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1. Inleiding
In de directe omgeving van Neerijnen is sprake
van een sterk toenemende vraag naar electriciteit
en vindt steeds meer opwek van electricteit
plaats. Gezien de grote vermogensvraag ten
gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen en de
energietransitie, moet Liander het huidige station
aan de Van Pallandtweg 1 uitbreiden. Om dit te
kunnen realiseren is een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk.

perceel in haar omgeving als de beeldkwaliteit van
de bebouwing op het perceel.
Allereerst is een landschappelijke analyse
gemaakt van de locatie in haar omgeving (H2),
met aandacht voor de ruimtelijke karakteristieken
in relatie tot de beoogde ontwikkeling van
het perceel. Op basis van de analyse worden
ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd m.b.t. de
inrichting van het perceel (H3). Deze zijn bedoeld
als handvatten voor de landschappelijke inpassing
en het beeldkwaliteitsvoorstel. In navolging van
de uitgangspunten zijn twee inpassingsvarianten
opgesteld (H4 en H5). Later in het proces zal een
keuze gemaakt worden tussen deze varianten.
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Het nieuwe regelstation zal worden
opgebouwd aan de hand de
standaarden, afmetingen en eisen ten
aanzien van techniek en beveiliging
van Liander voor de realisatie van
een regelstation (figuur 1.3). Het
terrein heeft een toegangsweg voor
onderhoud en is omsloten door een
hekwerk.
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Waar bestaat een regelstation uit?
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De gemeente heeft te kennen gegeven dat het
station landschappelijk goed ingepast moet
worden. Hiervoor is voorliggend document
opgesteld. In dit document wordt ingegaan op
zowel de landschappelijke inpassing van het

2. Analyse locatie
Het perceel aan de Van Pallandtweg 1 is gelegen
te gemeente West-Betuwe in het dorp Neerijnen
(zie figuur 2.1 en 2.2.). De locatie ligt in het
buitengebied van het rivierenlandschap.

2.1 Ontstaan van het landschap

In het rivierenlandschap heeft de rivier de structuur
van het landschap bepaald. Tegenwoordig
is dit nog herkenbaar aan de uiterwaarden,
dijken, oeverwallen, komgronden en oude
en meestromende geulen. Zoals te zien op
de geomorfologische kaart van figuur 2.2 ligt
het perceel aan de Van Pallandtweg 1 op de
oeverwal van een verdwenen rivierloop: op
een stroomrugglooiing op de grens van een
rivierkomvlakte. Deze geomorfologische eenheden
zijn hoofdzakelijk ontstaan door fluviatiele
processen in een geologische tijdperk waarin
geen (peri)glaciale omstandigheden heersten. De
stroomrug is herkenbaar als een lichte verhoging in
het landschap.
Op de reeks historische topografische kaarten
van figuur 2.4 (op de volgende pagina) is te zien
hoe de locatie zich door de tijd ruimtelijk heeft
ontwikkeld. Neerijnen ontstaat als een nederzetting
aan een oude zijstroom van de Waal. Wat opvalt is
dat op en rond het perceel aan de Van Pallantweg
zich rond 1850 veel boomgaarden bevinden
(karakteristiek voor de oeverwal, zie ook paragraaf
2.2). Tussen 1900 en 2000 verdwijnen deze van
het perceel en de naastgelegen percelen.

2.2 Landschappelijke kenmerken en
kwaliteiten

Stroomruggen als voormalige oeverwallen zijn
al sinds de prehistorie een ideale plek om te
wonen vanwege de verhoogde ligging en de
vruchtbare grond. De grond is geschikt voor
akkerbouw en fruitteelt. Karakteristieken van dit
landschap zijn: onregelmatige blokverkaveling,
oude wegenpatronen, kastelen, boomgaarden,
bos, hagen en laanbomen. Het landschap
heeft een kleinschalig besloten karakter dat een
sterk contrast vormt met de grootschalig open
komgebieden (figuur 2.5).
Qua beplanting zijn op de oeverwallen de
oorspronkelijke loofbossen vrijwel verdwenen
vanwege ontginning voor akkers en fruitteelt.
Struiken en bomen die hier vroeger algemeen
voorkwamen zijn Eenstijlige meidoorn, Hondsroos,
Wilde kardinaalsmuts, Sleedoorn en Gladde iep
(Inventarisatie van autochtone bomen en struiken
in de terreinen van Het Geldersch Landschap,
mei 2006). Het afgelopen jaar zijn er in en rond
Neerijnen veel essen gekapt in verband met de
essentaksterfte. De gekapte bomen worden
vervangen door andere soorten, zoals eiken,
kersen en lindes. Ook geschikt kunnen zijn (haag)
beuk, spaanse aak, fladder iep, esdoorn en
hazelaar (Praktijkadvies Essentaksterfte VBNE,
2018).

Figuur 2.1 Luchtfoto richting het zuiden met de beoogde locatie bij Pallandtweg 1 op de grens van de

oeverwal (kleinschalig besloten gebied, bos) en komgrond (weids open gebied, grasland, aan de rand van
de landgoederenzone van Neerijnen en Waardenburg (o.b.v. Apple Kaarten)
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Figuur 2.2 Ligging locatie (puntsymbool) aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen (uitsnede Open Topografie Nederland)

Figuur 2.3 Ligging locatie (puntsymbool) op de rand van een stroomrugglooiing en rivierkomvlakte (uitsnede
Geomorfologische kaart Nederland 1:50.000)
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Figuur 2.4 Historische kaartenreeks van het perceel en haar directe omgeving (uitsnedes Topotijdreis.nl)
Neerijnen ontstaat als een nederzetting aan een oude zijstroom van de Waal. Diverse kastelen werden gebouwd
en vormden een landgoederenzone langs de rivieren. Op en rond het perceel bevinden zich rond 1850 veel
boomgaarden. Tussen 1900 en 2000 verdwijnen deze van het perceel en de naastgelegen percelen en wordt het
grasland.
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Figuur 2.5 Het landschap rondom Neerijnen wordt gekarakteriseerd door de combinatie van open en besloten
landschap. Onregelmatige blokverkaveling, oude wegenpatronen, kastelen, boomgaarden, bos, hagen en laanbomen
geven het gebeid een kleinschalig besloten karakter (boven) dat een sterk contrast vormt met de grootschaligere
open komgebieden (onder).

2.3 Huidige situatie plangebied

Het nieuwe regelstation aan de Van Pallandtweg/
Kaalakkerstraat is een uitbreiding van het ernaast
gelegen huidige regelstation (figuur 2.6). Het
huidige gebruik van het perceel voor het nieuwe
regelstation is agrarisch.
Naast de beoogde locatie bevindt zich ook
Stroomhuis Neerijnen (figuur 2.10), dat in een
verder verleden voor elektriciteitsvoorziening
zorgde en waarin tot voor kort (naar verwachting
in de toekomst wederom) daghoreca is gevestigd
met uitzicht op de planlocatie. Dit stroomhuis
uit de jaren ‘50 toont zich door haar architectuur
met zadeldak, witte accenten en raampartijen
nadrukkelijk aan het landschap. Vanaf de
Kaalakkerstraat en de 2e Tieflaarsestraat is dit
gebouw zichtbaar, met de besloten bosrand
erachter. Het ernaast gelegen huidige regelstation
is een eenvoudig bakstenen gebouw dat verstopt
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ligt achter dichte bosschages. Dit gebouw
is slechts een klein beetje zichtbaar over de
toegangsweg vanaf de Kaalakkerstraat.
In de directe omgeving van het plangebied
zijn twee ontwikkelingen gaande. Ten westen
van de locatie wordt een nieuw landgoed
ontwikkelt, Landgoed Het Heuvelbosch (figuur 2.7).
Op dit landgoed worden drie wooneenheden
gerealiseerd. Daarnaast wordt het 5,5 hectare
groot landgoed grotendeels openbaar waarmee
het recreatieve netwerk in de omgeving wordt
versterkt. Ten zuiden van het plangebied wordt
een werkschuur voor stichting Het Geldersch Landschap
gerealiseerd. Deze nieuwe werkschuur gaat dienen
als uitvalbasis voor onderhoudswerkzaamheden
in het bos, als opslag plaats voor materiaal en
opstelplaats voor voertuigen.
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Figuur 2.6 Ligging beoogde locatie nieuw regelstation aan de Van Pallandtweg 1. Er tegenover bevindt zich cultureel
centrum Stroomhuis Neerijnen in een voormalig regelstation van Nuon. (uitsnede Apple Maps 2018)

Figuur 2.7 Impressie landgoed Het Heuvelbosch dat
gebouwd wordt ten westen van de locatie voor het
nieuwe regelstation

Figuur 2.8 Plannen voor de nieuwe werkschuur van
stichting Het Geldersch Landschap aan de Van
Pallandtweg

Figuur 2.10 Het Stroomhuis, voormalige regelstation met
publieke functie, ontsloten vanaf de Van Pallandtweg,
gelegen ten zuiden van locatie voor het nieuwe station

Figuur 2.11 Het huidige regelstation, gelegen ten zuiden
van de locatie voor het nieuwe regelstation en ontsloten
vanaf de Kaalakkerstraat
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2.4 Zicht op het nieuwe regelstation

Het nieuwe regelstation aan de Van Pallandtweg
zal vanaf verschillende kanten zichtbaar zijn (zie
figuur 2.12). Vanaf de Kaalakkerstraat hebben
voorbijgangers van dichtbij zicht op de locatie
(zie nummer 1 & 2). De Kaalakkerstraat loopt
aan de noordzijde van de locatie over in de 2e
Tieflaarsestraat. Vanaf deze weg (nummer 3)
hebben voorbijgangers zicht op de noordzijde van

het toekomstige regelstation. Wanneer het station
parallel aan de Kaalakkerstraat geplaatst wordt,
dan hebben voorbijgangers vanaf deze locatie
zicht op de achterzijde van het regelstation, daar
waar de transforruimtes staan.
Bezoekers van Het Stroomhuis (5) en het
toekomstige Landgoed Het Heuvelbosch (4)
hebben ook zicht op de locatie.

Figuur 2.12 Conclusies ruimtelijke analyse beoogde locatie (zie gestippelde rode contour):
locatie ligt op grens besloten en open gebied en raakt aan diverse landschappelijke (zicht)lijnen.
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Zicht vanaf nummer 1: op beoogde locatie aan rand van besloten gebied, bezien vanaf Kaalakkerstraat

Zicht vanaf nummer 2: op beoogde locatie aan rand van besloten gebied, bezien vanaf 2e Tieflaarsestraat

Zicht vanaf nummer 3: op beoogde locatie aan rand van besloten gebied, bezien vanaf 2e Tieflaarsestraat
Figuur 2.10 Zicht op de beoogde locatie voor het nieuwe regelstation (Google Maps 2020)
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3. Ruimtelijke uitgangspunten en
inpassingsconcept
Vanuit de landschappelijke analyse van de omgeving van Neerijnen en de beoogde locatie zijn de
volgende drie uitgangspunten voor de positionering en vormgeving van het nieuwe regelstation opgesteld:

Uitgangspunt 1: Ensemble van ‘drie generaties
stroomhuizen’

Het nieuwe regelstation komt bij het oude stroomhuis
en het huidige regelstation te staan. Samen vormen
zij een ensemble en vertellen het verhaal van ‘drie
generaties stroomhuizen’. Door de drie stroomhuizen
zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen en de oriëntatie
en het materiaalgebruik van het nieuwe regelstation af
te stemmen op het oude stroomhuis en regelstation
vormen ze een samenhangend geheel.

Uitgangspunt 2: Oriëntatie richting de Van
Pallandtweg, ontsluiting op de Kaalakkerstraat

Het oude stroomhuis is rond 1950 aangelegd aan
het ontginngingslint en heeft zijn toegang aan de Van
Pallandtweg. Bij de aanleg van het huidige regelstation is
de oriëntatie richting de Van Pallandtweg aangehouden,
maar is een inrit aan de Kaalakkerstraat aangelegd.
Uitgangspunt voor het nieuwe regelstation is om de
oriëntatie van het station aan te laten sluiten op het
oude stroomhuis en huidige regelstation. Omwille van
technische redenen zal de ontsluiting van het nieuwe
regelstation, net als de ontsluiting van het huidige
regelstation, aan de Kaalakkerstraat gerealiseerd
worden. Na aanleg van het nieuwe regelstation zal de
inrit naar het huidige regelstation behouden blijven, maar
een informele en onopvallende uitstraling krijgen door
middel van grasbetontegels, zodat er een rustiger beeld
ontstaat. Op deze manier kan deze inrit nog wel gebruikt
worden voor het terrein van de nieuwe werkschuur van
Het Geldersch Landschap.

Uitgangspunt 3: Stroomhuizen in de bosrand

Figuur 3.1 Verbeelding uitgangspunt 1t/m 3.
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Het oude stroomhuis en huidige regelstation liggen in
de bosrand. Het nieuwe regelstation wordt zo goed
mogelijk ingepakt met beplanting zodat deze net als
het huidige regelstation minder zichtbaar is vanuit de
omgeving. Omdat er rondom het nieuwe regelstation
veel kabels worden aangelegd is het niet mogelijk om
het regelstation helemaal in te pakken met een dichte
beplantingsrand. De beplanting in de groene zoom
bestaat uit gebiedseigensoorten en sluit aan bij de
bestaande soorten ter plaatse. Het oude stroomhuis blijft
vanaf de 2e Tieflaarsestraat zichtbaar doordat deze zijde
van het oude stroomhuis zoveel mogelijk vrij blijft van
beplanting.

Inpassingsconcept

De landschappelijke inpassing van het nieuwe
regelstation vertelt het verhaal van de ‘drie
generaties stroomhuizen’, gelegen in de rand
van de landgoederenzone op de overgang van
kleinschalig besloten en open landschap.
Het nieuwe regelstation is als onderdeel van de
‘drie generaties stroomhuizen’ gelegen in de
rand van de landgoederenzone. Het ensemble is
georiënteerd richting de Van Pallandtweg en de
inritten aan de Kaalakkerstraat zijn ondergeschikt
aan de toegang aan de Van Pallandtweg.

Door een groene zoom van beplanting rondom
het nieuwe regelstation gaat het gebouw op in de
bosrand.
De achterzijde van het oude stroomhuis blijft vrij
van beplanting, zodat dit gebouw zichtbaar blijft
vanaf de 2e Tieflaarseweg. Zo blijft ook het zicht
vanuit het oude stroomhuis op het open grasland
behouden.

Figuur 3.2 Schematische
weergave inpassingsconcept
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4. Variant 1
Op basis van het in H3 toegelichte inpassingsconcept en diverse gesprekken met
belanghebbenden zijn twee inpassingsvarianten opgesteld. De positie van het regelstation
is in beide varianten nagenoeg hetzelfde. De materiaalkeuze en keuze voor type beplanting
rondom het regelstation verschillen per variant. In dit hoofdstuk vindt u de plankaart, toelichting,
referentiebeelden en 3D impressies van variant 1.

4.1 Plankaart variant 1

Het nieuwe terrein wordt verbonden met het terrein van
het huidige regelstation. Zo kunnen de parkeerplaatsen,
die nodig zijn voor het onderhoud, gecombineerd
worden en blijft de hoeveelheid hekwerk minimaal.
Tussen het nieuwe en huidige regelstation wordt ruimte
gereserveerd voor een eventuele toekomstige uitbreiding.
In variant 1 is het terrein van het nieuwe regelstation
tegen de oostgrens van de grondaankoop geschoven
zodat er aan de kant van de Kaalakkerstraat zoveel
mogelijk ruimte is voor de groene zoom. In deze groene
zoom wordt, waar technisch mogelijk, bosplantsoen
beplanting geplant. De precieze plaatsen en aantal
bomen in relatie tot boomsoorten is nader te definiëren in
beplantingsplan.
De oostzijde van het regelstation is vrij van beplanting
om het zicht op het open grasland vanuit het oude
stroomhuis zo goed mogelijk te behouden. Omdat het
hekwerk aan deze zijde vanuit het stroomhuis zichtbaar
is, wordt een fraai hekwerk toegepast (zie referentie
beelden p.17).

Het nieuwe regelstation bestaande uit het
gebouw met installaties en daaraan grenzend drie
transformatorruimtes zonder dak. Op het lage deel
van het dak zonnepanelen in oostwest-opstelling in
een strak en gelijkmatig grid op het dak, in lijn met
de voorgevel van het gebouw.
• Enige open ruimte rondom

Bosplantsoen rondom regelstation
Fraai hekwerk rond regelstation
Gras op perceel regelstation

Inrit/toegang tot nieuw regelstation
aan de Kaalakkerstraat
Ruimtereservering eventuele
toekomstige uitbreiding regelstation

Informele inrit huidig regelstation
aangelegd in grasbetontegels;
toegang werkschuur mogelijk
gekoppeld aan deze inrit

Toekomstige werkschuur
van stichting Het Geldersch
Landschap

Ruimtereservering voor eventuele uitbreiding van de
capaciteit van het regelstation op de lange termijn.
Verharding op het terrein uitgevoerd in lichtgrijze
klinkerbestrating, keperverband.
Parkeerplaatsen op het terrein uitgevoerd in
grasbetontegels voor extra waterinfiltratie.
Hekwerk (1 of 2m hoog) rond het regelstation ter
beveiliging met toegangspoort aan Kaalakkerstraat.
Bosplantsoen Rond het nieuwe regelstation wordt
een groene zoom met bosplantsoen beplanting
geplant.
Gras
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Figuur 4.1 Plankaart variant 1
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4.3 Materialen en beeldkwaliteit

Het nieuwe regelstation maakt onderdeel uit van
het ensemble van stroomhuizen. Het is het derde
gebouw met vergelijkbare functie op deze plek.
Er is gekozen om het materiaalgebruik voor het
gebouw af te stemmen op het materiaalgebruik bij
het oude stroomhuis en huidige regelstation. Voor

het gebouw met installaties zal gebruik worden
gemaakt van een rood/bruine baksteen, passend
bij de bakstenen van het oude stroomhuis. De
transformatorruimtes zonder dak worden volgens
de standaard van beton gemaakt.

Figuur 4.2 Rood/bruine baksteen

Figuur 4.3 De materialen die gebruikt worden voor het nieuwe regelstation

(passend bij stenen oude
stroomhuis) en beton.

worden afgestemd op de materialen die gebruikt zijn bij het oude
stroomhuis.

Figuur 4.4 Op het dak van het lage gedeelte van het station worden zonnepanelen gelegd in

oostwestopstelling, zodat deze vlak en in lijn met de voorgevel van het gebouw kunnen worden geplaatst.
Bij voorkeur worden deze verdiept in het dakvlak geplaatst, zodat deze niet zichtbaar zijn vanuit de
omgeving. Echter omdat vanuit het oude Stroomhuis wel gedeeltelijk op het dak kan worden gekeken, is
het belang dat de panelen zo strak en gelijkmatig mogelijk op het dak worden gelegd.

Figuur 4.5 De bestrating van het station bestaat uit klinkers. Om de hoeveelheid bestrating te minimaliseren

en waterinfiltratie te vergroten kunnen de parkeerplaatsen aangelegd worden met grasbetontegels.
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Figuur 4.6 Het beveiligingshekwerk rond het terrein moet 1 of 2 meter hoog zijn. Omdat het hekwerk

goed zichtbaar is vanuit het oude stroomhuis is de uitstraling ervan belangrijk. Vanuit het oogpunt van
ruimtelijke kwaliteit is gekozen is voor een antraciet/zwart hekwerk met doorgestoken spijlen, zodat deze
zoveel mogelijk wegvalt in de beplanting en tegen de achtergrond van het gebouw. Het voorgestelde
hekwerk met “rimboe-spijlen” oogt modern en vriendelijker dan een normaal hekwerk. In een lagere
variant is deze ook toepasbaar rond de nieuwe werkschuur van stichting Het Geldersch Landschap die
vlakbij gebouwd wordt en ook een nieuw hekwerk zal gaan toepassen. Vanwege de vele hekwerken in de
omgeving is het voor een rustig beeld goed als deze op elkaar worden afgestemd.

Tilia cordata (Winterlinde)

Quercus robur (Zomereik)

Fagus sylvatica (Gewone beuk)

Figuur 4.7 Referenties bomen in bosplantsoen beplanting. Exacte soorten worden afgestemd op soorten

die in de direct omgeving van het huidige regelstation en oude stroomhuis staan en zijn gebiedseigen.

Figuur 4.8 Referenties beplanting. Bosplantsoen met heesters en bomen. Gebiedseigen soorten, passend

bij bos beplanting rondom het oude stroomhuis en huidig regelstation.
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4.3 3D impressies variant 1

Figuur 4.9 Zicht vanaf de 2e Tieflaarsestraat
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Figuur 4.10 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.11 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.12 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 4.13 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 4.14 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 4.15 Zicht vanuit het Stroomhuis (1e verdieping)
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5. Variant 2
Op basis van het in H3 toegelichte inpassingsconcept en diverse gesprekken met
belanghebbenden zijn twee inpassingsvarianten opgesteld. De positie van het regelstation
is in beide varianten nagenoeg hetzelfde. De materiaalkeuze en keuze voor type beplanting
rondom het regelstation verschillen per variant. In dit hoofdstuk vindt u de plankaart, toelichting,
referentiebeelden en 3D impressies van variant 2.

5.1 Plankaart variant 2

Het nieuwe terrein wordt verbonden met het terrein van
het huidige regelstation. Zo kunnen de parkeerplaatsen,
die nodig zijn voor het onderhoud, gecombineerd
worden en blijft de hoeveelheid hekwerk minimaal.
Tussen het nieuwe en huidige regelstation wordt ruimte
gereserveerd voor een eventuele toekomstige uitbreiding.
In variant 2 ligt het terrein van het nieuwe regelstation
iets dichter bij de Kaalakkerstraat, zodat ook aan de
oostzijde ruimte is voor een groene rand met beplanting.
Omdat de ruimte aan de oostzijde beperkt is, is hier
gekozen voor een gemengde wilde haag. In de groene
zoom aan de noord- en westzijde worden heesters tot
4-5 meter (hoogte regelstation) geplant. De precieze
plaatsen en aantal heesters in relatie tot heestersoorten
is nader te definiëren in een beplantingsplan.
Het hekwerk rondom het terrein gaat grotendeels
schuil achter de beplanting in de groene zoom en de
gemengde wilde haag. Omdat het hekwerk nauwelijks
zichtbaar is, is in deze variant gekozen voor een
standaard hekwerk (zie referentie beelden p.17).

Het nieuwe regelstation bestaande uit
het gebouw met installaties, waarop
zonnepanelen gelegen. Daaraan grenzend
drie transformatorruimtes zonder dak.
• Enige open ruimte rondom

Heesters 4-5 meter hoog
Hekwerk rond regelstation
Gras op perceel regelstation
Inrit/toegang tot nieuw regelstation
aan de Kaalakkerstraat
Ruimtereservering eventuele
toekomstige uitbreiding regelstation

Informele inrit huidig regelstation
aangelegd in grasbetontegels;
toegang werkschuur mogelijk
gekoppeld aan deze inrit

Toekomstige werkschuur
van stichting Het Geldersch
Landschap

Ruimtereservering voor eventuele uitbreiding van de
capaciteit van het regelstation op de lange termijn.
Verharding op het terrein uitgevoerd in lichtgrijze
klinkerbestrating, keperverband.
Parkeerplaatsen op het terrein uitgevoerd in
grasbetontegels voor extra waterinfiltratie.
Hekwerk (1 of 2m hoog) rond het regelstation ter
beveiliging met toegangspoort aan Kaalakkerstraat.
Heesters Rond het nieuwe regelstation wordt een
groene zoom van heesters geplant welke 4-5 meter
hoog zijn
Gras
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Toegang oude stroomhuis

grens

grond

aanko

op

Gemengde wilde haag aan
oostzijde van regelstation

Figuur 5.1 Plankaart variant 2
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5.3 Materialen en beeldkwaliteit

Het nieuwe regelstation maakt onderdeel uit van
het ensemble van stroomhuizen. Het is het derde
gebouw met vergelijkbare functie op deze plek.
Er is gekozen om het materiaalgebruik voor het
gebouw af te stemmen op het materiaalgebruik bij
het oude stroomhuis en huidige regelstation. Voor

het gebouw met installaties zal gebruik worden
gemaakt van een rood/bruine baksteen, passend
bij de bakstenen van het oude stroomhuis. De
transformatorruimtes zonder dak worden volgens
de standaard van beton gemaakt.

Figuur 5.2 Rood/bruine baksteen

Figuur 5.3 De materialen die gebruikt worden voor het nieuwe regelstation

(passend bij stenen oude
stroomhuis) en beton.

worden afgestemd op de materialen die gebruikt zijn bij het oude
stroomhuis.

Figuur 5.4 Op het dak van het lage gedeelte van het station worden zonnepanelen gelegd in

oostwestopstelling, zodat deze vlak en in lijn met de voorgevel van het gebouw kunnen worden geplaatst.
Bij voorkeur worden deze verdiept in het dakvlak geplaatst, zodat deze niet zichtbaar zijn vanuit de
omgeving. Echter omdat vanuit het oude Stroomhuis wel gedeeltelijk op het dak kan worden gekeken, is
het belang dat de panelen zo strak en gelijkmatig mogelijk op het dak worden gelegd.

Figuur 5.5 De bestrating van het station bestaat uit klinkers. Om de hoeveelheid bestrating te minimaliseren

en waterinfiltratie te vergroten kunnen de parkeerplaatsen aangelegd worden met grasbetontegels.
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Figuur 5.6 Het beveiligingshekwerk rond het terrein moet 1 of 2 meter hoog zijn. Omdat het hekwerk in

variant 2 veelal achter beplanting ligt en daardoor minimaal zichtbaar is, is gekozen voor een standaard
hekwerk.

Figuur 5.7 Referentiebeelden heesters tot 4-5 meter hoog. Exacte soorten worden afgestemd op soorten

die in de direct omgeving van het huidige regelstation en oude stroomhuis staan en zijn gebiedseigen.
Soorten die eventueel gebruikt kunnen worden zijn Veldesdoorn, Sleedoorn en Kardinaalsmuts.

Gelderse roos

Meidoorn

Hondsroos

Figuur 5.8 Referentiebeelden gemengde wilde haag. Soorten die gebruikt kunnen worden zijn Gelderse

roos, meidoorn, sleedoorn, hondsroos, veldesdoorn, kardinaalsmuts en krent.
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5.3 3D impressies variant 2

Figuur 5.9 Zicht vanaf de 2e Tieflaarsestraat
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Figuur 5.10 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.11 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.12 Zicht vanaf de Kaalakkerstraat
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Figuur 5.13 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 5.14 Zicht vanuit het Stroomhuis (begane grond)
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Figuur 5.15 Zicht vanuit het Stroomhuis (1e verdieping)
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Samenvatting
In verband met de geplande uitbreiding van een elektriciteitsregelstation is een
archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen, gemeente West
Betuwe, provincie Gelderland. Voor de nieuwbouw is graafwerk nodig zoals het aanleggen
van funderingen. Deze bodemingrepen vormen een bedreiging voor eventueel aanwezige
archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de kans is op
de aanwezigheid van archeologische waarden. Het onderzoek bestaat uit een
bureauonderzoek (protocol 4002) en een veldonderzoek, verkennende en karterende fase
(IVO-O; protocol 4003). Bij het bureauonderzoek zijn bronnen geraadpleegd op het gebied
van fysische geografie, archeologie en historische geografie. Tijdens het veldonderzoek zijn
acht boringen geplaatst om de opbouw en gaafheid van de bodem te bepalen en om te
zoeken naar archeologische materialen.
Plangebied Van Pallandtweg 1 te Neerijnen ligt op ruim een kilometer ten noorden
van de Waal. Tijdens het neolithicum stroomde er een rivier langs het plangebied waarvan
met name in het noorden kans op afzettingen zijn. Uit het plangebied zijn geen
archeologische waarden bekend. Vondsten uit de omgeving dateren vooral uit de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd. In het verleden is het plangebied in gebruik geweest als
boomgaard en als akker.
In het plangebied ligt een meters dik pakket zeer zware komklei. Door dit pakket
loopt een zone met matig slappe klei met dikke zandlagen op meer dan een meter diepte.
Mogelijk is dit een crevasse van de rivier die tijdens het neolithicum langs het plangebied
stroomde. De afzettingen zijn van bescheiden omvang en niet sterk gerijpt waardoor ze niet
geschikt lijken te zijn geweest als vestigingsplek voor de mens. Aan het maaiveld ligt een
pakket lichte klei dat waarschijnlijk een oeverafzetting van de Waal is. Op basis daarvan lijkt
het gebied tijdens de middeleeuwen geschikter te zijn geweest voor menselijke bewoning. In
de licht klei is een bouwvoor gevormd van veertig centimeter dikte door onder meer het
gebruik als akker. In het zuiden van het plangebied is in geroerde grond onder de bouwvoor
op zeventig centimeter beneden maaiveld een stuk menselijk bot gevonden. Dit kan van een
middeleeuws graf zijn en kan ook van grote archeologische waarde zijn als het een
geringere ouderdom heeft. De enige andere aangetroffen archeologische indicatoren zijn
enige spikkels baksteen in de bouwvoor.
selectie-advies door senior KNA-prospector drs. J.M.G. Bongers
Wij adviseren om het plangebied nader archeologisch te onderzoeken om te bepalen of er
geassocieerd met het aangetroffen stuk bot graven aanwezig zijn en zo ja, om te bepalen
wat de aard, ouderdom, gaafheid en verspreiding zijn. Daartoe adviseren wij om een
proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren dat zich vooral richt op de zuidelijke hoek waar het
stuk bot is aangetroffen. Figuur 11 toont een voorstel voor de plaatsing van vijf kleine
sleuven van drie bij tien meter. Een proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd door
een daartoe bevoegd bureau volgens een vooraf door de bevoegde overheid goedgekeurd
Programma van Eisen (PvE). Dit Programma van Eisen kan pas worden opgesteld als het
definitieve ontwerp voor het plan klaar is, zodat eventueel vervolgonderzoek kan worden
afgestemd op de locaties waar de bodem verstoord wordt.
Tenslotte wijzen wij erop dat voor al het graafwerk geldt dat als archeologische
grondsporen worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dat daarvan direct
melding dient te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10. Wij adviseren
dit te doen bij de gemeente West Betuwe.
selectie-besluit
Namens gemeente West-Betuwe is de regioarcheoloog Rivierenland akkoord met de

resultaten en conclusies van dit onderzoek. Het besluit is genomen het advies uit het rapport
(de aanbevelingen) in zijn geheel over te nemen. De vondst van een menselijk stuk bot in
boring 1 geven aanleiding om de locatie verder te onderzoeken wat de precieze aard en
spreiding is van de vondst. Het archeologisch relevante niveau heeft kans geraakt te worden
door de geplande graafwerkzaamheden. Ten aanzien van archeologie dient er een
proefsleufonderzoek te worden uitgevoerd om de aanwezigheid en de waarde (kwaliteit) van
het terrein te bepalen. Het gaat hierbij om een IVO-P (KNA 4.1 protocol 4003) uit te
voeren door een gecertificeerde marktpartij (www.sikb.nl). De uitvoerder dient te werken
volgens een door het bevoegd gezag geaccordeerd Programma van Eisen dat voldoet aan
de richtlijnen voor archeologische bedrijven in Handboek archeologie Rivierenland (Stiller &
Van Oort 2018) te raadplegen via website van ODR (www.odrivierenland.nl). ODR toetst en
accordeert namens gemeente West-Betuwe het PvE (tekst in deze paragraaf citaat ODR).

Administratieve gegevens van het plangebied
Tabel 1: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: administratieve gegevens.
Provincie

Gelderland

Gemeente

West Betuwe (voormalige gemeente Neerijnen)

Plaats

Neerijnen

Toponiem

Van Pallandtweg 1

Kaartblad

39C

Hoekcoördinaten

noord:
oost:
west:
zuid:

Kadastrale perceelnummers

D1034 en Y482

147,325 / 427,498
147,355 / 427,480
147,294 / 427,445
147,324 / 427,427

Bestemmingsplan gemeente Neerijnen noordelijke deel plangebied:
Buitengebied, 18-02-2016
enkelbestemming agrarisch, dubbelbestemming waarde archeologie 2
overige deel:
enkelbestemming agrarisch, dubbelbestemming waarde archeologie 3
Oppervlakte

0,21 hectare

NAP-hoogte maaiveld

3 meter boven NAP

Huidig grondgebruik

weiland

Soort onderzoek

bureauonderzoek & veldonderzoek verkennende en karterende fase

Opdrachtgever

DNS Planvorming

Uitvoerder

De Steekproef bv, drs. J.M.G. Bongers (senior KNA-prospector)

Bevoegde overheid

gemeente West Betuwe

Deskundige namens bevoegd gezag

M. Stronkhorst (ODR)

Steekproef projectcode

2020-10/02

Onderzoeksmeldingsnummer

4887463100

Datum veldwerk

8 september 2020

Maximale diepte onderzoek

600 centimeter

Beheer en plaats documentatie

De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Noordelijk
Archeologisch Depot / DANS / DINO-loket (boorgegevens)

1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.1: LS01)
In opdracht van DNS Planvorming, vertegenwoordigd door de heer R. Nijdam, is een
inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Van Pallandtweg 1, gemeente
West Betuwe, provincie Gelderland (zie Figuur 1). Aanleiding voor het onderzoek is de
geplande uitbreiding van een bestaand regelstation dat tezamen met het reeds bestaande
zuidelijker gelegen station de capaciteit voor elektriciteit in het gebied moet vergroten (zie
Figuur 2). Er zal een gebouw komen voor installatieruimten en drie transformatoren met kelders
die 50 tot 70 centimeter onder het huidige maaiveld zullen reiken. Er zullen ondergrondse
kabels worden aangelegd tussen het bestaande regelstation zuidelijk van het plangebied en het
nieuw te bouwen station. De sloot westelijk van het gebouw krijgt een natuurvriendelijke oever
waarvoor tot maximaal 1,6 meter beneden maaiveld gegraven zal worden. Rondom het
gebouw worden struiken en bomen geplant. Deze bodemingrepen vormen een bedreiging voor
eventueel aanwezige archeologische waarden. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen
wat de kans is op de aanwezigheid van archeologische waarden.
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek
verkennende en karterende fase (IVO-O). Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen
van een archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Tijdens het
veldonderzoek is dit verwachtingsmodel getoetst. Daartoe zijn de opbouw en gaafheid van de
bodem bepaald en is gezocht naar archeologische indicatoren.

Figuur 1: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: uitsnede van de topografische kaart op schaal 1:25.000.
Het plangebied is rood omlijnd. Bron: Topografische Dienst Kadaster 2020.
1

Figuur 2: Neerijnen, Van Pallandtweg1: schetsontwerp afkomstig uit rapport 'Regelstation Van
Pallandtweg 1 Neerijnen, Landschappelijke inpassing' van Urban Synergy 10/09/2020
(p14). Rood omlijnd is het onderzoeksgebied van dit archeologisch onderzoek waarvan de
grenzen overgenomen waren van een inmiddels achterhaalde concept overzichtstekening
van 20 september 2018 door Reddyn. Vergeleken met het oude ontwerp is het nieuw te
bouwen regelstation circa zes meter zuidoostwaarts verplaatst, volgens de opdrachtgever
'om ruimte te maken om de oevers van de watergang natuurvriendelijk in te richten.'
Aangezien deze verschuiving van na de uitvoering van het bureau- en veldonderzoek is en
aangezien de verschuiving slechts enkele meters bedraagt, staat op kaarten in dit rapport
het oude plangebied. Het grijs gestreepte deel in het zuiden van het rood omlijnde
onderzoeksgebied geeft een uitbreiding weer die wordt voorzien in de nabije toekomst
volgens de opdrachtgever (Nijdam 2020, p7).
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1.2 Locatie (KNA 4.1: LS01, LS02)
Het plangebied ligt aan de noordwestelijke rand van Neerijnen (zie Figuur 1). Zuidelijk ervan
staat 'Stroomhuis Neerijnen' aan de Van Pallandtweg 1 en westelijk van het plangebied ligt
de Zwaluwestraat die zuidwestwaarts overgaat in de Kaalakkerstraat (zie Figuur 2). Tijdens
het onderzoek was het terrein in gebruik als weiland. Volgens informatie van het Kabels en
Leidingen InformatieCentrum (KLIC) loopt er een waterleiding van Vitens door het zuiden van
het plangebied.

Figuur 3: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: foto van het plangebied genomen in zuidelijke richting. Op
de achtergrond 'Stroomhuis Neerijnen' en rechts de Zwaluwestraat.
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2. Bureauonderzoek (KNA 4.1: LS06)
2.1 Bronnen
Tijdens het bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied
verzameld. De gebruikte bronnen voor het onderzoek staan aan het eind van dit rapport.
Eén van de bronnen is ARCHIS 3, het archeologisch registratie- en informatiesysteem van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze databank is toegankelijk voor organisaties
die werkzaam zijn in de archeologie. Het bevat een GIS-systeem waarin onder meer een
archeologische kaart en aardkundige kaarten geraadpleegd kunnen worden.
2.2 Fysische geografie (KNA 4.1: LS04)

Figuur 4: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: hoogtekaart gemaakt met behulp van het Actueel
Hoogtebestand Nederland 3 uit 2015. Het plangebied is rood omlijnd.

Plangebied Van Pallandtweg 1 ligt in een vlak gebied op ruim een kilometer ten noorden
van de Waal (zie Figuur 4). Door het noorden van het plangebied heeft stroomgordel
Herwijnen gelopen waarvan een begindatering is van 5428 ± 40 14C jaren voor heden en
een geschatte einddatering van ongeveer 5100 14C jaren voor heden (zie Figuur 5, Cohen
et al. 2012). Dat betekent dat daar een voorloper van de Waal gestroomd heeft rond
4000 vC. Op de geomorfologische kaart (niet afgebeeld) ligt het plangebied in een
rivierkomvlakte (M46). Op de bodemkaart (niet afgebeeld) is het plangebied gekarteerd als
kalkhoudende poldervaaggrond in zware zavel en lichte klei (Rn95A).
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Figuur 5: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: stroomgordels gecategoriseerd naar de einddatering van de
periode waarin ze actief waren. Bron: Cohen et al. (2012).
Tabel 2: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: stroomgordels die in het verleden in de omgeving van het
plangebied gelopen hebben.
nummer

naam

datering [14C-jaren BP]

36

Deil

5788 - 5360

46

Est

3124 - 1860

66

Herwijnen

5428 - 5100

166

Varik

5428 - 4820

174

Waal (benedenstrooms van Tiel)

1625 - 850
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2.3 Archeologie (KNA 4.1: LS04)
Archeologische waarden uit de omgeving dateren vooral uit de late middeleeuwen en
nieuwe tijd (zie Tabel 3). De dichtstbij geregistreerde vondst is van scherven laatmiddeleeuws aardewerk die zijn gevonden bij een veldkartering waarbij het maaiveld is
afgezocht en die geregistreerd zijn aan de overzijde van de Zwaluwestraat op vijftig meter
van het plangebied (2697166100, zie Figuur 6). Op vierhonderd meter zuidoostelijk van het
plangebied heeft Kasteel Neerijnen gestaan en op achthonderd meter zuidwestelijk Kasteel
Waardenburg. Archeologische waarden uit het neolithicum toen stroomgordel Herwijnen
actief was, zijn uit de omgeving niet bekend. Voor het bureauonderzoek zijn geen
amateurarcheologen of een historische vereniging geraadpleegd. We adviseren om deze wel
bij een eventuele volgende fase van onderzoek te betrekken.
Tabel 3: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: vondsten en archeologische onderzoeken zoals weergegeven
op de kaart van Figuur 6.
zaaknummer

omschrijving

datering

13174

kasteel

late middeleeuwen, 13e eeuw

2149208100

kasteel Waardenburg: vondsten van archeologisch
onderzoek waaronder grijsbakkend en roodbakkend
aardewerk

late middeleeuwen – nieuwe tijd

2172511100

kasteel Waardenburg: vondsten van archeologisch
onderzoek waaronder 50 scherven gedraaid aardewerk

late ijzertijd – late middeleeuwen

2194139100

vondsten archeologisch onderzoek waaronder scherven
aardewerk van steengoed en proto-steengoed

late middeleeuwen B

2697166100

vondsten veldkartering waaronder scherven aardewerk van
Paffrath, grijsbakkend gedraaid en kogelpot

late middeleeuwen B

2697174100

vondsten veldkartering waaronder scherven aardewerk van
proto-steengoed en grijsbakkend gedraaid,

late middeleeuwen B

2697230100

vondsten veldkartering waaronder scherven aardewerk van
geglazuurd steengoed en Paffrath

late middeleeuwen

2697263100

vondsten veldkartering waaronder scherven handgevormd
aardewerk

romeinse tijd

geglazuurd steengoed

late middeleeuwen B

3068915100

kasteel Neerijnen: vondsten veldkartering waaronder
scherven geglazuurd steengoed en grijsbakkend gedraaid
aardewerk

3107519100

kasteel Waardenburg: muurrestant aangetroffen bij
opgraving

late middeleeuwen A – nieuwe
tijd vroeg

3240294100

kasteel Neerijnen: grondspoor zonder nadere omschrijving

middeleeuwen – nieuwe tijd

3977955100

vondsten booronderzoek waaronder scherven
roodbakkend geglazuurd aardewerk

nieuwe tijd
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Figuur 6: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: archeologische waarden rondom het plangebied. Paarse
terreinen staan op de archeologische monumentenkaart, gele terreinen zijn in het verleden
archeologisch onderzocht en groene stippen zijn vondstlocaties. Het plangebied is rood
omlijnd. Bron: Archis3.

