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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van RBOI-Rotterdam bv is een historisch onderzoek verricht voor de projectlocatie 
Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen-Rijswijk.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkeling van de locatie 
alsmede de aanvraag van een omgevingsvergunning.  
 
Doel van het onderzoek is op basis van de locatiespecifieke informatie (historie en huidige situatie) 
vast te stellen in hoeverre een verontreiniging van de bodem verwacht kan worden. 
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het feitelijk onderzoek van de bodem (= 
veld- en laboratoriumonderzoek). Echter niet in alle situaties zal na het uitvoeren van een 
vooronderzoek een compleet bodemonderzoek nodig zijn. De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en 
laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.  
 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725 en omvat in hoofdlijn het verzamelen 
van informatie over: 
 

- het vroegere gebruik van de locatie en de directe omgeving tot aan het heden, zodat 
duidelijk is waar potentiële bodemverontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden 
en/of thans plaatsvinden; 

- het huidige gebruik van de locatie, zodat duidelijk is waar voor bodemverontreiniging 
kritische locaties bekend zijn. Deze informatie is tevens van belang, indien een analyse 
wordt uitgevoerd van de risico’s die het gevolg zijn van de bodemverontreiniging; 

- het toekomstig gebruik van de locatie. Dit is van belang bij bouw- of herinrichtingsplannen, 
zodat kan worden beoordeeld of de bodem geschikt is voor de geplande bebouwing en het 
hierbij horende bodemgebruik. In die gevallen dat van de locatie grond zal worden 
ontgraven en elders worden toegepast binnen de werkingssfeer van het 
Bouwstoffenbesluit is het van belang om de te ontgraven partij grond ruimtelijk te kunnen 
definiëren. Het toekomstig gebruik is ook van belang bij nulsituatie-onderzoek, waarvoor 
geldt dat de aard van de toekomstige potentiële verontreinigingsbron bekend moet zijn. 
Aan dit aspect zal in een vervolgfase aandacht worden besteed; 

- de bodemopbouw en geohydrologische situatie. 
 
Leeswijzer 
Een beschrijving van de geohydrologie, onderzoekslocatie en de historische informatie is 
weergegeven in hoofdstuk 2.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de conclusies van het vooronderzoek verwoord en gekoppeld, waar mogelijk, 
aan een bruikbaar advies voor de mogelijk te nemen vervolgstappen.  
 
In hoofdstuk 4 zijn de factoren beschreven die de verkregen resultaten mogelijk beïnvloeden.  
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
2.1. ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te worden 
overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
Het onderhavig onderzoek is uitgevoerd op basisniveau conform NEN 5725. In dit kader is 
informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen van 
onderhavige rapportage.  
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor het 
te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter gerekend 
vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Genoemde afstand betreft een arbitraire keuze.  
 
 
2.2. REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Teneinde inzicht te kunnen verkrijgen in de samenstelling van de diepere bodemlagen is de 
Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 38 west (Gorinchem) geraadpleegd. Deze is uitgegeven 
door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG). De regionale geohydrologische 
opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Deklaag 
Over het algemeen wordt de slecht doorlatende deklaag gevormd door de Westland formatie en 
bestaat uit een afwisseling van klei en veen. De dikte van de deklaag op de onderzoekslocatie 
bedraagt circa 11 meter. De verticale hydraulische weerstand van de deklaag bedraagt tussen de 
500 en de 1000 dagen. 
 
1e watervoerende pakket 
Het eerste watervoerende pakket wordt globaal gevormd door goed doorlatende afzettingen tussen 
de slecht doorlatende deklaag en de scheidende laag. De eerste watervoerende laag bestaat uit 
uiterst grof tot en met middel grof zand afgewisseld met zwak slibhoudend, matig grof tot en met 
matig fijn zand. In de nabijheid van de onderzoekslocatie bedraagt de dikte van dit pakket circa 23 
meter. Het doorlaatvermogen (kD-waarde), zijnde het product van de doorlaatbaarheidscoëfficiënt 
(k) en de dikte (D) van het eerste watervoerende pakket wordt geschat op 1600 m2/d. De 
grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is overwegend westelijk gericht. De 
stijghoogte van het grondwater bedraagt circa 0,83 m-NAP.  
 
