden dit  zijn is per soort  op te zoeken via Natura 2000-gebieden. 

 

 

Hrl soorten bij lage I V 

I n de Europese Habitat r icht lij n staan op Bij lage I V de soorten aangewezen die st r ikt  

beschermd zijn;  de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora-  en faunawet . Op de 

website van het  m inisterie van LNV kunt  u een overzicht  vinden:  bescherm de soorten 

Habitat r icht lij n Bij lage I V. 

 

 

Aantal soorten  

Het  totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals 

aangegeven. Meegenomen zijn alle waarnem ingen:  

 die geheel of gedeeltelij k binnen de select ie liggen;  

 die zijn gevalideerd en daarbij  de classif icat ie ‘bet rouwbaar’ hebben 

meegekregen;  

 waarvan de bronhouder heeft  aangegeven dat  ze uitgeleverd mogen worden. 

I ndien er een asterisk ( * )  in het  veld staat  betekent  dit  dat  een deel van de 

waarnem ingen pas na expliciete toestem m ing van de bronhouder m ag worden 

uitgeleverd. Het  kan dus zijn dat  in de Eenm alige levering niet  alle waarnem ingen 

worden geleverd die optellen tot  de Beknopte eenm alige levering. Ook kan het  zijn dat  

deze gegevens later worden geleverd. 

 

 

Volledigheid onderzoek 

Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is 

onderzocht . Er wordt  hierbij  gewerkt  met  een norm ering in m axim aal 5 klassen:  Niet , 

Slecht , Mat ig, Redelij k en Goed onderzocht . I n onderstaande toelicht ing is per soortgroep 

aangegeven welke regels hierbij  gehanteerd zijn en over welke periode. 
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Vaatplanten ( 1 9 9 0  –  2 0 1 0 )  

Om  de volledigheid van onderzoek vast  te stellen wordt  het  soortenaantal per 

kilom eterhok vergeleken met  het  gem iddeld soortenaantal van een kilometerhok in 

dezelfde regio. Dit  aantal is afhankelij k van onder andere bodem type, 

waterhuishouding, schaal van het  landschap en bodem gebruik. Daarom  is de indeling 

van Nederland in 38 ecodist ricten gebruikt  als regio- indeling. Het  gem iddeld aantal 

soorten per kilom eterhok is bepaald aan de hand van inventarisat ies uit  het  verleden. 

De aannam e hierbij  is dat  de in het  verleden vastgestelde flor ist ische waarden een 

goede basis vorm en voor een benadering van de actuele waarden. Het  gem iddeld aantal 

aanget roffen soorten per kilometerhok loopt  van 127 (grote, recente polders)  tot  306 

(kalkr ij ke duinen) . 

klasse definit ie 

goed aantal soorten is groter dan het  gem iddelde van het  ecodist r ict  m inus de 

standaarddeviat ie 

redelij k n.v.t .  

m at ig overige gevallen 

slecht  aantal soorten per kilom eterhok is kleiner dan 26 of, als het  aantal soorten kleiner 

is dan het  gem iddelde van het  ecodist r ict , m inus tweem aal de standaarddeviat ie. 

niet  geen waarnem ingen 

 

Mossen ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )   

Gegevens van mossen zijn veelal afkomst ig van natuurgebieden en stedelij k gebied. De 

meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vocht ige plaatsen en in bossen. 

klasse definit ie 

goed m eer dan 30 soorten 

redelij k 11-30 soorten 

mat ig 1-10 soorten 

slecht  n.v.t .  

niet  geen waarnem ingen 

 

Korstm ossen ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Gegevens van korstm ossen zijn voornam elij k afkom st ig van bos, heide en stuifzand, 

laanbomen en muren van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen 

worden gevonden. 

klasse definit ie 

goed m eer dan 20 soorten 

redelij k 11-20 soorten 

mat ig 1-10 soorten 

slecht  n.v.t .  

niet  geen waarnem ingen 

Beknopte eenmalige levering:  toelicht ing op de tabel  3 van 12 



 