2.4 Historische geografie (KNA 4.1: LS03)
Op de kadastrale kaart van 1811-1832 (zie Figuur 7) en op een topografische kaart van
1877 (niet afgebeeld) staat het plangebied als boomgaard. Op kaarten uit de twintigste
eeuw wordt het afwisselend als weiland en akker weergegeven. Door de westelijke punt liep
aanvankelijk de Zwaluwestraat. Tussen 1957 en 1966 werd deze verlegd tot de huidige
positie (zie Figuur 8).

7

Figuur 7: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: interpretatie van de kadastrale kaart van 1811-1832 door
hisgis.nl. Het plangebied is rood omlijnd. Het was in gebruik als boomgaard. De andere
kleur lichtgroen is weiland, donkergroen is elzenbos en bruin is akkerland.

Figuur 8: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: topografische kaarten uit 1957 en 1966. Het plangebied is
rood omlijnd. Bron: www.topotijdreis.nl
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2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.1: LS05)
Op de archeologische beleidskaart van de voormalige gemeente Neerijnen (Van Heeringen
et al. 2008, niet afgebeeld) heeft de noordelijke hoek een hoge archeologische verwachting
en de rest van het terrein een gematigde verwachting. De grens tussen beide is de rand van
de voormalige stroomgordel Herwijnen zoals staat weergegeven in Figuur 5. Voor de hoge
verwachting geldt een vrijstellingsgrens voor plangebieden kleiner dan 250 m² waarbij
ingrepen nodig zijn die dieper reiken dan 50 centimeter. Voor de gematigde verwachting
geldt een grens van 5000 m² en ingrepen dieper dan eveneens 50 centimeter.
Op de zandige afzettingen van stroomgordel Herwijnen kunnen archeologische
resten uit het neolithicum liggen. Gezien de vondsten die in het verleden in de omgeving van
het plangebied gedaan zijn, geldt daarnaast een verwachting op resten uit de late
middeleeuwen. Eventuele resten uit het neolithicum zullen door latere afzettingen van met
name klei zijn afgedekt en dus op enige diepte liggen. Van een eventuele vindplaats kunnen
onder meer vuursteen, houtskool en aardewerk gevonden worden. Resten uit de
middeleeuwen kunnen in het hele plangebied aanwezig zijn vanaf het maaiveld. Door de
ondiepere ligging zullen eventuele resten uit deze tijd sterker zijn aangetast door graafwerk
en ploegen in de tijd waarin het gebied in gebruik was als boomgaard en akker. Om de
bovengenoemde verwachting te toetsen is een veldonderzoek uitgevoerd dat staat
beschreven in Hoofdstuk 3.
Tabel 4: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: specificatie archeologische verwachting.
datering:

neolithicum

middeleeuwen

complextype:

kamp / nederzetting, begraving

nederzetting, begraving

locatie:

in noorden op zandige afzettingen
stroomgordel Herwijnen

hele terrein

diepteligging:

onder later afgezette klei

aan het maaiveld

omvang:

vanaf enkele meters

vanaf enkele tientallen meters

gaafheid en conservering:

kans op organische conservering

kans op organische conservering

uiterlijke kenmerken:

bewerkt vuursteen, aardewerk,
houtskool

ophogings-/bewoningslagen met
aardewerk, bot, metalen

mogelijke verstoringen:

voormalige weg

voormalige weg, graafwerk voor
boomgaard, ploegen, leiding
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3. Veldonderzoek (KNA 4.1: VS05)
3.1 Methoden en technieken (KNA 4.1: VS01)
Het veldwerk is uitgevoerd op 8 september 2020. Er zijn acht boringen gedaan op
onderlinge afstanden van achttien tot twintig meter waarmee de boordichtheid 38 boringen
per hectare is. Eerst is geboord met een guts van drie centimeter diameter om de opbouw en
gaafheid van de bodem vast te stellen (verkennende fase). Daarna is de bovenste driekwart
meter nageboord met een edelmanboor van zeven centimeter diameter om nader te zoeken
naar de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals spikkels gebakken klei en
houtskool (karterende fase). De opgeboorde monsters zijn laagsgewijs afgesneden in de guts
en de boorkop.
De boringen reiken tot dieptes tussen 200 en 600 centimeter onder maaiveld. De
boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode
(ASB). De boorlocaties zijn ingemeten met een GPS met maximale onnauwkeurigheid van
drie meter. De hoogtes zijn overgenomen van het Actueel Hoogtebestand Nederland 3 uit
2015. De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de Appendix in de vorm van
boorstaten en laagbeschrijvingen. Er is geen veldkartering uitgevoerd. De
vondstzichtbaarheid was slecht (zie Figuur 3).

Figuur 9: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: boorpuntenkaart. Het plangebied is rood omlijnd. De
genummerde punten zijn de locaties van de acht boringen. De blauwe lijn geeft de loop
van een waterleiding van Vitens weer.
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3.2 Resultaten veldwerk (KNA 4.1: VS02, VS03)
geologie
De ondergrond van het plangebied aan de Van Pallandtweg 1 bestaat uit zeer zware klei met
lagen humeuze en venige klei. Dit zijn komafzettingen die gevormd zijn in een periode
waarin er geen rivieren in de nabije omgeving stroomden. In de bovenste meter van dit
pakket zeer zware klei ontbreken lagen humeuze en venige klei. Bij boringen 3, 5 en 8 wordt
het pakket onderbroken door matig slappe, iets lichtere klei met daarin lagen zand van
enkele centimeters dikte (zie Appendix Boorstaten). De top hiervan ligt bij de drie boringen
op respectievelijk 16, 130 en 150 centimeter boven NAP (250, 145 en 125 centimeter
beneden maaiveld). Bij boring 6 is op een hoogte van 86 centimeter boven NAP (190
centimeter beneden maaiveld) een enkele millimeters dikke laag zand vastgesteld die
waarschijnlijk gelijktijdig gevormd is met de klei met zandlagen. De gelaagdheid is goed
bewaard gebleven, met uitzondering van de top bij boring 8 waar enige bioturbatie is
vastgesteld. De klei met zandlagen is waarschijnlijk gevormd door een kleine geul die vanuit
een rivier bij hoogwater gevormd is, ook wel crevasse genoemd. Deze crevasse lijkt gezien
de geringe afmetingen korte tijd actief te zijn geweest. Mogelijk hoort de crevasse bij
stroomgordel Herwijnen waarvan de top van het zand volgens Cohen et al. (2012) tussen
1,2 en 0,0 meter NAP ligt.
Op het dikke pakket zeer zware klei ligt tot aan het maaiveld lichte klei / sterk siltige
klei met diktes tussen 60 en 90 centimeter. De klei is homogeen vermengd door bioturbatie
waardoor geen afzettingsgelaagdheid meer zichtbaar is. Waarschijnlijk is het de
oeverafzetting van een rivier. Een andere mogelijkheid zou een dijkdoorbraakafzetting zijn,
maar daarvoor lijkt de klei te goed gesorteerd. Gezien de ligging aan het maaiveld is de klei
aangevoerd door een recente rivier, waarschijnlijk de Waal (zie Figuur 5). De bovenste
veertig centimeter van de lichte klei zijn homogeen vermengd en matig humeus. Dit is een
bouwvoor die ontstaan is door gebruik als akker waarbij tot genoemde diepte is geploegd.
Bij boring 3 is een diepe verstoring vastgesteld tot 1,8 meter diepte die hoogstwaarschijnlijk
gerelateerd is aan de weg die tot midden twintigste eeuw hier liep (zie Figuur 8).
archeologie
Op basis van het bureauonderzoek is een archeologische verwachting gegeven voor resten
uit zowel het neolithicum als de middeleeuwen. De kans op resten uit het neolithicum geldt
in verband met de aanwezigheid van stroomgordel Herwijnen. Maar van deze stroomgordel
zijn geen bedding- of oeverafzettingen vastgesteld in het plangebied. Wel lopen er
afzettingen van klei met dikke zandlagen door het terrein die mogelijk van een crevasse van
deze stroomgordel zijn, maar deze afzettingen zijn zeer bescheiden van omvang en weinig
gerijpt waardoor ze niet geschikt lijken voor menselijke bewoning.
Daarnaast geldt een archeologische verwachting voor de middeleeuwen waarvan
eventuele resten vanaf het maaiveld aanwezig kunnen zijn. Door ploegen is de bovenste
veertig centimeter verstoord, maar diepere delen van eventuele archeologische sporen zoals
greppels, putten, paalkuilen en begravingen kunnen wel bewaard gebleven zijn. Daarom is
de bovengrond nageboord om te zoeken naar indicatoren / aanwijzingen voor
archeologische resten. Bij boring 1 is op een diepte van zeventig centimeter een stuk van
een langwerpig bot gevonden. Het bot was circa drie centimeter in diameter en van binnen
gevuld met klei. Bij het uit de boorkop halen viel het bot in kleine stukken uiteen. De
grootste fragmenten zijn verzameld en voorgelegd aan senior KNA-specialist archeozoölogie
L. de Vries. Het blijkt menselijk materiaal te zijn. Een ouderdom is niet te geven zonder nader
onderzoek, behalve dat het niet (sub)recent lijkt aangezien het erg breekbaar is. Het bot lag
11

in grond die vergraven was en waarin geen andere indicatoren zijn waargenomen. Bij de
verkennende gutsboring en bij een tweede edelmanboring ongeveer een halve meter ernaast
bleek de grond onder de bouwvoor niet vergraven en zijn evenmin indicatoren gevonden.
Mogelijk is het bot van een begraving en liggen er meer graven. Maar het is ook niet uit te
sluiten dat het stuk bot en de vergraven grond waar het in gevonden is, gerelateerd zijn aan
het gebruik als boomgaard in de negentiende eeuw of dat er een relatie is met de
waterleiding die vlak langs boring 1 loopt (zie Figuur 9). Bij de andere boringen zijn alleen
enkele spikkels baksteen gevonden in de bouwvoor.
3.3 Vondsten (KNA 4.1: VS02, VS03)
Figuur 10 toont enkele fragmenten van het bot dat is opgeboord bij boring 1. Het bot is
door senior KNA-specialist archeozoölogie L. de Vries (actorregistratienummer 26666070)
geduid als menselijk. Het selectievoorstel is om het materiaal te deponeren bij het
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Nijmegen.

Figuur 10: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: enkele verzamelde fragmenten menselijk bot afkomstig
van boring 1, coördinaten 147,325 / 427,435, op 70 centimeter beneden maaiveld.

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Nijmegen is akkoord met het selectievoorstel
(e-mail dhr. S. Weiss-König d.d. 16 oktober 2020).
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4. Conclusies en advies (KNA 4.1: VS07)
belangrijkste resultaten
Plangebied Van Pallandtweg 1 te Neerijnen ligt op ruim een kilometer ten noorden van de
Waal. Tijdens het neolithicum stroomde er een rivier langs het plangebied waarvan met
name in het noorden kans op afzettingen zijn. Uit het plangebied zijn geen archeologische
waarden bekend. Vondsten uit de omgeving dateren vooral uit de late middeleeuwen en de
nieuwe tijd. In het verleden is het plangebied in gebruik geweest als boomgaard en als
akker.
In het plangebied ligt een meters dik pakket zeer zware komklei. Door dit pakket
loopt een zone met matig slappe klei met dikke zandlagen op meer dan een meter diepte.
Mogelijk is dit een crevasse van de rivier die tijdens het neolithicum langs het plangebied
stroomde. Aan het maaiveld ligt een pakket lichte klei dat waarschijnlijk een oeverafzetting
van de Waal is. Hierin is een bouwvoor gevormd van veertig centimeter dikte door onder
meer het gebruik als akker. In het zuiden van het plangebied is in geroerde grond onder de
bouwvoor op zeventig centimeter beneden maaiveld een stuk menselijk bot gevonden. De
enige andere aangetroffen archeologische indicatoren zijn enige spikkels baksteen in de
bouwvoor.
archeologisch verwachtingsmodel
Tijdens het neolithicum lijkt het plangebied geen geschikte vestigingsplek te zijn geweest voor
de mens. Weliswaar lijkt er toen een crevasse door het gebied te hebben gelopen, maar de
afzettingen zijn van bescheiden omvang en niet sterk gerijpt. Tijdens de middeleeuwen lijkt
het gebied geschikter te zijn geweest voor menselijke bewoning door de oeverafzettingen.
Het aangetroffen stuk menselijk bot kan van een middeleeuws graf zijn en kan ook van grote
archeologische waarde zijn als het een geringere ouderdom heeft. Daarom blijft de
archeologische verwachting voor de middeleeuwen staan en kan er een verwachting voor de
nieuwe tijd aan worden toegevoegd.
selectie-advies door senior KNA-prospector drs. J.M.G. Bongers
In het zuidelijke deel van het plangebied zullen elektriciteitskabels worden ingegraven tussen
het bestaande en het nieuwe deel van het regelstation. Tevens wordt in de nabije toekomst
een uitbreiding voorzien van het nieuwe regelstation in dit gedeelte van het plangebied.
Daarom adviseren wij om het plangebied nader archeologisch te onderzoeken om te
bepalen of er geassocieerd met het aangetroffen stuk bot graven aanwezig zijn en om te
bepalen wat de aard, ouderdom, gaafheid en verspreiding zijn. Daartoe adviseren wij om
een proefsleuvenonderzoek te laten uitvoeren dat zich vooral richt op de zuidelijke hoek
waar het stuk bot is aangetroffen. Figuur 11 toont een voorstel voor de plaatsing van vijf
kleine sleuven van drie bij tien meter. Een proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd
door een daartoe bevoegd bureau volgens een vooraf door de bevoegde overheid
goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Dit Programma van Eisen kan pas worden
opgesteld als het definitieve ontwerp voor het plan klaar is, zodat eventueel
vervolgonderzoek kan worden afgestemd op de locaties waar de bodem verstoord wordt.
Tenslotte wijzen wij erop dat voor al het graafwerk geldt dat als archeologische
grondsporen worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dat daarvan direct
melding dient te worden gemaakt conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10. Wij adviseren
dit te doen bij de gemeente West Betuwe.
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selectie-besluit
Namens gemeente West-Betuwe is de regioarcheoloog Rivierenland akkoord met de
resultaten en conclusies van dit onderzoek. Het besluit is genomen het advies uit het rapport
(de aanbevelingen) in zijn geheel over te nemen. De vondst van een menselijk stuk bot in
boring 1 geven aanleiding om de locatie verder te onderzoeken wat de precieze aard en
spreiding is van de vondst. Het archeologisch relevante niveau heeft kans geraakt te worden
door de geplande graafwerkzaamheden. Ten aanzien van archeologie dient er een
proefsleufonderzoek te worden uitgevoerd om de aanwezigheid en de waarde (kwaliteit) van
het terrein te bepalen. Het gaat hierbij om een IVO-P (KNA 4.1 protocol 4003) uit te
voeren door een gecertificeerde marktpartij (www.sikb.nl). De uitvoerder dient te werken
volgens een door het bevoegd gezag geaccordeerd Programma van Eisen dat voldoet aan
de richtlijnen voor archeologische bedrijven in Handboek archeologie Rivierenland (Stiller &
Van Oort 2018) te raadplegen via website van ODR (www.odrivierenland.nl). ODR toetst en
accordeert namens gemeente West-Betuwe het PvE (tekst in deze paragraaf citaat ODR).

Figuur 11: Neerijnen, Van Pallandtweg 1: advieskaart. Geadviseerd wordt om vijf proefsleuven te
graven met afmetingen van drie bij tien meter. Hiermee wordt zeven procent van het
plangebied onderzocht. In het zuiden bij de boring waar menselijk bot gevonden is staan
twee sleuven ingetekend. Waar deze sleuven in de buurt komen van de waterleiding van
Vitens zal de ligging van deze leiding handmatig moeten worden bepaald om
beschadiging te voorkomen.
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Tabellen
1 Administratieve gegevens
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3 Archeologische waarden in de omgeving
4 Specificatie archeologische verwachting

Archeologische periodes

paleolithicum:
paleolithicum vroeg:
paleolithicum midden:
paleolithicum laat:
paleolithicum laat A:
paleolithicum laat B:

ijzertijd:
tot 300.000 BP
300.000 - 35.000 BP
35.000 BP - 8.800 vC
35.000 - 18.000 BP
18.000 BP - 8.800 vC

mesolithicum:
mesolithicum vroeg:
mesolithicum midden:
mesolithicum laat:

8.800 - 7.100 vC
7.100 - 6.450 vC
6.450 - 4.900 vC

neolithicum:
neolithicum vroeg:
neolithicum vroeg A:
neolithicum vroeg B:
neolithicum midden:
neolithicum midden A:
neolithicum midden B:
neolithicum laat:
neolithicum laat A:
neolithicum laat B:

5.300 - 4.200 vC
5.300 - 4.900 vC
4.900 - 4.200 vC
4.200 - 2.850 vC
4.200 - 3.400 vC
3.400 - 2.850 vC
2.850 - 2.000 vC
2.850 - 2.450 vC
2.450 - 2.000 vC

bronstijd:
bronstijd vroeg:
bronstijd midden:
bronstijd midden A:
bronstijd midden B:
bronstijd laat:

2.000 - 1.800 vC
1.800 - 1.100 vC
1.800 - 1.500 vC
1.500 - 1.100 vC
1.100 - 800 vC

pleistoceen:
elsterien
saalien
weichselien
holoceen:

2,5 miljoen - 10.000 BP
475.000 - 410.000 BP
200.000 - 130.000 BP
116.000 - 10.000 BP
10.000 - heden

vC
nC
BP

=
=
=

voor Christus
na Christus
before present; present = 1950

ijzertijd vroeg:
ijzertijd midden:
ijzertijd laat:

800 - 500 vC
500 - 250 vC
250 - 12 vC

romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg:
romeinse tijd vroeg A:
romeinse tijd vroeg B:
romeinse tijd midden:
romeinse tijd midden A:
romeinse tijd midden B:
romeinse tijd laat:
romeinse tijd laat A:
romeinse tijd laat B:

12 vC - 70 nC
12 vC - 25 nC
25 - 70 nC
70 - 270 nC
70 - 150 nC
150 - 270 nC
270 - 450 nC
270 - 350 nC
350 - 450 nC

middeleeuwen:
middeleeuwen vroeg:
middeleeuwen vroeg A:
middeleeuwen vroeg B:
middeleeuwen vroeg C:
middeleeuwen vroeg D:
middeleeuwen laat:
middeleeuwen laat A:
middeleeuwen laat B:

450 - 1.050 nC
450 - 525 nC
525 - 725 nC
725 - 900 nC
900 - 1.050 nC
1.050 - 1.500 nC
1.050 - 1.250 nC
1.250 - 1.500 nC

nieuwe tijd:
nieuwe tijd vroeg:
nieuwe tijd midden:
nieuwe tijd laat:

1.500 - 1.650 nC
1.650 - 1.850 nC
1.850 – heden

Algemeen
Steentijd (tot 2000 vC)
De steentijd is opgedeeld in het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum. Het paleolithicum
(oude steentijd) wordt vooral gekenmerkt door de ijstijden. Na het laatpaleolithicum verbetert het
klimaat. Vindplaatsen uit het late paleolithicum zijn vooral te herkennen aan concentraties
vondstmateriaal (bewerkt en/of verbrand vuursteen, houtskool) met weinig en moeilijk te
herkennen grondsporen zoals kuilen, paalgaten en houtskoolconcentraties die mogelijk wijzen op
haardplaatsen.
Vondsten uit het mesolithicum of midden steentijd, gekenmerkt door sporen en vondsten
van rondtrekkende jagers en verzamelaars, bestaan voornamelijk uit bewerkt vuursteen, verbrande
hazelnootdoppen en houtskoolfragmenten. Mesolithische grondsporen zijn vooral oppervlaktehaarden en haardkuilen. In een natte omgeving kunnen ook werktuigen van gewei of hout
bewaard zijn gebleven. Voorbeelden hiervan zijn geweibijlen, bogen, visfuiken, etc.
In het neolithicum (nieuwe steentijd) werden dieren gehouden en in het neolithicum werd
eveneens akkerbouw bedreven. Grondsporen uit deze periode kunnen bestaan uit paalgaten van
bijvoorbeeld boerderijen, resten van beschoeiingen, greppels, (afval)kuilen en haardplaatsen.
Aardewerk komt in deze tijd voor, evenals bewerkt (vuur)steen en geslepen bijlen.
Metaaltijden (2000-12 vC)
In de bronstijd en ijzertijd kwam bemesting en wisselbouw binnen de akkerbouw voor.
Sporen uit de bronstijd en ijzertijd kunnen bestaan uit kuilen, paalgaten van boerderijplattegronden, bijgebouwen of spiekers, waterkuilen of -putten, erf- ofakkerafscheidingen en
sporen van akkerbewerking zoals de kruiselings getrokken voren van een eergetouw. Houtskool
kan duiden op de aanwezigheid van haarden voor voedselbereiding of het bakken van aardewerk.
Ook kunnen er restanten gevonden worden die duiden op metaalbewerking, zoals stukken
ovenwand, brons- of ijzerslakken, sintels, mallen, smeltkroezen, metaal bedoeld voor omsmelten,
etc.
Vondsten kunnen verder bestaan uit bijvoorbeeld metalen voorwerpen of voorwerpen van
aardewerk zoals vaatwerk, maar ook slingerkogels, rammelaars, spinklosjes en weefgewichten.
Romeinse tijd (12 vC-450 nC)
In de romeinse tijd vormde de Rijn de noordelijke grens van het romeinse rijk. Langs deze grens,
de limes, werden grensposten, nederzettingen en wegen gebouwd. In het noorden van Nederland
zijn ook romeinse vondsten gedaan, maar dit zijn voornamelijk losse vondsten als romeinse
munten, mantelspelden en scherven romeins aardewerk.
Middeleeuwen en nieuwe tijd (450 nC-heden)
Na een afname in de bevolkingsdichtheid aan het einde van de romeinse tijd en de periode erna,
steeg deze weer in het begin van de middeleeuwen. Vondsten uit de middeleeuwen en later
bestaan voornamelijk uit scherven aardewerk, waaronder importaardewerk, munten en metalen
voorwerpen (zoals mantelspelden, spijkers), resten van aardewerkproductie, metaalbewerking,
wolbewerking etc. Belangrijke gebouwen (bijvoorbeeld kerken en borgen) werden van baksteen /
kloostermoppen gebouwd.

Appendix Neerijnen, Van Pallandtweg 1: Boorstaten
(cm)

(cm)

1

2

4

6

5

7

3

8

250

250

200

200

150

150

dikke
zandlagen
dikke
zandlagen

100

50

100

50

0

0

dikke
zandlagen

-50

geroerde bovengrond

-50

lichte klei
matig zware klei
-100

-100

zeer zware klei
matig tot sterk humeuze en venige klei
-150

-150

Appendix Neerijnen, Van Pallandtweg 1: Laagbeschrijvingen
1
X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 50
50 - 90
90 - 150
150 - 197
197 - 218
218 - 230
230 - 240
240 - 330
330 - 350
350 - 370
370 - 400

: 147325
: 427435
: 281

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, vergraven, Opm.: Rommelig
klei sterk siltig, 10yr6/3, homogeen, Opm.: Onderin beetje rommelig,Stuk bot op 70 cm
klei zwak siltig, 10yr5/1, matig stevig
klei zwak siltig, 5y4/1, matig slap, Opm.: Gelaagd met dunne zandige niveaus
klei zwak siltig, sterk humeus, 10yr4/1
klei zwak siltig, 5y4/1
klei zwak siltig, sterk humeus, 2,5y3/1
klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1, slap, Opm.: Gelaagd
klei matig siltig, 5y4/1, slap
klei zwak siltig, sterk humeus, 2,5y3/1, Opm.: Gelaagd
klei zwak siltig, 5y4/1
2

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 40
40 - 70
70 - 135
135 - 170
170 - 180
180 - 190
190 - 200

: 147310
: 427445
: 282

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, zwak grindig, basis scherp, bouwvoor
klei matig siltig, 10yr6/3, basis geleidelijk
klei zwak siltig, 10yr5/2, matig stevig
klei zwak siltig, 5y4/1, matig slap
klei zwak siltig, 5y4/1, matig slap, Opm.: Gelaagd met dunne zandige niveaus
klei zwak siltig, matig humeus, 2,5y3/1
klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1
3

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 107
107 - 180
180 - 190
190 - 250
250 - 300

: 147310
: 427465
: 266

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, matig grindig, 10yr4/2, basis scherp, vergraven, Opm.: Brokken
klei zwak siltig, 10GY4/1, vergraven, Opm.: Enkele brokken in het pakket
klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1
klei zwak siltig, 5y5/1, slap
klei sterk siltig, 5y5/1, slap, Opm.: Dikke zandlagen
4

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 40
40 - 80
80 - 130
130 - 200
200 - 215
215 - 235

: 147325
: 427455
: 279

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, 10yr5/2, vergraven
klei sterk siltig, 10yr6/3, homogeen
klei zwak siltig, 10yr5/1, matig stevig
klei zwak siltig, 5y4/1, matig slap
klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1, slap
klei zwak siltig, sterk humeus, 10yr3/1, matig slap
1/3

Appendix Neerijnen, Van Pallandtweg 1: Laagbeschrijvingen
Diepte (cm)
235 245 257 370 410 462 475 550 -

245
257
370
410
462
475
550
600

Omschrijving
Grondsoort
klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1, slap
klei zwak siltig, matig humeus, 10yr4/1, matig slap
klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1, slap, Opm.: Gelaagd
klei zwak siltig, matig humeus, 10yr4/1, slap, Opm.: Gelaagd
klei zwak siltig, 5y5/1, slap, Opm.: Gelaagd
klei zwak siltig, matig humeus, 10yr4/1, slap, Opm.: Gelaagd
klei zwak siltig, 5y4/1, slap, Opm.: Gelaagd
klei matig siltig, 5y4/1, slap, Opm.: Gelaagd,Dikke lagen zand en organisch bezinksel
5

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 40
40 - 60
60 - 145
145 - 200

: 147340
: 427465
: 275

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, 10yr5/2, bouwvoor
klei sterk siltig, 10yr6/3
klei zwak siltig, 10yr5/1, matig stevig
klei matig siltig, 5y5/1, matig slap, Opm.: Dikke zandlagen, strak gelaagd
6

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 60
60 - 190
190 - 203
203 - 210
210 - 220
220 - 227
227 - 240
240 - 245
245 - 258
258 - 282
282 - 295
295 - 305
305 - 355
355 - 380
380 - 385
385 - 400

: 147325
: 427475
: 276

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, 10yr5/2, bouwvoor
klei zwak siltig, 2,5y5/1, Opm.: Enkele uiterst dunne zandlaagjes aan basis
klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y3/1
klei zwak siltig, matig humeus
klei zwak siltig, sterk humeus
klei zwak siltig, matig humeus
klei zwak siltig, zwak humeus
klei zwak siltig, sterk humeus
klei zwak siltig, matig humeus, matig slap
klei zwak siltig, zwak humeus
klei zwak siltig, sterk humeus, Opm.: Sterk gelaagd
klei zwak siltig, zwak humeus
klei zwak siltig
klei zwak siltig, matig humeus, Opm.: Houtresten
klei zwak siltig, zwak humeus
klei zwak siltig
7

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 35
35 - 65
65 - 130
130 - 195
195 - 205
205 - 212
212 - 218
218 - 243

: 147325
: 427495
: 267

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, 10yr5/2, bouwvoor
klei sterk siltig, 10yr6/3, homogeen
klei zwak siltig, 10yr5/1, matig stevig
klei zwak siltig, 5y5/1, matig slap, basis geleidelijk
klei zwak siltig, matig humeus
veen sterk kleiig, 10yr2/2
klei zwak siltig, sterk humeus
klei zwak siltig, matig humeus
2/3
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Diepte (cm)
243 253 260 283 295 350 370 -

253
260
283
295
350
370
400

Omschrijving
Grondsoort
klei zwak siltig, sterk humeus
klei zwak siltig, matig humeus
klei zwak siltig, zwak humeus
klei zwak siltig, matig humeus, matig slap, Opm.: Gelaagd
klei zwak siltig
klei zwak siltig, matig humeus
klei zwak siltig
8

X-coordinaat (m)
Y-coordinaat (m)
Maaiveld (cm)

Diepte (cm)
0 - 50
50 - 65
65 - 125
125 - 175
175 - 210
210 - 255
255 - 280
280 - 287
287 - 300

: 147340
: 427485
: 275

Omschrijving
Grondsoort
klei sterk siltig, 10yr4/2, bouwvoor, Opm.: Rommelig
klei sterk siltig, 10yr6/3
klei zwak siltig, 10yr5/1
klei matig siltig, 5y5/1, slap, Opm.: Dikke zandlagen, strakke gelaagheid met bovenin iets homogener
klei zwak siltig, 5y4/1
klei zwak siltig, sterk humeus, slap
klei zwak siltig, 5y4/1
klei zwak siltig, Opm.: Venige lagen
klei zwak siltig, 5y4/1

3/3
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1.0

INLEIDING

Op 19 juni 2020 is door Qirion B.V. aan Stantec B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een
historisch en verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Regelstation Neerijnen op en nabij Van
Pallandtweg 1 te Neerijnen (bijlagen 1 en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door
de geplande uitbreiding van het bestaande transformatorstation en de aanleg van een nieuw kabelen leidingtracé.

1.1

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het doel van dit onderzoek is:
•
Inzicht verkrijgen in hoeverre het voormalige, dan wel het huidige gebruik van de onderhavige
locatie en haar omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem en te bepalen of er
milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen ingreep.
•
Het komen tot een plan voor eventueel vervolgonderzoek en/of sanerende maatregelen.
•
Het vaststellen van de nulsituatie en daarmee het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met
het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten
(Wm of Activiteitenbesluit).
•
Bepalen van de kwaliteit en hergebruikmogelijkheden van de te ontgraven grond.
•
Het bepalen van de veiligheidsklassen conform de CROW 400.

1.2

REFERENTIEKADER

De onderzoeksstrategie is afgeleid van de NEN 5740 (bron 1). In overeenstemming met deze norm
is voorafgaand aan het veldonderzoek een vooronderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN 5725
(bron 2). Het verkennend onderzoek bestond uit vooronderzoek, veldonderzoek, chemische
analyses, toetsing en interpretatie.
In het geval van onderzoek naar asbest in bodem is gebruik gemaakt van NEN 5707 (bron 3).
De analyseresultaten voor grond en grondwater zijn getoetst aan de normering zoals opgenomen in
de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (bron 8) en de Regeling bodemkwaliteit (bron 9). De in
het laboratorium gemeten gehalten zijn omgerekend naar standaard bodem op basis van de
gemeten lutum- en organische stofpercentages.
In dit rapport wordt de volgende terminologie voor grond gehanteerd:
•
Kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens: geen sprake van een
verhoogd gehalte; niet verontreinigd.
•
Groter dan AW kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogd gehalte; licht
verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening: (achtergrondwaarde +
interventiewaarde)/2.
•
Groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogd gehalte; matig
verontreinigd.
•
Groter dan I: sterk verhoogd gehalte; sterk verontreinigd.
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De terminologie voor grondwater is als volgt:
•
Kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens: geen sprake van een verhoogde
concentratie; niet verontreinigd.
•
Groter dan de streefwaarde (S), kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde (T): licht verhoogde
concentratie; licht verontreinigd. Voor de tussenwaarde (T) geldt de volgende berekening:
(streefwaarde + interventiewaarde)/2.
•
Groter dan T, kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (I): matig verhoogde concentratie;
matig verontreinigd.
•
Groter dan I: sterk verhoogde concentratie; sterk verontreinigd.
In deze rapportage is, afhankelijk van de gemeten asbestconcentraties, gebruik gemaakt van de
volgende terminologie voor grond:
•
geen asbest aangetoond (concentratie beneden of gelijk aan de bepalingsgrens): niet
verhoogd;
•
concentratie boven de bepalingsgrens en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: licht
verhoogd;
•
concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd.
De betekenis van de streef-, achtergrond-, tussen- en interventiewaarde is opgenomen in de
verklarende woordenlijst (bijlage 3.1).

1.3

BETROUWBAARHEID

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de huidige richtlijnen en methoden op
het gebied van bodemonderzoek. Aan de hand van de uit de bronnen verzamelde informatie is een
onderzoeksstrategie afgeleid, waarvan het aannemelijk wordt geacht dat deze representatief is voor
de locatie.
Er wordt op gewezen dat de geraadpleegde bronnen mogelijk onvolledig zijn of dat niet alle bronnen
zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.
Voor elk bodemonderzoek geldt dat het is gebaseerd op een beperkt aantal monsterpunten en
analyses. De hiervoor voorgeschreven onderzoeksstrategie geeft een goed beeld van de algemene
bodemkwaliteit.
Tevens wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek een momentopname is. De resultaten van het
onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien na het onderzoek
op of nabij de locatie (bodembedreigende) activiteiten of calamiteiten plaatsvinden en/of in de
omgeving (mobiele) verontreinigingen aanwezig zijn, kan de bodemkwaliteit hierdoor worden
beïnvloed.
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2.0

VOORONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het vooronderzoek besproken. Dit resulteert in een
hypothese over de mogelijke verontreinigingssituatie op de onderzoekslocatie. Het vooronderzoek is
uitgevoerd conform NEN 5725 (bron 2).

2.1

BESCHRIJVING VAN DE LOCATIE

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is zichtbaar in bijlage 1. Een situatietekening is
weergegeven in bijlage 2
De onderzoekslocatie bestaat uit drie deellocaties, in onderstaande tabel worden de gegevens
toegelicht:
Tabel 1 Gegevens onderzoekslocatie
Deellocatie 1: geplande nieuwbouw transformatorstation
Oppervlakte
± 0,23 ha
onderzoekslocatie
Huidig gebruik
Agrarisch
Kadastrale gegevens
Gemeente Waardenburg, sectie D, nummer 1034
Gemeente Waardenburg, sectie Y, nummer 482
Deellocatie 2: uitbreiding bestaand regelstation
Oppervlakte
± 0,14 ha
onderzoekslocatie
Huidig gebruik
Nutsvoorzieningen
Kadastrale gegevens
Gemeente Waardenburg, sectie D, nummer 1431
Deellocatie 3: nieuw kabeltracé
Lengte onderzoekslocatie
± 0,27ha
Huidig gebruik
Agrarisch
Kadastrale gegevens
Gemeente Waardenburg, sectie D, nummer 1034
Gemeente Waardenburg, sectie D, nummer 1033
Gemeente Waardenburg, sectie D, nummer 1032
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De onderzoekslocaties zijn weergegeven in onderstaande luchtfoto’s. Het bestaande regelstation
(deellocatie 2) is met groen omrand. De geplande nieuwbouwlocatie (deellocatie 1) is met een rode
rand aangegeven. Het geplande kabel- en leidingtracé (deellocatie 3) is weergegeven in oranje op
de tweede luchtfoto.

Figuur 1: Onderzoeksgebieden

Stantec | m20b0167.r01.docx
4

2.2

HISTORISCHE GEGEVENS

Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
•
gegevens opdrachtgever;
•
interview terreinbeheerder;
•
historisch kaartmateriaal;
•
archieven Hinderwet en Wet milieubeheer;
•
bouwarchief;
•
bodemarchief;
•
bodemkwaliteitskaart;
•
luchtfoto’s;
•
tankarchief.

Gegevens opdrachtgever
Door de opdrachtgever zijn inrichtingstekeningen aangeleverd van de huidige en toekomstige
situatie van deellocatie 1 en 2 (voor huidige situatie zie bijlage 7). Ter plaatse van het bestaande
regelstation is een schakelhuis aanwezig met aangrenzend een regeltransformator. In dit
schakelhuis bevindt zich een 10kV installatie. De geplande uitbreiding (deellocatie 2) bevindt zich
aan de westelijke zijde van het schakelhuis en heeft een oppervlakte van circa 20 m2. Zover bekend
worden er geen bodembelastende activiteiten gerealiseerd ter plaatse van de uitbreiding. De locatie
is gedeeltelijk verhard met klinkers. Ter plaatse van de uitbreiding van het onderstation (deellocatie
1) heeft vooralsnog een agrarische functie (weiland) en is onverhard. Dit geldt tevens voor het
geplande kabeltracé (deellocatie 3).