1e scheidende laag 
Het eerste en het tweede watervoerende pakket worden gescheiden door fijne slibhoudende 
zanden en klei houdende afzettingen (formatie van Kedichem). De top van de scheidende laag in 
de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een diepte van circa 34 m-NAP en de dikte van dit 
pakket bedraagt ongeveer 31 meter. 
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2e watervoerende pakket 
Het tweede watervoerende pakket wordt voornamelijk gevormd door in het onderzoeksgebied 
aanwezige Formatie van Harderwijk en bestaat voornamelijk uit grovere afzettingen (matig grof 
zand). 
 
2e scheidende laag 
De scheidende laag tussen het tweede en derde watervoerende pakket wordt gevormd door 
slibhoudende en kleiige afzettingen (Formatie van Tegelen) 
 
3e watervoerende pakket 
Het derde watervoerende pakket bestaat uit een afwisseling van matig fijne en matig grove zanden 
en kleilagen (Formatie van Tegelen). Daarnaast wordt het pakket gekenmerkt door het voorkomen 
van schelp- en slibhoudende fijne zanden (Formatie van Maassluis). De top van het derde 
watervoerende pakket in de nabijheid van de onderzoekslocatie ligt op een diepte van circa 118 m-
NAP. De onderzijde van het derde watervoerende pakket komt ongeveer overeen met de overgang 
naar pliocenen afzettingen (Formatie van Oosterhout). De kD-waarde voor het derde 
watervoerende pakket is niet bekend. 
 
 
2.3. BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 1. 
Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Locatie Sportpark en Centrum 

Plaats Giessen-Rijswijk 

Gemeente Woudrichem 

Provincie Noord-Brabant 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 130.120 Y: 422.900 

Kadastrale aanduiding Woudrichem, Sectie H, 322, 1222, 
1296, 1831, 2085, 2087, 2089, 3115, 
3116, 3128, 363 

Oppervlakte  circa 8,5 hectare 

Huidige gebruik sportvelden, openbaar terrein, etc. 

Verharding tegels en onverhard (gras) 
 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Het plangebied ligt op de overgang van Rijswijk naar Giessen in de gemeente Woudrichem. Het 
betreft de sportvelden aan de Almweg – Parallelweg met bijhorende bebouwing en de bebouwing 
aan de Kruisweg-Enghweg ten noorden van de sportvelden en de bebouwing van het zwembad en 
de bibliotheek aan de Hendrik Cornelis Hakstraat ten zuiden van de velden. Het plangebied heeft 
een oppervlakte van ongeveer 8,5 hectare. Men is voornemens het plangebied te herontwikkelen. 
De sportvelden zullen opnieuw ingericht worden, waardoor ruimte zal ontstaan om diverse 
bebouwing te realiseren (woningen met tuin, school, etc.) en diverse openbare ruimtes.  
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Figuur 1. Het plangebied (rood omlijnd) op een luchtfoto uit 2010 (bron: Bing Maps) 
 
 
2.4. HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 26 april 2013 is Gemeente Woudrichem geraadpleegd inzake het historische gebruik van de 
onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Ter volledigheid is de verkregen historische 
informatie opgenomen in bijlage 3 van onderhavige rapportage. Voor het verkrijgen van de 
historische informatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 

- www.watwaswaar.nl; 
- Bodemloket (www.bodemloket.nl);  
- Gemeente Woudrichem. 

 
Historische kaarten 
Van het gebied zijn diverse historische kaarten bestudeerd. De historische kaarten zijn van 1936 
tot en met 1988. Op de kaarten is te zien dat in 1981 de sportvelden al aanwezig waren. Vanaf 
1981 tot heden is in de nabije omgeving diverse bebouwing gerealiseerd.   
 

 
1936 

 
1958 

 
1969 

 
1981 

 
1988 

 

http://www.watwaswaar.nl/
http://www.bodemloket.nl/
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Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken gehele plangebied 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden diverse 
milieukundige onderzoeken uitgevoerd, te weten: 
 

1. Grondonderzoek Verlengde Koperwiek door SGS EcoCare B.V. (rapport kenmerk: 13633, 
d.d. 20 april 1988); 

2. Bodemonderzoek Perceel aan de Nachtegaallaan door Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau 
(rapport kenmerk: MA-2814, d.d. 14 december 2004); 

3. Indicatief onderzoek door HWZ milieu (rapport kenmerk: D/930134.PVE/svd, d.d. 
september 1993); 

4. Bodemonderzoek Kruisstraat 11-13 door Milieu Meetdienst Innogas b.v. (rapport kenmerk: 
291060R2990/p, d.d. december 1999); 

5. Verkennend bodemonderzoek Jagerspad 7 door Inpijn-Blokpoel Arkel Milieu (rapport 
kenmerk: MA-1727, d.d. 15 maart 2000). 