Paddenstoelen ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Om  de volledigheid van een inventarisat ie te definiëren zouden voor elk kilom eterhok 

naast  de aantallen waarnem ingen en soorten ook specifieke biotoopkenm erken m oeten 

worden m eegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelij ke weging nog niet  op 

landelij ke schaal mogelij k. Vooralsnog wordt  uitgegaan van het  globale (niet  stat ist isch 

onderbouwde)  ervaringsfeit  dat  een "serieus" onderzoek in een hok in een goede t ijd 

m instens een bepaald aantal verschillende soorten m oet  opleveren, m et  een eveneens 

globale correct ie voor het  feit  dat  dit  aantal in een "goed" hok m et  m inder 

waarnem ingen wordt  bereikt  dan in een "slecht "  hok. 

klasse definit ie 

goed 250 of m eer soorten;  of 

1000 of m eer waarnem ingen 

redelij k overige gevallen 

m at ig n.v.t .  

slecht  m inder dan 50 soorten;  of 

m inder dan 100 waarnem ingen 

niet  geen waarnem ingen 

 

Zoogdieren ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit  voor een kilom eterhok bepaald op grond van 

twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld. 

 

1. het  aantal waargenomen soorten sinds het  jaar 2000 

aantal soorten aantal punten 

1 0 

2-4 5 

5-9 10 

10-99 15 

 

2. uitvoering van een of meerdere projecten van het  Netwerk Ecologische Monitor ing of 

het  VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ) , waarin de aanwezigheid van een 

bepaalde set  soorten (bij voorbeeld m uizen en spitsm uizen of vleerm uizen)  systemat isch 

bepaald wordt . 

NEM- of VONZ-project  aantal punten 

braakbalmonitor ing 15 

vleermuiswintertellingen 30 

m uizen vangen m et  

inloopvallen 

30 

vleermuiszoldertellingen 30 

hazelmuistellingen 10 
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klasse definit ie 

goed 100 – 1000 punten 

redelij k 65 – 99 punten 

mat ig 25 – 64 punten 

slecht  0 – 24 punten 

niet  geen waarnem ingen 

 

Vogels ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

I n de regel wordt  er bij  vogels onderscheid gem aakt  tussen broedvogels ( reproduceren)  

en water-  en wintervogels ( foerageren en pleisteren) . Voor beide wordt  in de tabel de 

onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst  broedvogels, dan water-  en wintervogels. 

Voor het  bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt  niet  alleen gekeken naar het  

aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit  ( is een gebied c.q. 

kilom eterhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het  voorkomen van de 

vogelbevolking) . Losse waarnem ingen worden in deze berekening niet  m eegenom en. 

Broedvogels 

I n de jaren 1998-2000 is er in het  kader van het  At lasproject  van de Nederlandse 

Broedvogels in geheel Nederland gewerkt  aan het  vergaren van broedvogeldata op het  

niveau van kilom eterhokken. I n besloten tot  halfopen landschappen wordt  70-80%  van 

de werkelij k  in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. I n open landschappen 

wordt  uitgegaan van m inim aal 80-100% . Een kilom eterhok waar at laswerk heeft  

plaatsgevonden wordt  als redelijk onderzocht  gekwalificeerd. 

Het  Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels (LSB)  is in zijn huidige opzet  in 1996 van 

start  gegaan. Het  r icht  zich op het  jaarlij ks verzam elen van de aantallen broedgevallen 

van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzam e soorten. 

Van een select ie van zeldzame broedvogelsoorten wordt  hierbij  ook de verspreiding 

jaarlij ks in kaart  gebracht . Van de kolonievogelsoorten m ag uitgegaan worden van een 

vrijwel landdekkende inventarisat ie. 

Een kilom eterhok is m at ig onderzocht  als er na 1993 drie of meer keren een kolonie-  

en/ of zeldzame soort  is gemeld. 

Het  Broedvogel Monitor ing Project  (BMP)  is in 1984 van start  gegaan en heeft  tot  doel 

de aantalveranderingen van m in of meer algem ene vogelsoorten te volgen. I n vaste 

proefvlakken van 15 tot  500 hectare groot  verspreid over Nederland wordt  jaarlij ks een 

vaste select ie aan soorten onderzocht . De select ie van soorten kan bestaan uit  alle 

soorten of uit  een set  van bij zondere soorten, bij voorbeeld alleen weidevogels (BMP-W). 