Interview terreinbeheerder
Uit een telefonisch interview met de huidige beheerder van het bestaande regelstation (deellocatie
1) blijkt dat de inrichting sinds de bouw in 1986 niet is gewijzigd. Naast de huidige regeltransformator
zijn geen andere transformatoren aanwezig geweest in en rondom het pand. De trafo bevindt zich in
een betonnen bak waarin tevens een put aanwezig is. De put wordt na visuele controle leeg
gepompt en geloosd op het riool. De pomp wordt handmatig gestart. Er zijn geen boven- en/of
ondergrondse brandstoftanks aanwezig (geweest). Zover bekend zijn er geen olie-gekoelde
leidingen of oliedrukkabels aanwezig. Eventuele oude kabels of leidingen zijn ontkoppeld, geleegd
en schoongemaakt voordat deze zijn afgesloten. Er zijn geen lekkages of calamiteiten bekend. In het
verleden is er geen PCB-houdende olie gebruikt in de transformator. Er zijn geen halfverhardingen
bekend ter plaatse van het onderstation, enkel de klinkerverharding.
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Historisch kaartmateriaal/luchtfoto’s
Uit historisch kaartmateriaal (bron 14) blijkt dat de onderzoekslocatie zich in de Betuwe bevindt, ten
noorden van de Waal, omringd door (voormalige) fruitgaarden. Zover bekend heeft er ter plaatse van
de onderzoekslocatie geen fruitteelt plaatsgevonden.
Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie vanaf de jaren ’50 is ontwikkeld als
elektrisch onderstation. Het onderstation is inmiddels deels buiten gebruik en heeft deels een
horeca- en evenementenfunctie.
De Zwaluwestraat, aangrenzend aan de onderzoekslocatie is medio 1965 omgelegd waarmee de
huidige ligging is gerealiseerd (zie figuur 2). Het perceel van de geplande uitbreiding (deellocatie 1)
en het kabeltracé (deellocatie 3) hebben in het verleden altijd een agrarische functie gehad en zijn
zover bekend nooit bebouwd geweest. Het agrarisch perceel was in het verleden mogelijk
gedeeltelijk verhard door de voormalige Zwaluwestraat. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat
er sprake is van gedempte sloten.
Ligging Regelstation Neerijnen 1964

Ligging Regelstation Neerijnen 1970

Figuur 2 Historisch kaartmateriaal RS Neerijnen

Er wordt rekening gehouden met het lokale bodembeleid van gemeente West-Betuwe en
Omgevingsdienst Rivierenland. Zover bekend heeft er ter plaatse van de onderzoekslocatie geen
fruitteelt plaatsgevonden, derhalve is het niet noodzakelijk onderzoek te doen naar de aanwezigheid
van organochloorbestrijdingsmiddelen. Vooralsnog is er uitgegaan van een onverdachte locatie.

Hinderwet en Wet milieubeheer
In het Hinderwet- en Wet milieubeheerarchief van het Regionaal Archief Rivierenland zijn geen
documenten aanwezig over deellocatie 2 met betrekking tot het schakelhuis. Er zijn enkel relatief
recente (2010-2013) stukken aanwezig met betrekking tot het stroomhuis op het aangrenzende
perceel ten zuidwesten van de onderzoekslocatie.
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Bodemarchief
Uit het bodemarchief van de gemeente blijkt dat ter plaatse van het bestaande onderstation
(deellocatie 2) in het verleden bodemonderzoek is uitgevoerd. In paragraaf 2.3 zijn globaal de
betreffende onderzoeksresultaten weergegeven. Ter plaatse van de andere twee deellocaties heeft
niet eerder bodemonderzoek plaatsgevonden.

Bodemkwaliteitskaart
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente (bron 11) bevindt de locatie zich in zone
Rivierenland Buitengebied BG en Rivierenland Buitengebied OG. Dit betekent dat in de bovengrond
(0-0,5 m-mv) licht verhoogde gehalten cadmium, kobalt, kwik, zink en PCB kunnen worden verwacht
en tevens een licht tot matig verhoogd gehalte nikkel. In de ondergrond kunnen licht tot matig
verhoogde gehalten kobalt, nikkel en PCB worden verwacht. De te ontgraven grond valt op basis
van de bodemkwaliteitskaart in de klasse “industrie”.

Bouwarchief
Het bouwarchief is geraadpleegd bij het Regionaal Archief Rivierenland. Hierin stonden enkel
bouwtechnische gegevens en geen inrichtingstekeningen met potentieel bodembelastende
activiteiten met betrekking tot het bestaande regelstation (deellocatie 2).
Mogelijk zijn er in het verleden asbesthoudende schotjes geplaatst tussen de kabels en leidingen.
Uit de beschikbare stukken kan niet worden achterhaald of de desbetreffende kabel- en leidingtracés
zijn verwijderd of verplaatst. Er wordt aangenomen dat de eventueel aanwezige asbestschotjes nog
op dezelfde plaats aanwezig zijn.

PFAS
Er zijn geen bronnen voor een PFAS verontreiniging bekend. Verwacht wordt dat maximaal licht
verhoogde gehalten aanwezig zijn als gevolg van atmosferische depositie.

Asbest
Op basis van de bekende gegevens uit het vooronderzoek kan verder de locatie als onverdacht voor
asbest worden aangemerkt.

Calamiteiten
Bij de opdrachtgever en de Omgevingsdienst zijn gegevens bekend over eventuele calamiteiten met
bodembelastende stoffen ter plaatse van het voormalige bedieningsgebouw ten oosten van de
huidige onderzoekslocatie (zie figuur 2). De hierbij horende stukken zijn toegelicht in paragraaf 2.3.
Ter plaatse van de drie huidige deellocaties zijn geen calamiteiten bekend.
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2.3

VOORGAANDE ONDERZOEKEN

In het verleden is ten oosten van het bestaande transformatorstation (deellocatie 2)
bodemonderzoek uitgevoerd (GE030400075, Indicatief milieukundig bodemonderzoek Onderstation
Neerijnen, Fugro Geotechniek B.V., F-7444, d.d. 22 oktober 1990). De aanleiding voor het
onderzoek werd gevormd door eigendomsoverdracht van het perceel en gedeeltelijke sloop van het
onderstation. Het onderzoek vond niet plaats op het perceel van het onderhavige regelstation
(deellocatie 2) maar op het aangrenzende perceel, ten zuiden van het bedieningsgebouw ter plaatse
van de voormalige transformatoren (zie figuur 3). Uit het vooronderzoek blijkt dat bij de buiten
gebruik gestelde trafo’s de oliedrukkabels zijn losgeknipt waardoor er mogelijk sprake is van een
lekkage met minerale olie. In de grond zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater is
sprake van een matig verhoogde concentraties zink en licht verhoogde concentraties cadmium, lood
en molybdeen.
Er zijn tevens verhoogde concentraties tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en trichlooretheen
aangetoond. Plaatselijk is in het grondwater (filterstelling 2,0-3,0 m-mv) een sterk verhoogde
concentratie 1,1 Dichloor etheen en een matig verhoogde concentratie 1,1,1 Trichloor ethaan
aangetoond. Er zijn tevens verhoogde concentraties minerale olie aangetoond. De daadwerkelijke
analyseresultaten ontbreken. Gezien de leeftijd van het rapport worden verhoogde gehalten getoetst
aan de zogenaamde A, B en C waarden. De daadwerkelijke meetwaarden worden niet genoemd in
het certificaat. Hierdoor is het niet mogelijk de gehalten te toetsen aan de huidige grenswaarden. In
de grond zijn geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen.
Naar aanleiding van het indicatief onderzoek is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd
(GE030400075, Fugro Geotechniek B.V., F-7444/001, d.d. 19 februari 1991). Uit dit onderzoek blijkt
dat er plaatselijk een sterk verhoogd gehalte minerale olie in de grond en sterk verhoogde
concentratie in het grondwater is aangetoond nabij de meest oostelijke trafo, op circa 25 meter
afstand van deellocatie 2. Plaatselijk zijn licht verhoogde concentraties vluchtige aromaten
aangetoond in het grondwater. In meerdere peilbuizen zijn matig tot sterk verhoogde concentraties
vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen aangetoond, deze zijn mogelijk te relateren aan het gebruik
van ontvettingsmiddelen in de werkplaats. Ter plaatse van enkele boringen is bijmenging met puin
en kolenresten waargenomen.
Naar aanleiding van de aangetroffen verontreinigingen heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden
voorafgaand een eventuele sanering (GE030400075, Fugro Geotechniek B.V., F-7444/002, d.d. 24
maart 1992). Boring B27 is ter plaatse van deellocatie 2 uitgevoerd, nabij de regeltransformator, en
boring HB11 ten noordwesten, op de huidige onderzoekslocatie. Uit de resultaten blijkt dat er geen
sprake is van een sterke verontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen. In meerdere
peilbuizen (waaronder HB11) zijn licht verhoogde concentraties VOCl aangetoond (getoetst aan
hedendaagse normen). Tevens is in de ondergrond (1,4-1,45 m-mv) van boring B27 een licht
verhoogd gehalte tetrachlooretheen aangetoond. In een diepere bodemlaag (1,7-1,75 m-mv) is geen
sprake van verhoogde gehalten. In figuur 3 is het verontreinigingscontour met VOCl weergegeven
ten opzichte van het huidige schakelhuis (deellocatie 2) en de (voormalige) trafo’s. De
verontreiniging met VOCl hangt samen met het gebruik van ontvettingsmiddelen ter plaatse van de
werkplaats in het bedieningsgebouw en de transformatoren. Ter plaatse van de meest oostelijke te
slopen transformator, ten zuiden van het bedieningsgebouw is de grond sterk verontreinigd met
minerale olie. Ter plaatse van boringen HB11 en B27 zijn geen verhoogde gehalten minerale olie
aangetoond. De olieverontreiniging is niet van invloed op de huidige onderzoekslocatie.
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Figuur 3: Grondwaterverontreinigingscontour met VOCl en deellocatie 2 (met rood aangegeven) (Fugro Geotechniek B.V., F7444/002, d.d. 24 maart 1992)

Vanwege de hierboven beschreven verontreinigingen heeft er een bodemsanering plaatsgevonden
(GE030400075, Fugro Geotechniek B.V., F-7444/0013, d.d. 15 februari 1994). Ter plaatse van de
ten oosten gelegen trafo (zie figuur 3) is de met olie verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd.
Tijdens de ontgraving is een gedempte sloot aangetroffen, het dempingsmateriaal bestaande uit
koolas en sintels is afgevoerd met de verontreinigde grond. De gedempte sloot loopt in oostelijke
richting en wordt niet ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie verwacht. De ontgraving heeft
plaatsgevonden tot circa 1,6 m-mv. Uit controlebemonstering van de putwanden blijkt er enkel aan
de noordzijde een restverontreiniging te zijn achtergebleven met licht verhoogde gehalten minerale
olie en PAK. Ten behoeve van de grondwaterverontreiniging met VOCl zijn onttrekkingsdrains
aangelegd, het onttrokken grondwater is voorafgaand aan lozing gezuiverd.
Ter beëindiging van de grondwatersanering heeft er een eindbemonstering plaatsgevonden
(GE030400075, Fugro Geotechniek B.V., D-1160-090, d.d. 21 oktober 1994). Uit de
analyseresultaten van de bemonsterde peilbuizen blijkt dat er bij enkele peilbuizen nog licht
verhoogde concentraties VOCl voorkomen, echter in veel lagere concentraties dan voorafgaand aan
de sanering. De sanering wordt als geslaagd gezien en kon worden beëindigd. Naast de
grondwaterbemonstering is tevens het sintelhoudende dempingsmateriaal onderzocht op de
aanwezigheid van zware metalen. Het monster van de oostelijke putwand is nog matig verontreinigd
met koper en licht verontreinigd met kwik en lood. De westelijke putwand, nabij deellocatie 2 is
schoon. De restverontreiniging heeft geen invloed op de huidige onderzoekslocatie.
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Naar aanleiding van de uitgevoerde sanering heeft het bevoegd in een beschikking ingestemd met
de uitgevoerde werkzaamheden (GE030400075, provincie Gelderland, P&O-A&M/JAM, d.d. 2
augustus 1995). De sanering wordt als succesvol gezien en kan worden beëindigd. Het wordt als
niet kosteneffectief gezien de nog aanwezige lichte grondwaterverontreiniging met VOCl verder
actief te saneren.
Ter plaatse van de het bestaande regelstation (deellocatie 2) is in 2019 een bodemonderzoek
uitgevoerd naar aanleiding van geplande werkzaamheden aan kabels (Stantec B.V.,
M19B0014_219200, 19 september 2019). Hierbij is in de bovengrond (0-0,5 m-mv) een licht
verhoogd gehalte PAK aangetoond. In de ondergrond (0,8-1,4 m-mv) zijn licht verhoogde gehalten
nikkel, zink en minerale olie aangetoond. Het grondwater is niet aangetroffen binnen de maximale
boordiepte (1,4 m-mv). Er is plaatselijk zintuiglijk bijmenging met baksteen waargenomen in de
bovengrond. Zowel de grond als het grondwater is onderzocht op de aanwezigheid van VOCl’s. Er
zijn geen verhoogde gehalten of concentraties aangetoond.

2.4

REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

Op regionale schaal is de bodem opgebouwd uit een afwisseling van watervoerende lagen (zand,
grind) en waterremmende lagen (klei, leem, veen). De deklaag bestaat uit Holocene afzettingen
(formatie van Echteld) en bestaat tot ongeveer 9,5 m-mv uit klei. Het hierin aanwezige grondwater
vormt het freatische grondwaterpakket. Diepere lagen betreffen Pleistocene afzettingen. Zandlagen
hierbinnen vormen het 1e en diepere watervoerende pakketten.
De stijghoogte in het 1e watervoerend pakket wordt medebepaald door de waterstand in de Waal.
Regionaal gezien stroomt het diepere grondwater in het 1e watervoerend pakket in noordwestelijke
richting. De regionale stromingsrichting van het freatisch grondwater is onbepaald en afhankelijk van
lokale omstandigheden. Afhankelijk van het stijghoogte verschil in het freatisch en 1e watervoerende
pakket is er sprake van een infiltratiesituatie, dan wel een kwelsituatie.

2.5

LOCATIE-INSPECTIE

Voorafgaand aan het veldwerk is er door de veldwerkers een locatie inspectie. Er zijn geen
afwijkende zaken geconstateerd. Hierbij zijn geen afwijkende zaken naar voren gekomen. Daarnaast
is de onderzoekslocatie in beeld gebracht door het bestuderen van beeldmateriaal op internet en
actuele foto’s van de onderzoekslocatie, aangeleverd door de opdrachtgever (zie bijlage 4).
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2.6

HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

Op basis van de bovenstaande historische informatie is onderstaande hypothese geformuleerd voor
het verkennend onderzoek ter plaatse van de geplande nieuwbouw in deellocatie 1. Ten behoeve
van de uitvoering van het onderzoek is de bijbehorende onderzoeksstrategie gevolgd (bron 1, bijlage
b).
Uit het vooronderzoek blijkt dat er in de grond geen verontreinigende stoffen worden verwacht boven
de streefwaarde/AW of boven de in het betreffende gebied geldende achtergrondgehaltes. Het
grondwater is mogelijk licht verontreinigd met VOCl, te relateren aan de aanwezige
restverontreiniging ter plaatse van het regelstation.
Voor het aantal uit te voeren boringen en peilbuizen, monsterneming, samenstellen van de
mengmonsters en aantal analyses is uitgegaan van de strategie onverdacht (ONV) uit de NEN 5740.
De onderzoeksstrategie wordt gecombineerd met een ‘vaststelling nulsituatie bij toekomstige
bodembelasting’ (NUL) uit de NEN 5740. De voorgeschreven onderzoeksinspanning met betrekking
tot aantal boringen en analyses komt overeen met de strategie onverdacht (ONV). Omdat de exacte
locatie van de toekomstige bodembelastende activiteiten nog onbekend is, wordt de nulstelling
vlakdekkend voor de gehele onderzoekslocatie. Gezien de homogeniteit van verontreinigingssituatie
van de onderzoekslocatie worden de resultaten als representatief beschouwd.
Omdat er mogelijk grondverzet gaat plaatsvinden is het onderzoek aangevuld met onderzoek naar
aanwezigheid van PFAS. De locatie is op basis van de bekende gegevens onverdacht voor de
aanwezigheid van PFAS.
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3.0

VELDWERK EN CHEMISCHE ANALYSES

In dit hoofdstuk worden de kwaliteitseisen uit de beoordelingsrichtlijnen, de gekozen
onderzoeksstrategie, de resultaten van het veldwerk en de uitgevoerde chemische analyses
besproken.

3.1

KWALITEIT

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform een gecertificeerd kwaliteitssysteem (ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 en VCA*). Voor dit project is Rik Pijnenburg opgetreden als senior adviseur. Voor
het onderdeel asbest in bodem binnen dit project is tevens Rik Pijnenburg opgetreden als erkend
projectleider protocol 2018
Het veldwerk is uitgevoerd onder het procescertificaat van de BRL SIKB 2000:
‘Beoordelingsrichtlijn Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek’ (bron 4), protocol 2001: ‘Plaatsen van handboringen
en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen’ (bron 5) en protocol 2002: ‘Het nemen van grondwatermonsters’)
(bron 6). Het asbestonderzoek is uitgevoerd onder protocol 2018,
’Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem’ (bron 7).

2001 + 2002 +
2018

De procesonderdelen, uitvoering veldwerk en overdracht monsters aan laboratorium zijn uitbesteed
aan VWB bodem B.V. (certificaat EC-SIK-20264). Het veldwerk is uitgevoerd door de heer K.
Vaassen en de watermonstername is uitgevoerd door de heer T. Smit. Zij zijn erkend en
geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. De procesonderdelen, begeleiding erkend
projectleider en rapportage zijn uitgevoerd door Stantec B.V. Stantec B.V. is voor deze
werkzaamheden gecertificeerd door Kiwa Nederland B.V. Ons meest recente certificaatnummer
kunt u hier vinden: https://www.stantec.com/nl/about/certifications-memberships.
Wij verklaren dat de beschreven uitvoering van kritische functies onafhankelijk van de opdrachtgever
zijn uitgevoerd conform de eisen die de BRL daartoe stelt vanuit de Regeling bodemkwaliteit. De
kwaliteitsborgingsformulieren zijn opgenomen in bijlage 4.2. Stantec B.V. en VWB bodem B.V.
hebben geen financiële of juridische belangen met betrekking tot het eigendom van de locatie.
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3.2

ALGEMENE ONDERZOEKSSTRATEGIE EN WERKWIJZE

De gehanteerde onderzoeksstrategie is gebaseerd op de in hoofdstuk 2 gestelde hypothese. In
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle uitgevoerde veldwerkzaamheden en de
analyses van grond en grondwater. In de hierop volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de
veldwerkzaamheden en de chemische analyses. In verband met geplande
bemalingswerkzaamheden zijn analyses op lozingsparameters in het grondwater toegevoegd.
Tabel 1: Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en analyses
Deellocatie

Veldwerk

Algemene bodemkwaliteit
Onverdachte bovengrond
0,0-0,5
Onverdachte ondergrond
0,5-2,0
Totaal
NEN-grond:

1

2

NEN-grondwater:

3

Lozingsparameters:
PFAS:

4

Analyses

Aantal
boringen

Waarvan
peilbuizen

Grond

Grondwater

9 (0,5 m-mv)

-

NEN-grond1 (2x)

-

4 (2,0 m-mv)

1

PFAS-grond4 (1x)
NEN-grond (1x)
PFAS-grond (1x)

NEN-grondwater2 +
lozingsparameters3

13
1
lutum- en organische stofpercentage, negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper,
kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, som PAK (10) en som PCB (7)
negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen,
xylenen (som), styreen en naftaleen), vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en
minerale olie
onopgeloste bestandsdelen, ijzer totaal, ijzer 2+ en chloride
PFBA, PFPaA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOA vertakt, PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS,
PFOS vertakt, PFDS, 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, 10:2 FTS, N-MeFOSAA, NEtFOSAA, PFOSA, N-MEFOSA, 8:2 diPAP

De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage 2. De boringen zijn gelijkmatig over de locatie verspreid
geplaatst.
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3.3

RESULTATEN VELDWERK

Het veldwerk is uitgevoerd op 22 juni 2020. Voor aanvang van de boorwerkzaamheden is de locatie
visueel geïnspecteerd. Op het maaiveld van het terrein zijn geen asbestverdachte materialen
waargenomen.
In bijlage 4 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen weergegeven met de bodemopbouw, de
diepten waarop grondmonsters zijn genomen en de diepten waarop de peilfilter geplaatst is. De
zintuiglijke waarnemingen en eventuele afwijkingen zijn eveneens in deze bijlage weergegeven.

Bodemopbouw
De bodemopbouw bestaat over het algemeen tot de maximale boordiepte (2,0 m-mv) uit sterk siltige,
zwak tot matig humeuze klei. Zeer plaatselijk bestaat de ondergrond (1,2-2,0 m-mv) uit matig fijn
zand. De bovengrond (0-0,5 m-mv) bevat over het algemeen sporen baksteen. Ter plaatse van een
enkele boring is in de bovengrond (0-0,5 m-mv) een sterk betonhoudende laag aangetroffen met
resten baksteen.

Grond
Visueel zijn in het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal geen asbestverdachte
(plaat)materialen waargenomen. Van het bodemmateriaal is maximaal per halve meter en/of per
bodemlaag een monster genomen.
Tijdens de werkzaamheden is in de bovengrond van boring 02 een asbestverdachte bijmenging
aangetroffen (sterk betonhoudend en resten baksteen, 40% bodemvreemd materiaal). Daarom is ter
plaatse aanvullend een proefgat geplaatst ten behoeve van een indicatief onderzoek asbest in
bodem op basis van de NEN5707. Tijdens het veldwerk is in de fractie > 20 mm geen
asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen. Voor de analyse van dit grondmonster op asbest is
in het veld een mengmonster samengesteld.

Grondwater
Voor de bemonstering van het grondwater is boring B02 afgewerkt met een peilbuis. Conform NEN
5740 is de bovenzijde van het peilfilter circa 0,5 m beneden de grondwaterstand geplaatst. Het
grondwater is bemonsterd op 29 juni 2020. Bij de grondwaterbemonstering is het grondwater
waargenomen op een diepte van circa 1,28 m-mv. Tijdens de bemonstering zijn aan het grondwater
geen afwijkingen waargenomen. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (Ec) en de
aanwezigheid van niet-opgeloste deeltjes (troebelheid) van het grondwater zijn tijdens de
monstername in het veld bepaald. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. De
meetwaarden geven geen aanleiding de analysestrategie te wijzigen.
Tabel 2: Veldmetingen grondwater
Peilbuis

Filter
(m-mv)

GWS
(m-mv)

Temp. (0C)

pH

Ec
(µS/cm)

Troebelheid (NTU)

B02

1,8-2,8

1,28

13,8

6,8

915

87

Op basis van de gemeten Ec is sprake van brak (400 µS/cm <Ec <2.800 µS/cm) grondwater.
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Op basis van de beschikbare gegevens van de geplaatste peilbuis kan geen eenduidige
stromingsrichting van het freatische grondwater worden vastgesteld.
De troebelheid van grondwater heeft een natuurlijke waarde in een zandpakket van 0-10 NTU. Deze
kan afwijken wanneer er sprake is van een meer siltig samengestelde bodem. Vooral in klei- en
veengronden (slechtlopende peilbuizen) komt het in de praktijk veelvuldig voor ondanks dat de
gestelde vereisten voor plaatsing van peilbuizen en bemonstering van grondwater zijn gevolgd, de
NTU waarden afwijken.
Tijdens de monstername van het grondwater is in peilbuis B02 een NTU van > 10 gemeten. De
peilbuizen (nummers) staan in een klei/veen pakket. Wij zien dit niet als een afwijking op de BRL
SIKB 2000 en houden hiermee rekening met de interpretatie van de meetresultaten in paragraaf 4.2.

3.4

ANALYSESTRATEGIE

Onderstaande tabel geeft, voor de verschillende aanleidingen, de geselecteerde monsters weer met
de bijbehorende zintuiglijke waarnemingen en de uitgevoerde analyses.
Tabel 3: Analysestrategie
Code
Samengesteld uit boringen BodemZintuiglijke
Analyses
(meng)monster
(traject m-mv)
type
waarnemingen
Grond
Grondwater
diepte (m-mv)
Algemene kwaliteit bovengrond
B02-1
B02 (0-0,5)
Klei
Sterk betonhoudend, NEN-grond1 (0-0,5)
resten baksteen
MMBG
B04 (0-0,5) + B06 (0-0,3) + B08
Klei
Sporen baksteen
NEN-grond (0-0,5)
(0-0,5) + B09 (0-0,5) + B10 (00,5) + B11 (0-0,5) + B13 (0-0,5)
PFAS-BG
B04 (0-0,5) + B06 (0-0,3) + B08
Klei
Sporen baksteen
PFAS4
(0-0,5)
(0-0,5) + B09 (0-0,5) + B10 (00,5) + B11 (0-0,5) + B13 (0-0,5)
Algemene kwaliteit ondergrond
MMOG
B02 (1,0-1,3) + B06 (0,8-1,3) +
Klei
NEN-grond (0,8-1,3)
B08 (0,8-1,2) + B12 (0,8-1,2)
PFAS-OG
B02 (1,0-1,3) + B06 (0,8-1,3) +
Klei
PFAS
(0,8-1,3)
B08 (0,8-1,2) + B12 (0,8-1,2)
Indicatief asbestonderzoek
ASB-B02
B02 (0-0,5)
Klei
Sterk betonhoudend, NEN57075
(0-0,5)
resten baksteen
Algemene kwaliteit grondwater
B02-1-1
B02 (1,8-2,8)
NEN(1,8-2,8)
grondwater²
Lozingsparameters3
1
NEN-grond:
lutum- en organische stofpercentage, negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper,
kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, som PAK (10) en som PCB (7).
2
NEN-grondwater:
negen metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen,
xylenen (som), styreen en naftaleen), vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en
minerale olie.
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3

4

5

Lozingsparameters:
PFAS:

NEN 5707

Onopgeloste bestandsdelen, ijzer totaal, ijzer 2+ en chloride
PFBA, PFPaA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFOA vertakt, PFNA, PFDA, PFUnDA,
PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS,
PFOS vertakt, PFDS, 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, 10:2 FTS, N-MeFOSAA, NEtFOSAA, PFOSA, N-MEFOSA, 8:2 diPAP.
asbestanalyse conform NEN5707 op monster van 10 kg, fractie > 0,5 mm (kwantitatief)

In afwijking op de strategie NUL uit de NEN 5740 zijn er meer dan drie grondmonsters opgemengd
in een mengmonster vanwege de combinatie met de strategie onverdacht. De
verontreinigingssituatie van de onderzoekslocatie is zoals verwacht zeer homogeen. Omdat de
daadwerkelijke locatie van de toekomstige nog onbekend is, is er gekozen voor een vlakdekkend
onderzoek. De resultaten worden als representatief beschouwd.

3.5

CHEMISCHE ANALYSES

De analyseresultaten met de bijbehorende toetsingswaarden en een verklarende woordenlijst zijn
opgenomen in bijlage 3. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.
De chemische analyses zijn uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam (RvA
geaccrediteerd). De analyses zijn uitgevoerd conform het AS3000 protocol.
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4.0

BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN

In dit hoofdstuk wordt de verontreinigingssituatie beschreven op basis van de onderzoeksresultaten.
Vervolgens worden de onderzoeksresultaten getoetst aan de in hoofdstuk 2 geformuleerde
hypothese.

4.1

TOETSING ANALYSERESULTATEN

Grond
In de tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de toetsing aan de Circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit en indicatieve toetsing aan het Besluit
bodemkwaliteit conform het generieke beleid (landelijke beleid). De eventueel vrijkomende grond is
eveneens op het voorkomen van PFAS onderzocht. De analyseresultaten zijn getoetst aan het
actueel tijdelijk handelingskader voor PFAS in grond (bron 12). De in het laboratorium gemeten
gehalten zijn hierbij omgerekend naar standaard bodem op basis van de gemeten lutum- en
organische stofpercentages. De uitwerking van deze (indicatieve) toetsing is opgenomen in bijlage 3.
Tevens wordt de, op basis van de indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit bepaalde, voorlopige
veiligheidsklasse weergegeven.
Tabel 4: (Indicatieve) toetsing analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling/het Besluit
bodemkwaliteit
Analysemonster Boringen (traject m-mv)
(cm-mv)

Toetsing
Wbb
>AW

>T

>I

B02-1 (0-50)
MMBG (0-50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nikkel

-

-

-

-

PFAS-BG (0-50)

MMOG (80-130)
PFAS-OG
(80-130)
Toelichting:
AW:

B02 (0-0,5)
B04 (0-0,5) + B06 (0-0,3) +
B08 (0-0,5) + B09 (0-0,5) +
B10 (0-0,5) + B11 (0-0,5) +
B13 (0-0,5)
B04 (0-0,5) + B06 (0-0,3) +
B08 (0-0,5) + B09 (0-0,5) +
B10 (0-0,5) + B11 (0-0,5) +
B13 (0-0,5)
B02 (1,0-1,3) + B06 (0,8-1,3) +
B08 (0,8-1,2) + B12 (0,8-1,2)
B02 (1,0-1,3) + B06 (0,8-1,3) +
B08 (0,8-1,2) + B12 (0,8-1,2)

Bodemkwaliteitsklasse AW;
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Toetsing
Bbk

ARBO
Veiligheidsklasse
(CROW 400)

AW
AW

Basishygiëne
Basishygiëne

AW

Basishygiëne

AW

Basishygiëne

AW

Basishygiëne

Grondwater
In de tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de toetsing van het grondwater aan
de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.
Tabel 5: Toetsing analyseresultaten aan de Circulaire bodemsanering 2013 (grondwater)
Analysemonster Peilbuizen
Toetsing Wbb
(filterstelling m-mv) >AW
B02-1-1

4.2

B02 (1,8-2,8)

Barium, som (cis,trans)
1,2- dichloorethenen

>T

>I

ARBO
Veiligheidsklasse
(CROW 400)

-

-

Basishygiëne

BESPREKING ANALYSERESULTATEN WET BODEMBESCHERMING

Grond
In de kleiige bovengrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. Zowel de sporen baksteen- als
sterk betonhoudende grond zijn geen verhoogde parameters aangetoond.
In de kleiige ondergrond is een licht verhoogd gehalte nikkel aangetoond. Deze verontreiniging komt
overeen met de verwachtingen op basis van de bodemkwaliteitskaart en kan worden gezien als een
lokaal verhoogde achtergrondwaarde.

Asbest
Uit de analyse blijkt dat het zintuiglijk verontreinigde grondmonster analytisch (fractie < 20 mm) niet
asbesthoudend is. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Grondwater
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium en som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen
gemeten. De licht verhoogde concentratie met barium is hoogstwaarschijnlijk een natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarde. De peilbuis waarin licht verhoogde concentratie som (cis,trans) 1,2dichloorethenen zijn gemeten bevindt zich ten noorden van het bestaande onderstation. De
verontreiniging hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de gesaneerde grondwaterverontreiniging ter
plaatse van het onderstation.
De overige onderzochte parameters zijn niet in verhoogde concentraties ten opzichte van de
streefwaarden en/of detectiegrenzen gemeten.
Een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) kan invloed hebben op het meetresultaat. Bij een te hoge
troebelheid kan een overschatting van het meetresultaat voor organische verbindingen (minerale
olie, vluchtige (aromatische en gechloreerde) koolwaterstoffen, PAK en PCB) plaatsvinden. Er kan
daardoor ten onrechte vastgesteld worden dat sprake is van een grondwaterverontreiniging.
In het grondwater afkomstig uit peilbuis B02 is een NTU van 87 aangetoond. Uit de
analyseresultaten blijkt dat een van de organische verbindingen (VOCl) in concentraties groter dan
de streefwaarde(n) zijn aangetoond. De tussenwaarde(n) wordt echter niet overschreden. De
verhoogde troebelheid kan een (geringe) invloed hebben gehad op deze verhoogde concentratie.
Echter omdat de tussenwaarde niet wordt overschreden is ons inzien geen noodzaak tot aanvullend
onderzoek.
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Toetsing hypothese
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de in paragraaf 2.6 opgestelde hypothese aanvaard.
Het licht verhoogde gehalte nikkel in de ondergrond en de licht verhoogde concentratie barium in het
grondwater kunnen worden beschouwd als (verhoogde) achtergrondwaarden en vormen geen
aanleiding de onderzoeksstrategie te herzien. De licht verhoogde concentratie som (cis,trans) 1,2dichloorethenen maakt deel uit van de restverontreiniging afkomstig van het onderstation. Er is geen
aanleiding dit nader te onderzoeken. De locatie wordt geschikt geacht voor de huidige c.q. gewenste
bestemming.
Met het onderhavige onderzoek is de nulsituatie vastgelegd en is daarmee een toetsingsgrondslag
verkregen met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit
bedrijfsactiviteiten (Wm of Activiteitenbesluit).

4.3

BESPREKING RESULTATEN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Over het algemeen kan de vrijkomende grond over de gehele onderzoeksdiepte (0-2,0 m-mv)
worden ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse “Achtergrondwaarde”.

Toelichting hergebruik grond (milieuhygiënische verklaring)
Voor een definitieve vaststelling van de bodemkwaliteitsklasse is in veel gevallen een partijkeuring
conform AP04 vereist. Een dergelijke keuring onderscheidt zich van het onderhavige onderzoek
door een intensievere bemonstering, een aangepaste monstervoorbehandeling in het laboratorium,
zowel monstername als analyse in duplo en in enkele gevallen uitloogonderzoek.

4.4

RESULTATEN GRONDWATER (LOZINGSPARAMETERS)

De kwaliteit van het lozingswater is weergegeven in onderstaande tabel voor het freatische
grondwater. Omdat er enkel freatisch grondwater wordt geloosd, wordt op basis van deze
concentraties bepaald of er zuiverende maatregelen toegepast dienen te worden.
Tabel 6: Kwaliteit lozingswater
Concentratie

Eisen lozen op
oppervlaktewater

Eisen voor lozing op
hemelwaterriool

IJzer totaal
(mg/l)

37

Geen visuele
verontreiniging

Alle monsters < 5

IJzer 2+
(mg/l)

4

Chloride
(mg/l)

63

**

Onopgeloste
bestandsdelen
(mg/l)

530

Alle monsters < 50

Peilbuis B02

Alle monsters < 50
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Eisen voor lozing
op vuilwaterriool*

Alle monsters < 300

*
**

Tevens geldt de eis dat de lozing ten hoogste 8 weken mag duren en niet meer dan 5 m3/uur mag
bedragen.
Een gangbare lozingsnorm is 200 mg/L in watergangen (bron: zorgplicht richtlijn).

Op basis van de gemeten waarden aan ijzer en onopgeloste bestandsdelen zijn, bij bemaling, naar
verwachting zuiverende maatregelen noodzakelijk bij lozing op oppervlaktewater. Hierbij wordt erop
gewezen dat bij daadwerkelijke bemaling op deze locatie de waarden in het opgepompte water
hiervan af kunnen wijken door onder andere plaatselijke variatie van de bodemopbouw, de wijze en
diepte van bemaling en het debiet.
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5.0

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies getrokken:
Deellocatie 1: geplande nieuwbouw

Samenvatting
•
•
•
•
•
•
•
•

De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot de maximale boordiepte
globaal uit klei met zeer plaatselijk een zandige ondergrond.
Aan het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Zowel visueel als analytisch
is in het opgeboorde materiaal geen asbest aangetoond.
In het opgeboorde materiaal zijn plaatselijk bijmengingen met resten tot sporen baksteen en
sterk betonhoudend aangetroffen.
In de kleiige bovengrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.
In de kleiige ondergrond is een licht verhoogd gehalte nikkel aangetoond.
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium en som (cis,trans) 1,2dichloorethenen gemeten.
Analytisch is geen asbest aangetoond in het zintuiglijk verontreinigde monster.
De graafwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd volgens veiligheidsklasse “Basishygiëne”
conform CROW 400.

Conclusies
•

•

•

•

In het kader van de Wet bodembescherming is geen sprake van een geval van
bodemverontreiniging. Vervolgonderzoek en/of sanerende maatregelen worden niet
noodzakelijk geacht.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt
geacht voor de toekomstige bestemming (omgevingsvergunning bouwen). Vervolgonderzoek
wordt niet noodzakelijk geacht.
Met het onderhavige onderzoek is de nulsituatie vastgelegd en is daarmee een
toetsingsgrondslag verkregen met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontreiniging
voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten (Wm of Activiteitenbesluit).
Eventueel vrijkomende grond komt voor hergebruik in aanmerking.

Aanbevelingen
•
•
•

Er zijn geen milieuhygiënische belemmeringen geconstateerd voor de voorgenomen
herontwikkeling van de locatie.
Het verdient altijd aanbeveling om tijdens grondwerkzaamheden alert te zijn op een eventuele
onvoorziene verontreiniging van de bodem.
Indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kunnen partijkeuringen conform het Besluit
bodemkwaliteit noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond
vast te stellen.
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Deellocatie 2: bestaand transformatorstation

Samenvatting
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Uit het historisch onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de onderzoekslocatie in het bestaande
schakelhuis een transformator aanwezig is met een put. Binnen het schakelhuis is een 10kV
installatie aanwezig. Er heeft geen gericht onderzoek plaatsgevonden naar deze activiteiten.
Tijdens voorgaand onderzoek is het aangrenzende perceel onderzocht. Hierbij zijn ernstige
verontreinigingen in de grond en het grondwater aangetoond. De desbetreffende
verontreinigingen zijn gesaneerd, er is sprake van een restverontreiniging met licht verhoogde
concentraties VOCl in het grondwater.
Ter plaatse van de geplande uitbreiding worden geen bodembelastende activiteiten
gerealiseerd. De bodemkwaliteit ter plaatse van de uitbreiding wordt als voldoende onderzocht
beschouwd.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat plaatselijk uit een zandige
baksteenhoudende bovengrond welke vermoedelijk is toegepast met het bouwrijp maken van
de locatie. De ondergrond bestaat tot ten minste 3,0 m-mv uit klei.
In het opgeboorde materiaal zijn plaatselijk bijmengingen met baksteen aangetroffen.
In de zandige bovengrond wordt een licht verhoogd gehalte PAK verwacht.
In de kleiige ondergrond worden licht verhoogde gehalte tetrachlooretheen, nikkel, zink en
minerale olie verwacht.
Het grondwater is licht verontreinigd met VOCl.
Op basis van de bodemkwaliteitskaart kan worden uitgegaan van bodemkwaliteitsklasse
“Industrie”.
Op basis van de bekende gegevens kan worden gewerkt volgens veiligheidsklasse
Basishygiëne conform CROW 400.

Conclusies
•

•
•

In het kader van de Wet bodembescherming is geen sprake van een geval van
bodemverontreiniging. Vervolgonderzoek en/of sanerende maatregelen worden niet
noodzakelijk geacht.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de locatie in milieuhygiënisch opzicht geschikt
geacht voor de toekomstige bestemming (omgevingsvergunning bouwen).
Eventueel vrijkomende grond komt voor hergebruik in aanmerking.

Aanbevelingen
•
•

•
•

Er zijn geen milieuhygiënische belemmeringen geconstateerd voor de voorgenomen
uitbreiding van de locatie.
Indien meer zekerheid gewenst is over de aanwezige bodemkwaliteit of in het kader van de
vergunningsaanvraag noodzakelijk wordt geacht, kan de onderzoekslocatie onderzocht
worden als een onverdachte locatie.
Het verdient altijd aanbeveling om tijdens grondwerkzaamheden alert te zijn op een eventuele
onvoorziene verontreiniging van de bodem.
Indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kunnen partijkeuringen conform het Besluit
bodemkwaliteit noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond
vast te stellen.
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•

Het is bekend dat ter plaatse van onderstations mogelijk sprake is van toepassing van
asbestschotjes tussen kabels en leidingen. Het is niet duidelijk of deze aanwezig zijn
(geweest) ter plaatse van RS Neerijnen. Technisch gezien maken deze schotjes onderdeel uit
van de ondergrondse inrichting, derhalve adviseert Stantec bij herinrichting van het terrein
rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid hiervan. In het geval van aanwezigheid
dienen deze schotjes door een erkende asbest verwijderaar te worden verwijderd.