 
Uit de rapportages van de punten 1 t/m 4 blijkt dat er geen verontreinigingen zijn aangetroffen die 
aanleiding geven tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. 
 
Uit de rapportage van punt 5 blijkt dat op de locatie een verontreiniging met minerale olie aanwezig 
was. De verontreiniging is volledig gesaneerd en uit de controleanalyses blijkt dat er geen 
verhoogde gehalten aan minerale olie aanwezig zijn. 
 
Verdachte activiteiten 
Ter plaatse van het zwembad (De Kikvors) is een opslag aanwezig met chloorbleekloog. 
 
Het voormalige gebruik van de locatie is naar alle waarschijnlijkheid weiland (zie historische 
kaarten). Op de locatie waren in het verleden watergangen aanwezig. Onbekend is waarmee de 
watergangen zijn gedempt. 
 

Verspreid over de locatie zijn diverse gebouwen aanwezig. Vooralsnog is ervan uitgegaan, 
behoudens de opslag van chloorbleekloog, dat er geen activiteiten plaatsvinden die een mogelijke 
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
Gemeente Woudrichem beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. De 
onderzoekslocatie is gedeeltelijk gelegen in zone welke een bodemkwaliteitsklasse kent als 
“Wonen” en “AW2000”.  
 
Daarnaast ligt het plangebied in zone 1 (bovengrond) en zone 5 (ondergrond). 
 
Uit de gegevens van de rapportage bodembeheer blijkt dat in de onderzoekslocatie geen 
verhoogde achtergrondgehalten verwacht worden. 
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3. CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 

Conclusies vooronderzoek 
Uit de verzamelde historische gegevens kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, de opslag van chloorbleekloog als aandachtspunt aanwezig is met betrekking 
tot het veroorzaken van een mogelijke bodemverontreiniging.  
 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart blijkt dat er geen verhoogde achtergrondgehalten verwacht 
kunnen worden op de onderzoekslocatie. 
 
Uit de resultaten van voorgaande onderzoeken blijkt dat licht verhoogde gehalten/concentraties in 
de grond en in het grondwater kunnen voorkomen. 
 
Conform de huidige regelgeving is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning de verplichting 
dat een milieukundig bodemonderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd dient te worden. Echter, 
gezien alleen de opslag van chloorbleekloog aanwezig is als aandachtspunt tot het veroorzaken 
van een mogelijke bodemverontreiniging, kan een (volledig) onderzoek conform de NEN 5740 ons 
inziens achterwege blijven.  
 
Ons inziens behoeft er alleen een onderzoek plaats te vinden ter plaatse van de opslag 
chloorbleekloog. Het overige terrein kan ons inziens indicatief onderzocht worden door middel van 
een eigen strategie. 
 
Mogelijk dienen de voormalige watergangen tevens onderzocht te worden. 
 
Advies 
Geadviseerd wordt onderhavige rapportage voor te leggen aan het bevoegd gezag, aangezien 
voornoemde instantie haar eindoordeel geeft omtrent de onderzoeksresultaten en geformuleerde 
conclusies. 
 
 
IDDS Milieu bv 
Noordwijk (ZH)
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4. BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige vooronderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, het vooronderzoek is gebaseerd op de beschikbare historische 
informatie. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het vooronderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat bepaalde informatie niet kan worden achterhaald. IDDS acht zich niet aansprakelijk 
voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Meer informatie over ons bedrijf en 
kwalificaties kunt u vinden op onze website www.idds.nl 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het vooronderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (van meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. In dit kader is met name het gekozen geografische 
besluitvormingsgebied en de onderzoekslocatie voor het vooronderzoek van belang.   
 



BIJLAGE 1 
OVERZICHTSKAART 



600
0

400200 1000m800

SCHAAL:

1:25.000

LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE

LOCATIE-KAART

BIJLAGE 1.1

NOORDWIJK (Hoofdkantoor)
's-gravendijckseweg 37
Postbus 126
2200 AC Noordwijk
TEL: 071 - 402 85 86
FAX: 071 - 4035524
EMAIL: INFO@IDDS.NL
www.idds.nl



BIJLAGE 2 
FOTOREPORTAGE 



  

  

  



  

  

  

 



BIJLAGE 3 
HISTORISCHE INFORMATIE 
























































































