Een kilom eterhok is goed onderzocht  als er na 1995 twee keer een proefvlak is 

onderzocht . Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht  is het  kilometerhok redelij k 

onderzocht . 
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klasse definit ie 

goed na 1995 twee keer een proefvlak BMP 

redelij k proefvlak BMP-W;  of 

at lasproject  1998-2000 

m at ig dr ie of m eer keer een kolonie-  of zeldzam e soort  (LSB)  gem eld 

slecht  n.v.t .  

niet  geen waarnem ingen 

W ater-  en w intervogels 

Vanaf seizoen 1992/ 93 is de coördinat ie van de watervogeltellingen ondergebracht  bij  

SOVON. Het  gaat  daarbij  om  de maandelij kse ganzen-  en zwanentellingen, maandelij kse 

tellingen van de Zoete Rij kswateren, de m idwintertelling in januari en tellingen in de 

Waddenzee. Bij  een evaluat ie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek 

de genoem de opzet  niet  geheel te voldoen. Door de projectmat ige aanpak bleef de 

inform at ie over het  voorkom en van watervogels versnipperd. Met  ingang van het  

winterhalfjaar 2000/ 01 is het  netwerk aan telgebieden uitgebreid, wordt  het  merendeel 

van de belangrij ke watervogelgebieden in het  winterhalfjaar maandelij ks geteld en 

worden alle project resultaten in een gezamenlij k rapport  opgenomen. 

Een kilometerhok is goed onderzocht  als er > 25 maanden geteld is in de laatste 5 jaar. 

Als er > 10 en < 25 maanden is geteld in de laatste 5 jaar is het  hok redelij k onderzocht . 

> 5 en < 10 m aanden geteld is m at ig onderzocht . 

Het  Punt  Transect  Tellingenproject  (PTT)  is het  oudste m onitor ingproject  van SOVON en 

werd in 1978 in het  leven geroepen omdat  van veel, vooral algem een voorkomende, 

wintervogels vr ijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland. 

De doelstellingen van het  door SOVON en het  Cent raal Bureau voor de Stat ist iek (CBS)  

opgezet te project  waren (a)  het  volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel 

m ogelij k soorten winter-  en t rekvogels door de jaren heen, zo mogelij k in relat ie tot  de 

achterliggende oorzaken en (b)  het  volgen van de veranderingen in de verspreiding van 

winter-  en t rekvogels. De uitvoering van het  project  is op alle punten gestandaardiseerd 

en houdt  in dat  waarnem ers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste t ij d 

alle vogels tellen. 

Als er m inim aal 2 punten meerjar ig zijn onderzocht  is het  kilometerhok mat ig 

onderzocht . I n alle andere gevallen is het  kilometerhok slecht  onderzocht . 

klasse definit ie 

goed watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar 

redelij k watervogeltellingen gedurende 11 tot  24 m aanden in de afgelopen 5 jaar 

mat ig meerjar ig PTT van m inimaal 2 punten;  of 

watervogeltellingen gedurende 5 – 10 maanden in de afgelopen 5 jaar 

slecht  niet  m inimaal 2 punten meerjar ig PTT;  of 

watervogeltellingen gedurende m inder dan 5 m aanden in de afgelopen 5 jaar 

niet  geen waarnem ingen 
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Am fibieën ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Het  aantal waarnem ingen is in eerste instant iebepalend voor de onderzoekskwaliteit . 