Deellocatie 3: nieuw kabeltracé

Samenvatting
•

•
•
•
•
•
•
•

Er zijn geen voorgaande bodemonderzoeken bekend ter plaatse van het kabeltracé. Gezien
de ligging en overeenkomst met deellocatie 1 wordt aangenomen dat de resultaten van het
verkennend onderzoek kunnen worden geëxtrapoleerd. Gecombineerd met de gegevens van
de bodemkwaliteitskaart en het feit dat de grond vermoedelijk slechts tijdelijk wordt
uitgeplaatst wordt de bodemkwaliteit als voldoende onderzocht beschouwd.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat tot de maximale boordiepte
globaal uit klei met zeer plaatselijk een zandige ondergrond.
Aan het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Zowel visueel als analytisch
is in het opgeboorde materiaal geen asbest aangetoond.
In de kleiige bovengrond worden maximaal licht verhoogde gehalten cadmium, kobalt, kwik,
zink en PCB verwacht.
In de kleiige ondergrond worden maximaal licht verhoogd gehalte licht tot matig verhoogde
gehalten kobalt, nikkel en PCB verwacht.
In het grondwater wordt een licht verhoogde concentratie barium verwacht.
Analytisch is geen asbest aangetoond in het zintuiglijk verontreinigde monster.
De graafwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd volgens veiligheidsklasse “Basishygiëne”
conform CROW 400.

Conclusies
•

•

•

In het kader van de Wet bodembescherming is geen sprake van een geval van
bodemverontreiniging. Vervolgonderzoek en/of sanerende maatregelen worden niet
noodzakelijk geacht.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden voor de locatie in milieuhygiënisch opzicht
geen belemmeringen verwacht voor de voorgenomen graafwerkzaamheden (aanleg
nutsvoorzieningen). Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
Eventueel vrijkomende grond komt voor hergebruik in aanmerking.

Aanbevelingen
•
•

Het verdient altijd aanbeveling om tijdens grondwerkzaamheden alert te zijn op een eventuele
onvoorziene verontreiniging van de bodem.
Indien vrijkomende grond elders wordt hergebruikt kunnen partijkeuringen conform het Besluit
bodemkwaliteit noodzakelijk zijn om de uiteindelijke hergebruiksmogelijkheden van de grond
vast te stellen.
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Bijlage 3.1: Verklarende woordenlijst

VERKLARENDE WOORDENLIJST
Een grond- en/of grondwaterverontreiniging kan veroorzaakt worden door verschillende parameters.
Soms betreft het stoffen die van nature in de bodem voorkomen. In andere gevallen is er sprake van
milieuvreemde stoffen. Om een indicatie te krijgen van een eventuele grond(water)verontreiniging
worden analyses uitgevoerd op verschillende parameters.

Toetsingskader
Sinds oktober 2008 zijn in het kader van de Wet bodembescherming de streefwaarden (grondwater)
en interventiewaarden (grond en grondwater) van kracht en daarmee het toetsingskader voor
beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater. Daarnaast gelden voor de toepassing van
grond de (landelijke) achtergrondwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit.

Achtergrondwaarde (grond)
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals die
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door
lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt
voor elk bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond.

Streefwaarde (grondwater)
Als de streefwaarde wordt overschreden is er sprake van bodemverontreiniging. Voor de stoffen die
van nature voorkomen, komt de streefwaarde overeen met het zogenaamde ‘gemiddelde
achtergrondgehalte’. Voor stoffen die niet van nature in de bodem voorkomen is de streefwaarde
gelijkgesteld aan de aantoonbaarheidsgrens van de huidige analysetechnieken, ook wel
‘detectiegrens’ genoemd.

Tussenwaarde
Deze waarde geeft de milieukwaliteit aan, waarbij er sprake is van verhoogde, maar in het algemeen
niet potentieel onaanvaardbare, risico's voor mens en milieu. Het betreft een rekenkundig
gemiddelde van de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) en de
Interventiewaarde, dat niet rechtstreeks aan een specifiek risiconiveau is gekoppeld. Overschrijding
van deze waarde heeft slechts een indicatieve functie, namelijk het aangeven van de noodzaak om
een nader onderzoek naar de kwaliteit van de bodem uit te voeren. Grond of grondwater die de
tussenwaarde wel maar niet de interventiewaarde overschrijdt, wordt aangeduid als matig
verontreinigd.

Interventiewaarde
De interventiewaarde is de waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake kan zijn van een
dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor plant, mens
en dier.

Toetsingswaarden asbest
Voor asbest in grond geldt alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm. Deze norm is
vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). De Interventiewaarde voor asbest is gebaseerd op
het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) lager dan de
Interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt. Het gewogen gehalte
aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te vermeerderen met tienmaal
het gehalte aan amfibool asbest.

Geval van ernstige bodemverontreiniging
Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor ten minste één stof de
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van
bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde en de verontreiniging is ontstaan voor
1987. Asbest is uitgezonderd van dit volumecriterium.

BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
Alleen bedrijven die door het Ministerie van I en M zijn erkend mogen veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek verzorgen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Zij zijn ook de enigen die
voor deze activiteit het keurmerk ‘Kwaliteitswaarborging bodembeheer SIKB' mogen voeren.
Bedrijven met een erkenning staan vermeld op de lijst met erkende veldwerkers bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (www.rwsleefomgeving.nl).

Besluit bodemkwaliteit
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Volgens dit besluit kan per
gemeente een beleid worden gevoerd, waarin rekening gehouden is met lokale omstandigheden.
Per gemeente dient voor toepassing gecontroleerd te worden of er sprake is van gebiedsspecifiek
beleid of dat de generieke normen van het besluit van toepassing zijn.
Voor de ontvangende bodem dient de bodemkwaliteit te zijn vastgesteld. Deze kwaliteit kan worden
afgeleid van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. Als geen bodemkwaliteitskaart is vastgesteld
moet met bodemonderzoek de kwaliteit van de ontvangende bodem worden vastgesteld. Een
dergelijk onderzoek dient tenminste te worden uitgevoerd volgens een onderzoeksstrategie uit de
NEN 5740.

PARAMETERS
Asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn
opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet
zichtbaar. Asbestvezels zijn sterk en flexibel tegelijk. Bovendien zijn ze thermisch en elektrisch
isolerend, bestand tegen zuren en logen en hebben ze een hoge wrijvingsweerstand. Hierdoor zijn
ze geschikt voor veel verschillende toepassingen, als:
•
golfplaten;
•
waterleidingbuizen;
•
rem- en frictiemateriaal;
•
isolatiemateriaal.
Asbest is met name na de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Niet-hechtgebonden asbest is sinds
1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van alle soorten asbest
is sinds 1 juli 1993 volledig verboden.

Minerale olie
Onder verontreinigingen met minerale olie vallen o.a. benzine, diesel en huisbrandolieverontreinigingen. Verontreinigingen met minerale olie komen veelvuldig voor. Minerale olie is in de
meeste gevallen in de bodem terechtgekomen door lekkage bij ondergrondse tanks of calamiteiten.
Een olieverontreiniging is in de meeste gevallen goed zintuiglijk waarneembaar door geurafwijkingen
en/of met behulp van de olie-op-watertest. Bij de olie-op-watertest wordt een beetje grond in water
gebracht. De in de grond aanwezige olie komt boven drijven en wordt zichtbaar als een oliefilm. Na
analyse kan in de meeste gevallen een redelijk betrouwbare indicatie worden gegeven van de
oliesoort. Indien sprake is van een benzineverontreiniging dient tevens rekening gehouden te
worden met een verontreiniging met vluchtige aromaten (BTEXN) en bij nieuwe gevallen met ETBE
of MTBE.

Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB)
Bestrijdingsmiddelen worden ook wel pesticiden genoemd. Met name bij (voormalige)
tuinbouwkassen en akkerbouw wordt rekening gehouden met deze vorm van verontreiniging. DDT
en drins zijn bekende voorbeelden.

Polychloorbifenylen (PCB)
PCB zijn olieachtige vloeistoffen die veel zijn toegepast in transformatoren en condensatoren
vanwege hun goede elektrisch-isolerende eigenschap in combinatie met het bestand zijn tegen hoge
temperaturen. In het verleden zijn PCB ook toegepast in producten als motorolie, tl-armaturen, inkt,
lijm en verf. Tegenwoordig zijn PCB op de zwarte lijst geplaatst en is de toepassing ervan verboden.
PCB zijn voor mens en dier met name schadelijk omdat zij de eigenschap hebben om zich op te
hopen in vet.

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
PAK zijn teerachtige producten. PAK wordt gevormd bij diverse verbrandings- en chemische
processen, veelal door onvolledige verbranding van koolstofverbindingen. PAK kan in hoge gehaltes
voorkomen in asfalt, steenkoolteer, pek, creosoot, diverse oliesoorten, zuiveringsslib en
dakbedekkingsmaterialen. In de bodem komen PAK-verbindingen vaak voor in combinatie met
koolas of sintels.
In totaal bestaan er circa 250 verschillende PAK-verbindingen. Bij analyse op PAK ten behoeve van
bodemonderzoek wordt een selectie van deze verbindingen geanalyseerd, bijvoorbeeld de
zogeheten zestien van EPA of tien van VROM. Enkele PAK-verbindingen, zoals benzo(a)pyreen,
zijn carcinogeen ofwel kankerverwekkend.

Vluchtige aromaten (BTEXN)
Vluchtige aromaten (BTEXN = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) worden bereid
uit aardoliën. Ze zijn met name aanwezig in benzine en oplosmiddelen (bv. thinner). Ze zijn vrij
vluchtig en hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van
bijvoorbeeld benzeen is bekend dat het kankerverwekkend is.

Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH/ VOCl)
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen met een halogeenverbinding, met
name chloor is in dit kader bekend. VOH/ VOCl worden veel gebruikt als ontvettings- en
schoonmaakmiddelen bij chemische wasserijen, metaalindustrie en drukkerijen.
Met name verontreinigingen met ‘Per’ (tetrachlooretheen) en ‘Tri’ (trichlooretheen) komen veel voor.
Per en Tri hebben een hoog soortelijk gewicht (zwaarder dan water) en zijn vrij vluchtig. Ook deze
stoffen hebben een sterk oplossend vermogen voor een groot aantal kunststoffen. Van deze stoffen
is bekend dat ze het zenuwstelsel aan kunnen tasten.

Zware metalen
Zware metalen komen van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem. In deze hoeveelheden
zijn ze niet schadelijk voor volksgezondheid of milieu. Grote (schadelijke) hoeveelheden zware
metalen zijn in veel gevallen in het milieu terecht gekomen door:
•
verwerking metaalertsen;
•
metaalbewerking;
•
metaaloppervlaktebehandeling (galvaniseren/emailleren);
•
glazuren van aardewerk (loodwit);
•
metalen in drukinkt, cosmetica, katalysatoren, accu's, batterijen en verbrandingsafval (sintels,
cokes, vliegas, slakken).
Zware metalen komen in de bodem vaak in combinatie met puin en aardewerk voor.
Door toepassing van lood als antiklopmiddel in benzine zijn grote hoeveelheden lood diffuus
verspreid in het milieu terecht gekomen, vooral langs wegen en in stedelijke gebieden.

PFAS
De groep van poly- en perfluor-alkyl stoffen (PFAS) is een grote verzameling van
koolstofverbindingen waarbij de waterstofatomen door fluor vervangen zijn. Van deze groep zijn de
stoffen PFOS en PFOA het meest bekend. Er zijn meer dan 6.000 typen PFAS-verbindingen
bekend, die veelvuldig worden toegepast in consumentenproducten als waterafstotende kleding,
textiel, tapijt, in leer, papier en in industriële producten zoals verf en brandblusschuim.
Tijdens de productie, het gebruik en in de afvalfase komen de stoffen op verschillende manieren in
de lucht, bodem en water terecht. De stoffen worden nauwelijks afgebroken in het milieu en kunnen
duizenden jaren blijven bestaan. Door bioaccumulatie kunnen de stoffen in de voedselketen
terechtkomen. PFAS kunnen schadelijke effecten hebben op de nieren, lever, voortplanting, het
immuunsysteem en zijn potentieel kankerverwekkend.
PFOS
De afkorting PFOS staat voor perfluor-octaansulfonaat. De stof is vooral bekend van de toepassing
in brandblusmiddelen. In 1969 is PFOS houdend brandblusschuim geïntroduceerd in Nederland.
Sinds 2011 is het gebruik van PFOS voor deze toepassing in de EU verboden. In plaats van PFOS
worden nu diverse PFAS verbindingen met kleinere ketens gebruikt in brandblusschuim.
PFOA
PFOA is de afkorting voor perfluor-octaanzuur en is tot 2012 gebruikt als een hulpstof in de
bereiding van Teflon. Vanwege de aanwezigheid van acht koolstofatomen wordt soms ook wel de
minder specifieke afkorting C8 gebruikt.
GenX
GenX is strikt genomen geen stof, maar een technologie die sinds 2012 wordt gebruikt bij het
produceren van fluorhoudende polymeren zoals Teflon. Bij de GenX-technologie wordt de stof
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-propaanzuur (FRD-903) en het ammoniumzout ervan
(FRD-902) gebruikt.

Bijlage 3.2: Toetsing analyseresultaten grond conform
Wbb (inclusief normtabel)

Projectnaam
Projectcode

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
M20B0167

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

B02-1
1
or

monster voorbehandeling()
droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(-)

Ja
83.7
<1
Geen

-----

Ja
82.8
<1
Geen

-----

Ja
70.9
<1
Geen

-----

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

2.6

--

3.2

--

1.9

--

--

29

--

28

--

br

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
15
METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik°
lood
molybdeen
nikkel
zink

160
0.29
7.1
16
<0.05
20
<0.5
22
84

MMBG
2
or

236
0.407
10.3
22.5
0.0414
25.1
0.35
30.8
119

140
0.31
9.5
23
0.07
25
<0.5
33
81

br

124
0.363
8.45
24.1
0.0695
25.9
0.35
29.6
80

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0.01
-- 0.02
fenantreen
0.03
-- <0.01
antraceen
<0.01
-- <0.01
fluoranteen
0.07
-- 0.01
benzo(a)antraceen
0.05
-- <0.01
chryseen
0.04
-- <0.01
benzo(k)fluoranteen
0.03
-- <0.01
benzo(a)pyreen
0.05
-- <0.01
benzo(ghi)peryleen
0.04
-- <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
0.03
-- <0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
0.357 0.357
0.086 0.086
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)
<1
PCB 52(µg/kgds)
<1
PCB 101(µg/kgds)
<1
PCB 118(µg/kgds)
<1
PCB 138(µg/kgds)
<1
PCB 153(µg/kgds)
<1
PCB 180(µg/kgds)
<1
som PCB (7) (0.7
factor)(µg/kgds)
4.9
18.8
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

<5
<5
7
<5
<20

53.8

--------

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

-----

<5
<5
5
<5
<20

MMOG
3
or

210
0.25
15
26
0.06
23
<0.5
47
91
-----------

15.3

43.8

-----

191
0.308
13.7
28.4
0.0607
24.4
0.35
43.3
93

<5
<5
<5
<5
<20

RBK
eis

*

0.60
15
40
0.15
50
1.5
35
140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0
0.050
10
1.5
4.0
20

1.5

21

40

0.35

20

510

1000 4.9

190

2595

5000

----------0.07

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

I

br

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

--------

AW 1/2(AW+I)

-------24.5

70

a

-----

35

Monstercode en monstertraject
1
13270354-001 B02-1 B02 (0-50)
2
13270354-002 MMBG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
3
13270354-003 MMOG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,

Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
* interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
** interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
+
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
°
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er
kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36
mg/kg d.s. gehanteerd.
or
Origineel resultaat
br
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumus lutum
1
2.6% 15%
2
3.2% 29%
3
1.9% 28%

Projectnaam
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

PFAS-BG
4
or
br

monster voorbehandeling()
droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(-)

Ja
83.0
<1
Geen

-----

Ja
68.7
<1
Geen

-----

organische stof (gloeiverlies)(% vd DS)

3.1

--

2.2

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)

27

--

34

--

0.21
0.07
0.07
0.07

¤

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

0.07
0.07
0.07
0.07

0.80
0.80
0.80
0.80

0.67

¤

<0.1

0.07

0.80

<0.1
0.14
<0.1
<0.1

0.07
0.14
0.07
0.07

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07
0.07

<0.1
<0.1

0.07
0.07

0.80
0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80
0.90

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur)(µg/kgds)
0.21
PFPeA (perfluorpentaanzuur)(µg/kgds) <0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)(µg/kgds) <0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)(µg/kgds) <0.1
PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)(µg/kgds)
0.67
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
som PFOA (0.7 factor)(µg/kgds)
0.74
PFNA (perfluornonaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)(µg/kgds)<0.1
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)(µg/kgds)
0.12
PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
som PFOS (0.7 factor)(µg/kgds)
0.19
PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)(µg/kgds)
<0.1
MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)(µg/kgds)
<0.1
EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)(µg/kgds)
<0.1
PFOSA
<0.1

0.07
0.74
0.07
0.07

PFAS-OG
5
or
br

¤

AW 1/2(AW+I) I

¤

0.80
0.80
0.80
0.80

0.12

¤

<0.1

0.07

0.07
0.19

¤

<0.1
0.14

0.07
0.14

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07

<0.1

0.07

0.80

0.07
0.07

<0.1
<0.1

0.07
0.07

0.80
0.80

¤

0.90
0.90

RBK
eis

(perfluoroctaansulfonamide)(µg/kgds)
MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)(µg/kgds)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat
diester)(µg/kgds)

<0.1

0.07

<0.1

0.07

0.80

<0.1

0.07

<0.1

0.07

0.80

Monstercode en monstertraject
1
13270354-004 PFAS-BG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
2
13270354-005 PFAS-OG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).Voor PFAS geldt het Tijdelijk Handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (Geactualiseerde versie van 29 november 2019).
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
* interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
** interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
maar wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*zp Zorgplicht van toepassing met betrekking tot PFAS
Voor PFAS in grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen van
¤ grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s.
or
Origineel resultaat
br
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van
de volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof =
10%.)
Bodemtypehumus lutum
4
3.1% 27%
5
2.2% 34%

Bijlage 3.3: Toetsing analyseresultaten grondwater
conform Wbb (inclusief normtabel)

Projectnaam
Projectcode

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
M20B0167

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

B02-1-1
1

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
ijzer totaal
Ijzer (2+)(mg/l)
zink

160
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
3700
4.0
<10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
<0.2
tolueen
<0.2
ethylbenzeen
<0.2
o-xyleen
<0.1
p- en m-xyleen
<0.2
xylenen (0.7 factor)
0.21
styreen
<0.2
naftaleen
<0.02
interventiefactor vluchtige aromaten0.0002

S

*

---

---

a
a

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
cis-1,2-dichlooretheen
0.30
-trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.37
*
a
dichloormethaan
<0.2
1,1-dichloorpropaan
<0.2
-1,2-dichloorpropaan
<0.2
-1,3-dichloorpropaan
<0.2
-som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

<25
<25
<25
<25
<50

-----

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride(mg/l)
63
onopgel.best./zwev.stof(mg/l)
530
-monstervolume tbv analyse(ml)
200
--

50
0.40
20
15
0.050
15
5.0
15

1/2(S+I)

I

RBK
eis

338
3.2
60
45
0.18
45
152
45

625
6.0
100
75
0.30
75
300
75

65

432

800

0.20
7.0
4.0

15
504
77

0.20
6.0
0.01

35
153
35

30
0.20
1000 0.20
150 0.20
0.10
0.20
70
0.21
300 0.20
70
0.020
1

7.0
7.0
0.01

454
204
5.0

900
400
10

0.01
0.01

10
500

20
0.14
1000 0.20

0.80
0.01
0.01
0.01
0.01
24
6.0
0.01

40
20
5.0
150
65
262
203
2.5

80
40
10
300
130
500
400
5.0
630

0.42
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20

50

325

600

50

100

20
0.20
2.0
2.0
0.050
2.0
2.0
3.0
10

0.20
0.20
0.10
0.10

0.050

Monstercode en monstertraject
1
13274710-001 B02-1-1 B02 (180-280)
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.

De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en
* interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
** interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Bijlage 3.4: Indicatieve toetsing analyseresultaten grond
aan het Bbk (inclusief normtabel)

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
B02-1 B02 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
2,6 % @
- lutumgehalte

Grond

15,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

Metalen
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

eenheid

&)

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

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

160
0,29
7,1
16
<0,05
20
<0,5
22
84

236,190
0,407
10,306
22,535
0,041
25,148
0,350
30,800
118,908

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

<T
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

<T
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
mg/kg ds

0,357

0,357

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

$)

PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0027
0,0188

AW

AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)

mg/kg ds

<20

53,846

AW

AW

AW

Conclusie voor het hele monster (excl PFAS):
Aantal
getoetst

Grond, ontvangend 5)
Grond, toepassing op landbodem
Grond, toepassing onder water
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water
Waterbodem, toepassing op landbodem

2)

> AW

11
11
18
18
11

0
0
0
0
0

Overschrijdingen
> 2x AW of > klasse
> wonen
> Wonen $) wonen
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+ AW
0
NVT
NVT
NVT
NVT

Toegestaan

Toegestaan

AW 1)

wonen 1)

2
2
3
3
2

2
NVT
NVT
NVT
NVT

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde.
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

Conclusie tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS
Aantal
getoetst

Toepassen op de landbodem:
boven grondwaterniveau
verspreiden op de kant (artikel 35, onder f, BBK)
grootschalig toepassen boven grondwater
in grondwaterbeschermingsgebied
onder grondwaterniveau
Toepassen in oppervlaktewater:
4.6 - G
toepassen
4.7 - B
benedenstrooms (artikel 35, onder g, BBK)
4.8.1 - B
ophoging in hetzelfde lichaam wbk constructies
4.8.2 - B
ophoging in ander lichaam wbk constructies
4.9.1 - B
in niet-vrijliggende diepe plassen 8)
4.9.2 - B
in overige diepe plassen
Grond, ontvangend
4.1 - G, B
4.2 - B
4.3 - G, B
4.4 - G, B
4.5 - G, B

> rap.
grens

Overschrijdingen
> AW
> klasse
Wo / Ind

0

0

0

0

0

0

0

0

Toepassing oordeel
voor betreffende
situatie 3) , 7)

Klasse oordeel
voor betreffende
situatie 3)
AW
AW
AW
AW
AW

0

0

0

*

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

*
*
*

*

AW

Oordeel
Interventie- en
Tussenwaarde
AW
AW
AW
AW
AW

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen.
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

Opmerking

11)
0

*
*
*

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
B02-1 B02 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
2,6 % @
- lutumgehalte

Grond

15,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

eenheid

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

7) Gebiedspecifiek beleid kan van toepassing zijn.
8) Specificering toepassing is beschreven in punt (3) van paragraaf 4 van van het tijdelijk handelinskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
9) Voor deze toepassing is de bepalingsgrens de toepassingsgrens. Dit is 0,1 ug/kg d.s.
10) Geen toetsing aan kwaliteit, wel meten en toetsen op uitschieters.
11) Toetsing is op basis van herverontreinigingsniveau, 3,7 ug/kg ds voor PFOS en 0,8 ug/kg ds voor overige PFAS.
* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
MMBG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
3,2 % @
- lutumgehalte

Grond

29,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

Metalen
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

eenheid

&)

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

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

140
0,31
9,5
23
0,07
25
<0,5
33
81

124,000
0,363
8,449
24,126
0,070
25,852
0,350
29,615
79,972

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

<T
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

<T
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
mg/kg ds

0,086

0,086

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

$)

PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0022
0,0153

AW

AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)

mg/kg ds

<20

43,750

AW

AW

AW

Conclusie voor het hele monster (excl PFAS):
Aantal
getoetst

Grond, ontvangend 5)
Grond, toepassing op landbodem
Grond, toepassing onder water
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water
Waterbodem, toepassing op landbodem

2)

> AW

11
11
18
18
11

0
0
0
0
0

Overschrijdingen
> 2x AW of > klasse
> wonen
> Wonen $) wonen
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+ AW
0
NVT
NVT
NVT
NVT

Toegestaan

Toegestaan

AW 1)

wonen 1)

2
2
3
3
2

2
NVT
NVT
NVT
NVT

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde.
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

Conclusie tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS
Aantal
getoetst

Toepassen op de landbodem:
boven grondwaterniveau
verspreiden op de kant (artikel 35, onder f, BBK)
grootschalig toepassen boven grondwater
in grondwaterbeschermingsgebied
onder grondwaterniveau
Toepassen in oppervlaktewater:
4.6 - G
toepassen
4.7 - B
benedenstrooms (artikel 35, onder g, BBK)
4.8.1 - B
ophoging in hetzelfde lichaam wbk constructies
4.8.2 - B
ophoging in ander lichaam wbk constructies
4.9.1 - B
in niet-vrijliggende diepe plassen 8)
4.9.2 - B
in overige diepe plassen
Grond, ontvangend
4.1 - G, B
4.2 - B
4.3 - G, B
4.4 - G, B
4.5 - G, B

> rap.
grens

Overschrijdingen
> AW
> klasse
Wo / Ind

0

0

0

0

0

0

0

0

Toepassing oordeel
voor betreffende
situatie 3) , 7)

Klasse oordeel
voor betreffende
situatie 3)
AW
AW
AW
AW
AW

0

0

0

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

*
*
*

AW

Oordeel
Interventie- en
Tussenwaarde
AW
AW
AW
AW
AW

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen.
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

Opmerking

11)
0

*
*
*

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
MMBG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
3,2 % @
- lutumgehalte

Grond

29,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

eenheid

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

7) Gebiedspecifiek beleid kan van toepassing zijn.
8) Specificering toepassing is beschreven in punt (3) van paragraaf 4 van van het tijdelijk handelinskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
9) Voor deze toepassing is de bepalingsgrens de toepassingsgrens. Dit is 0,1 ug/kg d.s.
10) Geen toetsing aan kwaliteit, wel meten en toetsen op uitschieters.
11) Toetsing is op basis van herverontreinigingsniveau, 3,7 ug/kg ds voor PFOS en 0,8 ug/kg ds voor overige PFAS.
* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
MMOG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
1,9 % @
- lutumgehalte

Grond

28,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

Metalen
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

eenheid

&)

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

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

210
0,25
15
26
0,06
23
<0,5
47
91

191,471
0,308
13,720
28,364
0,061
24,438
0,350
43,289
92,993

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)
mg/kg ds

0,07

0,070

$)

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 1

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

AW
AW
AW
AW
AW
AW
industrie
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
A
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
A
AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
industrie
AW

<T
AW
AW
AW
AW
AW
AW
<T
AW

<T
AW
AW
AW
AW
AW
AW
<T
AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

AW

AW

AW

AW

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal)

mg/kg ds

<20

70,000

AW

*

*

AW

Conclusie voor het hele monster (excl PFAS):
Aantal
getoetst
2)

> AW

11
11
18
18
11

1
1
1
1
1

Overschrijdingen
> 2x AW of > klasse
> wonen
> Wonen $) wonen
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+ AW
0
NVT
NVT
NVT
NVT

Conclusie tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS
Aantal
getoetst

Toepassen op de landbodem:
boven grondwaterniveau
verspreiden op de kant (artikel 35, onder f, BBK)
grootschalig toepassen boven grondwater
in grondwaterbeschermingsgebied
onder grondwaterniveau
Toepassen in oppervlaktewater:
4.6 - G
toepassen
4.7 - B
benedenstrooms (artikel 35, onder g, BBK)
4.8.1 - B
ophoging in hetzelfde lichaam wbk constructies
4.8.2 - B
ophoging in ander lichaam wbk constructies
4.9.1 - B
in niet-vrijliggende diepe plassen 8)
4.9.2 - B
in overige diepe plassen
Grond, ontvangend

> rap.
grens

Overschrijdingen
> AW
> klasse
Wo / Ind

0

0

0

0

0

0

0

0

Toegestaan

Toegestaan

AW 1)

wonen 1)

2
2
3
3
2

2
NVT
NVT
NVT
NVT

Toepassing oordeel
voor betreffende
situatie 3) , 7)

Klasse oordeel
voor betreffende
situatie 3)
AW
AW
AW
AW
AW

0

0

0

*
*

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

*
*
*

*
*

AW

Oordeel
Interventie- en
Tussenwaarde
<tussenwaarde
<tussenwaarde
<tussenwaarde
AW
AW

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen.
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

Opmerking

11)
0

*
*
*

AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde.
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

4.1 - G, B
4.2 - B
4.3 - G, B
4.4 - G, B
4.5 - G, B

Toepassen onder water (T4)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
industrie
AW

PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)

Grond, ontvangend 5)
Grond, toepassing op landbodem
Grond, toepassing onder water
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water
Waterbodem, toepassing op landbodem

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

AW
AW

*

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
MMOG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
1,9 % @
- lutumgehalte

Grond

28,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

eenheid

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

7) Gebiedspecifiek beleid kan van toepassing zijn.
8) Specificering toepassing is beschreven in punt (3) van paragraaf 4 van van het tijdelijk handelinskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
9) Voor deze toepassing is de bepalingsgrens de toepassingsgrens. Dit is 0,1 ug/kg d.s.
10) Geen toetsing aan kwaliteit, wel meten en toetsen op uitschieters.
11) Toetsing is op basis van herverontreinigingsniveau, 3,7 ug/kg ds voor PFOS en 0,8 ug/kg ds voor overige PFAS.
* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)
&) Barium: Interventiewaarde geldt alleen voor situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
PFAS-BG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
3,1 % @
- lutumgehalte

Grond

27,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

eenheid

Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)
PFBA (perfluorbutaanzuur)
mg/kg ds
PFPeA (perfluorpentaanzuur)
mg/kg ds
PFHxA (perfluorhexaanzuur)
mg/kg ds
PFHpA (perfluorheptaanzuur)
mg/kg ds
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
mg/kg ds
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
mg/kg ds
PFOA (som, 0.7 factor)
mg/kg ds
PFNA (perfluornonaanzuur)
mg/kg ds
PFDA (perfluordecaanzuur)
mg/kg ds
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)
mg/kg ds
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
mg/kg ds
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
mg/kg ds
PFTeA (perfluortetradecaanzuur)
mg/kg ds
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
mg/kg ds
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
mg/kg ds
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFPS (perfluorpentaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFHpS, perfluorheptaansulfonzuur
mg/kg ds
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) mg/kg ds
PFOS (som, 0.7 factor)
mg/kg ds
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
mg/kg ds
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
mg/kg ds
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
mg/kg ds
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
mg/kg ds
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) mg/kg ds
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfona mg/kg ds
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonami mg/kg ds
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
mg/kg ds
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonammg/kg ds
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat dieste mg/kg ds

gemeten
gehalte

0,00021
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,00067
<0,0001
0,00074
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,00012
<0,0001
0,00019
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,0007
0,0001
0,0007
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Aantal
getoetst
2)

> AW

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Overschrijdingen
> 2x AW of > klasse
> wonen
> Wonen $) wonen
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+ AW
0
NVT
NVT
NVT
NVT

Conclusie tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS

4.1 - G, B
4.2 - B
4.3 - G, B
4.4 - G, B

Toepassen op de landbodem:
boven grondwaterniveau
verspreiden op de kant (artikel 35, onder f, BBK)
grootschalig toepassen boven grondwater
in grondwaterbeschermingsgebied

32

> rap.
grens
5

Overschrijdingen
> AW
> klasse
Wo / Ind
0

0

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Toegestaan

Toegestaan

AW 1)

wonen 1)

#N/B
#N/B
#N/B
#N/B
#N/B

#N/B
NVT
NVT
NVT
NVT

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde.
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

Aantal
getoetst

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Conclusie voor het hele monster (excl PFAS):

Grond, ontvangend 5)
Grond, toepassing op landbodem
Grond, toepassing onder water
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water
Waterbodem, toepassing op landbodem

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassing oordeel
voor betreffende
situatie 3) , 7)
landbouw/natuur
toegestaan
toegestaan
NIET

Klasse oordeel
voor betreffende
situatie 3)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Oordeel
Interventie- en
Tussenwaarde

AW
AW
AW
#N/B
AW
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen.
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

Opmerking

9)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

AW
AW
AW

AW
AW
AW

AW
AW
AW

AW
AW
AW

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
PFAS-BG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
3,1 % @
- lutumgehalte

Grond

27,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

eenheid

4.5 - G, B

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

RBK, tabel 1
Klasse

onder grondwaterniveau
Toepassen in oppervlaktewater:
4.6 - G
toepassen
4.7 - B
benedenstrooms (artikel 35, onder g, BBK)
4.8.1 - B
ophoging in hetzelfde lichaam wbk constructies
4.8.2 - B
ophoging in ander lichaam wbk constructies
in niet-vrijliggende diepe plassen 8)
4.9.1 - B
4.9.2 - B
in overige diepe plassen
Grond, ontvangend

> 2AW of
>wonen?

32

32

5

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

5

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

0

0

Klasse

0

0

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

toegestaan
NIET
toegestaan*
toegestaan*
NIET
toegestaan
NIET
landbouw/natuur

9)

10)
10)
9)
11)
9)

7) Gebiedspecifiek beleid kan van toepassing zijn.
8) Specificering toepassing is beschreven in punt (3) van paragraaf 4 van van het tijdelijk handelinskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
9) Voor deze toepassing is de bepalingsgrens de toepassingsgrens. Dit is 0,1 ug/kg d.s.
10) Geen toetsing aan kwaliteit, wel meten en toetsen op uitschieters.
11) Toetsing is op basis van herverontreinigingsniveau, 3,7 ug/kg ds voor PFOS en 0,8 ug/kg ds voor overige PFAS.
* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
PFAS-OG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
2,2 % @
- lutumgehalte

Grond

34,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

eenheid

Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)
PFBA (perfluorbutaanzuur)
mg/kg ds
PFPeA (perfluorpentaanzuur)
mg/kg ds
PFHxA (perfluorhexaanzuur)
mg/kg ds
PFHpA (perfluorheptaanzuur)
mg/kg ds
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
mg/kg ds
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
mg/kg ds
PFOA (som, 0.7 factor)
mg/kg ds
PFNA (perfluornonaanzuur)
mg/kg ds
PFDA (perfluordecaanzuur)
mg/kg ds
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)
mg/kg ds
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
mg/kg ds
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
mg/kg ds
PFTeA (perfluortetradecaanzuur)
mg/kg ds
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
mg/kg ds
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
mg/kg ds
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFPS (perfluorpentaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFHpS, perfluorheptaansulfonzuur
mg/kg ds
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
mg/kg ds
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) mg/kg ds
PFOS (som, 0.7 factor)
mg/kg ds
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
mg/kg ds
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
mg/kg ds
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
mg/kg ds
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
mg/kg ds
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) mg/kg ds
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfona mg/kg ds
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonami mg/kg ds
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
mg/kg ds
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonammg/kg ds
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat dieste mg/kg ds

gemeten
gehalte

<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,00014
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,00014
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Klasse

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Aantal
getoetst
2)

> AW

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Overschrijdingen
> 2x AW of > klasse
> wonen
> Wonen $) wonen
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

+ AW
0
NVT
NVT
NVT
NVT

Conclusie tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS

4.1 - G, B
4.2 - B
4.3 - G, B
4.4 - G, B

Toepassen op de landbodem:
boven grondwaterniveau
verspreiden op de kant (artikel 35, onder f, BBK)
grootschalig toepassen boven grondwater
in grondwaterbeschermingsgebied

32

> rap.
grens
0

Overschrijdingen
> AW
> klasse
Wo / Ind
0

0

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Toegestaan

Toegestaan

AW 1)

wonen 1)

#N/B
#N/B
#N/B
#N/B
#N/B

#N/B
NVT
NVT
NVT
NVT

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde.
3) Toepassing "NIET" betekent: niet toepasbaar.

Aantal
getoetst

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Conclusie voor het hele monster (excl PFAS):

Grond, ontvangend 5)
Grond, toepassing op landbodem
Grond, toepassing onder water
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water
Waterbodem, toepassing op landbodem

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassing oordeel
voor betreffende
situatie 3) , 7)
landbouw/natuur
toegestaan
toegestaan
toegestaan

Klasse oordeel
voor betreffende
situatie 3)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

Oordeel
Interventie- en
Tussenwaarde

AW
AW
AW
#N/B
AW
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
5) Niet van toepassing voor partijkeuringen.
6) Vergelijk met tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).

Opmerking

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

AW
AW
AW

AW
AW
AW

AW
AW
AW

AW
AW
AW

Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 1-1-2015. NB: voor de toepassing van Tarragrond gelden afwijkende regels, zie paragraaf 4.14 Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant 33763, 27-11-2014.

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013. (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het normenblad). PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019.

Synlab rapport nr.
Project:
Monster:

13270354

Datum toetsing:

26-6-2020

Versie: SYNLAB20200318

Van Pallandtweg 1 Neerijnen
PFAS-OG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte:
2,2 % @
- lutumgehalte

Grond

34,0 % @
Ontvangend (T2)

parameter

eenheid

4.5 - G, B

gemeten
gehalte

gecorr.
gehalte
naar st.
bodem

RBK, tabel 1
Klasse

onder grondwaterniveau
Toepassen in oppervlaktewater:
4.6 - G
toepassen
4.7 - B
benedenstrooms (artikel 35, onder g, BBK)
4.8.1 - B
ophoging in hetzelfde lichaam wbk constructies
4.8.2 - B
ophoging in ander lichaam wbk constructies
in niet-vrijliggende diepe plassen 8)
4.9.1 - B
4.9.2 - B
in overige diepe plassen
Grond, ontvangend

> 2AW of
>wonen?

Waterbodem

Toepassen op land (T1)

Toepassen onder water (T4)

RBK, tabel 1

> wonen Vgl. tabel
+ AW?
1 6)

Klasse

32

0

0

0

32

0

0

0

> 2AW of
>wonen?

RBK, tabel 2
Vgl. tabel
1 6)

Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel 1
6)

Toepassen onder water, of
ontvangend (T3)
RBK, tabel 2
Klasse

> 2AW of
>wonen?