Daarnaast  worden er correct ies toegepast  op basis van de periode waarin de 

waarnem ingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet  op de 

Rode Lij st  staan. 

klasse definit ie 

goed meetnetact iv iteit  in het  kilometerhok;  of 

m eer dan 15 waarnem ingen 

redelij k 8 – 14 waarnem ingen 

mat ig 3 – 7 waarnem ingen 

slecht  1 – 2 waarnem ingen 

niet  geen waarnem ingen 

 

correct ie 1 

Voor elke soort  zijn zogenaamde “vroege”  en “ late”  perioden van waarnem ingen 

vastgesteld. I ndien er in een kilometerhok meerdere waarnem ingen uit  de vroege en de 

late periode zijn gedaan, wordt  een klasse hoger aan het  kilometerhok gekoppeld. 

waarnem ing van:  periode 

een willekeurige salam ander in de periode februari – april vroeg 

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari – juni vroeg 

een willekeurige salam ander in de periode m ei – augustus laat  

een willekeurige pad of kikker in de periode m ei – augustus NI ET zijnde van de 

Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker 

laat  

 

correct ie 2 

Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correct ie vindt  nog een tweede correct ie 

plaats als onderstaande geldt . Dit  gebeurt  alleen indien er sprake is van een exacte 

overeenkomst ;  is dat  niet  het  geval dan vindt  er geen verdere correct ie plaats. 

 
aantal Rode-

Lij stsoorten 

aantal soorten niet  

op de Rode Lij st  

correct ie 

1 of m eer 5 of m eer een klasse hoger 

2 of m eer 4 een klasse hoger 

3 of m eer 3 een klasse hoger 

1 of meer 0 een klasse lager indien Mat ig, Redelij k of Goed 

onderzocht  
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Rept ielen ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Het  aantal waarnem ingen is in eerste instant ie bepalend voor de onderzoekskwaliteit .  

Daarnaast  worden er correct ies toegepast  op basis van de periode waarin de 

waarnem ingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet  op de 

Rode Lij st  staan. 

 

klasse definit ie 

goed meetnetact iv iteit  in het  kilometerhok;  of 

m eer dan 8 waarnem ingen 

redelij k 4 – 7 waarnem ingen 

m at ig 2 – 3 waarnem ingen 

slecht  1 waarnem ing 

niet  geen waarnem ingen 

 

correct ie 1 

Voor elke soort  zijn zogenaamde “vroege”  en “ late”  perioden van waarnem ingen 

vastgesteld. I ndien er in een kilometerhok meerdere waarnem ingen uit  de vroege en de 

late periode zijn gedaan, wordt  een klasse hoger aan het  kilometerhok gekoppeld. 

 
waarnem ing in de m aanden:  periode 

februari -  m ei vroeg 

juni -  augustus laat  

 

correct ie 2 

Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correct ie vindt  nog een tweede correct ie 

plaats als onderstaande geldt . Dit  gebeurt  alleen indien er sprake is van een exacte 

overeenkomst ;  is dat  niet  het  geval dan vindt  er geen verdere correct ie plaats. 

 
aantal Rode-Lij stsoorten correct ie ( indien m ogelij k)  

als Gladde slang is gezien een klasse hoger 

als naast  Gladde slang ook andere soort  gezien twee klassen hoger 

als of Adder of Ringslang of Hazelworm  of Muurhagedis gezien eenklasse hoger 

 

Vissen ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

De inventarisat ieact iviteit  voor vissen is hoofdzakelij k gebaseerd op het  aantal 

aanget roffen soorten en het  aantal bezoeken per kilom eterhok. I n de goed onderzochte 

hokken wordt  een goed beeld verwacht  van de kwalitat ieve samenstelling van de 

visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlij st  kunnen 

voornam elij k nog verwacht  worden bij  toepassing van andere vism ethodieken en/ of 

veranderende m ilieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van 

individuele soorten. 

Van de redelij k onderzochte hokken wordt  geen volledig beeld verwacht  van de 

kwalitat ieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen verwacht  worden door 

m eer veldwerk, toepassing van andere vism ethodieken en/ of veranderende m ilieu-

omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten. 

Slecht  onderzocht  zijn alle kilometerhokken die niet  in een van beide bovengenoemde 

categorieën vallen.  