Vgl. tabel
1 6)

Toepassen op land (T1)
RBK, tabel 1
Klasse

> 2AW of Vgl. tabel
>wonen?
1 6)

Interventiewaarde /
Tussenwaarde 4)
Grond

Waterbodem

toegestaan
toegestaan
toegestaan
toegestaan
toegestaan
toegestaan
toegestaan
landbouw/natuur

11)

7) Gebiedspecifiek beleid kan van toepassing zijn.
8) Specificering toepassing is beschreven in punt (3) van paragraaf 4 van van het tijdelijk handelinskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.
9) Voor deze toepassing is de bepalingsgrens de toepassingsgrens. Dit is 0,1 ug/kg d.s.
10) Geen toetsing aan kwaliteit, wel meten en toetsen op uitschieters.
11) Toetsing is op basis van herverontreinigingsniveau, 3,7 ug/kg ds voor PFOS en 0,8 ug/kg ds voor overige PFAS.
* Bij een resultaat < dan de rapportagegrenzen, genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012), mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, grondwater, baggerspecie, bodem, bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de van toepassing zijnde norm-waarden.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de rapportage grens zoals genoemd in tabel 1 van Staatscourant Nr 22335 (2-11-2012).
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel geldt voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel wordt in de kolom niet meegeteld.
(de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van SYNLAB Analytics & Services. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Normenblad onderzoek grond en waterbodem
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.
PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019. INEVs: RIVM 5-3-2020.
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

GROND *)
parameter

WATERBODEM **)

Rapportage grens ***)

achtergrondwaarden

wonen

industrie

IW

achtergrondwaarden

A

B

IW

Grond & waterbodem

20

27

76

20

29

85

0,6
55
15
40
0,15
50
1,5
35
6,5
80
140

1,2
62
35
54
0,83
210
88
39
180
97
200

4,3
180
190
190
4,8
530
190
100
900
250
720

0,6
55
15
40
0,15
50
1,5
35
6,5
80
140

4
120
25
96
1,2
138
5
50

14
380
240
190
10
580
200
210

85
625
14
380
240
190
10
580
200
210

563

2000

2000

4

15

22

76
920
13
180
190
190
36
530
190
100
900
250
720
30
22
100
600
15
15

4

15

15

4
20
0,2
10
3
5
0,05
10
1,5
4
1,5
10
20
1
1,5
1,5
2
1
1

3
5,5
6

3
5,5
6

20
50
20

20
50
20

3
5,5
6

20
50
20

20
50
20

0,2
0,2
0,2
0,45
0,25
0,25
0,3
0,35
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
2,5

0,2
0,2
0,2
0,45
0,25
0,25
0,3
0,35
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
2,5

1
1,25
1,25
1,25
2,5
1,25
5
0,35
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
2,5

1,1
110
32
17
86
14
13
1000

1
50
130
25
100
40
5

1
50
130
25
100
40
5

200

0,2
0,2
0,2
0,45
0,25
0,25
0,3
0,35
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
2,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)

1,5

6,8

40

40

1,5

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen
Vinylchloride
Dichloormethaan
1,1Dichloorethaan
1,2Dichloorethaan
1,1Dichlooretheen
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor)
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)
Trichloormethaan (Chloroform)
1,1,1Trichloorethaan
1,1,2Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tetrachlooretheen (Per)

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,8
0,25
0,25
0,3
0,25
0,3
0,15

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,8
0,25
0,25
0,3
0,25
0,3
0,15

0,1
3,9
0,2
4
0,3
0,3
0,8
3
0,25
0,3
2,5
0,7
4

0,1
3,9
15
6,4
0,3
1
2
5,6
15
10
2,5
0,7
8,8

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,8
0,25
0,25
0,3
0,25
0,3
0,15

0,2
2
0,015
0,009
0,0025
0,0085

0,2
2
0,015
0,009
0,0025
0,027

5
5
5
2,2
5
1,4

15
19
11
2,2
6,7
2

0,2
2
0,015
0,009
0,0025
0,0085
2

Metalen
Arseen [As]
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Chroom [Cr]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Tin [Sn]
Vanadium [V]
Zink [Zn]
Beryllium [Be]
Antimoon
Seleen [Se]
Tellurium [Te]
Thallium [Tl]
Zilver [Ag]
Overige anorganische stoffen
Chloride
Cyanide (vrij)
Cyanide (totaal)
Thiocyanaten (som)
Aromatische stoffen
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som, 0.7 factor)
Styreen (Vinylbenzeen)
Fenol
Cresolen (0,7 som, o+m+p)
dodecylbenzeen
1,2,3Trimethylbenzeen
1,2,4Trimethylbenzeen
1,3,5Trimethylbenzeen (Mesityleen)
2Ethyltolueen
3Ethyltolueen
4Ethyltolueen
isoPropylbenzeen (Cumeen)
Propylbenzeen
Aromatische oplosmiddelen (som)

Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen
Dichloorbenzenen (0.7 factor)
Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor)
Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor)
Pentachloorbenzeen (QCB)
Hexachloorbenzeen (HCB)
Chloorbenzenen (som, 0.7 factor)
Chloorfenolen
Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3)
Dichloorfenolen (0,7 som,
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5)
Trichloorfenolen (0,7 som,
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5)
Tetrachloorfenolen (0,7 som,
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6)
Pentachloorfenol (PCP)
Chloorfenolen (som, 0.7 factor)

5

1

2

4
4
4
4

4
4
4
4

3

4

0,045

0,045

5,4

5,4

0,045

0,2

0,2

6

22

0,2

0,003

0,003

6

22

0,003

0,015
0,003
0,2

1
1,4

6
5

21
12

0,015
0,003
0,2

150
2
3

0,05
0,05
0,05
0,105
0,05

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

9

40

40

0,35

0,1
10
15
4
0,3
1
2
10
15
10
60
1
4

0,1
10
15
4
0,3
1
2
10
15
10
60
1
4

0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,14
0,105
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

30

30

0,04
0,21
0,0021
0,0021
0,001
0,001
0,2436

5
10

5
10

0,007
0,044

0,016

0,003

Normenblad onderzoek grond en waterbodem
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.
PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019. INEVs: RIVM 5-3-2020.
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

GROND *)
parameter

achtergrondwaarden

PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (7) (som, 0.7 factor)

0,02

Organochloorverbindingen
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Telodrin
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor)
DDT (som, 0.7 factor)
DDD (som, 0.7 factor)
DDE (som, 0.7 factor)
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)
alfaEndosulfan
alfaHCH
betaHCH
gammaHCH
HCH (som, 0.7 factor)
Heptachloor
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)
Chloordaan (som, 0.7 factor)
Hexachloorbutadieen
OCB (0,7 som, grond)
OCB (0,7 som, waterbodem)
Minerale olie (totaal)
Minerale olie C10  C40
Overige gechloreerde koolwaterstoffen
Chlooraniline (0,7 som, o+m+p) &)
Dichlooranilinen (som)
Trichlooranilinen
Tetrachlooranilinen
Pentachlooraniline
dioxine
Chloornaftaleen

4
4

Overige stoffen
Asbest in grond (gewogen, NEN5707)
Cyclohexanon
Dimethylftalaat
Diethylftalaat
Diisobutylftalaat
Dibutylftalaat
Butylbenzylftalaat
Dihexylftalaat
Bis(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
Ftalaten (som, 0.7 factor)
Pyridine
Tetrahydrofuraan
Tetrahydrothiofeen

0,5

IW

1

0,015
0,2
0,02
0,1

0,04
0,2
0,84
0,13

0,14
1
34
1,3

4
1,7
34
2,3

0,0009
0,001
0,002
0,003

0,0009
0,001
0,002
0,04

0,1
0,5
0,5
0,5

4
17
1,6
1,2

0,0007
0,002
0,002
0,003
0,4

0,0007
0,002
0,002

0,1
0,1
0,1

4
4
4

190
190

190
190

500
500

5000
5000

0,2

0,2

0,2

0,15
0,000055
0,07

0,15
0,000055
0,07

0,15
0,000055
10

50
50
10
10
10
0,00018
23

0,065

0,065

0,065

0,15

0,5

4
4
4

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden
4Chloor2methylfenoxyazijnzuur (MCPA)

Per en poly-fluoralkylstoffen (PFAS)
PFOA
PFOS
HFPO-DA
Overige PFAS

0,04

WATERBODEM **)

industrie

0,32

Organotin bestrijdingsmiddelen
Tributyltin (als Sn)
Trifenyltin (als Sn)
Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn)
Organotin

Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine
Azinphosmethyl
niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor)
Carbaryl
Carbofuran
4-chloormethylfenolen (som)

wonen

4

4

6
6
6
6

A

0,0015
0,002
0,0015
0,0045
0,004
0,0035
0,0025
0,02

0,014
0,015
0,023
0,016
0,027
0,033
0,018
0,139

0,0008
0,008
0,0035
0,001
0,0005
0,015

0,0013
0,008
0,0035

0,015

4

4

0,3
0,0009
0,001
0,002
0,003
0,01
0,0007
0,002
0,002
0,003

0,3
0,0021
0,0012
0,0065
0,003
0,01
0,004
0,004

4
4

4
4

2
4
4
4

2
4
4
4

5000
5000

5000
5000

0,2

50

50

0,15
0,000055
0,07

0,001
10

10

0,4
190
190

0,065

B

Rapportage grens ***)

achtergrondwaarden

1

IW

Grond & waterbodem

1

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,0049

0,0075

1250
1250

0,25

2,5

2,5

2,5

0,55

0,55

0,55

4

0,55

4

4

0,035
0,0075
0,09
0,15
0,017
0,6

0,035
0,0075
0,09
0,15
0,017
0,6

0,5
0,0075
0,5
0,45
0,017
0,6

0,71
2

0,035
0,0075
0,09
0,15
0,017
0,6

6

6

5
2

5
2

0,0008
0,0009
0,0008
0,0008

0,007
0,003
0,003
0,003

0,007
0,003
0,003
0,003

1100
110
97

0,007
0,003
0,003
0,003

0,007
0,003
0,003
0,003

1100
110
97

100
2
9,2
5,3
1,3
5
2,6
18
8,3

100
150
60
53
17
36
48
60
60

100
150
82
53
17
36
48
220
60

100
2

100
45

100
45

0,15
0,45
1,5

1
2
8,8

11
7
8,8

0,15
0,45
1,5

60
0,5
2
90

60
0,5
2
90

2
0,045
0,045
0,045
0,07
0,07
0,07
0,045
0,25
0,15
0,45
1,5

0,45
0,017
15

0,0008
0,0009
0,0008
0,0008

35
35

0,065
0,085
0,15

0,15
2,5

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,0021
0,0014
0,0014
0,0014
0,0042
0,001
0,001
0,001
0,001
0,0028
0,001
0,0014
0,0014
0,001

Normenblad onderzoek grond en waterbodem
Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.
PFAS: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, 1-12-2019. INEVs: RIVM 5-3-2020.
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

GROND *)
parameter
Tribroommethaan (bromoform)
Acrylonitril
Butanol
Butylacetaat
Ethylacetaat
Diethyleenglycol
Ethyleenglycol
Formaldehyde
isoPropanol
Methanol
Methylethylketon (MEK)
ETBE
Methyltertbutylether (MTBE)

WATERBODEM **)

achtergrondwaarden

wonen

industrie

IW

achtergrondwaarden

0,2
0,1
2
2
2
8
5
0,1
0,75
3
2

0,2
0,1
2
2
2
8
5
0,1
0,75
3
2

0,2
0,1
2
2
2
8
5
0,1
0,75
3
2

75
0,1
30
200
75
270
100
0,1
220
30
35

0,2
0,1
2
2
2
8
5
0,1
0,75
3
2

0,2

0,2

0,2

100

0,2

A

Rapportage grens ***)

B

IW

Grond & waterbodem

75

75

0,1

44

0,3
0,1

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013
De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS3000-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).
1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds)
2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch
3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand
4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)
5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.
6 De toetsing van PFAS is aanvullend en heeft geen invloed op de indeling in bodemfunctieklasses. Voor PFOA, PFOS en HFPO-DA zijn indicatieve interventiewaardes beschikbaar, genaamd INEVs (RIVM 5-3-2020).

Bijlage 4.1: Boorbeschrijvingen inclusief legenda

Boring:

B01

Datum:

Boring:

22-6-2020

0

0

weiland

Datum:

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen grind,
donkerbruin, Edelmanboor

GWS:

B02

22-6-2020
0

1

1

50

50

0

130

weiland
Klei, matig siltig, matig
humeus, sterk betonhoudend,
resten baksteen, donkerbruin,
Ramguts, 40% bzb

7

50

50

Klei, matig siltig, zwak
humeus, zwak roesthoudend,
donkerbruin, Edelmanboor
2

100
3
130

Klei, matig siltig, matig
humeus, donker bruingrijs,
Edelmanboor

150

4

180

Klei, matig siltig, matig
humeus, laagjes veen, donker
bruingrijs, Edelmanboor

200

5

230

Klei, zwak siltig, matig
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor

250

6

280

Boring:

B03

Datum:

Boring:

22-6-2020

0

0

weiland

B04

Datum:

22-6-2020

0

0

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen grind,
donkerbruin, Edelmanboor
1

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen grind,
sporen baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

50

50

weiland

50

getekend volgens NEN 5104

Projectcode:

M20B0167

Opdrachtgever:

Liander

Projectnaam:

Van Pallandtweg 1 Neerijnen

Boring:

B05

Datum:

Boring:

22-6-2020

0

0

weiland

Datum:

Klei, matig zandig, zwak
humeus, sporen grind,
donkerbruin, Edelmanboor

GWS:

B06

22-6-2020
0

0

130

30

50

50

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

1

1

weiland

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

2

80

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, resten roest,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

3

130

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor

150

4

5
200

200

Boring:

B07

Datum:

Boring:

22-6-2020

0

0

weiland

Datum:

Klei, matig zandig, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

GWS:

B08

22-6-2020
0

1

weiland
Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

50

0

80

50

50

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

2
80

100

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, resten roest,
neutraalgrijs, Edelmanboor

3
120

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor
150

4

170

Klei, sterk siltig, matig
humeus, laagjes veen,
donkergrijs, Edelmanboor

5
200

200

getekend volgens NEN 5104

Projectcode:

M20B0167

Opdrachtgever:

Liander

Projectnaam:

Van Pallandtweg 1 Neerijnen

Boring:

B09

Datum:

Boring:

22-6-2020

0

0

weiland

B10

Datum:

22-6-2020

0

0

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

1

Boring:

1

50

50

Boring:

22-6-2020

0

0

50

50

B11

Datum:

weiland

weiland

Datum:

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

GWS:

B12

22-6-2020
0

0

80

Klei, sterk siltig, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

1

weiland

30

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, Edelmanboor
50

50

50

2

80

100

Klei, sterk siltig, zwak
humeus, resten roest,
neutraalgrijs, Edelmanboor

3
120

Zand, matig fijn, sterk kleiïg,
zwak humeus, neutraalgrijs,
Edelmanboor
150

4

5
200

200

getekend volgens NEN 5104

Projectcode:

M20B0167

Opdrachtgever:

Liander

Projectnaam:

Van Pallandtweg 1 Neerijnen

Boring:

B13

Datum:

22-6-2020

0

0

weiland
Klei, sterk siltig, zwak
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

50

getekend volgens NEN 5104

Projectcode:

M20B0167

Opdrachtgever:

Liander

Projectnaam:

Van Pallandtweg 1 Neerijnen

Legenda (conform NEN 5104)
klei

grind

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie

Klei, matig zandig

zand

Klei, sterk zandig

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10

Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing
hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting
grind afdichting
filter

Bijlage 4.2: Kwaliteitsborging veldwerk

VELDVERSLAG 2001
Projectnummer:
Opdrachtgever
Contactpersoon
Betreft

toon pieters (toon.pieters@stantec.com; 0267507579)

M20B0167

Datum 06/22/2020
Liander
toon pieters (toon.pieters@stantec.com; 0267507579)
Lab: 5929 (Stantec i.o. Liander)
Van Pallandtweg 1 Neerijnen

Volledig invullen!

JA

Gemeld en toestemming van de eigenaar?
Toegang terrein geregeld?
Bijgeleverde tekening duidelijk en gecontroleerd?
Situatie op de locatie veilig (LMRA)?

✔
✔
✔
✔

Opdracht afgerond? Indien nee, reden.
Peilbuizen volgens opdracht afgewerkt en voorgepompt?
Filters omstort met filtergrind ?
Overtollige grond (visueel schoon) verspreid op locatie?

✔
✔
✔
✔

Meerwerk uitgevoerd?
Meerwerk gemeld en akkoord projectleider?
Boorgaten afgewerkt met bentoniet?
Onderwerp
Aantal
Ramgutsmeters
0,5
Gestaakte boringen
Overig

✔
✔
✔

Gegevens opgenomen in Terra Index bestand?
Digitale foto's genomen?
Monsteroverdracht uitgevoerd?
Asbest aangetroffen op locatie
Uitvoering conform opdracht?

✔
✔
✔

Wordt u per mail toegezonden:
Boorstaten en monstergegevens
Veldwerktekening
Digitale foto's

NEE

Opmerkingen/Acties

NVT

Reden:
Afwerking:
Gronddepot ingericht
afgevoerd

1x asbestgat

telefonisch

via email

Eenheid
meter
m‐mv

✔
✔

Laboratorium: 5929 (Stantec i.o. Liander)
projectleider inlichten!
Zo nee, toelichting bij opmerkingen.

✔
Schaal gecontroleerd?

✔

Overige opmerkingen:

B02 asbestgat gemaakt vanwege sterke betonbijmenging,

Door ondertekening verklaart de geregistreerde boormeester dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is
uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.
Uitgevoerd door:
Boormeester
Boormedewerker(s)

(naam voluit)

Kevin Vaassen
Hans Verboom

REG
Certificicaatnummer VWB EC-SIK-20264

Versie 2.0 Gewijzigd op 21-11-2018

VELDVERSLAG 2002
toon pieters (toon.pieters@stantec.com; 0267507579)

Projectnummer:

M20B0167

Opdrachtgever
Contactpersoon
Betreft

: Liander
Datum
: toon pieters (toon.pieters@stantec.com;Tijd
0267507579)
: Van Pallandtweg 1 Neerijnen

Volledig invullen!

JA

Gemeld en toestemming van de eigenaar?
Toegang terrein geregeld?
Bijgeleverde tekening duidelijk?
Situatie op de locatie veilig (LMRA)?
Opdracht afgerond? Indien nee, reden.
Uitvoering conform opdracht?
Wachttijd 1 week?
Drijf‐ of zaklaag aanwezig?
Beluchting opgetreden?
EC gemeten bij aanvang onderzoek?
EC gemeten na stabilisatie?
O2 gemeten na stabilisatie?
NTU en pH gemeten en geregistreerd?
Veldfiltratie uitgevoerd?
Zintuiglijke waarnemingen:

Wordt u per mail toegezonden:
ZIP‐bestand met watermonsternamegegevens
Veldverslag 2002

NVT

Opmerkingen/Acties

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

Reden:
Zo nee, toelichting bij opmerkingen.
Anders:
Zo ja, bij pb:
Zo ja, bij pb:

✔

✔
✔
✔

✔

Meerwerk uitgevoerd?
Meerwerk gemeld en akkoord projectleider?
Monsteroverdracht uitgevoerd?
Wijze van conservering geregistreerd?

NEE

Lab

06/29/2020
10:30
5929 (Stantec i.o. Liander)

✔

telefonisch

via email

✔
✔

✔
✔

Overige opmerkingen:

Door ondertekening verklaart de geregistreerde boormeester dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
conform de eisen van de NEN 5744 en BRL SIKB 2000 met het daarbij horende protocol 2002.
Uitgevoerd door:
Boormeester
Boormedewerker(s)

(naam voluit)

REG

-Tiddo Sypkens

✔

Versie 2.0 Gewijzigd op 21-11-2018

VWB EC-SIK-20264

Uitgevoerd onder certificaat van

VWB EC-SIK-20264

VELDVERSLAG 2018
toon pieters (toon.pieters@stantec.com; 0267507579)
Projectnr. opdrachtgever:
Opdrachtgever
Contactpersoon
Betreft

M20B0167

Liander
Datum
22-06-2020
toon pieters (toon.pieters@stantec.com; 0267507579)
Van Pallandtweg 1 Neerijnen
Lab:
5929 (Stantec i.o. Liander)
JA
NEE
NVT
Volledig invullen!

Gemeld en toestemming van de eigenaar?
Toegang terrein geregeld?
Bijgeleverde tekening duidelijk en gecontroleerd?
Situatie op de locatie veilig (LMRA)?

✔
✔
✔
✔

Opdracht afgerond? Indien nee, reden.
Uitvoering conform opdracht?
Overtollige grond (visueel schoon) verspreid op locatie?

✔
✔
✔

Meerwerk uitgevoerd?
Meerwerk gemeld en akkoord projectleider?

✔
✔

Onderwerp
Ramgutsmeters
Gestaakte boringen
Overig

Reden:
Zo nee, toelichting bij opmerkingen.
Gronddepot ingericht
afgevoerd
telefonisch

Aantal

via email

Eenheid
meter
m‐mv

✔
✔
✔

Gegevens opgenomen in Terra Index
bestand?Digitale foto's genomen?
Monsteroverdracht uitgevoerd?
Asbest aangetroffen op locatie

✔

Wordt u per mail toegezonden:
Boorstaten en monstergegevens
Veldwerktekening
Digitale foto's

zo ja, projectleider inlichten!

✔
✔

Overige opmerkingen:

Gat bij B02 vanwege aangetroffen bijmenging, bij overige boringen zijn deze bijmengingen niet waargenomen

Door ondertekening verklaart de geregistreerde boormeester dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd
conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.
Uitgevoerd door:
Boormeester
Boormedewerker(s) (assistent)

Naam (voluit)

Kevin Vaassen

REG

✔

Versie 2.0 Gewijzigd op 21-11-2018

Bijlage 5: Analysecertificaten en gaschromatogrammen

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Analyserapport

Stantec i.o.v. Alliander
Pim de Boer
Poortweg 4
2612 AP DELFT

Uw projectnaam
Uw projectnummer
SYNLAB rapportnummer

Blad 1 van 10

: Van Pallandtweg 1 Neerijnen
: M20B0167
: 13270354, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-06-2020

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M20B0167. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Orderdatum
23-06-2020
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M20B0167
- 1

13270354

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

B02-1 B02 (0-50)
MMBG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
MMOG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)
PFAS-BG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
PFAS-OG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)

Analyse

Eenheid

Q

monster voorbehandeling
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S
S

Ja
83.7
<1
geen

Ja
82.8
<1
geen

Ja
70.9
<1
geen

Ja
83.0
<1
geen

Ja
68.7
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.6

3.2

1.9

3.1

2.2

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

15

29

28

27

34

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

160
0.29
7.1
16
<0.05
20
<0.5
22
84

140
0.31
9.5
23
0.07
25
<0.5
33
81

210
0.25
15
26
0.06
23
<0.5
47
91

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.03
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.07
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.05
chryseen
mg/kgds
S
0.04
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.03
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.05
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.04
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.03
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.357
(0.7 factor)

0.02
<0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.086

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds

S
S
S
S
S
S

001

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1

2)

1)

003

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

004

1)

<1
<1
<1
<1
<1
<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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13270354

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

B02-1 B02 (0-50)
MMBG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
MMOG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)
PFAS-BG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
PFAS-OG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)

Analyse

Eenheid

Q

001

PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)

µg/kgds
µg/kgds

S
S

<1
4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S

<5
<5
7
<5
<20

1)

002
<1
4.9

<5
<5
5
<5
<20

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur)
µg/kgds
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds
PFHxA (perfluorhexaanzuur)
µg/kgds
PFHpA
µg/kgds
(perfluorheptaanzuur)
PFOA lineair
µg/kgds
(perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt
µg/kgds
(perfluoroctaanzuur)
som PFOA (0.7 factor)
µg/kgds
PFNA (perfluornonaanzuur)
µg/kgds
PFDA (perfluordecaanzuur)
µg/kgds
PFUnDA
µg/kgds
(perfluorundecaanzuur)
PFDoDA
µg/kgds
(perfluordodecaanzuur)
PFTrDA
µg/kgds
(perfluortridecaanzuur)
PFTeDA
µg/kgds
(perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA
µg/kgds
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA
µg/kgds
(perfluoroctadecaanzuur)
PFBS
µg/kgds
(perfluorbutaansulfonzuur)
PFPeS
µg/kgds
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS
µg/kgds
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS
µg/kgds
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair
µg/kgds
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt
µg/kgds
(perfluoroctaansulfonzuur)

1)

003
<1
4.9

004

005

1)

<5
<5
<5
<5
<20

0.21
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

0.67

<0.1

<0.1

<0.1

0.74
<0.1
<0.1
<0.1

3)

0.14
<0.1
<0.1
<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

0.12

<0.1

<0.1

<0.1

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

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

B02-1 B02 (0-50)
MMBG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
MMOG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)
PFAS-BG B04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)
PFAS-OG B02 (100-130) B06 (80-130) B08 (80-120) B12 (80-120)

Analyse

Eenheid

Q

001

002

003

004

som PFOS (0.7 factor)
PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds
µg/kgds

0.19
<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

µg/kgds

<0.1

<0.1

3)
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23-06-2020
Startdatum
23-06-2020
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Monster beschrijvingen

001

*

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

002

*

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

003

*

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

004

*

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

005

*

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

Voetnoten
1
2
3

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

monster voorbehandeling

Grond (AS3000)

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000
en conform NEN-EN 16179
Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
NEN-EN 15934
Conform AS3000
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

PFBA (perfluorbutaanzuur)

Grond (AS3000)

PFPeA (perfluorpentaanzuur)

Grond (AS3000)

PFHxA (perfluorhexaanzuur)

Grond (AS3000)

PFHpA (perfluorheptaanzuur)

Grond (AS3000)

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000)

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
Eigen methode
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

som PFOA (0.7 factor)

Grond (AS3000)

PFNA (perfluornonaanzuur)

Grond (AS3000)

PFDA (perfluordecaanzuur)

Grond (AS3000)

PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

Grond (AS3000)

PFDoDA (perfluordodecaanzuur)

Grond (AS3000)

PFTrDA (perfluortridecaanzuur)

Grond (AS3000)

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)
PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)

Grond (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)

Grond (AS3000)

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)
PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)
PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)
PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)
som PFOS (0.7 factor)

Grond (AS3000)

Idem
Idem
Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

PFDS (perfluordecaansulfonzuur)

Grond (AS3000)

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)
MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)
PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)
MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000)

Idem
Idem
Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Grond (AS3000)

Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
002
002
002
002

Y8498492
Y8498884
Y8498888
Y8498882
Y8498480
Y8498474

22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020

22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Startdatum
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- 1

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

002
002
003
003
003
003
004
004
004
004
004
004
004
005
005
005
005

Y8498485
Y8498880
Y8498878
Y8498469
Y8498483
Y8498487
Y8498884
Y8498888
Y8498474
Y8498480
Y8498485
Y8498882
Y8498880
Y8498487
Y8498483
Y8498878
Y8498469

22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020

22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020
22-06-2020

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

B02-1B02 (0-50)

Orderdatum
23-06-2020
Startdatum
23-06-2020
Rapportagedatum 26-06-2020

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Orderdatum
23-06-2020
Startdatum
23-06-2020
Rapportagedatum 26-06-2020

Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

MMBGB04 (0-50) B06 (0-30) B08 (0-50) B09 (0-50) B10 (0-50) B11 (0-50) B13 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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: Van Pallandtweg 1 Neerijnen
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Rotterdam, 05-07-2020

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M20B0167. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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M20B0167
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

B02-1-1 B02 (180-280)

Analyse

Eenheid

Q

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
ijzer totaal
Ijzer (2+)
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S

S

160
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<2
<3
3700
4.0
<10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2
<0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S

001

<0.2
<0.2
<0.1
0.30
<0.1
0.37
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

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

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

B02-1-1 B02 (180-280)

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

001

S

<25
<25
<25
<25
<50

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
chloride
mg/l
S
onopgel.best./zwev.stof
mg/l
Q
monstervolume tbv analyse
ml

63
530
200

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

001

*

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

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Startdatum
30-06-2020
Rapportagedatum 05-07-2020

M20B0167
13274710

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

ijzer totaal

Grondwater (AS3000)

Ijzer (2+)

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Idem
Idem
Ontsluiting conform NEN-EN-ISO 15587-1, meting conform NEN 6966
en NEN-EN-ISO 11885
Conform NEN-ISO 6332
Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)

chloride

Grondwater (AS3000)

onopgel.best./zwev.stof

Grondwater (AS3000)

Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5
Conform AS3140-2 en conform NEN-ISO 15923-1
Conform NEN-EN 872

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001

G6814674

29-06-2020

29-06-2020

ALC236
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
001
001

U3197339
F5810559
G6814673
B1840444
B6069792
F5810547

29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020

29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020
29-06-2020

ALC247
ALC227
ALC236
ALC204
ALC207
ALC227
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Rotterdam, 01-07-2020

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
M20B0167. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdachte
grond AS3000

ASB-B02 B02 (0-50)

Analyse

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
in behandeling genomen
kg
gewicht
Mengmonster samengesteld
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
gemeten nietmg/kgds
hechtgebondenasbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie

001

13.64
13.64
nee
11101
81.4

S

<2

Q

<2

S

<2

S

<2
<2
<2
<2
<2

S
S
S

1.1
<2
<2

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

Monstersoort

Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster

Asbestverdachte grond AS3000
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Bijlage 7: Inrichtingstekeningen bestaand en uitbreiding
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Bijlage 4 Watertoets

"Regelstation Neerijnen" (ontwerp)

datum
9-9-2020
dossiercode 20200909-9-24198
Standaard wateradvies
Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden opgenomen.
Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van het waterschap. De
watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).
Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen van het
waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit automatisch gegeneerd
wateradvies.
Algemene projectgegevens
Projectomschrijving: Transformatorstation Neerijnen
Oppervlakte plangebied: 3388
Adres: Kaalakkerstraat ong., Neerijnen
Gemeente: West Betuwe
Het plan is ingediend door: Renee Nijdam DNS Planvorming BV
Beleid van Waterschap Rivierenland
Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor het waterbeleid.
Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: waterkeringen,
waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels.

Waterberging
Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het landelijk
gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling
vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.
De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de
maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de vuistregel van 436 m³ per hectare
verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen complicerende zaken als kwel aan de orde zijn.
De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Alleen in het
gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege de beperkte drooglegging in
het gebied. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5 l/s/ha.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde aandachtspunten
(indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te worden aan Waterschap
Rivierenland.
Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien van
toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid.
Vervolg
Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij het
waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. U kunt hiervoor
contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit automatisch
gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook terecht op:
www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen
© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//op basis van door u
ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een geldigheid van 2 jaar.
www.dewatertoets.nl

datum
9-9-2020
dossiercode 20200909-9-24198
Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.
Tekenen:
Heeft u een toetslaag geraakt?
nee
In welke gemeente ligt uw plangebied?
West Betuwe
Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?
nee
Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
nee
Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee
Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee
Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten

www.dewatertoets.nl
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Bijlage 5 Quickscan Wet natuurbescherming

"Regelstation Neerijnen" (ontwerp)
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Quickscan
Wet
natuurbescherming
Pallandtweg 1b te Neerijnen

Van

Aan de Van Pallandtweg 1b te Neerijnen is een perceel met een regelstation gesitueerd. De
initiatiefnemer is voornemens het bestaande regelstation uit te breiden met een nieuw pand.
Het bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden
gewijzigd van agrarisch naar bedrijf - nutsvoorzieningen.
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna
(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde
houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke
effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend
onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van
de planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.
De Roever Omgevingsadvies heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken
op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens te toetsen aan de effecten
van de werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.
Onderzoeksdoelen
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven
uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)?
• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel)
aanwezig op de planlocatie?
• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg
van de beoogde ruimtelijke ingreep?
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen
van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van het Gelders
Natuurnetwerk?
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de
Wet natuurbescherming zijn beschermd?
• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden
genomen, en zo ja, welke?

Planlocatie
De planlocatie is gelegen aan de Van Pallandtweg 1b te Neerijnen (figuur 1). De bebouwing
betreft een regelstation welke uitgebreid wordt. Voor deze uitbreiding zijn geen
werkzaamheden beoogd aan de huidige bebouwing. Het bestaande regelstation is opgetrokken
uit gemetselde muren met luchtspouw en open stootvoegen. Het dak is van plat bitumen. Het
gebouw is geheel omheind met gaas en rondom bijna geheel verhard met straatstenen. De
toegangsweg is ook verhard met straatstenen. Ten westen van het regelstation staat een
bosschage met enkele grote bomen. Langs de Kaalakkerstraat is een waterhoudende kavelsloot
gelegen. In figuur 2 en bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van
de planlocatie en de directe omgeving hiervan.
De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door agrarische percelen en
bosschages. De planlocatie ligt op circa 1,4 km van de Waal welke als barrière fungeert voor
grondgebonden fauna. Andere barrières zijn de spoorverbinding tussen Zaltbommel en
Geldermalsen (circa 1,2 km), de A2 (circa 1,5 km) en de A15 (circa 2,6 km).
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Figuur 1

De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Van Pallandtweg 1b te Neerijnen (bron
kaartmateriaal: arcgis.com).

Figuur 2

Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

Functieverandering en effecten
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft een
uitbreiding van het regelstation. De functie van het naastgelegen perceel dient te wijzigen van
agrarisch naar bedrijf - nutsvoorzieningen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de
ingrepen en effecten:






kappen van bomen: kapwerkzaamheden en afvoer hout;
verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden,
transport (afvoer) van materiaal en groen;
egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport;
realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden;
revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden.

Methode
Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet
natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van
specifieke potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de
planlocatie voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de
soorten. Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.
Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het
veldbezoek is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 15 juni
2020 en is uitgevoerd door ing. D.F. Knoops. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek
waren; droog, 7/8 bewolkt, 23 Celsius en windkracht 1 (Bft).
Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale
Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige
aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige
flora en fauna.
Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en
de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb).
Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie.
Algemene zorgplicht
In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en
fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het
doden, verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze
zorgplicht geldt voor iedereen.
(a) Soortenbescherming
De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten
(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en
voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten
op soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.
Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag
vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het
opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor
bepaalde soorten.
In de verordening Ruimte van de provincie Gelderland voor de volgende soorten vrijstelling
opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:
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Tabel 1 Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland.
Aardmuis
Gewone bosspitsmuis
Ondergrondse woelmuis
Bastaardkikker

Gewone pad

Ree

Bosmuis

Haas

Rosse woelmuis

Bruine kikker
Dwergmuis
Dwergspitsmuis

Huisspitsmuis
Kleine watersalamander
Konijn

Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos

Egel

Meerkikker

Woelrat

(b) Gebiedsbescherming
Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij
bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000gebieden en het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone. In deze gebieden
mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor
werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en
binnen het Gelders Natuurnetwerk geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er
natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook
externe effecten als stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien
van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone geldt dat externe werking
geen toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden geldt een
ontheffingsplicht.
(c) Houtopstanden
Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers,
struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met
meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen
vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand
melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is
geveld, dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet
meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden
betreft:
a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de
bebouwde kom;
b) houtopstanden op erven of in tuinen;
c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig
jaar;
e) kweekgoed;
f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs
waterwegen en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden;
g) het dunnen van een houtopstand;
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld
voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden
geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid,
zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken
breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013.
Beoordeling (a) soortenbescherming
Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de
potentie van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is,
en welke effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor
een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt
vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht
noodzakelijk is.
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Vaatplanten
Binnen een straal van 2 km van de planlocatie is het voorkomen van beschermde vaatplanten
niet bekend (NDFF 2010-2020). Gedurende het veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of
sporen hiervan aangetroffen.
Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante kruiden zonder
beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: bleke klaproos, gewone es, gewone
vlier, grote brandnetel, grote klis, hazelaar, heermoes, klimop en Spaanse aak. Op de muren van
de bebouwing is geen (beschermde) muurvegetatie aangetroffen. Binnen de planlocatie zijn
enkele algemene bomen en struiken aanwezig welke gekapt zullen worden voor de beoogde
ontwikkelingen.
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie.
Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals
kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en
het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame
soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet
aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van
beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten.
Grondgebonden zoogdieren
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: bever,
bosmuis, bruine rat, bunzing, egel, haas, huismuis, huisspitsmuis, konijn, mol, ree, rosse
woelmuis, veldmuis, vos en woelrat (NDFF 2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat
deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het
kader van ruimtelijke ontwikkelingen: bever en bunzing. Tijdens het veldbezoek zijn geen
sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren.
De bever komt voor in uiterwaarden en moerasbossen met veel wilgen. Dit habitat is niet
aanwezig op de planlocatie of binnen de invloedssfeer daarvan. Negatieve effecten op de bever
zijn uitgesloten.
De bunzing komt voor in structuurrijke biotopen, gezien hij dekking nodig heeft tijdens het
foerageren. Voorbeelden van elementen die de soort gebruikt zijn laanvormige bomenrijen,
braamstruwelen en ruige vegetatie. De bosschage op de planlocatie bevat slechts zeer dunne,
beperkte ondergroei van gras en enkele kruiden (figuur 3). Hierdoor is er voor de bunzing
onvoldoende dekking tijdens het foerageren. Doordat dit eenjarige vaatplanten zijn is er in de
wintermaanden zelf geen enkele sprake van dekking binnen de planlocatie gezien deze dan
afsterven. Het grootste deel van de beoogde ontwikkeling vind plaats in de weide ten noorden
van het regelstation. Gezien het huidige landgebruik is ook hier geen sprake van essentiële
foerageergebieden. Cumulatief is er hierdoor geen sprake van essentiële (onderdelen van)
foerageergebieden binnen de planlocatie. De planlocatie is geen onderdeel van een essentiële
verbinding naar andere potentiële foerageergebieden in de directe omgeving. Er is geen sprake
van aantasting van migratieroutes.
In de directe omgeving van de planlocatie zijn meerdere gebieden aanwezig welke behouden
blijven en veel potentie hebben voor marterachtigen. Ten zuidwesten van het regelstation is
namelijk een zeer ruig grasveld omrand met struikgewas aanwezig (figuur 4) en aan de
overzijde van de Van Pallandtweg liggen meerdere bosschages en extensieve grasvelden van
Kasteel Waardenburg.
Binnen de planlocatie zijn geen grote houtstronken, takkenstapels of konijnenholen aanwezig.
Hierdoor kan het voorkomen van verblijfplaatsen van marterachtigen uitgesloten worden. De
wezel is niet bekend binnen een straal van 2 km van de planlocatie. Het is daardoor niet
aannemelijk dat er sprake is van verblijfplaatsen van deze soort in eventuele muizenholen.
Daarnaast is de planlocatie ook voor deze soort op basis van voorgenoemde argumenten niet
geschikt. Cumulatief zijn negatieve effecten op kleine marterachtigen uitgesloten.
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Figuur 3

De planlocatie bevat slechts zeer dunne ondergroei van gras en enkele kruiden.

Figuur 4

Ten zuidwesten van de planlocatie blijft een ruig, kruidenrijk grasland omrand met
struikgewas en solitaire bomen behouden.

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe
omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de Habitatrichtlijn en niet
vrijgestelde Andere soorten niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een
functie voor algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke
soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar
habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor
dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en
rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de
aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Verordening uitvoering Wet
natuurbescherming van de provincie vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde
zoogdieren zijn uitgesloten.
Vleermuizen
Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten:
baardvleermuis/Brandtsvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis,
laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (NDFF 2010-2020).
Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als
Habitatrichtlijnsoorten beschermd.
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en
spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een
vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997;
Dietz et al., 2011).
Op de planlocatie zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten welke
kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. Op de planlocatie zijn geen voor vleermuizen
geschikte boomholten aanwezig welke kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats.
De bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van potentiële
verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de betreffende
bebouwing zijn gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, kierende
daklijsten, ontbrekende/scheefliggende dakpannen, ontbrekende specie en overige
gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of
spouwmuur waar ze een verblijfplaats zouden kunnen vinden. Zo’n verblijfplaats moet
voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge
luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden.
Het regelstation bevat een luchtspouw en open stootvoegen. Tijdens het veldbezoek zijn in
enkele stootvoegen uitwerpselen van vleermuizen aangetroffen (figuur 5). Dit indiceert dat er
een verblijfplaats aanwezig is in het pand (of ooit aanwezig is geweest). De stootvoegen zijn
dermate smal dat het uitgesloten is dat het een verblijfplaats van de grote soort als laatvlieger
betreft. Het is gezien de afmetingen van de uitwerpselen en de grootte van de stootvoegen
aannemelijk dat deze verblijfplaats tot een gewone- of ruige dwergvleermuis toebehoort. Echter
worden de luchtspouwen niet aangetast door de beoogde ontwikkelingen. Hierdoor is een
aanvullend onderzoek naar de verblijfplaatsen van vleermuizen niet noodzakelijk voor de
ontwikkelingen die momenteel beoogd zijn. Mochten er (in de toekomst) werkzaamheden
beoogd zijn aan de luchtspouw dient hiervoor wel een aanvullend onderzoek naar de functie
van het pand voor vleermuizen plaats te vinden.
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Figuur 5

Uitwerpselen van vleermuizen in de stootvoegen van het regelstation.

Naast de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of
verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als
foerageergebied en/of vliegroute. Voor de beoogde ontwikkelingen worden slechts enkele
bomen gekapt aan de noordzijde van de planlocatie. Deze kleine ingreep heeft geen negatieve
invloeden op essentiële onderdelen van eventuele aanwezige vliegroutes en/of
foerageergebieden.
In de luwte van opgaande vegetatie of bebouwing kunnen vliegbewegingen en
foerageeractiviteiten van vleermuizen plaatsvinden. Hierbij kan sprake zijn van tijdelijke
verstoring van vleermuizen ten gevolge van werkzaamheden of lichtgebruik. Vleermuizen
jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk aan
jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en prooien
verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus over het
landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, oeverzones of
andere structuurrijke zones. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken
als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen.
Tijdens en na de beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast.
Bij voorkeur de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht
verlichting noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd.
Amfibieën
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten:
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kamsalamander, kleine watersalamander en
poelkikker (NDFF 2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder
de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke
ontwikkelingen: kamsalamander en poelkikker. Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n.
lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op
korte afstand van elkaar te liggen. Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën aangetroffen op
de planlocatie. De planlocatie is grotendeels verhard en wordt intensief gebruikt (door
bijvoorbeeld hangjeugd gezien de grote hoeveelheid zwerfvuil), waardoor veel verstoringen
optreden.
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De kamsalamander wordt waargenomen in bosrijk gebied met houtwallen of struweel. De
samenhang van geschikte land-habitats en geschikte watersystemen is essentieel voor de
geschiktheid van een gebied en de verspreiding van de soort. Het voortplantingswater heeft
een rijke watervegetatie, is licht voedselrijk, niet zuur, slechts beperkt beschaduwd en er mogen
geen vissen of watervogels in voorkomen. De bekende waarnemingen komen uit het bosgebied
nabij kasteel Waardenburg. De kavelsloot aan de Kaalakkerstraat wordt niet aangetast door de
beoogde ontwikkelingen. Daarnaast beschikt deze sloot niet over een rijke watervegetatie
waardoor het niet aannemelijk is dat deze sloot tot het voortplantingswater van de soort
behoort. Het landhabitat wordt, op de kap van slechts enkele bomen aan de noordzijde van het
plangebied na, niet aangetast door de beoogde ontwikkelingen. Negatieve effecten op de
kamsalamander zijn uitgesloten.
De poelkikker leeft vooral in kleinschalige, stilstaande wateren met schoon, zwak zuur en
voedselarm water. Het is een pionierssoort die nieuw ontstane poelen zonder vegetatie kunnen
koloniseren, maar zich kan blijven handhaven als vegetatie zich sterker heeft ontwikkeld. Als
de waterkwaliteit vermindert kan de soort echter snel verdwijnen. Buiten de voortplantingstijd
kan de poelkikker ook voorkomen in weilanden en bossen verder gelegen van het water (BIJ12
kennisdocument Poelkikker, 2017). De enige bekende waarneming komt van de andere kant
van de spoorverbinding tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Gezien deze barrière en het feit
dat de sloot niet wordt aangetast door de beoogde ontwikkelingen zijn negatieve effecten op de
poelkikker uitgesloten.
Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad,
gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze
dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet
natuurbescherming). Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten.
Reptielen
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van inheemse reptielen niet bekend (NDFF
2010-2020). Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet
natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.
Reptielen zijn over het algemeen verbonden aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen
als heidevelden, bosgebied en natuurlijke oevers. Gezien de afwezigheid van structuurrijke
biotopen en de hoge mate van menselijke verstoring is het voorkomen van beschermde
reptielen binnen het plangebied uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn
derhalve uitgesloten.
Vissen
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van beschermde vissoorten niet bekend (NDFF
2010-2020). Het is niet aannemelijk dat beschermde vissoorten zich bevinden in de kavelsloot
naast aan de Kaalakkerstraat. Deze sloot wordt daarnaast niet aangetast door de beoogde
ontwikkelingen. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten.
Insecten en andere ongewervelden
Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende beschermde insecten of
ongewervelden: teunisbloempijlstaart en rivierrombout (NDFF 2010-2020).
De teunisbloempijlstaart komt voor op open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme
open plaatsen. De waardplanten zijn teunisbloem, basterdwederik, wilgenroosje en
kattenstaart. Wegens het ontbreken van de vereiste waardplanten en habitat wordt het
uitgesloten dat de planlocatie tot het functioneel leefgebied van de teunisbloempijlstaart
behoord.
De rivierrombout wordt vooral langs grote rivieren aangetroffen. Het habitat bestaat uit
zandige substraten in ondiepe, onbegroeide en stromingsluwe delen van de grote rivieren,
zoals achter kribben (Vlinderstichting rivierrombout, 2020). Gezien de afwezigheid van dit
habitat op de planlocatie wordt de aanwezigheid van de rivierrombout uitgesloten.
Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde
vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de planlocatie zijn geen
plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde ongewervelde een waardplant
vormen.
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Ook is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die
duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde insecten of andere ongewervelden.
Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten.
Vogels
Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende
soorten waargenomen: houtduif, putter, tjiftjaf, torenvalk (hoog overvliegend), vink en
winterkoning.
Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)
Gedurende het veldbezoek zijn geen individuen, nesten en/of sporen aangetroffen van
vogelsoorten met een jaarrond beschermd nestlocatie en/of leefgebied.
De huismus broedt vrijwel altijd bij menselijke bebouwing en bouwt zijn nesten onder
dakpannen, onder golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies.
Het regelstation bevat geen openingen welke een huismus toegang kan geven tot mogelijke
nestlocaties. Daarnaast zijn er tijdens het veldbezoek geen huismussen waargenomen.
Negatieve effecten op nestlocaties van de huismus zijn uitgesloten. De beoogde ontwikkeling
leidt tot zeer beperkte aantasting van groene delen en resulteert niet in afname van essentieel
leefgebied. Van aantasting van nestlocaties en functioneel leefgebied van de huismus is
derhalve geen sprake.
De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens
als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw,
2017). Het regelstation bevat geen openingen welke een gierzwaluw toegang kan geven tot
mogelijke nestlocaties. Hierdoor kan de aanwezigheid van gierzwaluw op de planlocatie
uitgesloten worden.
Het regelstation bevat geen openingen welke uilen met jaarrond beschermde nesten (kerkuil en
steenuil) toegang kunnen geven tot mogelijke nestlocaties waardoor negatieve effecten zijn
uitgesloten. Op de planlocatie is geen sprake van aantasting van essentieel leefgebied van uilen.
Er is namelijk slechts een beperkte ontwikkeling beoogd en er zijn meer dan voldoende
uitwijkmogelijkheden in de directe omgeving.
Er zijn geen grote nesten of horsten aangetroffen in de bomen op en rondom de planlocatie. De
aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en ransuil kan uitgesloten
worden. Op de planlocatie is geen sprake van functioneel leefgebied van roofvogelsoorten.
Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde
nestlocaties en functioneel leefgebied is geen sprake.
Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij
ecologisch zwaarwegende redenen)
De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor
algemene soorten. De struiken en bomen vormen voor algemene broedvogels zoals merel,
duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten
en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen vangt
aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart
t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de
werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van
de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient
de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake
deskundige.
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Beoordeling (b) gebiedsbescherming
Op een afstand van circa 500 m ligt het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ (figuur 6). De
planlocatie ligt in het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone (figuur 7).
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Figuur 6

De planlocatie ligt op een afstand van circa 500 m tot het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’
(bron: nationaal Georegister PDOK).

Figuur 7

De planlocatie ligt in het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone (bron:
arcgis.com).

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten het Gelders Natuurnetwerk en de Groene
Ontwikkelingszone uitgevoerd wordt, kunnen er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal
effecten (trillingen, geluid, optische verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende
Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten aanzien van het Gelders Natuurnetwerk en
de Groene ontwikkelingszone geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Echter
adviseren wij gezien de ligging naast de Groene Ontwikkelingszone om volledigheidshalve
lichtverstoring te voorkomen door eventuele lampen die aan het toekomstige regelstation
komen te hangen te convergeren. Met de uitvoering van de beoogde ontwikkelingen worden de
kernkwaliteiten die gelden voor dit onderdeel van de Groene ontwikkelingszone (OphemertNeerijnen) niet aangetast. Het gaat hier namelijk slechts om een beperkte ingreep. Feitelijk
verandert er weinig aan de huidige situatie. Door de beoogde ontwikkeling zullen geen
negatieve effecten op de kernkwaliteiten van de Groene ontwikkelingszone ontstaan.
Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige
habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van
stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen
middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen
worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van
stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen
binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep.
De beoogde ontwikkeling betreft de uitbreiding van een regelstation. Ten opzichte de huidige
situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in het aantal verkeersbewegingen.
Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke stikstofemissie verwacht worden ten
gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen (het ‘projecteffect’).
In de handreiking ‘woningbouw en AERIUS’ (Rijksoverheid januari 2020) wordt uitgegaan van
de volgende kengetallen:




Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen;
Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per woning;
Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning.

Gezien er een geringe afstand (500 m) is tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied
‘Rijntakken’, wordt geadviseerd om een berekening met de AERIUS Calculator uit te voeren.
Hiermee kan inzichtelijk gemaakt worden of er sprake is van een verhoging van de
stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van Natura 2000-gebieden.
Beoordeling (c) houtopstanden
In de beoogde ingreep zijn geen kapwerkzaamheden voorzien aan (i) zelfstandige eenheden
van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of
meer of (ii) een rijbeplanting met meer dan 20 bomen. Een meldingsplicht in het kader van Wnb
is niet noodzakelijk.
Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben
gemeenten echter vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en
struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Gemeentelijke Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is
derhalve aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te
stemmen met de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen.
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Conclusies
Samenvatting
(a) Soortenbescherming
In de stootvoegen van het regelstation zijn uitwerpselen van vleermuizen gevonden, wat
mogelijk duidt op een verblijfplaats. Echter zijn er geen werkzaamheden beoogd aan (de
luchtspouw van) dit pand, waardoor een aanvullend vleermuisonderzoek niet noodzakelijk is.
Mochten er (in de toekomst) werkzaamheden gepland zijn aan het pand die invloed hebben op
de luchtspouw dient alvorens een onderzoek plaats te vinden naar het gebruik en functie van
de verblijfplaats in het pand. De planlocatie heeft geen essentiële betekenis voor andere
beschermde soorten. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren,
foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn
(behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming.
(b) Gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied. De planlocatie grenst
dicht aan het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone.
Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie is
van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een Voortoets en/of
‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk.
Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie
dienen de effecten van stikstofemissie inzichtelijk gemaakt te worden. Dit kan middels de
AERIUS Calculator.
(c) Houtopstanden
Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt
in het kader van de Wet natuurbescherming.
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vleermuizen

Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de
verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen
vervolgstap. (a) algemene broedvogel en cat. 5 soorten, (j) jaarrond beschermde nesten, cat. 1
t/m 4 soorten.

grondgebonden
zoogdieren

Tabel 2

+

+/-

n

n

Gebiedsbescherming

afstand

effecten

nader onderzoek

Natura 2000

500 m

stikstof

AERIUS

Gelders Natuurnetwerk

0m

geen

n.v.t.

Groene Ontwikkelingszone

0m

geen

n.v.t.

Houtopstanden

aanwezig

kap

melding

Struiken

ja

ja

n.v.t.

Bomen

ja

ja

n.v.t.

Uitvoerbaarheid
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van soortenbescherming,
gebiedsbescherming en houtopstanden in het kader van de Wnb. Tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van
foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels (n het kader van Algemene zorgplicht).
Voor deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen.
Conclusie
De ontwikkeling aan de Van Pallandtweg 1b te Neerijnen is uitvoerbaar zoals bepaald in de
Wro (art. 3.1.6 Bro).
Vervolgstappen
• Voor de beoogde ontwikkeling dient rekenkundig inzichtelijk te worden gemaakt of er
sprake is van een verhoging van stikstofdepositie binnen stikstofgevoelige habitattypen van
Natura 2000-gebieden. Dit kan middels de AERIUS calculator.
Te treffen maatregelen
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende
flora en fauna (Algemene zorgplicht).
• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake
deskundige.
• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit
om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander
leefgebied te benutten.
• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden
gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de
werkzaamheden.
• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet
verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en
zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn
hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht,
lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel).
• Gezien de ligging ten opzichte van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene
Ontwikkelingszone dienen eventuele lampen die aan het beoogde regelstation komen te
hangen, neerwaarts gericht te zijn en een convergerende lichtbundel te bevatten om
lichtverstoring te voorkomen.
• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart
t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor
de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels
aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de
potentiële nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks
vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.
Met vriendelijke groet,

Blom Ecologie B.V.,
ing. D.F. Knoops
Auteur
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Figuur 1

De planlocatie is gelegen aan de Van Pallandtweg 1b te Neerijnen en bestaat uit een
regelstation en een kleine bosschage.

Figuur 2

Overzicht van de te kappen bosschage binnen de planlocatie.
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Figuur 3

Open stootvoeg met uitwerpselen van vleermuizen in het regelstation op de planlocatie.

Figuur 4

Overzicht van de locatie waar het nieuwe regelstation beoogd is.
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Bijlage 6 Stikstofdepositie berekening

"Regelstation Neerijnen" (ontwerp)

STIKSTOFDEPOSITIEONDERZOEK
VAN PALLANDTWEG 1B, NEERIJNEN

De Roever Omgevingsadvies
Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl
NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:
Referentie:
Datum:
Opdrachtgever:

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
20200786.v04
3 november 2020
Qirion

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
Datum: 3 november 2020 ; Referentie: 20200786.v04

2

INHOUDSPGAVE
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.

INLEIDING ....................................................................................................................................... 4
Algemeen ..................................................................................................................................... 4
Ligging van het plangebied .......................................................................................................... 5
WETTELIJK KADER ...................................................................................................................... 6
Wet natuurbescherming .............................................................................................................. 6
Programma Aanpak Stikstof (PAS) ............................................................................................. 6
REKENONDERZOEK ..................................................................................................................... 7

3.1.
Aanlegfase ................................................................................................................................... 7
3.1.1.
Verkeer ................................................................................................................................ 7
3.1.2.
Mobiele machines ................................................................................................................ 7
3.2.
Gebruiksfase................................................................................................................................ 7
3.2.1.
Verkeer ................................................................................................................................ 8
3.2.2.
Stookinstallaties ................................................................................................................... 8
3.3.

Berekeningswijze ......................................................................................................................... 8

4. CONCLUSIES ................................................................................................................................. 9
BIJLAGE I.
AERIUS GEGEVENS AANLEGFASE ...................................................................... 10
BIJLAGE II. AERIUS GEGEVENS GEBRUIKSFASE .................................................................. 11

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
Datum: 3 november 2020 ; Referentie: 20200786.v04

3

1.

INLEIDING

1.1.

Algemeen

De initiatiefnemer is voornemens om het aanwezige trafo-station, gelegen aan de Van
Pallandtweg 1b te Neerijnen, uit te breiden. In het kader van deze ontwikkeling moet een
stikstofdepositieonderzoek voor de aanleg- en gebruiksfase worden uitgevoerd.
Het plangebied is kadastraal bekend als (deel van) perceel 1034, Sectie D te WDB01
(Waardenburg). De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.

Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
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Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
▪ informatie verstrekt door de initiatiefnemer;
▪ via internet toegankelijke informatie zoals Streetview en Bing Maps en digitale
ondergronden (PDOK);
▪ gegevens en bureauexpertise De Roever Omgevingsadvies.

1.2.

Ligging van het plangebied

De ligging van de plangebieden en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn
weergegeven op afbeelding 2. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden betreft ‘Rijntakken’
en is gelegen op een afstand van circa 550 meter.

Afbeelding 2. Ligging van de inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden
Bron: AERIUS-calculator

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
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2.

WETTELIJK KADER

2.1.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet worden
drie eerdere wetten vervangen. Het gaat om de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)
inclusief het Programma Aanpak Stikstof, de Boswet en de Flora- en faunawet. De
bescherming van de Natura 2000-gebieden is ondervangen in onderdeel
gebiedsbescherming (vervangt Nb-wet). Voor bestemmingsplannen is het toetsingskader
voor deze gebieden in de basis ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Nb-wet.
Als (een wijziging van) een bestemmingsplan negatieve gevolgen heeft voor de Natura 2000gebieden kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. In dat geval moet het bevoegd
gezag volgens artikel 2.8, van de Wet natuurbescherming (Wnb) eerst een passende
beoordeling opstellen. Uit de passende beoordeling moet blijken dat de
instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden niet aangetast worden door het
plan. Eventueel worden maatregelen opgenomen die getroffen worden om dit te bereiken.
Als niet aangetoond wordt dat aan de instandhoudingsdoelstellingen voldaan wordt, kan het
plan geen doorgang vinden.
Met behulp van een voortoets kan het bevoegd gezag bepalen of op voorhand negatieve
gevolgen uit te sluiten zijn. Hierbij moet voor de gewenste situatie worden uitgegaan van de
maximale planologische mogelijkheden. Voor plannen die ten opzichte van de
uitgangssituatie op het referentiemoment geen significante toename in stikstofdepositie
veroorzaken, zijn negatieve effecten ten aanzien van dit aspect uit te sluiten. In dat geval
hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld.

2.2.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29
mei 2019, kan de PAS niet meer worden gehanteerd als toetsingskader op grond van de Wet
natuurbescherming.
Inmiddels is een nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS uitgebracht. Met deze
nieuwe tool is de depositie op natuurgebieden berekend. Hoe de resultaten worden
beoordeeld, is aan het bevoegd gezag.

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
Datum: 3 november 2020 ; Referentie: 20200786.v04
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3.

REKENONDERZOEK

3.1.

Aanlegfase

De voor stikstof relevante bronnen worden hieronder toegelicht. Het gehele project wordt in
een tijdspan van twee jaar aangelegd.

3.1.1.

Verkeer

In de aanlegfase zullen er, volgens opgave van de initiatiefnemer, in totaal 4.260 lichte en
223 zware voertuigbewegingen plaatsvinden. Per jaar komt dit neer op maximaal 2.130 lichte
en 112 zware voertuigbewegingen.
De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als een lijnbron met licht en zwaar verkeer met de
actuele emissiefactoren voor wegverkeer die in het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn
opgenomen. Een lijnbron is gemodelleerd van het plangebied tot aan oprit van de rotonde
die de Kaalakkerstraat met de Steenweg verbindt. Vanaf dit punt zijn de voertuigen met grote
waarschijnlijkheid opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Er is uitgegaan van een weg
buiten de bebouwde kom.

3.1.2.

Mobiele machines

Tijdens de aanlegfase van dit project zullen mobiele machines gebruikt worden. In tabel 1 is
te zien welke machines ingezet worden voor het project.
Tabel 1. Mobiele machines
Mobiele werktuigen Vermogen
Bedrijfsuren Bedrijfsuren
Bouwjaar
kW
totaal
uur/jaar
Graafmachine
200
2014
53
27
Telekraan
300
2014
69
35
Kraan
200
2014
136
68
Heistelling
180
2014
200
100

De emissie van mobiele machines zijn als oppervlaktebron verdeeld over het plangebied.
Het totaal aantal bedrijfsuren wordt gehalveerd voor de berekening, aangezien het project in
een tijdspan van twee jaar aangelegd wordt.

3.2.

Gebruiksfase

In de beoogde situatie is het project zeer gering in gebruik. De locatie zal 1 á 2 keer per
maand bezocht worden door medewerkers en er zal zeer minimaal een stookinstallatie in
gebruik zijn.

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
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3.2.1.

Verkeer

Het aantal voertuigbewegingen van en naar het plangebied is opgegeven door de
initiatiefnemer. De voertuigbewegingen betreffen maximaal 12 lichte voertuigbewegingen per
jaar.
De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd met dezelfde lijnbron als in de aanlegfase, met
licht verkeer met de actuele emissiefactoren voor wegverkeer die in het rekenprogramma
AERIUS Calculator zijn opgenomen. Worst-case is voor de rijroute uitgegaan van een weg
buiten de bebouwde kom

3.2.2.

Stookinstallaties

Volgens opgave van de initiatief nemer kan het best worden aangesloten met het
gasverbruik van een een-persoons-huishouden, 1,11 kg NOx per jaar. Deze waarde is
gevonden in het document emissiewaarden_aerius_def_versie05_juli_2018 van CBS/ER.
Aangezien er geen bestaande categorie voor regelstation is, sluit de emissie van een
appartement het beste aan bij een regelstation. Dit kan worden gezien als een worst-case
scenario, aangezien het pand het overgrote deel van het jaar niét verwarmd wordt.

3.3.

Berekeningswijze

De stikstofdepositie door de gewenste activiteiten op de Natura 2000-gebieden is berekend
met AERIUS Calculator.
De invoergegevens en rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage I en II.

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
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4.

CONCLUSIES

In dit stikstofdepositieonderzoek is voor het gewenste plan, Van Pallandtweg 1b te
Neerijnen, de te verwachten stikstofdepositie ter plaatse van het Natura 2000-gebied
berekend.
Uit de berekening blijkt een resultaat van 0,04 mol/ha/j in de aanlegfase.
Omdat het project valt onder de vrijstelling (< 0,05 mol N/ha/jaar en < 2 jaar) is geen sprake
van een knelpunt.

Stikstofdepositieonderzoek Van Pallandtweg 1b, Neerijnen
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BIJLAGE

I.

AERIUS GEGEVENS AANLEGFASE
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RuC68Na8xgRe (03 november 2020)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies

Van Pallandtweg 1b, 4182 CA Neerijnen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Van Pallandtweg 1b, Neerijnen

RuC68Na8xgRe

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

03 november 2020, 10:43

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Situatie 1

NOx

33,90 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Resultaten

Natuurgebied

Bijdrage

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Rijntakken

0,04

Toelichting

Resultaten

Aanlegfase

Situatie 1

RuC68Na8xgRe (03 november 2020)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Resultaten

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Plangebied
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

33,22 kg/j

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Rijntakken

0,04

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

(mol/ha/j)

*

Resultaten

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Situatie 1

RuC68Na8xgRe (03 november 2020)
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Rijntakken
Habitattype

Hoogste bijdrage

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,04

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland

0,04

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivierenen zeekleigebied

0,03

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat

0,03

ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,02

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland

0,02

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)

0,01

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)

0,01

-

H6120 Stroomdalgraslanden

0,01

-

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

*

Resultaten

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

0,02

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Situatie 1
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Plangebied
147316, 427456
33,22 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

AFW

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

2,98 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Telekraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

7,25 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Kraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

9,38 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Heistelling

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

13,61 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Situatie 1

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

V1
147021, 427441
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

2.130,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

112,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20201013_1649cba239
Database
versie 2020_20201013_1649cba239
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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II.

AERIUS GEGEVENS GEBRUIKSFASE

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RXDhbrxe5p4S (03 november 2020)
pagina 1/5

Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies

Van Pallandtweg 1b, 4182 CA Neerijnen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Van Pallandtweg 1b, Neerijnen

RXDhbrxe5p4S

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

03 november 2020, 10:04

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

1,10 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Gebruiksfase

Situatie 1

RXDhbrxe5p4S (03 november 2020)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Plangebied
Anders... | Anders...

V1
Wegverkeer | Buitenwegen

Resultaten

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

-

1,10 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j

RXDhbrxe5p4S (03 november 2020)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Plangebied
147316, 427456
0,0 m
0,1 ha
0,0 m
0,000 MW
Continue emissie
1,10 kg/j
V1
147021, 427441
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

12,0 / jaar NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RXDhbrxe5p4S (03 november 2020)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20201013_1649cba239
Database
versie 2020_20201013_1649cba239
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1

RXDhbrxe5p4S (03 november 2020)
pagina 5/5

237

Bijlage 7 Akoestisch onderzoek

"Regelstation Neerijnen" (ontwerp)

Regelstation Neerijnen
Akoestisch onderzoek

Rapportnummer F 21990-2-RA-002 d.d. 25 februari 2021

Regelstation Neerijnen
Akoestisch onderzoek

opdrachtgever

Qirion B.V.

rapportnummer

F 21990-2-RA-002

datum

25 februari 2021

referentie

GvL/GvL//F 21990-2-RA-002

verantwoordelijke ing. G.R.M. van Leemput
opsteller

ing. G.R.M. van Leemput
+31 858228629
g.vanleemput@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

F 21990-2-RA-002 2

Inhoudsopgave
1

Inleiding en samenvatting

4

2

Uitgangspunten

5

2.1

Situering en beschrijving van het regelstation

5

2.2

Geprojecteerde wijziging

6

2.3

To e t s i n g s c r i t e r i a

7

2.3.1

Bestemmingsplan

7

2.3.2

Activiteitenbesluit

10

Berekeningen

11

3.1

Rekenmodel

11

3.2

Rekenresultaten

12

Beoordeling en conclusie

13

4.1

To e t s i n g a a n b e s t e m m i n g s p l a n

13

4.2

To e t s i n g a a n h e t A c t i v i t e i t e n b e s l u i t

14

3

4

F 21990-2-RA-002 3

1

Inleiding en samenvatting
In opdracht van Qirion bv is een akoestisch onderzoek verricht in verband met de
geprojecteerde wijziging en uitbreiding van regelstation Neerijnen, gesitueerd aan de Van
Pallandtweg 1.
RS Neerijnen, dat in eigendom is van Liander Infra N.V., moet worden uitgebreid omdat er
meer vermogen nodig is in het gebied. Hiervoor wordt het bestaande 10/10 kV regelstation
omgebouwd en uitgebreid naar een 20/10 kV regelstation. De uitbreiding betreft de
plaatsing van:
− een 20 kV gebouw met 20 kV installatie;
− een 10 kV gebouw met 10 kV installatie;
− drie 10/20 kV transformatoren met elk een vermogen van 20 MVA.
De bestaande 10/10 regeltransformator verliest na uitbreiding zijn functie en wordt
uitgeschakeld en verwijderd.
Voor het regelstation is het bestemmingsplan 'Buitengebied' van toepassing. Voor de
gronden waarop het nieuwe regelstation is gesitueerd geldt de enkelbestemming 'Agrarisch'.
Het bestemmingsplan zal daarom moeten worden aangepast. Er dient hierbij te worden
aangetoond dat na deze aanpassing nog steeds sprake zal zijn van een goede ruimtelijke
ordening.
Het regelstation is aan te merken als 'type A' inrichting. Voor dergelijke inrichtingen is er
geen vergunningplicht voor het aspect milieu. Wel zijn de voorschriften uit het
Activiteitenbesluit van toepassing.
Op basis van door Qirion verstrekte gegevens is een akoestisch rekenmodel voor het
regelstation opgesteld. Met behulp van het rekenmodel zijn de vanwege het regelstation
optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend ter plaatse van 'gevoelige
gebouwen' in de omgeving. De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de voorschriften
uit het Activiteitenbesluit en aan de criteria die van toepassing zijn in het kader van de
ruimtelijke inpassing.
Uit het onderzoek volgt dat wordt voldaan aan de geldende beoordelingscriteria.
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2

Uitgangspunten

2.1 S i t u e r i n g e n b e s c h r i j v i n g v a n h e t r e g e l s t a t i o n

Het regelstation Neerijnen is gesitueerd aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen, zie
Bguur 2.1. In de Bguur is binnen de rode contour het huidige station aangegeven. In blauw is
de uitbreidingslocatie weergegeven.
f2.1 Situering regelstation Neerijnen

In de huidige situatie is bij het station een 10/10 kV regeltransformator en een
schakelgebouw aanwezig. De regeltransformator is de enige relevante geluidbron op het
station.
De meest nabij gelegen 'gevoelige gebouwen' in de omgeving zijn enkele woningen aan de
Van Pallandtweg, gesitueerd op een afstand van circa 80 meter ten zuidoosten van het
huidige regelstation en eveneens circa 80 meter vanaf de uitbreidingslocatie.
Aan de westzijde van de uitbreidingslocatie zijn, op een afstand van circa 100 meter, nieuwe
woningen geprojecteerd.
Verder zijn ten noorden van de uitbreidingslocatie nog enkele verspreide woningen
aanwezig. De afstand tot deze woningen bedraagt meer dan 300 meter.
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2.2 G e p r o j e c t e e r d e w i j z i g i n g

Het regelstation moet worden uitgebreid omdat er meer vermogen nodig is in het gebied.
Hiervoor wordt het bestaande 10/10 kV regelstation omgebouwd en uitgebreid naar een
20/10 kV regelstation. De uitbreiding betreft de plaatsing van:
− een 20 kV gebouw met 20 kV installatie;
− een 10 kV gebouw met 10 kV installatie;
− drie 10/20 kV transformatoren met elk een vermogen van 20 MVA.
De bestaande 10/10 regeltransformator verliest na uitbreiding zijn functie en wordt
uitgeschakeld en verwijderd. Op het huidige station bevinden zich dan geen relevante
geluidbronnen meer. Het is verder zeer onwaarschijnlijk dat op het huidige station nieuwe
(relevante) geluidbronnen worden geplaatst. Het is eveneens zeer onwaarschijnlijk dat de
bestaande gebouwen op het huidige station zullen worden gesloopt.
NB. Het gebouw oostelijk van het huidige station is eigendom van, en in gebruik door het
Gelders Landschap. Voor dit gebouw geldt hetzelfde.
De terreinindeling van de uitbreidingslocatie is weergegeven in Bguur 2.2.
f2.2 Terreinindeling uitbreidingslocatie

10 kV

T1
T2
20 kV

T3
Tr.1

Tr.2

Tr.3

De nieuwe 10/20 kV transformatoren worden opgesteld in open transformatorcellen welke
bestaan uit 3 wanden met een hoogte van 4,5 meter. De bovenzijde en de zuidoostzijde van
de cellen is open.
De transformatoren bezitten een geluidvermogen van maximaal 79,5 dB(A) bij vollast. De
belasting van de transformatoren (en daarmee ook de geluidemissie) is afhankelijk van de
vraag.
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In dit onderzoek is ('worst case') er van uitgegaan dat alle drie transformatoren gelijktijdig op
vollast in bedrijf kunnen zijn gedurende het gehele etmaal.
Het opgestelde en gelijktijdig te schakelen transformatorvermogen wijzigt naar
3 x 20 = 60 MVA.
Voor het regelstation is derhalve milieucategorie 3.1 van toepassing.
2.3 T o e t s i n g s c r i t e r i a

2.3.1 B e s t e m m i n g s p l a n

Ter plaatse van RS Neerijnen is het bestemmingsplan 'Buitengebied' van toepassing. Voor het
terrein van de uitbreidingslocatie geldt de enkelbestemming 'Agrarisch'.
Het bestemmingsplan zal daarom moeten worden aangepast. Er dient hierbij te worden
aangetoond dat na deze aanpassing nog steeds sprake zal zijn van een goede ruimtelijke
ordening. Voor het buitenplans afwijken van de vigerende bestemming dient het volgende
stappenplan te worden doorlopen zoals omschreven in de VNG-richtlijn 'Bedrijven en
milieuzonering':
Stap 1
Indien de richtafstand voor gewenste bedrijfscategorie voor het aspect geluid niet wordt
overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven:
buitenplanse inpassing is mogelijk.
Stap 2
Indien 'stap 1' niet toereikend is:
Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in
gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:
− 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde)
− 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden, etmaalwaarde)
− 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in
gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
− 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde)
− 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden, etmaalwaarde)
− 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde):
Buitenplanse inpassing is mogelijk.
Stap 3 en 4
Indien 'stap 2' niet toereikend is, is in de VNG-richtlijn nog een stap 3 en zelfs een stap 4
beschreven. In voorliggend rapport wordt hier vooralsnog niet verder op ingegaan.
In de VNG-richtlijn is aangegeven wanneer een omgeving als 'gemengd gebied' kan worden
beschouwd:
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“een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast
woningen komen functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. […].
Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot een
omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de
toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van
milieubelastende activiteiten veelal bepalend”.
Het bovenstaande lijkt niet van toepassing te zijn op de (woon)omgeving van het
regelstation. Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van gebiedstype 'rustige woonwijk'.
Voor omgevingstype 'rustige woonwijk' geldt voor milieucategorie 3.1 een richtafstand van
50 meter.
In de onderhavige situatie is de afstand van de (gevels) van de woningen in de omgeving tot
de inrichtingsgrens van de uitbreidingslocatie meer dan 75 meter. Vastgesteld wordt dat
overal aan de voorwaarde in 'stap 1' wordt voldaan (afstand minimaal 50 meter). Op basis
daarvan kan al worden vastgesteld dat sprake is van een ruimtelijk inpasbare situatie.
Desondanks is in dit onderzoek ook nog 'stap 2' uitgevoerd.
In stap 2 moeten de optredende geluidniveaus op de gevel van de woningen getoetst
worden aan de grenswaarden die van toepassing zijn voor gebiedstype 'rustige woonwijk', te
weten 45 dB(A) etmaalwaarde (45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avond en 35 dB(A)
in de nacht).
NB. Voor het geluid ten gevolge van 'verkeersaantrekkende werking' geldt een richtwaarde
van 50 dB(A) etmaalwaarde. Gelet op het feit dat het station in principe onbemand is, kan
worden gesteld dat de geluidemissie vanwege het verkeer van en naar de inrichting in het
onderhavige geval volledig verwaarloosbaar is. Dit aspect is daarom niet verder beschouwd.
Er worden geen vermogensschakelaars buiten opgesteld. Gesteld kan worden dat er bij het
regelstation geen (relevante) piekgeluiden worden gemaakt. Ook dit aspect is daarom
eveneens niet verder beschouwd.
Vergunningvrij bouwen en mantelzorgvoorziening
Naast de in het bestemmingsplan vermelde bouwregels, bestaat er verder de wettelijke
mogelijkheid om, binnen bepaalde restricties, de woning 'vergunningvrij' uit te breiden. Eén
en ander is geregeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze bijlage is o.a.
aangegeven dat “binnen een afstand van 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw het
gebruik van een bijbehorend bouwwerk gelijk of ondergeschikt moet zijn aan dat van het
hoofdgebouw. Bij een woning mag dus binnen 4 meter een keuken, bijkeuken, berging, garage,
serre of uitbouw van de woonkamer worden gebouwd.
Bij een bijbehorend bouwwerk verder dan 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw moet er
sprake zijn van een ondergeschikt gebruik. Dat betekent dat bij een woning in dat geval alleen
sprake mag zijn van een berging, garage of plantenkas” (dus geen geluidgevoelige ruimten).
In bijlage II van het Bor is verder geregeld dat een bij te plaatsen aanbouw niet hoger mag
zijn dan maximaal 30 cm boven de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag. Feitelijk
komt dit er op neer dat een aanbouw maar één bouwlaag hoog mag zijn.
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Sinds enige tijd is het ook mogelijk om, onder voorwaarden, huisvesting bestemd voor
mantelzorg vergunningvrij te realiseren. De mantelzorgvoorziening kan ook in het
achtererfgebied worden gebouwd volgens de voorwaarden voor bijbehorende
bouwwerken. Het gaat hierbij om een tijdelijke situatie: na beëindiging van de
mantelzorgbehoefte moet de mantelzorgvoorziening weer worden verwijderd.
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Samenvattend komt het er op neer dat:
− een mantelzorgvoorziening kan worden gebouwd tot tegen de bouwgrens in het
achtererfgebied (in het onderhavige geval is (worst case) hiervoor uitgegaan van de
noordelijke perceelsgrens van de woning aan de Van Pallandtweg 2. Dit is de
perceelsgrens aan de zijde van de uitbreiding van het transformatorstation);
− de hoogte van de mantelzorgvoorziening bedraagt maximaal één bouwlaag.

2.3.2 A c t i v i t e i t e n b e s l u i t

Het regelstation Neerijnen is aan te merken als een 'inrichting type A' zoals omschreven in
het 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer' (verder genoemd:
Activiteitenbesluit). Het station is daarom niet vergunningplichtig voor het aspect milieu. Wel
zijn de standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing.
In het Activiteitenbesluit zijn de volgende geluidvoorschriften opgenomen (alleen de in
deze situatie relevante artikelen zijn weergegeven):

Er is geen sprake van aanpandige gevoelige gebouwen. Voor de woningen zijn daarom de
grenswaarden uit de eerste regel van tabel 2.17a van toepassing.
Het door transformatoren geëmitteerde geluid is tonaal van karakter. Indien het geluid ter
plaatse van geluidgevoelige gebouwen als tonaal wordt beoordeeld, dient conform de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' een toeslag (K1) van 5 dB in rekening te
worden gebracht op de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT. Of het geluid van het
regelstation ter plaatse van de geluidgevoelige gebouwen in de omgeving als tonaal wordt
herkend, hangt mede af van het “achtergrondgeluidniveau” ter plaatse.
Vooralsnog is er in dit onderzoek ('worst case') van uitgegaan dat het geluid ter plaatse van
de woningen als tonaal zal worden beoordeeld en is de toeslag van 5 dB in rekening
gebracht.