Beknopte eenmalige levering:  toelicht ing op de tabel  8 van 12 



 

De waarnem ingen in het  databestand van RAVON hebben hoofdzakelij k bet rekking op 

vangsten met  een steeknet . Elk vangstm iddel is echter select ief:  het  steeknet  levert  

vooral veel jonge vis op en kleinere vissoorten. Juist  veel van deze kleinere soorten 

vallen onder de Flora-  en faunawet  of de Habitat r icht lijn. Het  schepnet  is m et  nam e 

geschikt  voor kwalitat ieve bem onstering van kleinere watertypen als beken, sloten, 

weteringen en poelen. Voor m eer kwant itat ieve bemonsteringen worden doorgaans 

andere m ethodieken toegepast . 

klasse definit ie 

goed 10 of m eer soorten 

redelij k 5 – 9 soorten;  of 

3 – 4 soorten, waarbij  verhouding “aantal waarnemingen: aantal soorten”  2 of 

groter 

m at ig 3 – 4 soorten, waarbij  verhouding “aantal waarnemingen: aantal soorten”   kleiner 

dan 2 

slecht  1 – 2 soorten 

niet  geen waarnem ingen 

 

Dagvlinders ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Dagvlinders vliegen niet  gedurende het  gehele jaar. Sommige soorten vliegen in een 

generat ie, die vaak niet  meer dan vier tot  zes weken als vlinder aanwezig is. De in het  

bestand opgeslagen waarnem ingen zijn grotendeels gebaseerd op de waarnem ingen van 

vlinders en slechts incidenteel op die van eit jes, rupsen of poppen. De m om enten in een 

jaar dat  in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt  dus de kans dat  de 

aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het  

onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het  seizoen in 

een kilometerhok waarbij  aangenomen wordt  dat  in zeeklei, laagveen-  en 

r ivierengebieden gem iddeld m inder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in 

het  jaar dat  het  zinvol is om naar vlinders te kij ken wordt  een puntenaantal toegekend. 

Hierbij  wordt  niet  meer gekeken naar het  aantal waarnem ingen in die periode. 

 periode week punten 

A 1 januari – 31 maart  en/ of 30 septem ber – 31 december 1 – 13, 40 –52 1 

B 1 april – 12 mei 14 – 19 1 

C 13 mei – 9 juni 20 – 23 3 

D 10 juni – 7 juli 24 – 27 2 

E 8 juli – 4 augustus 28 – 31 4 

F 5 augustus – 29 september 32 – 39 2 

G geen datum , wel jaar 0 1 

 

Beknopte eenmalige levering:  toelicht ing op de tabel  9 van 12 



 

 
klasse definit ie 

goed hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Lim burg:  10 of m eer punten 

zeeklei, laagveen en r ivierengebied:  8 of meer punten 

redelij k hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Lim burg:  5 – 9 punten 

zeeklei, laagveen en r ivierengebied:  5 – 7 punten 

mat ig 3 – 4 punten 

slecht  1 – 2 punten 

niet  0 punten 

 

Nachtvlinders ( m icro’s en m acro’s)  

De groepen van macro-  en m icronachtvlinders zijn soortenrij ke groepen. Uit  ervaring is 

gebleken dat  het  niet  makkelij k is om  alle soorten die in een hok voorkom en binnen 

enkele bezoeken en met  slechts enkele onderzoeksm ethoden vast  te stellen. Goed 

nachtvlinderonderzoek bestaat  daardoor eigenlij k uit  het  veelvuldig bezoeken van een 

gebied gedurende vele jaren en in vele seizoenen met  verschillende technieken ( licht , 

st roopsm eren, zichtwaarnem ingen, etc.) . Pas dan kan er een com pletere indruk bestaan 

van het  werkelij ke aantal soorten dat  er voor komt . Om een indicat ie te hebben van de 

soortenrij kdom  in een gebied is het  noodzakelij k de kennis van de om liggende hokken te 

bet rekken bij  de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde m ethode gaat  

uit  van de verhouding tussen het  aantal waargenom en soorten en het  aantal theoret isch 

waar te nem en soorten. Dit  geschiedt  voor beide soortgroepen apart . Dat  moet  ook wel, 

want  het  aantal waarnem ers, het  aantal soorten en het  aantal waarnem ingen per groep 

verschilt  enorm . 
Voor beide soortgroepen wordt  per kilometerhok het  aantal soorten bepaald dat  er is 

vastgesteld en het  aantal soorten dat  er theoret isch zou kunnen voorkom en. Hierbij  

wordt  gebruik gem aakt  van de kennis over om liggende hokken. De verhouding van 

beide aantallen resulteert  in het  algemeen in een zeer laag getal, want  vaak ligt  het  

aantal waargenomen soorten enorm  veel lager dan het  aantal te verwachten soorten. 