F 21990-2-RA-002 10

3

Berekeningen

3.1 R e k e n m o d e l

Op basis van de uitgangspunten zoals vermeld in hoofdstuk 2 is een akoestisch rekenmodel
opgesteld voor het gewijzigde regelstation Neerijnen.
Met behulp van het rekenmodel zijn de vanwege het regelstation optredende
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT berekend aan de gevel van de nabij
gesitueerde woningen, de posities 01 t/m 05. Verder zijn twee posities neergelegd (02a en
02b) op de noordelijke perceelsgrens van de meest nabij gelegen woning aan de Van
Pallandtweg 2. Deze posities hebben betrekking op een mogelijke (worst case) locatie van
een vergunningvrij te bouwen mantelzorgvoorziening.
De gehanteerde rekenposities zijn weergegeven in Bguur 3.1.
f3.1 Situering rekenpositie 01 t/m 05 bij woningen
(positie 02a en 02b bij mogelijke 'worst case' locatie mantelzorgvoorziening)
05

04

01

02a
02b
02
03

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform de methoden II in de 'Handleiding meten en
rekenen industrielawaai' uitgave 1999, van het voormalige Ministerie van VROM.
Omdat de nachtperiode maatgevend is, is voor de woningen uitgegaan van een
ontvangerhoogte van 5 meter boven plaatselijk maaiveld. Voor de posities 2a en 2b is
uitgegaan van een toepasselijke ontvangerhoogte van 1,5 meter boven maaiveld.
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Voor het terrein van het regelstation en de uitbreidingslocatie is uitgegaan van een volledig
hard bodemgebied (B = 0). Voor het omliggende terrein is uitgegaan van een half harde, half
absorberende bodem (B = 0,5).
Het gehanteerde rekenmodel is weergegeven in bijlage 1.
3.2 R e k e n r e s u l t a t e n

In de tabel 3.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT aan de gevel
van woningen in de omgeving weergegeven .
De geluidniveaus zijn weergegeven inclusief toeslag K1 voor tonaal geluid.
t3.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT inclusief toeslag K1 voor tonaal geluid
Rekenpositie (zie g. 3.1)

LAr,LT in dB(A) (dag / avond / nacht)

Letmaal in dB(A)

01

Woning Kaalakkerstraat 19

31,0

41

02

Woning Van Pallandtweg 2

31,8

42

02a

Mogelijke mantelzorgvoorziening

39,0

49

02b

Mogelijke mantelzorgvoorziening

38,7

49

03

Woning Van Pallandtweg 5

33,3

43

04

Woning 2e Tie$aarsestraat 1

26,5

36

05

Woning Zwaluwstraat 3

23,8

34

De weergave in tienden van dB's betreft niet de absolute nauwkeurigheid van de
berekeningen, maar dient slechts ter vergelijking van de resultaten en ter afronding van het
eindresultaat (etmaalwaarde) op hele dB's, conform de 'Handleiding meten en rekenen
industrielawaai'.
De rekenresultaten zijn, gesorteerd naar dominantie van de afzonderlijke bronnen,
weergegeven in bijlage 2.
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4

Beoordeling en conclusie

4.1 T o e t s i n g a a n b e s t e m m i n g s p l a n

Uit paragraaf 2.3.1 is gebleken dat voor alle woningen in de omgeving aan de toepasselijke
afstand voor milieucategorie 3.1 volgens de VNG-Handreiking 'Bedrijven en milieuzonering'
wordt voldaan (zijnde 50 meter voor een 'rustige woonwijk'). De afstand van de (gevels) van
de woningen in de omgeving tot de inrichtingsgrens van de uitbreidingslocatie bedraagt
immers meer dan 75 meter. Op basis daarvan kan reeds worden vastgesteld dat sprake is van
een ruimtelijk inpasbare situatie.
Desondanks is in dit onderzoek ook nog 'stap 2' uitgevoerd.
In stap 2 moeten de optredende geluidniveaus op de gevel van de woningen getoetst
worden aan de grenswaarden die van toepassing zijn voor gebiedstype 'rustige woonwijk', te
weten 45 dB(A) etmaalwaarde (45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avond en 35 dB(A)
in de nacht).
Uit de rekenresultaten volgt dat bij alle woningen wordt voldaan aan de toetswaarde van
45 dB(A) etmaalwaarde zoals genoemd in 'stap 2', zelfs indien een toeslag K1 van 5 dB in
rekening wordt gebracht.
Indien bij de meest nabij gesitueerde woning aan de Van Pallandtweg 2 een
mantelzorgvoorziening zou worden gerealiseerd tot tegen de noordelijke perceelsgrens van
deze woning (dit kan als 'worst case' worden aangemerkt), zou op de noordgevel van deze
voorziening een geluidbelasting van maximaal 49 dB(A) etmaalwaarde, inclusief toeslag,
kunnen optreden. De kans dat dit zal gebeuren wordt zeer klein geacht. Mede gelet hierop
en op het feit dat dit dan een tijdelijke situatie betreft en op het feit dat ook dan nog steeds
aan de toepasselijke grenswaarde van het Activiteitenbesluit wordt voldaan, kan een
geluidbelasting van 49 dB(A) zeker als acceptabel worden aangemerkt.
Vastgesteld wordt dat de gewenste uitbreiding ruimtelijk inpasbaar is.
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4.2 T o e t s i n g a a n h e t A c t i v i t e i t e n b e s l u i t

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT vanwege het regelstation bedraagt ter
plaatse van de woningen maximaal de 33 dB(A), inclusief toeslag voor het tonale karakter
van het geluid. Dit geluidniveau kan optreden in de dag-, avond- en nachtperiode.
Vastgesteld wordt dat hiermee ruimschoots wordt voldaan aan de toepasselijke
grenswaarde van respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Mook,
Dit rapport bevat 14 pagina's,
bijlage 1, bestaande uit 7 pagina's en 2 Bguren,
bijlage 2, bestaande uit 8 pagina's.

F 21990-2-RA-002 14

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel

F 21990-2-RA 1.1

Rekenmodel
Overzicht rekenpunten
Model:
Groep:

Variant 1 (3 x vollast)
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
Woning Kaalakkerstraat 19
Woning Van Pallandtweg 2
Woning Van Pallandtweg 5
Woning 2e Tieflaarsestraat 1
Woning Zwaluwstraat 3

X
147215,12
147355,79
147378,60
147592,84
147372,85

Y Maaiveld Hoogte A Gevel
427478,77
0,00
5,00
Ja
427341,01
0,00
5,00
Ja
427329,39
0,00
5,00
Ja
427710,70
0,00
5,00
Ja
427792,77
0,00
5,00
Ja

02a
02b

Mogelijke mantelzorgvoorziening
Mogelijke mantelzorgvoorziening

147365,30
147382,38

427384,99
427380,72

Geomilieu V5.10

0,00
0,00

1,50
1,50

Ja
Ja

24-2-2021 16:34:22

F 21990-2-RA 1.2

Rekenmodel
Overzicht bodemgebieden
Model:
Groep:

Variant 1 (3 x vollast)
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.
01
RS Neerijnen
02
hard

Geomilieu V5.10

X-1
147342,57
147289,15

Y-1
Bf
427418,10 0,00
427431,07 0,00

24-2-2021 16:35:16
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Rekenmodel
Overzicht gebouwen
Model:
Groep:

Naam
01
02
03
04

Variant 1 (3 x vollast)
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Omschr.
10/20 kV gebouw
trafocellen
RS Neerijnen oud
Gebouw

Geomilieu V5.10

X-1
147328,65
147337,15
147303,12
147324,12

Y-1 Hoogte Hdef.
Maaiveld Refl. 1k
427438,68
4,20 Eigen waarde
0,00
0,80
427466,07
4,50 Eigen waarde
0,00
0,80
427421,77
3,50 Eigen waarde
0,00
0,80
427417,64
8,00 Eigen waarde
0,00
0,80

24-2-2021 16:35:49
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Rekenmodel
Overzicht schermen
Model:
Groep:

Variant 1 (3 x vollast)
(hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr.
01
tussenwand
02
tussenwand

Geomilieu V5.10

X-1
147335,45
147341,43

Y-1
427458,64
427449,49

H-1
4,50
4,50

M-1 Hdef.
Refl.L 1k Refl.R 1k
0,00 Eigen waarde
0,00
0,00
0,00 Eigen waarde
0,00
0,00

24-2-2021 16:36:20
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Rekenmodel
Overzicht bronnen
Model:
Groep:

Variant 1 (3 x vollast)
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
01
02
03
04
05

Omschr.
TR1 voorvlak
TR1 bovenvlak
TR2 voorvlak
TR2 bovenvlak
TR3 voorvlak

X
147344,16
147340,13
147342,40
147338,35
147340,67

Y Hoogte Maaiveld
Type Cb(D)
427460,42
3,00
0,00
Uitstralende gevel
0,00
427461,37
0,10
4,50 Uitstralend dak HMRI-II.8
0,00
427453,08
3,00
0,00
Uitstralende gevel
0,00
427454,08
0,10
4,50 Uitstralend dak HMRI-II.8
0,00
427445,88
3,00
0,00
Uitstralende gevel
0,00

06

TR3 bovenvlak

147336,62

427446,87

Geomilieu V5.10

0,10

4,50 Uitstralend dak HMRI-II.8

0,00

24-2-2021 16:36:59
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Rekenmodel
Overzicht bronnen
Model:
Groep:

Variant 1 (3 x vollast)
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N)
01
0,00
0,00
02
0,00
0,00
03
0,00
0,00
04
0,00
0,00
05
0,00
0,00
06

0,00

0,00

Geomilieu V5.10

Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500
59,40
73,40
71,40
67,40
59,40
73,40
71,40
67,40
59,40
73,40
71,40
67,40
59,40
73,40
71,40
67,40
59,40
73,40
71,40
67,40
59,40

73,40

71,40

67,40

Lwr 1k
62,40
62,40
62,40
62,40
62,40

Lwr 2k
58,40
58,40
58,40
58,40
58,40

62,40

58,40

Lwr 4k Lwr Totaal
54,40
76,52
54,40
76,52
54,40
76,52
54,40
76,52
54,40
76,52
54,40

76,52

24-2-2021 16:36:59
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F 21990-2-RA Figuur 1.1

F 21990-2-RA Figuur 1.2

Bijlage 2 Rekenresultaten

F 21990-2-RA 2.1

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. toeslag K1
geluidbijdrage afzonderlijke bronnen
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Variant 1 (3 x vollast)
01_A - Woning Kaalakkerstraat 19
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
01_A
06
04
02
05
01

Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
Woning Kaalakkerstraat 19
5,00 31,0
31,0
31,0
41,0
TR3 bovenvlak
0,10 25,7
25,7
25,7
35,7
TR2 bovenvlak
0,10 25,7
25,7
25,7
35,7
TR1 bovenvlak
0,10 25,7
25,7
25,7
35,7
TR3 voorvlak
3,00 17,2
17,2
17,2
27,2
TR1 voorvlak
3,00 17,0
17,0
17,0
27,0

03

TR2 voorvlak

3,00 16,6

16,6

16,6

26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

24-2-2021 16:43:47
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. toeslag K1
geluidbijdrage afzonderlijke bronnen
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Variant 1 (3 x vollast)
02_A - Woning Van Pallandtweg 2
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
02_A
06
05
04
03
01

Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
Woning Van Pallandtweg 2
5,00 31,8
31,8
31,8
41,8
TR3 bovenvlak
0,10 24,4
24,4
24,4
34,4
TR3 voorvlak
3,00 24,1
24,1
24,1
34,1
TR2 bovenvlak
0,10 24,1
24,1
24,1
34,1
TR2 voorvlak
3,00 24,0
24,0
24,0
34,0
TR1 voorvlak
3,00 23,9
23,9
23,9
33,9

02

TR1 bovenvlak

0,10 23,7

23,7

23,7

33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

24-2-2021 16:43:47

F 21990-2-RA 2.3

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. toeslag K1
geluidbijdrage afzonderlijke bronnen
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Variant 1 (3 x vollast)
02a_A - Mogelijke mantelzorgvoorziening
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
02a_A
03
01
05
02
04

Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
Mogelijke mantelzorgvoorziening
1,50 39,0
39,0
39,0
49,0
TR2 voorvlak
3,00 34,8
34,8
34,8
44,8
TR1 voorvlak
3,00 33,6
33,6
33,6
43,6
TR3 voorvlak
3,00 30,8
30,8
30,8
40,8
TR1 bovenvlak
0,10 27,4
27,4
27,4
37,4
TR2 bovenvlak
0,10 26,8
26,8
26,8
36,8

06

TR3 bovenvlak

0,10 25,9

25,9

25,9

35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

24-2-2021 16:43:47
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. toeslag K1
geluidbijdrage afzonderlijke bronnen
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Variant 1 (3 x vollast)
02b_A - Mogelijke mantelzorgvoorziening
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
02b_A
05
03
01
06
04

Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
Mogelijke mantelzorgvoorziening
1,50 38,7
38,7
38,7
48,7
TR3 voorvlak
3,00 33,4
33,4
33,4
43,4
TR2 voorvlak
3,00 32,4
32,4
32,4
42,4
TR1 voorvlak
3,00 31,6
31,6
31,6
41,6
TR3 bovenvlak
0,10 30,0
30,0
30,0
40,0
TR2 bovenvlak
0,10 27,4
27,4
27,4
37,4

02

TR1 bovenvlak

0,10 26,4

26,4

26,4

36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

24-2-2021 16:43:47
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. toeslag K1
geluidbijdrage afzonderlijke bronnen
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Variant 1 (3 x vollast)
03_A - Woning Van Pallandtweg 5
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
03_A
01
03
02
05
04

Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
Woning Van Pallandtweg 5
5,00 33,3
33,3
33,3
43,3
TR1 voorvlak
3,00 28,9
28,9
28,9
38,9
TR2 voorvlak
3,00 25,5
25,5
25,5
35,5
TR1 bovenvlak
0,10 24,6
24,6
24,6
34,6
TR3 voorvlak
3,00 24,1
24,1
24,1
34,1
TR2 bovenvlak
0,10 23,6
23,6
23,6
33,6

06

TR3 bovenvlak

0,10 23,1

23,1

23,1

33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. toeslag K1
geluidbijdrage afzonderlijke bronnen
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Variant 1 (3 x vollast)
04_A - Woning 2e Tieflaarsestraat 1
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
04_A
01
03
05
06
04

Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
Woning 2e Tieflaarsestraat 1
5,00 26,5
26,5
26,5
36,5
TR1 voorvlak
3,00 20,4
20,4
20,4
30,4
TR2 voorvlak
3,00 20,3
20,3
20,3
30,3
TR3 voorvlak
3,00 20,3
20,3
20,3
30,3
TR3 bovenvlak
0,10 17,1
17,1
17,1
27,1
TR2 bovenvlak
0,10 15,7
15,7
15,7
25,7

02

TR1 bovenvlak

0,10 15,4

15,4

15,4

25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

24-2-2021 16:43:47
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Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus incl. toeslag K1
geluidbijdrage afzonderlijke bronnen
Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Variant 1 (3 x vollast)
05_A - Woning Zwaluwstraat 3
(hoofdgroep)
Ja

Naam
Bron
05_A
06
02
04
01
05

Omschrijving
Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
Woning Zwaluwstraat 3
5,00 23,8
23,8
23,8
33,8
TR3 bovenvlak
0,10 17,1
17,1
17,1
27,1
TR1 bovenvlak
0,10 16,1
16,1
16,1
26,1
TR2 bovenvlak
0,10 15,8
15,8
15,8
25,8
TR1 voorvlak
3,00 15,7
15,7
15,7
25,7
TR3 voorvlak
3,00 15,6
15,6
15,6
25,6

03

TR2 voorvlak

3,00 15,4

15,4

15,4

25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.10

24-2-2021 16:43:47
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MANAGEMENTSAMENVATTING EN LEESWIJZER
Ter plaatse zullen grondverzetwerkzaamheden worden uitgevoerd in verband met
bodemonderzoek en nieuwbouw van een regelstation. Aangezien eventueel aanwezige,
niet gesprongen conventionele explosieven (verder “explosieven” of “CE”) een risico
vormen voor de uit te voeren werkzaamheden, is het van belang dat de kans op het
aantreffen van explosieven in het onderzoeksgebied onderzocht wordt. In verband
daarmee is onderhavig Vooronderzoek CE uitgevoerd.

Opzet van het onderzoek.
Het onderzoek is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven
(verder “WSCS-OCE”), namelijk het wijzigingsvoorstel van 2016. Tevens wordt al zo veel
mogelijk voldaan aan het vrijwillige certificatieschema voor het “Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE” (verder “Procescertificaat”) dat in 2020 van kracht zal
worden. In bijlage 5 zijn de onderzoeksopzet, de gebruikte methodiek en de uitgesloten
bronnen omschreven. Tevens zijn daar de deskundigen die het onderzoek hebben uitgevoerd, vermeld.

Conclusie van het onderzoek
De analyse van het feitenmateriaal uit de inventarisatie heeft tot de conclusie geleid dat
er geen explosieven (meer) in het onderzoeksgebied te verwachten zijn. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht gebied.

Uitsnede uit bijlage 1 (de CE Bodembelastingkaart). De blauwe contour geeft de grens van het onderzoeksgebied weer, groen geeft aan dat het gebied onverdacht is. In bijlage 1 is de kaart in hoge resolutie weergegeven.
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Aanbevelingen
Grondroerende werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied kunnen op reguliere wijze
worden uitgevoerd. Wel wordt geadviseerd om daarbij een werkprotocol “onverwachts
aantreffen explosief” te hanteren. Een dergelijk werkprotocol wordt gehanteerd indien er
geen aantoonbaar verhoogd risico aanwezig is aangezien de werkzaamheden worden
uitgevoerd in onverdacht gebied. Ter plaatse is een achtergrondrisico aanwezig. In het
werkprotocol wordt beschreven hoe men dient te handelen bij het spontaan aantreffen
van een explosief. Tevens wordt geadviseerd een toolbox voor de aannemer te laten
verzorgen. Dit verhoogt de veiligheid op de werkplek en voorkomt mogelijk stagnatie
tijdens de werkzaamheden en verkleind daarmee financiële risico’s.
Opgemerkt dient te worden dat indien er tijdens de geplande werkzaamheden onverhoopt toch explosieven worden aangetroffen dit een contra indicatie betreft waardoor de
uitgangspunten mogelijk lokaal dienen te worden bijgesteld.

Leeswijzer
In onderhavige rapportage is informatie op de volgende plekken terug te vinden:
Achtergrond van het onderzoek
In hoofdstuk 1 zijn achtergrond en het projectdoel van het onderzoek omschreven.
Onderzoeksgebied
In hoofdstuk 2 is het onderzoeksgebied omschreven. Hiertoe behoren een omschrijving en een weergave ervan in een kleine topografische kaart. In bijlage 1 is
een topografische kaart met het onderzoeksgebied weergegeven in hoge resolutie.
Aanbevelingen
De aanbevelingen op basis van het onderzoek zijn verwoord in bovenstaande managementsamenvatting en in hoofdstuk 5.
Conclusies
De conclusies van het onderzoek zijn verwoord in bovenstaande managementsamenvatting en weergegeven in de CE Bodembelastingkaart in bijlage 1, waarbij de
groene kleur het onverdachte gebied voorstelt. Tevens is per achterhaalde gebeurtenis/oorlogshandeling de conclusie in de tabellen in bijlage 3 vermeld.
Achterhaalde feitenmateriaal en analyse
Het achterhaalde relevante feitenmateriaal, waarop de conclusies zijn gebaseerd, is
in tabellen in bijlage 3 weergegeven. Per gebeurtenis/oorlogshandeling is daarbij
een analyse verwoord met bijbehorende conclusies.
Geraadpleegde bronnen
De geraadpleegde bronnen zijn in hoofdstuk 3 vermeld. Hierbij is van elke bron een
omschrijving weergegeven, de betrouwbaarheid ervan en zijn de geraadpleegde
stukken vermeld. Indien er relevante informatie is aangetroffen, is die in de chronologische tabel in bijlage 3 uitgewerkt.
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1

HET ONDERZOEK

Stantec B.V. (“opdrachtgever”) heeft T&A Survey (“T&A”) op 16 juni 2020 schriftelijk
opdracht verleend voor het uitvoeren van het vooronderzoek naar de aanwezigheid van
explosieven op een terrein aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen, gemeente West
Betuwe.

1.1

ACHTERGROND

Ter plaatse zullen grondverzetwerkzaamheden worden uitgevoerd in verband met
bodemonderzoek en nieuwbouw van een regelstation. Ter plaatse van het kabeltracé,
worden 20kV-kabels aangelegd. Aanlegdiepte 1,20 m-mv en er zal tot 1,3 m-mv geraven
worden. Ter plaatse van huidige station worden kabels gegraven. De locatie hiervan is
nog onbekend, evenals de diepte, maar uitgaan wordt van 1,3 m-mv. Op het nieuwe
regelstation worden een installatiegebouw/trafocellen gebouwd, met eronder een kelder.
Daarnaast worden er voedende en afgaande kabels aangelegd.
In het kader van deze werkzaamheden dient er een vooronderzoek naar de aanwezigheid
van conventionele explosieven te worden uitgevoerd. De opdrachtgever wil inzicht
verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven.
Het mogelijk voorkomen van explosieven in de ondergrond houdt over het algemeen in
Nederland verband met oorlogshandelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog (verder
“WOII”). Voorbeelden hiervan zijn bombardementen (zowel geallieerde als Duitse),
gevechten (meidagen 1940, bevrijding 1944-1945), verdedigingswerken (mijnenvelden)
en dumpingen (verborgen voor vijand, achterlaten van munitie bij overgave of terugtrekking). Aangezien eventueel aanwezige, niet gesprongen explosieven een risico vormen
voor de uit te voeren werkzaamheden, is het van belang dat de kans op het aantreffen
van explosieven in het onderzoeksgebied onderzocht wordt.

1.2

PROJECTDOEL

Het vooronderzoek Conventionele Explosieven (verder “vooronderzoek”) heeft tot doel
om te beoordelen of er indicaties zijn dat binnen het onderzoeksgebied explosieven
aanwezig zijn, en zo ja, om het verdachte gebied af te bakenen. Dit gebeurt op basis van
verzameld en geanalyseerd (historisch) feitenmateriaal.

1.3

OPZET VAN HET ONDERZOEK

Deze rapportage is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (verder “WSCS-OCE”), namelijk het wijzigingsvoorstel van 2016. Tevens wordt al
zo veel mogelijk voldaan aan het vrijwillige certificatieschema voor het “Procescertificaat
Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE” (verder “Procescertificaat”) dat in 2020 van
kracht zal worden. In bijlage 5 zijn de onderzoeksopzet, de gebruikte methodiek en de
uitgesloten bronnen omschreven. Tevens zijn daar de deskundigen die het onderzoek
hebben uitgevoerd, vermeld.

Vooronderzoek CE – Van Pallandtweg 1 Neerijnen

6 van 81

2

HET ONDERZOEKSGEBIED

2.1

GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED

Geografische ligging en grootte
De onderzoeksgebieden betreffen de volgende locaties:
Het onderzoeksgebied betreft Van Pallandtweg 1 te Neerijnen, gemeente West Betuwe.
en heeft een oppervlakte van circa 1,5 ha.

Figuur 2.1-I. Overzichtskaart van het onderzoeksgebied (in blauwe contour weergegeven).

Bodemopbouw
Voor gegevens over de bodemopbouw is de informatie van opdrachtgever gebruikt.
De bodem in het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit klei.

2.2

INFORMATIE VAN OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever heeft onderstaande informatie geleverd aan T&A.
Kaartmateriaal
Opdrachtgever heeft T&A een digitale topografische kaart met RD-coördinaten (AutoCAD)
ter beschikking gesteld. Hierop staat het onderzoeksgebied aangegeven.
Aanwezige informatie over de bodemgesteldheid
Opdrachtgever heeft informatie beschikbaar gesteld over de bodemopbouw in het onderzoeksgebied. In §2.1 is deze informatie verwerkt.
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Naoorlogse werkzaamheden
Opdrachtgever heeft geen informatie beschikbaar gesteld over naoorlogse werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied.
Voor de aangetroffen relevante naoorlogse werkzaamheden wordt verwezen naar de
chronologische tabel in bijlage 3.

2.3

REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN

In onderstaande tabel is aangegeven bij welke instanties navraag gedaan is of er in het
verleden reeds onderzoek uitgevoerd is naar de aanwezigheid van explosieven. In de
kolom “bronverwijzing” staat de afkorting die in de chronologische lijst van
gebeurtenissen in bijlage 3 gebruikt is om naar het betreffende rapport te verwijzen.
Opgemerkt wordt dat de reeds eerder door T&A uitgevoerde onderzoeken niet vermeld
worden in onderstaande tabel, maar wel gebruikt zijn bij de uitvoering van onderhavig
onderzoek.
Opdrachtgever – dhr. P. de Boer per e-mail d.d. 16-06-2020
Geen onderzoeken derden geleverd.
Gemeente West Betuwe – J. van Egdom per e-mail d.d. 26-06-2020
Geen onderzoeken derden geleverd.
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3

FASE 1: INVENTARISATIE VAN HET BRONNENMATERIAAL

Het bronnenmateriaal (literatuur, archiefstukken etc.) wordt bestudeerd op relevante
feiten en aanwijzingen die onder meer worden gebruikt voor een goede keuze uit de
beschikbare luchtfoto’s. Alle betrouwbare bronnen met toegevoegde waarde zijn van
belang voor verdere analyse, conclusies en afbakening van (on)verdachte gebieden. In
de volgende paragrafen is een overzicht gegeven van de diverse bronnen, die
geraadpleegd (kunnen) worden voor een vooronderzoek. Per paragraaf is de betreffende
bron omschreven, met daarin:







Algemene informatie van de bronnen met een vermelding in hoeverre de bron
verplicht of aanvullend is conform de WSCS-OCE;
Een toelichting op de betrouwbaarheid van de bron;
Een overzicht van wat voor onderhavig onderzoek is geraadpleegd, met nadere
vermelding van de inventarissen, toegangsnummers e.d. op basis waarvan de
bronnen herleidbaar zijn;
Indien een bron niet is geraadpleegd, of er zijn leemtes in kennis, dan staat dit
vermeld;
De in de bron aangetroffen relevante gebeurtenissen zijn niet uitgewerkt in
betreffende paragraaf, maar in één chronologische overzichtstabel in bijlage 3.
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Betrouwbaarheid van de bronnen
Conform de richtlijnen in de WSCS-OCE, paragraaf 6.5.2, dient gerapporteerd te worden
hoe de betrouwbaarheid van de gebruikte bronnen is ingeschat. De standaard richtlijnen
bij T&A staan vermeld per soort bron in de betreffende paragraaf in onderhavig hoofdstuk. Waar in de rapportage afgeweken wordt van deze interne richtlijn, zal dit in de
rapportage vermeld en onderbouwd zijn bij de analyse van het bronnenmateriaal in
bijlage 3. Tevens geldt dat gebeurtenissen uit bronnen die T&A betrouwbaar acht, geen
bevestiging van een tweede bron nodig hebben ter bevestiging van de gebeurtenis. In de
regel zal T&A wel - waar mogelijk - een tweede bron raadplegen, omdat dit kan leiden tot
een betere afbakening van een verdacht gebied.

Uitwerking van de bronnen
Op basis van de geraadpleegde bronnen is in bijlage 3 een chronologische overzichtstabel
opgesteld van de relevante gebeurtenissen in (de omgeving van) het onderzoeksgebied
gedurende en na WOII. In de betreffende tabel is elke gebeurtenis voorzien van een
uniek markeringsnummer en de bronverwijzing. De kolom ‘markering’ verwijst naar het
markeringsnummer, de kolom ‘archief’ naar het archief waar de informatie vandaan
komt, terwijl de kolom ‘bronverwijzing’ verwijst naar de herkomst van de informatie
binnen het gegeven archief.

Markeringsnummers
Elke relevante oorlogshandeling is voorzien van een markeringsnummer die is weergegeven in de overzichtstabel in bijlage 3 en in de inventarisatiekaart in bijlage 4.
De toevoeging ‘indicatief’ bij het markeringsnummer geeft weer dat de melding niet
nauwkeurig geplaatst kan worden en dus indicatief in de inventarisatiekaart is ingetekend. Een indicatief markeringsnummer kan ook als tekstvlak in de kaart staan. Geen
toevoeging geeft aan dat de melding (redelijk) nauwkeurig ingetekend kon worden.
In sommige gevallen blijkt dat een melding zich buiten het onderzoeksgebied bevindt,
maar dat één of meerdere bronnen impliceren dat de gebeurtenis wel degelijk in of nabij
het onderzoeksgebied plaatsgevonden had of kon hebben. Deze meldingen staan wel in
de tabel in bijlage 3, inclusief analyse, maar niet in kaartbijlage 4.
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3.1

LITERATUURSTUDIE

De eerste – conform WSCS-OCE verplichte - stap in een vooronderzoek is in de regel het
raadplegen van de literatuur. Middels de literatuurstudie is een beeld te verkrijgen van
algemene oorlogshandelingen in een gebied, meestal met data van deze gebeurtenissen
en soms met zeer relevante details die niet in andere bronnen te vinden zijn. Deze studie
levert zodoende een overzicht op van gebeurtenissen op basis waarvan gericht gezocht
kan worden in diverse nationale en internationale archiefinstellingen.
Voor de literatuurstudie bestaat een aantal standaardwerken dat geraadpleegd wordt,
aangevuld met regionale en plaatselijke literatuur. Deze literatuur is deels in bezit van
T&A en wordt aangevuld met literatuur uit de Koninklijke Bibliotheek (“KB”), het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (“NIOD”), het gemeentearchief en/of plaatselijke bibliotheken en historische verenigingen.

Betrouwbaarheid van de bron
Literatuur voor vooronderzoek loopt in betrouwbaarheid uiteen van weinig betrouwbaar
tot zeer betrouwbaar. Dit komt doordat boeken geschreven kunnen zijn door auteurs met
zeer uiteenlopende achtergronden in opleiding, ervaring en motivatie voor het schrijven
van het stuk en ook sterk uiteenlopende bronnen gebruikt kunnen hebben. T&A hanteert
de volgende richtlijnen om de betrouwbaarheid in te schatten.
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Primaire bron van een boek betreft archiefstukken
Voor sommige boeken is uitvoerig archiefonderzoek uitgevoerd en in de betere boeken
zijn archiefstukken geciteerd of zijn afdrukken ervan opgenomen. In de regel zijn deze
archiefstukken ook ingezien tijdens het archiefonderzoek, maar soms zijn ze niet te
achterhalen (zoals de zogenaamde ‘gele briefjes’ waar in “het spoorwegbedrijf in oorlogstijd” van C. Huurman naar verwezen wordt). Indien T&A de primaire documenten heeft
achterhaald, geldt voor de betrouwbaarheid de richtlijn zoals bij de betreffende archiefinstelling omschreven. Als dat niet mogelijk bleek, is beoordeeld wat de betrouwbaarheid is
van de primaire bron en hoe deskundig de auteur van het boek is om dat juist te interpreteren en verwoorden in zijn werk. Voorbeelden van werken waarvoor veel archiefstukken zijn gebruikt, zijn het boek van Huurman en het veel gebruikte werk “En nooit
was het stil” van G.J. Zwanenburg, dat gebruik heeft gemaakt van de operationele
aanvalsgegevens van de RAF en USAAF en stukken uit diverse andere archiefinstellingen.
Geschiedenisboeken van (lokale) amateurs versus gerenommeerde geschiedkundigen
Een van de grote verschillen in betrouwbaarheid van literatuur wordt veroorzaakt door de
achtergrond van de betreffende auteur. Boeken van gerenommeerde auteurs als V.E.
Nierstrasz, L. de Jong, H. Amersfoort, E.H. Brongers en C. Klep worden als betrouwbaar
gezien. Deze boeken zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek in archieven en naslagwerken, interviews met getuigen en een brede kennis van de gebeurtenissen in WOII.1 De
inhoud van boeken van amateurhistorici loopt echter sterk uiteen wat betreft de kwaliteit
en betrouwbaarheid. De onderzoeken kunnen nogal summier zijn, bronverwijzingen
ontbreken vaak en bij nadere bestudering blijken diverse aspecten van gebeurtenissen
door elkaar gehaald. In de regel dienen dergelijke bronnen in de literatuur middels een
andere bron bevestigd te worden.
Dagboeken uit WOII
Meldingen in dagboeken uit WOII worden in de regel als betrouwbaar voor een gebeurtenis gezien, maar niet voor de details omtrent de betreffende gebeurtenis. Hierbij moet
rekening gehouden worden met de specifieke melding van het gebeurde, of de auteur
van het dagboek dit zelf meemaakte of uit tweede hand vernam en de leeftijd en functie
van de auteur. De opgeschreven eigen ervaringen zijn betrouwbaar, omdat ze kort na
een gebeurtenis zijn genoteerd. Vaak bevatten ze ook details die in andere bronnen niet
vermeld zouden worden. Anderzijds zijn omschreven gebeurtenissen in dagboeken in de
regel vaak overdreven en zijn de auteurs vrijwel uitsluitend leken op het gebied van
explosieven. Aantallen en soorten explosieven zullen daardoor middels een andere bron
bevestigd moeten worden. Wat in dagboeken genoteerd is uit tweede hand is vaak matig
betrouwbaar en dient middels tweede bron bevestigd te worden.

1

Hierbij moet wel altijd in ogenschouw genomen worden, wanneer de boeken geschreven zijn en wat de
bronnen waren, zeker wat betreft de meidagen 1940. Door diverse auteurs zijn voor hun boeken over de
meidagen verslagen van de Nederlandse officieren en troepen gebruikt (dit betreft de stukken uit collectie 409
van het NIMH). Hoewel de meesten ervan vlak na de strijd zijn geschreven, is er ook een aantal dat in de jaren
na WOII pas geschreven is en daarmee minder nauwkeurig zal zijn. Bovendien zullen de verslagen van de
Nederlandse troepen – bewust of onbewust – overdreven zijn in de gebeurtenissen. Dit blijkt uit zaken zoals
meldingen van Duitse pantserwagens bij de Grebbeberg (die daar nooit geweest zijn in mei 1940) en uit
tegenstrijdigheden die soms optreden tussen het verslag van een verantwoordelijke officier en dat van een
soldaat die ook aanwezig was. Veel boeken die net na WOII geschreven zijn, hebben (soms sterk) de neiging
de handelingen van het Nederlandse leger en de omvang en kracht van het Duitse leger te overdrijven. Neemt
niet weg dat dit soort werken van gerenommeerde auteurs vaak de beste bronnen zijn voor oorlogshandelingen
in mei 1940 en bij de bevrijdingsgevechten in 1944/1945.
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Het werk van Eversteijn
In de branche wordt regelmatig het werk “Bombardementen en verongelukte vliegtuigen
in de periode 10 mei 1940 – 5 mei 1945” van T. Eversteijn gebruikt. Dit is een niet
gepubliceerd werk uit 1990, zonder bronvermelding van de erin opgenomen oorlogshandelingen. Van een aantal gebeurtenissen is de achterliggende bron vrij goed te achterhalen. Dat betreffen bronnen, die T&A standaard raadpleegt, waardoor het werk van
Eversteijn hier geen enkele toegevoegde waarde heeft m.b.t. deze meldingen. Sterker
nog, enkele van die oorspronkelijke bronnen komen regelmatig met correcties en aanvullende informatie, die in Eversteijn dus ontbreken. Van andere meldingen is de bron
onduidelijk en wordt de melding in de regel in andere literatuur of archiefstukken aangetroffen. Gevolg is dat het betreffende werk geen toegevoegde waarde heeft, omdat de
melding soms gedateerd is, meestal middels de oorspronkelijke bron al geraadpleegd is
voor het onderzoek en in andere gevallen onduidelijk is wat de oorspronkelijke bron was,
waardoor de betrouwbaarheid sterk in twijfel getrokken moet worden. T&A raadpleegt
deze bron daarom niet.

Overzichtslijst gebruikte literatuur
Voor de literatuurstudie zijn de onderstaande boeken geraadpleegd. In de kolom
“bronverwijzing” staat de afkorting die in de chronologische lijst van gebeurtenissen in
bijlage 3 gebruikt is om naar het betreffende boek te verwijzen.
Auteur

Titel

Uitgegeven

Amersfoort, H. e.a.,

Mei 1940, de strijd op Nederlands grondgebied
Inventarisatie uit diverse bronnen van in de
meidagen van 1940 Tijdens of door de strijd
in Nederland neergeschoten, vernielde Of
door vuur beschadigde Duitse vliegtuigen,
weergegeven per Provincie of gebied
“Geschiedenis van de heerlijkheid Vuren''. Van
agrarische nederzetting en statussymbool tot
industriedorp (ca. 900-2014)
Bevrijding
&
wederopbouw:
naoorlogse
perikelen in het bevrijde Gelderland
Tussen mobilisatie en capitulatie: de Betuwe
in verweer
Oorlogssporen: Hans Sibbelee AmsterdamBetuwe 1945
Vijf jaren leed in het land tussen Maas en Rijn
Vuren en Dalem in oude ansichten
De bevrijding van Nederland 1944-1945,
oorlog op de flank
Rail Magazine: End of the line (2)

Den Haag 2005

Luchtgevaar, luchtaanvallen op Nederland
1940-1945
De Betuwe in stelling: de ondergrondse,
1940-1945 & de stellingenoorlog en de
evacuatie 1944-1945
They were all over the sky - een kroniek over
de Amerikaanse bombardementen gedurende
operatie Market Garden - september 1944
De luchtverdediging in de meidagen 1940 (2
delen)
NFLA-Recovery list

Amsterdam 1984

Brongers, E.H.,

Bijl, A.,

Bogaarts, M.,
Cornielje, B.,
Coppes, N.,
Feijten, C.D., van,
Hooykaas, C.,
Klep, C. (red.),
Kolkman, H. en E.
Sachse
Korthals Altes, A.,
Laurentius, V.,

Meijers, A.,

Molenaar, F.J.
NFLA

Bronverwijzing
Amersfoort (2005)

Wijnandsrade 2008 Brongers (2008)

Vuren 2015

Bijl (2015)

Nijmegen 2010

Bogaarts (2010)

Kesteren 2008

Cornielje (2008)

Nijmegen 2000

Coppes (2000)

Tiel 1946
Zaltbommel 1982
Den Haag 1995

Feijten (1946)
Hooykaas (1982)
Klep (1995)

Rail 2009

Kesteren 2000

Rail Magazine
(2009)
Korthals Altes
(1984)
Laurentius (2000)

Utrecht 2019

Meijers (2019)

’s-Gravenhage
1970
2003

Molenaar (1970)
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Auteur

Titel

Nierstrasz, V.E., e.a.

De strijd op Nederlands grondgebied tijdens
Wereldoorlog II, diverse delen
Ooijen, R.J. van.,
Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten
deel 1
Ooijen, R.J. van.,
Ophemert en Zennewijnen in oude ansichten
deel 2
Ooijen, R.J. van., e.a., Ophemert en Zennewijnen en de Tweede
Wereldoorlog
Pater, de B.C.,
De Grote Atlas van Nederland 1930-1950
Schoenmaker, B., e.a.
Penders, P. en F. de
Oorlog achter het front: Beesd in de Tweede
Haas
Wereldoorlog
Peters, C.,
Gelderland bevrijd
Rijnhout, B.,
De verloren strijd: een fotografisch overzicht
van de massale Duitse luchtinvasie in de
meidagen van 1940
Schouten, W.F. en
Spanning, zorgen en vreugde ...: tien jaren uit
R.H.C. van Maanen
de geschiedenis van vier Gelderse gemeenten
Smit, E.J.Th.A.M.A. en De geschiedenis van Tiel
Kerst H.J.,
Studiegroep luchtoor- Verliesregister
log 1939-1945
Veenstra, S.L.,
In de schaduw van de glorie: overzicht van
vliegtuigbergingen in Nederland: 1960-1977
Verhoeven, D.,
Gelderland 1900-2000
Zwanenburg, G.J.,
En nooit was het stil… Kroniek van een
luchtoorlog – delen I en II

Uitgegeven

Bronverwijzing

‘s-Gravenhage

Nierstrasz

Zaltbommel 1980

Ooijen (1980)

Zaltbommel 1980

Ooijen (1980 II)

Ophemert 1985

Ooijen (1985)

Utrecht 2011

Pater (2011)

Beesd 2013

Penders (2013)

Hulst 1994
Breda 1982

Peters (1994)
Rijnhout (1982)

Geldermalsen
1995
Tiel 2001

Schouten (1995)
Smit (2001)

Zutphen 1992

Verliesregister
NIMH
Veenstra (1992)

Zwolle 2006
z.p., z.j.

Verhoeven (2006)
Zwanenburg (z.j.)

Leemte in kennis:
 Geen.