De oorzaak is meestal dat  er nog niet  voldoende onderzoek is geweest  in een gebied. 

De resulterende waarden worden nu verder geclassif iceerd op basis van het  oordeel van 

een expert . 

klasse definit ie;  percentage aanget roffen soorten van theoret isch totaal aantal 

goed 21%  – 100%  

redelij k 7%  -  20%  

mat ig 4%  -  6%  

slecht  0%  -  3%  

niet  geen waarnem ingen 

 

Beknopte eenmalige levering:  toelicht ing op de tabel  10 van 12 



 

Libellen ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Libellen vliegen niet  gedurende het  gehele jaar. De m eeste soorten vliegen in een 

generat ie, die vaak niet  meer dan zes tot  acht  weken duurt . De waarnem ingen zijn 

gebaseerd op de waarnem ingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of 

larvenhuidjes. De m omenten in een jaar dat  in een kilom eterhok naar libellen is 

gekeken bepaalt  dus de kans dat  de aanwezige soorten allem aal gezien zijn. Voor de 

bepaling van de volledigheid van het  onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid 

waarnem ingen in een kilom eterhok en het  aantal m aanden dat  er waarnem ingen zijn 

gedaan.  

klasse definit ie 

goed waarnem ingen uit  m eer dan 3 m aanden;  of 

m eer dan 10 waarnem ingen uit  2 of 3 m aanden;  of 

m eer dan 25 waarnem ingen uit  m inim aal 1 m aand 

redelij k 10 of m inder waarnem ingen uit  2 of 3 m aanden;  of 

m inder dan 26 waarnem ingen uit  1 m aand 

m at ig 10 of m inder waarnem ingen, waarbij  de gezam enlij ke set  van waarnem ingen uit  

m axim aal 1 m aand 

slecht  n.v.t .  

niet  geen waarnem ingen 

 

Sprinkhanen ( 2 0 0 0  –  2 0 1 0 )  

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te t reffen. Het  is daardoor 

mogelij k om  t ijdens twee bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart  te 

brengen (onderzoeksintensiteit  =  goed) . Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is 

afgelegd kunnen er soorten zijn gem ist  (onderzoeksintensiteit  =  m at ig) . De categorieën 

slecht  en redelij k worden dus niet  ingevuld. 

klasse definit ie 

goed 2 bezoeken aan het  gebied gebracht  

redelij k n.v.t .  

mat ig 1 bezoek aan het  gebied gebracht  

slecht  n.v.t .  

niet  geen waarnem ingen 

 

Overige ongew ervelden  

Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met  beleidsrelevante 

soorten (de Habitat r icht lij n, de Flora-  en faunawet  en de Rode Lij st ) . Het  gaat  om:  bijen, 

kevers, m ieren, bloedzuigers en mollusken van de Habitat r icht lij n. Om dat  het  groepen 

bet reft  met  een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden 

van waarnem en en gegevens verzamelen niet  eenduidig. Bovendien bet reft  het  hier 

gepresenteerde bestand een opsom m ing van deze verschillende groepen. Daardoor kan 

een indicat ie voor de bepaling van de volledigheid niet  gegeven worden.  

 

Beknopte eenmalige levering:  toelicht ing op de tabel  11 van 12 



 

Beknopte eenmalige levering:  toelicht ing op de tabel  12 van 12 

Zeeorganism en 

De groep van zeeorganism en is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systemat iek 

uitgewerkt  om  onderzoeksvolledigheid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocat ies 

langs de kust  die frequent  worden onderzocht  door waarnemers van ANEMOON. Voor 

deze locat ies wordt  aangenomen dat  ze goed zijn onderzocht .  

 

klasse definit ie 

goed vaste duiklocat ies ANEMOON 

redelij k n.v.t .  

m at ig n.v.t .  

slecht  n.v.t .  

niet  geen waarnem ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
tekstversie d.d. 24 augustus 2010  
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3300 m2 verharding
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Voor de groenstructuur is gekozen voor inheemse soorten met waarden voor de omliggende natuur. Er wordt met name 
gebruik gemaakt van waard- en drachtplanten. Deze plantsoorten bieden voedsel aan insecten en overige organismen. 
De inheemse soorten hebben een meerwaarde doordat dieren en planten zich aan de oorspronkelijke soorten hebben 
aangepast. Daarnaast zijn inheemse soorten van nature beter bestand tegen het klimaat en minder vatbaar voor ziekten 
en plagen. Door deze soorten toe te voegen aan het gebied wordt de ecologische waarde verhoogd. De soorten worden 
procentueel over het parkeerterrein verspreid. 

Bomen
Aantal:  104 stuks
Soorten: Mix van inheemse boomsoorten

Boomsoorten:

Naam:  Alnus glutinosa - Zwarte els 

Naam:  Quercus robur - Zomereik

Naam:  Salix alba - Knotwilg

Naam:   Acer campestre - Veldesdoorn

Naam:  Populus nigra - Zwarte populier

Naam:   Fraxinus excelsior - Es

Groenstructuur

1 2

3 4

1

2

3

4



Ruimtelijke onderbouwing project Rietpluim De Rooy Hoveniers | juli 2017

Beplanting
Aantal:  1185 m2
Soorten: Mix van inheemse heesters en kruidachtigen

De plantstroken op het parkeerterrein bestaan uit een samenstelsel van verschillende boom- en heestersoorten in de vorm van bosplantsoen. Na verloop van tijd 
zullen er groene bosschages ontstaan met een kruidenlaag, heesterlaag en een boomlaag. Evenals bij de bomen zal het sortiment van soorten een bijdrage leveren 
aan zijn omgeving. De groeiwijze van het bosplantsoen maakt dat vogels en dergelijke dieren zich kunnen nestelen en makkelijk aan voedsel komen. Er wordt rekening 
gehouden met 1 heester per m2 verspreid over de plantvakken.

Heestersoorten bosplantsoen:

Naam:  Corylus avellana - Hazelaar  

Naam:  Amelanchier lamarckii - Krentenboompje  

Naam:  Rosa canina - Hondsroos 

Naam:  Cornus alba ‘Sibirica’ - Rode kornoelje   

Naam:  Viburnum opulus - Gelderse roos   

Naam:  Philadelphus ‘Virginal’ - Boerenjasmijn 
   
Naam:  Crataegus monogyna - Eenstijlige meidoorn 

Naam:  Salix ealeagnos ‘Angustifolia’ 

Naam:  Ligustrum vulgare - Wilde liguster

Naam:  Alnus glutinosa - Els 

Naam:   Acer campestre - Veldesdoorn 

Naam:  Sambucus nigra - Vlier 
    

5 6

7 8

9 10

5

6
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Hagen
Aantal:  415 m1
Soort:  Fagus sylvatica - Haagbeuk

Grasland
De parkeerplaatsen bestaan uit grasroosters (zie volgende pagina). De randen langs het parkeerterrein, 
tussen de vakken bosplantsoen, worden ingevuld met bloemrijk grasland. Dit gras is naast zijn fraaie 
uitstraling ook aantrekkelijk voor verschilende soorten fauna, wat de ecologische waarden versterkt. 
Het gebied rondom de parkeerplaatsen in het overloopgebied wordt extensief grasland. Naar behoefte 
kan het terrein worden geopend. 

Grasranden langs parkeerterrein
Aantal:  895 m2
Soort:  Bloemrijk grasland

Gras overloopgebied buiten parkeerplaatsen 
Aantal:  2594 m2
Soort:  Grasland

11

12

11

12
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Het grootste deel van het parkeerterrein bestaat uit waterdoorlatend split op splitmatten. Split is makkelijk te 
onderhouden en het terrein is goed begaan- en bereikbaar. Auto’s worden geparkeerd op gras, er wordt een kunststof 
constructie aangebracht met een grasraster. De constructie zorgt voor infiltratie en stevigheid.

Doorgaande wegen

Aantal:  3160 m2
Soort:  Bronssplit 8/11 mm

Voetpad vanaf het gebouw

Aantal:  112 m2
Soort:  Gebakken klinkers

Parkeerplaatsen

Aantal:  324pp = 4050 m2
Soort:  Grasraster constructie 
  (naar behoefte grastegels)

Verharding

13 14 15

13

14

15
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Deze tekening is eigendom van de Rooy Hoveniers B.V.

en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gebruikt,

vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld worden.

Deze tekening moet worden gezien als een

esthetische uiting van de voorgestelde vormgeving.

Alle maten dienen in het werk

nagemeten te worden.

Opdrachtgegevens:

Plan buitenruimte Partycentrum de Rietpluim

Oude Kerkstraat 6

4271 BC Dussen

Ontwerp voor tuin en landschap

Bestaande lantaarn
verplaatsen

`

Hagen van Fagus sylvatica

Gebakken klinkerverharding

Bronssplit 8/11 mm

Parkeren op gras

Inspiratie bomenrij

Bosplantsoen gemarkeerde vakken totaal 690 m2 = 690 stuks

Grasland gemarkeerde ruimte totaal 684 m2 = 6,84 are

Solitaire bomen 20 stuks

Meerstammige heesters 6 stuks



Kwaliteitsverbetering De Rietpluim te Dussen

locatie : De Rietpluim te Dussen (uitbreiding parkeerplaats De Rietpluim aan overzijde van de weg)

projectnummer : 1706/032/LM

versie : versie 2

opgesteld :19 oktober 2017

door : Lonneke Michielsen

gecontroleerd : Robert van de Voort

eenheid hoeveelheid eenheidsprijs totaalwaarde

m
2

10.000 5,00€                 50.000,00€            
 

m
2

10.000 10,00€               100.000,00€          
 

50.000,00€            
20%

10.000,00€           

stuks 20 53,64€               1.072,80€              
stuks 690 1,37€                 945,30€                 

stuks/m
1

6 1,50€                 9,00€                     
are 6,84 14,00€               95,76€                   

stuks 20 55,40€               1.108,00€              
stuks 690 28,80€               19.872,00€            

m
1

6 11,70€               70,20€                   
Onderhoud grasranden en siergazon langs het parkeerterrein are 6,84 92,00€               629,28€                 

23.802,34€           

10.000,00€            
23.802,34€            

Onderhoud bosplantsoen

Snoeien van bomen

Verschil

Factor % waardevermeerdering als tegenprestatie

Bestemming parkeerterrein

In het kader van artikel 2.2 uit de Verordening Ruimte wordt een kwaliteitsverbetering van het landschap vereist. De gemeente Werkendam heeft, zover 

bij Tritium bekend is, geen beleidsnota ten aanzien van de landschapsinvesteringsregel. Daarom vallen we terug op de Kwaliteitsverbetering van het 

landschap in de regio West-Brabant van 18 december 2014.

Als handvat voor de waardebepaling van de huidige en toekomstige gronden zijn documenten van de gemeente Boxtel (De ambitie van Boxtel - 

beleidsregels kwaliteitsverbetering voor het buitengebied, 2015) en gemeente Gemert-Bakel (Bestemmingsplan Buitengebied, voorontwerp 2016) 

gehanteerd.

Waardebepaling grond

Instandhouding groenvoorzieningen voor een periode van 10 jaar

Aanleg groenvoorzieningen

Aanbrengen bomen

Aanbrengen bosplantsoen

Omschrijving

Huidige situatie

Bestemming 'Agrarisch gebied' 

Nieuwe situatie

Scheren meerstammige heesters 

Bijdrage tegenprestatie

Totaal excl. BTW

Aanbrengen meerstammige heesters 

Kosten tegenprestatie

Aanbrengen grasranden en siergazon langs het parkeerterrein

Conclusie

De tegenprestatie, die in het kader van de kwaliteitsverbetering moet worden geleverd, wordt gehaald.

Bijdrage tegenprestatie

Totaal tegenprestatie (excl. BTW) uitbreiding parkeerplaats De Rietpluim aan overzijde weg