Uitwerking van de literatuur
Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische
tabel in bijlage 3.
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3.2

ARCHIEFONDERZOEK

Archiefstukken zijn de meest belangrijke informatiebron voor een vooronderzoek. Ze
hebben doorgaans de meest accurate en betrouwbare gegevens die voor een onderzoek
nodig zijn, omdat het vaak primaire bronnen betreffen waarvoor de informatie is vastgelegd korte tijd nadat een gebeurtenis
plaatsvond. De stukken bestaan onder
meer uit processen-verbaal en dagrapporten, maar soms ook uit foto’s van oorlogsvoorvallen en militaire verslagen waarin
planning en uitvoering alsmede resultaten
en gebruikte explosieven zijn vastgelegd.
Archiefstukken voor vooronderzoek liggen
in verschillende archieven in Nederland en
in enkele buitenlandse archiefinstellingen.
Aan hand van de richtlijnen in de WSCSOCE en door de onderzoeker is bepaald
welke archieven geraadpleegd dienen te
worden voor het onderzoek en of de
aangetroffen informatie relevant is of niet.
Per archief is een inventarisatie opgemaakt
van de dossiers waarin relevante informatie
verwacht mag worden. Deze dossiers zijn
ingezien en de inhoud is beoordeeld op
relevantie. In bijlage 5 is meer specifiek per
archief aangegeven op welke wijze deze is
geraadpleegd.
Een stuk is niet relevant indien het geen indicaties of contra-indicaties voor de mogelijke
aanwezigheid van explosieven in het onderzoeksgebied of de directe nabijheid ervan
bevat. De geraadpleegde inventarissen, toegangsnummers en stukken zijn per archief in
overzichtstabellen weergegeven in de volgende paragrafen bij de betreffende archiefinstelling. Voor al deze archieven geldt, dat in de laatste kolom van de tabel van de inventarisatie is aangegeven of een inventaris als relevant is beschouwd. Indien de stukken
niet als relevant werden beschouwd, dan is middels een nummer aangeduid waarom een
inventaris niet relevant is bevonden.
De vermelde nummers in de kolom ‘relevant’ van de tabel van de inventarisatie van elk
archief staan voor het volgende:
1. De in de stukken gemelde gebeurtenissen zijn te ver van het onderzoeksgebied
om relevant te zijn;
2. De stukken melden geen (aan) explosieven (gerelateerde gebeurtenissen);
3. De stukken melden geen relevante naoorlogse werkzaamheden;
4. De stukken missen in het archief.
De relevante stukken zijn verder uitgewerkt en geanalyseerd in het chronologische
overzicht in bijlage 3.
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3.2.1 Gemeentelijk en provinciaal archief
Archiefstukken uit gemeentearchieven bevatten in de regel de meest gedetailleerde en
betrouwbare informatie voor oorlogshandelingen in de gemeente, getroffen locaties,
afhandelingen betreffende het zoeken en/of ruimen van explosieven en naoorlogse
werkzaamheden. Meestal zijn deze stukken in een lokaal gemeentearchief terug te
vinden, maar in andere gevallen liggen dergelijke stukken in provinciale of regionale
archieven. Bij het raadplegen van het gemeentelijk en provinciaal archief worden conform de WSCS-OCE ten minste stukken van de luchtbeschermingsdienst, de stukken over
aangetroffen/geruimde CE en oorlogsschaderapporten geraadpleegd. Bij het provinciaal
archief worden aanvullend de relevante archieven van het Militair Gezag geraadpleegd.
Tevens is bij de gemeente nagevraagd of er in het verleden reeds onderzoeken zijn
uitgevoerd naar de aanwezigheid van explosieven. Met opdrachtgever is overeengekomen dat een onderzoek naar relevante naoorlogse ontwikkelingen in deze archieven geen
deel uitmaakt van het onderzoek.

Betrouwbaarheid van de bron
Archiefstukken uit het gemeentearchief of provinciaal archief zijn in de regel betrouwbaar, hoewel dit iets kan verschillen per soort archiefstuk.
Processen-verbaal van de Luchtbeschermingsdienst (LBD), politie en brandweer
Processen-verbaal van de LBD, politie en brandweer zijn betrouwbare weergaven van de
situatie zoals waargenomen tijdens en/of na een gebeurtenis. Ze zijn meestal opgesteld
kort na een gebeurtenis en op basis van waarnemingen van de verbalisant of directe
medewerkers en betreffen in de regel objectieve constateringen, zonder overdrijving van
feiten in eigen belang. Deze stukken worden betrouwbaar geacht betreffende het plaatsvinden van een gebeurtenis, de betroffen locatie(s), de afhandeling van de gebeurtenis
door de autoriteiten en andere zaken die betrouwbaar vanuit de positie van de verbalisant konden worden bepaald. Hieronder valt dus bijvoorbeeld wel het aantal bommen dat
ontplofte, maar meestal niet het aantal afgeworpen bommen, aangezien dit zelden
betrouwbaar waargenomen kon worden.
Stukken betreffende aangetroffen/geruimde explosieven
Deze stukken worden als betrouwbaar gezien aangezien deze stukken meestal zijn
opgesteld kort na het aantreffen/ruimen van de explosieven en op basis van waarnemingen van de verbalisant of directe medewerkers en betreffen in de regel objectieve
constateringen, zonder overdrijving van feiten in eigen belang.
Oorlogsschaderapporten
De betrouwbaarheid van oorlogsschaderapporten is wisselend, maar over het algemeen
redelijk betrouwbaar. De ervaring leert dat bij schaderapporten twee belangrijke factoren
meespelen voor de betrouwbaarheid van de melding. Ten eerste de melder van de
schade. Indien de schade is geconstateerd door de LBD, politie of brandweer, kan gesteld
worden dat het een betrouwbare melding betreft. Bij een schadeclaim van de eigenaar
bestaat de kans echter dat er sprake is van fraude. Een tweede factor die meespeelt is
de datum van de melding ten opzichte van de datum van de gebeurtenis. Meldingen van
maanden of jaren na de gebeurtenis melden vaak de verkeerde datum en/of oorzaak van
de schade. Indien schademelding door de eigenaar is gedaan en/of van lang na de
gebeurtenis is, dient de melding bij voorkeur door een tweede bron bevestigd te worden,
of wordt onderbouwd waarom de melding als (on)betrouwbaar wordt gezien.
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Overzichtslijst geraadpleegde gemeentearchieven en inventarissen
Archief (voormalige) gemeente Waardenburg
De archiefstukken van gemeente Waardenburg bevinden zich in het Regionaal Archief
Rivierenland te Tiel. Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd:
2127 Archief van het gemeentebestuur van Waardenburg, 1934 - 1948
Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken)
33
1940
Rubriek 23 – 23D
34
1940
Rubriek 23E – 27
55
Rubriek 23B (1942: Luchtbeschermingsdienst)
56
Rubriek 23D (1942: Vordering en Evacuatie)
95
Rubriek 19 (1943: Brandweer)
101
Rubriek 23B (1943: Luchtbeschermingsdienst)
102
Rubriek 23C (1943: Evacuatie)
103
Rubriek 23D (1943: Vordering en Evacuatie)
138
Rubriek 23A (1944: Oorlogsschade)
150
Rubriek 19 (1945: Brandweer)
154
Rubriek 22A (Distributie van klompen)
155
Rubriek 23A (1945: Bijzondere militaire onderwerpen onder meer evacuatie)
156
Rubriek 23B (1945: Luchtbescherming)
157
Rubriek 23C (1945: Evacuatie)
194
Rubriek 23B (1945-1947: Bijzondere militaire onderwerpen onder meer evacuatie)
234
Rubriek 23B (1945-1947: Bijzondere militaire onderwerpen onder meer evacuatie)
235
Rubriek 23C (1947: Oorlogsschade)
272
Rubriek 22A (1948: Distributie)
409
Lijst van huisnummering, 1946
501
Stukken betreffende de organisatie van de plaatselijke luchtbeschermingsdienst
2151 Archief van het gemeentebestuur van Waardenburg, (1854) 1949 - 1977
Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken)
Geen relevante inventarisnummers aangetroffen

Relevant
Nee, 2
Ja
Nee,
Nee,
Nee,
Nee,
Nee,
Nee,
Ja
Nee,
Nee,
Ja
Nee,
Nee,
Ja
Ja
Ja
Nee,
Nee,
Nee,

1
1
2
1
2
2
2
2
2
1

2
1
2

Relevant

Leemte in kennis gemeentearchief
 Er zijn van een beperkte periode stukken van de luchtbeschermingsdienst
aangetroffen;
 Er zijn geen stukken van aangetroffen/geruimde CE aangetroffen.

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische
tabel in bijlage 3.
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Overzichtslijst geraadpleegde provinciale archieven en inventarissen
Provinciaal archief Gelderland
De archiefstukken van provincie Gelderland liggen in het Gelders Archief te Arnhem.
Hiervan zijn de volgende archieven geraadpleegd:
0039 - Gedeputeerde Staten, (1723) 1814-1950 (1971)
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

391
GS: Registers (besluiten, ingekomen en verzonden stukken)
(1940) 403
(1945)

Nee, 2, 3

723
Politie: Repertoires, registers van ingekomen stukken, 1815, 1821-1949.
(1940) 748
(1945)

Nee, 2, 3

1880

Opbouwtoelagen voor secretarissen en ontvangers van gemeenten die bijzonder door Nee, 3
de oorlog getroffen waren, 1946-1949.

6098

Eigendomsoverdracht, brand- en molestverzekering en oorlogsschade, 1943-1951

Nee, 3

7004

Inventarisatie van (oorlogs)schade aan monumenten in Gelderland, 1945-1946.

Nee, 1

7866

Oorlogsgraven, 1940-1952.

Nee, 1

8251

Stichting Herstel Gelderland 1945, 1945-1947.

Nee, 2

8252

Commissies voor wederopbouw en herstel, 1945-1948.: Algemene Commissie

Nee, 1

8253

Commissies voor wederopbouw en herstel, 1945-1948.: Betuwe

Nee, 2

8254

Commissies voor wederopbouw en herstel, 1945-1948.: Maas en Waal

Nee, 2

8255

Commissies voor wederopbouw en herstel, 1945-1948.: Veluwezoom

Nee, 2

8256

Commissies voor wederopbouw en herstel, 1945-1948.: Zuidelijke Achterhoek

Nee, 2

8257

Commissies voor wederopbouw en herstel, 1945-1948.: Zutphen en Omgeving

Nee, 2

8268

Statistische gegevens betreffende oorlogsschade en toegewezen en gebruikte bouwvo- Nee, 1
lumes, 1947-1949

8524

Luchtbeschermingsplannen, 1937-ca. 1944.: Per gemeente, Herwen en Aerdt-Tiel, Nee, 2, 3
1937-ca. 1944

8525

Luchtbeschermingsplannen, 1937-ca. 1944.: Per gemeente, Ubbergen-Zutphen, 1937- Nee, 2, 3
ca. 1944

8526

Overzicht van luchtbeschermingsposten in de omgeving van Herwen en Aerdt, z.j..

Nee ,2, 3

8529

Opruiming van mijnen en munitie, 1945-1947.

Nee, 1

9607

Het herstel van oorlogsschade aan wegen en dijken in de polderdistricten Rijk van Nee, 2
Nijmegen, Maas en Waal, Buren, Over- en Neder-Betuwe, 1945-1949.

10336

Verbetering van bruggen en herstel van oorlogsschade, 1942-1945.

Nee, 2

11821

Gebruik van het voormalige Duitse vliegveld Deelen, 1945-1949.

Nee, 2, 3

12596

Kaart van de verdeling van de gemeente Arnhem in gemengde woon en industriewijken Nee, 2
en een beschermd gedeelte (mogelijk in samenhang met luchtbescherming)

12796

Megchelen (gemeente Gendringen) : wederopbouwplan, mei 1947

Nee, 2

127980001

Verwoestingskaarten van Nijmegen : behorende bij het wederopbouwplan, juli 1946

Nee, 3

127980002

Verwoestingskaarten van Nijmegen : behorende bij het wederopbouwplan, juli 1946

Nee, 3

127980003

Verwoestingskaarten van Nijmegen : behorende bij het wederopbouwplan, juli 1946

Nee, 3

128040001

[Plan voor de wederopbouw van de burgerlijke gemeente Tiel], 16 juli 1947

Nee, 3

128040002

[Plan voor de wederopbouw van de burgerlijke gemeente Tiel], 16 juli 1947

Nee, 3

128040003

[Plan voor de wederopbouw van de burgerlijke gemeente Tiel], 16 juli 1947

Nee, 3

128040004

[Plan voor de wederopbouw van de burgerlijke gemeente Tiel], 16 juli 1947

Nee, 3
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0044 - Tijdelijk Provinciaal Bestuur te Nijmegen, 1944-1945 (1984)
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

67

Verslagen betreffende de toestand van de gemeenten Appeltern, Bemmel, Bergharen, Nee, 1
Beuningen, Bommelerwaard, Dodewaard, Hemmen en Horssen tijdens en na de
bezetting, 1945.

Relevant

122

Verslag van moedig optreden van een wachtmeester der marechaussee te Ewijk met Nee, 2, 3
betrekking tot Engelse piloten, 1945.

123

Correspondentie met de Militair Commissaris voor het Rechtsherstel betreffen de Nee, 2, 3
opgave van door Duitse militaire of paramilitaire organisaties achtergelaten goederen,
1945.

132

Stukken betreffende luchtbescherming en brandweerwezen, 1944-1945.

136

Stukken betreffende het houden van huiszoekingen naar wapens en munitie bij de Nee, 3
burgerbevolking, 1945.

139

Correspondentie betreffende uitnodigingen voor herdenkingsdiensten voor oorlogs- Nee, 2, 3
slachtoffers, 1944-1945.

143

Stukken betreffende de wederopbouw van door oorlogshandelingen verwoest gebied, Nee, 2
1944- 1945.

146

Stukken betreffende het herstel van de landbouw, 1944-1945.

Nee, 2

159

Stukken betreffende hulpverlening aan oorlogsgetroffenen, 1944 -1945.

Nee, 2

168

Stukken betreffende het herstel van telefoon- en telegraafverbindingen, 1944-1945.

Nee, 2

169

Stukken betreffende het herstel van de postdiensten, 1945.

Nee, 2, 3

Nee, 1

0045 - Tijdelijk Provinciaal Bestuur te Lochem, (1936) 1944-1945
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

9

Stukken betreffende oorlogsschade aan het provinciehuis te Arnhem en lijst van Nee, 1
"geredde artikelen", 1944.

Relevant

51

Stukken betreffende gemeentelijke politieverordeningen, 1944-1945.

64

Stukken betreffende oorlogsschade aan overheidsgebouwen opgegeven door de Nee, 1
gemeenten Doornspijk en Doetinchem ingevolge Besluit Bijdrage Opbouw Publiekrechtelijke Lichamen, 1944.

66

Stukken betreffende het onderhoud van zogenaamde "dekkingsgaten" tegen luchtaan- Nee, 2
vallen in diverse gemeenten, 1944-1945.

Nee, 2, 3

0047 - Stichting Gelderland 1940, 1940-1950
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

17

Lijst met opgave van geleden oorlogsschade per gemeente, met brieven gericht aan de Nee, 2
Commissaris van de Koningin, 1940. 1 omslag

Relevant

18

Staten met opgave van geleden oorlogsschade, 1940: Barneveld, met bijlagen, 1940. 1 Nee, 1
omslag

19

Staten met opgave van geleden oorlogsschade, 1940: Wageningen, 1940. 1 omslag

Nee, 2

26

Correspondentie met Schade-Enquête-Commissies, 1945-1946. 1 omslag

Nee, 2

28

Correspondentie met "Streekbureaus" van het Ministerie van Openbare Werken en Nee, 2
Wederopbouw, 1946-1947. 1 omslag

29

Correspondentie met Districtbureaus voor de verzorging van Oorlogsslachtoffers, 1946- Nee, 2
1949. 1 omslag

0081 - Stichting Herstel Gelderland 1945, 1945-1949
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

6

Rekening en verantwoording betreffende het herstel van wegen in de Over-Betuwe, Nee, 2
1946- 1947.

Relevant

0244 - Provinciale Waterstaat, 1864-1955
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

86

Opgaven van oorlogsschade in de provincie Gelderland.

Nee, 1

87

Overzichten van opslagplaatsen van munitie in of nabij dijken.

Nee, 1

100

Overzichten van door oorlogshandelingen langs de dijken beschadigde en vernielde Nee, 1
bouwwerken, 1945-1946.

146

Overzicht van door oorlogshandelingen vernielde gebouwen nabij dijken, 1945.
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0244 - Provinciale Waterstaat, 1864-1955
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

158

Herstel van oorlogsschade aan de Grebbedijk, 1945-1946.

Nee, 2

298

Herstel van bruggen in wegen van het Provinciaal Wegenplan en het Tertiair Wegen- Nee, 1
plan, 1940-1945.

300

Herstel van wegen in het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, 1946-1948.: Correspon- Nee, 1
dentie, 1946-1948.

301

Herstel van wegen in het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, 1946-1948.: Bestekken Nee, 2
voor wegen in de gemeenten Appeltern, Groesbeek, Overasselt en Wamel, 1948.

386

Bescherming van waterstaatswerken tegen luchtaanvallen, 1937-1950.

Nee, 2

0377 - Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

610

Stukken betreffende onderzoeken naar en de opruiming van explosieven in en langs het Nee, 1
Pannerdensch Kanaal, 1950-1953.

Relevant

1037 - Militair Gezag in Gelderland, 1941-1948
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

62

Stukken betreffende oorlogsschade en de uitkeringen van verzekeringen, 1944-1945.

Nee, 2

69

Stukken betreffende schade aan en wederopbouw van woningen en andere gebouwen, Nee, 1
1944.

93

Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1945.

Nee, 2

166

Correspondentie betreffende de bevrijdingsdata van gemeenten in Gelderland, 1945.

Nee, 1

169

Notities van H.P.J. Bloemers, oud-burgemeester van Arnhem, over deze stad en Nee, 2
oorlogszaken, 1945.

175

Stukken betreffende het begraven en identificeren van gesneuvelde militairen, 1945.

Nee, 1

191

Stukken betreffende het opruimen van mijnen en munitie, 1945.

Nee, 1

211

Stukken betreffende de vergoeding van oorlogsschade, uitkeringen aan oorlogsslachtof- Nee, 2
fers en verzekeringsaangelegenheden, 1945. 1

252

Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

261

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.1 Hoofd van de Dienst Nee, 1
Burgermijnopruiming/District Arnhem: Dag- en weekrapporten betreffende het
opruimen van mijnen en munitie, 1945.

265

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.1 Hoofd van de Dienst Nee, 1
Burgermijnopruiming/District Arnhem: Situatieschetsen van mijnenvelden, 1945.

270

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.2. Districten Nijmegen en Nee, 1
Elst: Verslagen over ongevallen, 1945.

271

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.2. Districten Nijmegen en Nee, 1
Elst: Betreffende het opruimen van mijnen en munitie: District Nijmegen.

272

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.2. Districten Nijmegen en Nee, 1
Elst: Betreffende het opruimen van mijnen en munitie: District Elst.

273

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.2. Districten Nijmegen en Nee, 2
Elst: Betreffende het begraven van lijken en kadavers.

275

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.2. Districten Nijmegen en Nee, 1
Elst: Stukken betreffende de aangifte van verblijfplaatsen van mijnen, munitie en
ontplofbare stoffen, 1945. 2 omslagen: District Nijmegen.

276

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.2. Districten Nijmegen en Nee, 1
Elst: Stukken betreffende de aangifte van verblijfplaatsen van mijnen, munitie en
ontplofbare stoffen, 1945. 2 omslagen: District Elst.

285

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.3. Districten Doetinchem en Nee, 1
Zutphen: Stukken betreffende door gemeenten verstrekte opgaven van aangetroffen
explosieven, 1945. 2 omslagen: A-H.

286

Dienst Burgermijnopruiming van het PMC Gelderland: 1.4.3. Districten Doetinchem en Nee, 1
Zutphen: Stukken betreffende door gemeenten verstrekte opgaven van aangetroffen
explosieven, 1945. 2 omslagen: L-Z.

325

Stukken betreffende brandweer, mijnopruiming en luchtbescherming, 1945.

Nee, 1

356

Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.

Nee, 2

372

Stukken betreffende brandweer, luchtbescherming en mijnopruiming, 1945.

Nee, 1

387

Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS).

Nee, 2
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1037 - Militair Gezag in Gelderland, 1941-1948
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

409

Stukken betreffende de luchtbescherming en mijnopruiming, 1944-1945. 1 omslag

Nee, 1

422

Stukken betreffende het registreren van graven van geallieerde en Duitse militairen, Nee, 2
1945.

423

Binnenlandse Nederlandse Strijdkrachten, 1944-1945.

Nee, 2

433

Oorlogsschade, 1945.

Nee, 2

435

Stukken betreffende oorlogsmisdaden, 1944-1945.

Nee, 2

450

Stukken
betreffende
politionele
zaken,
1944-1945. Nee, 2
N.B. Algemeen, verslag kinderpolitie Nijmegen 1941, plunderingen door geallieerden,
verslagen en processen verbaal, interneringskamp De Tuchtschool en andere interneringskampen, bestrijding economische delicten.

452

Stukken betreffende de brandweer, luchtbescherming en mijnopruiming, 1944-1945.

Nee, 1

470

Graven van militairen, 1945.

Nee, 2

477

Correspondentie betreffende het gebruik van door Duitse en geallieerde militairen Nee, 2
achtergelaten goederen, 1945.

493

Stukken betreffende brandweer en luchtbescherming, 1945.

Nee, 2

500

Vergoedingen voor schade, toegebracht door geallieerde militairen.

Nee, 2

517

Correspondentie betreffende oorlogsbuit, 1945.

Nee, 2

540

Stukken betreffende brandweer, mijnopruiming en luchtbescherming, 1945.

Nee, 1

572

Stukken betreffende luchtbescherming, brandweer en mijnopruiming, 1945.

Nee, 1

4615

Staten van beschadigde en vernielde boerderijen, 1945.

Nee, 2

3059 - Provinciale Waterstaat, 1950-1980
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

55

Verslagen omtrent de waterstaatkundige toestand in Gelderland en de aangerichte Nee, 1
schade aan bedijkingen, wegen en gebouwen gedurende de oorlogswinter 1944-1945

Relevant

3204 - Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 1950-1979
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

1168

Molestverzekering en schade-uitkeringen, 1944-1958

Nee, 2

1170

Opgaven ter verkrijging van de rijksvergoeding, 1951-1956

Nee, 2

1265

Herstel van de oorlogsschade aan het archiefdepôt in het oude Provinciehuis, 1945- Nee, 2
1955.

3446

Toekenning van rijkssubsidie aan waterleidingbedrijven voor herstel van oorlogsschade, Nee, 1
1949-1961.: Vergoeding van oorlogsschade aan waterleidingmaatschappijen, 19521960

3705

Gewijzigd plan in verband met herstel van oorlogsschade, 1946-1954

3716

Aanleg en herstel van het Valleikanaal ter verbetering van de afwatering in de Gelderse Nee, 1
Vallei, 1933-1957.: Herstel en vergoeding van oorlogsschade, 1947-1957

7177

Overzichten van oorlogsschade aan bruggen in provinciale en tertiaire wegen en van de Nee, 2
herstelwerkzaamheden, 1947-1957.

7788

Oorlogs- en bezettingsschade geleden door de Provinciale Gelderse Electriciteits Nee, 2
Maatschappij (PGEM), 1947-1955.

8138

Schadevergoedingen voor vorderingen in de bezettingstijd 1940-1945, 1951-1962.

8478

Herstel van oorlogsschade aan beplanting en bebossing van wegen en plantsoenen, Nee, 2
1949-1952.: Van gemeenten, 1949-1952

8479

Herstel van oorlogsschade aan beplanting en bebossing van wegen en plantsoenen, Nee, 2
1949-1952.: Van waterschappen, 1949-1952

10270

Overzichten van oorlogsschade aan Gelderse monumenten, 1945-1951.

Nee, 2

Nee, 2

Nee, 1

Leemte in kennis provinciaal archief
 Geen
Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Er zijn in het provinciaal archief geen relevante gebeurtenissen aangetroffen.
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3.2.2 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (“NIOD”) is een kennis- en informatiecentrum over oorlog en bevat diverse (dag)boeken en archiefstukken over WOII.
Conform de WSCS-OCE dienen hiervan de volgende collecties geraadpleegd te worden:



Collectie 216K - Departement van Justitie
Collectie 077 - Generalkommissariat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und
Polizeiführer Nord-West

Betrouwbaarheid van de bron
Archiefstukken uit collectie 216K betreffen in de regel vergelijkbare stukken als die uit
het gemeentearchief. Indien dit het geval is en de verbalisant van het archiefstuk iemand
betrof die op locatie is geweest of een directe medewerker betrof van degene die op
locatie is geweest, dan geldt hetzelfde als gesteld is voor de betrouwbaarheid van de
archiefstukken uit het gemeentearchief.
Voor collectie 077 is dit echter niet het geval; deze collectie bevat samenvattende
rapporten, die gebaseerd zijn op de originele rapporten, telegrammen of een telefoonbericht. Hierbij bestaat de kans op fouten bij het overnemen en samenvatten van
informatie. Deze archiefstukken rapporteren dus niet uit eerste hand en daarom worden
de details (aantallen explosieven, exacte locaties, e.d.) als minder betrouwbaar gezien,
maar de gebeurtenis zelf wel als betrouwbaar. Het verdient de voorkeur om bevestiging
van de details middels een tweede bron te verkrijgen.

Overzichtslijst geraadpleegde collecties en inventarissen van het NIOD
Toegangsnummer 077 - Collectie Generalkommissariat für das Sicherheitswesen - Höhere SS- und
Polizeiführer Nord-West
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
Relevant
518
Verslagen van de Befehlshaber der Ordnungspolizei betreffende de luchtaanvallen Nee, 1
op Nederlands grondgebied van 21 tot en met 27 augustus 1940
993
Verslagen betreffende geallieerde luchtaanvallen op bewapeningsbedrijven in Nee, 1
Hengelo en de gasfabriek in Rotterdam, 1942-1943
1328
Dagberichten van de Befehlshaber der Ordnungspolizei Den Haag betreffende Nee, 1
vijandelijke luchtaanvallen, 1940-1941
1332
Stukken betreffende vijandelijke luchtaanvallen, landingen van vijandelijke Nee, 1
vliegeniers, het vinden van versperringsballons, het werpen van springstoffen en
het gebruik van sabotagematerialen, 1940-1943
1759
Berichtgevingen betreffende neergekomen vliegtuigen, 1943
Nee, 1
1855
Telegrammen van de marechaussee regio Rotterdam aan het 3. Polizeibataillon Nee, 1
over bominslagen en delicten, 27-30 november 1944
Toegangsnummer 216K - Collectie Departement van Justitie
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
179
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 16-12-1942 – 21-11-1944
180
Rapporten van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politiekorpsen en de
Marechaussee inzake het geven van het sein luchtalarm, het neerstorten van
vliegtuigen en vliegtuigonderdelen en de vondst van niet-ontplofte explosieven, 23
juni 1943 - 28 april 1944
181
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en
Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en
ontploffingen in verschillende gemeenten: Aalsmeer-Apeldoorn
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Relevant
Nee, 1
Nee, 1

Nee, 1
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Toegangsnummer 216K - Collectie Departement van Justitie
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
182
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en
Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en
ontploffingen in verschillende gemeenten: Arcen-Arnhem
183
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en
Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en
ontploffingen in verschillende gemeenten: Baarn-Burgh
184
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en
Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en
ontploffingen in verschillende gemeenten: Capelle a/d Ijssel - Dwingeloo
185
Processen-verbaal van de plaatselijke luchtbeschermingsdiensten, politie en
Marechaussee met betrekking tot vijandelijke vliegtuigen, bomaanvallen en
ontploffingen in verschillende gemeenten: Echt-Zwolle
186
Meldingen van verschillende gemeenten betreffende ongevallen, beschietingen,
bombardementen en het afwerpen van (lege) benzinetanks door vliegtuigen
188
Meldingen van luchtalarm in de provincies Gelderland en Overijssel, 18 september
1944 - 16 januari 1945
844
Rapport van de Marechaussee Clinge aan de hoofdinspecteur van de Luchtbescherming inzake het neerstorten van een vliegtuig, 3-5 januari 1944

Relevant
Nee, 1

Nee, 1

Nee, 1

Nee, 1

Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Er zijn in het archief van het NIOD geen relevante gebeurtenissen aangetroffen.
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3.2.3 Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (“NIMH”) is een gespecialiseerd kennisen onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis en
beschikt onder andere over de volgende collecties:






Collectie 409 “Gevechtsverslagen en rapporten mei 1940”
Collectie 575 “Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het
Bureau Inlichtingen te Londen (1940-1945)”
Collectie 708 “Luchtoorlog 1940-1945”
Collectie 709 “Collectie De Bruin”
Collectie 801 “Bergingen”

Collectie 409
Deze collectie bevat gevechtsverslagen en rapporten van de Nederlandse strijdkrachten
van de meidagen van 1940. Deze verslagen zijn grotendeels korte tijd na de gevechten
in mei 1940 opgesteld aan hand van betrokkenen bij de strijd. Voor oorlogshandelingen
in de meidagen van 1940 zijn deze verslagen de meest betrouwbare bron. Tevens is deze
bron uitvoerig gebruikt in de literatuur over de strijd in mei 1940: o.a. de werken van
V.E. Nierstrasz, L. de Jong, H. Amersfoort en E.H. Brongers zijn hierop gebaseerd.
Conform de WSCS-OCE dient collectie 409 geraadpleegd te worden indien uit andere
bronnen blijkt dat er indicaties zijn dat grondgevechten hebben plaatsgevonden in de
periode mei 1940.
Collectie 575
Deze collectie bevat door het verzet opgestelde rapporten en kaarten van Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen. De
collectie dient altijd geraadpleegd te worden indien uit andere bronnen blijkt dat er een
indicatie is dat er Duitse militaire werken in het onderzoeksgebied aanwezig waren ten
tijde van WOII.
Collectie 708
De collectie Luchtoorlog 1940-1945 kent zijn oorsprong binnen de gerubriceerde documentatiecollecties van de voormalige Sectie Luchtmacht Historie (SLH) die nu een
onderdeel vormen van het NIMH. De collectie bestaat onder andere uit verslagen, rapporten, publicaties, oorlogsdagboeken en verlieslijsten aangaande de militaire luchtvaart
aan zowel de Duitse als de Geallieerde zijde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Collectie 709
De inhoud van deze collectie bestaat in hoofdzaak uit kopieën van allerlei onderwerpen,
veelal afkomstig uit The National Archives in Londen. Daarnaast maken ook boeken,
tekeningen, correspondentie, krantenknipsels, (wandel)kaarten en foto's deel uit van de
collectie.
Collectie 801
Deze collectie bevat informatie over de berging van diverse toestellen, voornamelijk
uitgevoerd in de jaren 70. Sommige van deze meldingen bevatten uitvoerige omschrijvingen van de geborgen delen van het toestel en kan daarom een zeer goede bron voor
contra-indicaties m.b.t. vliegtuigwrakken zijn.
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Betrouwbaarheid van de bron
Collectie 409
Deze gevechtsverslagen en rapporten zijn grotendeels korte tijd na de gevechten in mei
1940 opgesteld aan hand van betrokkenen bij de strijd. Voor oorlogshandelingen in de
meidagen van 1940 zijn deze verslagen de meest betrouwbare bron, maar er dient
rekening mee gehouden te worden, dat de verslagen – bewust of onbewust – overdreven
of vertekend kunnen zijn door de betrokkenen.
Collectie 575
Deze collectie bevat door het verzet opgestelde rapporten en kaarten van Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen. In deze
collectie zijn kaarten van verdedigingswerken en meldingen van troepenbewegingen en
resultaten van geallieerde bombardementen te vinden. Deze meldingen zijn in de regel
betrouwbaar, maar details (datum van gebeurtenis en aantallen bommen e.d.) wijken
regelmatig af. Een tweede bron (vrijwel altijd een luchtfoto) wordt meestal geraadpleegd
om het verdachte gebied beter af te kunnen bakenen.

Figuur 3.2.3-I. Kenmerkende archiefstukken uit collectie 575: indicatieve kaarten met verdedigingswerken en
uitgewerkte rapporten van het verzet met details over waargenomen verdedigingswerken, opgestelde wapens,
etc. Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Vooronderzoek CE – Van Pallandtweg 1 Neerijnen

25 van 81

Collectie 708
De inhoud van de collectie is een samenraapsel van krantenberichten, artikelen, boekfragmenten en archiefstukken die bijeengebracht zijn rondom een specifiek bombardement. De betrouwbaarheid van de aanwezige documenten zal veelal variëren. Per situatie/bron zal bekeken moeten worden hoe groot de betrouwbaarheid daadwerkelijk is.
Collectie 709
De inhoud van deze toegang bestaat in hoofdzaak uit kopieën van stukken afkomstig uit
andere archieven, voornamelijk The National Archives. Voor de betrouwbaarheid van
deze stukken wordt verwezen naar paragraaf 3.2.9.1. De betrouwbaarheid van de andere
aanwezige documenten zal veelal variëren. Per situatie/bron zal bekeken moeten worden
hoe groot de betrouwbaarheid daadwerkelijk is.
Collectie 801
Deze stukken bevatten voornamelijk documenten opgesteld door een luchtmachtofficier
die betrokken was bij de ruimingen. Deze stukken zijn zorgvuldig opgesteld en betrouwbaar.
Geraadpleegde collecties en inventarissen van het NIMH
Collectie 409
Collectie 409 van dit archief is niet geraadpleegd. Er zijn geen aanwijzingen in de literatuur en andere archieven gevonden, die duiden op grondgevechten of artilleriebeschietingen in mei 1940 binnen het onderzoeksgebied. Zodoende wordt verwacht dat deze
collectie van het NIMH geen aanvullende informatie heeft met betrekking tot het onderhavige onderzoeksgebied.

Collectie 575
In collectie 575 zijn de volgende inventarissen geraadpleegd.
Collectie 575
“Duitse verdedigingswerken in Nederland en rapporten van het Bureau Inlichtingen te Londen (1940-1945)”
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
Relevant
Geen relevante inventarisnummers aangetroffen

Collectie 708
In collectie 708 “Luchtoorlog 1940-1945” zijn de volgende inventarissen geraadpleegd.
Collectie 708 “Luchtoorlog 1940 – 1945”
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
23
Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardementen, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005
N.B. Alfabetisch geordend op geografische naam
23 Algemeen
24
Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardementen, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005
24 Aalten - Doetinchem
25
Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardementen, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005
25 Eindhoven – Kruiningen
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Relevant
Nee, 1

Nee, 1

Nee, 1

26 van 81

Collectie 708 “Luchtoorlog 1940 – 1945”
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
26
Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardementen, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005
26 Leersum - Nijmegen
27
Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardementen, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005
27 Ophemert - Roosendaal
28
Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardementen, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005
28 Rotterdam
29
Stukken betreffende de gevolgen van oorlogshandelingen waaronder bombardementen, in en boven verschillende Nederlandse gemeenten en streken, 1940 – 2005
29 Schagen - Zoetermeer

Relevant
Nee, 1

Nee, 1

Nee, 1

Nee, 1

Collectie 709
In collectie 709 “De Bruin” zijn de volgende inventarissen geraadpleegd.
Collectie 709
“Collectie De Bruin”
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
11
Luchtaanvallen op het eiland Rozenburg (Rotterdam), zomer 1940
12
Luchtaanval op Kamp Amersfoort
13
Verslagen van het bombarderen van Enschede
14
Bombardement op Nijmegen, Arnhem, Deventer en Enschede
15
Luchtaanvallen en bombardementen op Twello en omgeving
16
Bombardement op het vliegveld Deelen
17
Bombardement op de Wijhese veer (IJssel)
18
Processen-verbaal opgesteld door de politie van Deventer betreffende de schade
door geallieerde luchtaanvallen
19
Computeruitdraai Luchtoorlog Deventer en omgeving, 1944-1945
20
Computeruitdraai over luchtaanvallen op Oost-Nederland door de 2nd Tactical Air
Force
21
Bombardement op Goor
22
Luchtaanvallen van middelzware bommenwerpers in Gelderland en Overijssel
23
Kopie van het gevechtsverslag van Flak-Abteilung 331van 6 t/m 13 april 1945 in de
omgeving van Deventer
24
Brochure van de gemeente Apeldoorn Informatie over de bevrijding van Apeldoorn
25
Uittreksel uit het oorlogsdagboek van de 48 Highlanders of Canada betreffende de
bevrijding van de gemeenten Apeldoorn en Voorst
26
Correspondentie betreffende de Duitse verdediging in de omgeving van Deventer
tijdens operatie Cannonshot
29
Computeruitdraai Luchtoorlog Deventer en omgeving vliegtuigcrashes 1940-1945
32
Documentatie over de bergingswerkzaamheden van de Koninklijke Luchtmacht
33
Reconstructie van het neerschieten van een Engelse Halifax bommenwerper boven
Amstelveen op 16 juni 1944
83
Register of Missing Aircraft opgesteld door het Office of Research Service (ORS) van
de RAF
85
Aanval van 109 Squadron op de elektriciteitscentrale van Lutterade (Geleen). Het
betrof de eerste "Oboe" calibratietest uitgevoerd door zes Mosquitoes
91
Overzicht van RAF Bomber Command acties op ondermeer Waalhaven, Ypenburg,
Den Haag, Maastricht, Breda en Eindhoven
92
Overzicht van RAF aanvallen op Nederlandse vliegvelden
94
Samenvatting van acties door 2 Tactical Air Force op Walcheren
96
Samenvatting van de 2 Tactical Air Force over de Duitse aanval op Nederlandse en
Belgische vliegvelden op 1 januari 1945 ('Operatie Bodenplatte')
97
Aanvallen van 2 Bomber Group op Duitse troepen ter ondersteuning van de
geallieerde luchtlandingen in Nederland
99
Escorte acties van 12 Fighter Group naar Schiphol
101
Acties van 83 Group gericht tegen doelen in Zuid-Nederland
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Relevant
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 2
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 2
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 2
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
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Collectie 709
“Collectie De Bruin”
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
102
Situatie bij 83 Group na de Luftwaffe aanval op 1 januari 1945 ('Operatie Bodenplatte') betreft de vliegvelden Volkel, Eindhoven en Heesch
104
Acties van 121 Wing vanaf vliegveld Volkel met speciale aandacht voor de Sinterklaasviering
105
Acties van 125 Wing boven Duitsland en bezet Nederland
107
Aanvallen door 7 Squadron op de vliegvelden Volkel en Soesterberg
108
Bombardement op Gilze-Rijen door 9 Squadron
109
Aanvallen door 9 (SAAF) Squadron in de omgeving van Arnhem, Nijmegen en
Eindhoven
110
Bombardement op vliegveld Soesterberg door 10 Squadron
111
Acties van 322 (Dutch) Squadron in de omgeving van Oost-Nederland
112
Bombardement op vliegveld Deelen door 44 (Rhodesia) Squadron
113
Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 83 (Pathfinder Force) Squadron
114
Bombardement op de IJsselbruggen van Deventer
115
Bombardement door 106 Squadron op Gilze-Rijen en Deelen
117
Bombardement op vliegbasis Eindhoven door 158 Squadron
119
Aanvallen van 180 Squadron op de veerboot van Breskens naar Vlissingen, ZuidBeveland en de haven van Breskens, respectievelijk 11, 12 en 15 september 1944
120
Aanvallen door 193 Squadron op Amersfoort en Amsterdam (Gestapo hoofdkwartier)
121
Acties van 198 Squadron vanaf Gilze-Rijen op bezet Nederland
122
122 Aanvallen door 266 (Rhodesian) Squadron op Rotterdam (Gestapo hoofdkwartier) en spoorwegknooppunt Bussum
123
Stationering en vliegoperaties van 198 Squadron vanaf Gilze-Rijen en Kluis
124
Acties van 247 (China-British) Squadron vanaf vliegveld Eindhoven boven bezet
gebied
126
Acties van 320 (Dutch) Squadron
127
Acties van 322 (Dutch) Squadron
128
Aanvallen van 331 (Norge) Squadron vanaf vliegveld Woensdrecht
129
Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 463 (RAAF) Squadron
130
Bombardement op vliegveld Gilze-Rijen door 467 (RAAF) Squadron
131
Bombardement op Volkel door 582 Squadron
132
Bombardement op Westkapelle door 582 Squadron
133
Aanvallen van 602 (City of Glasgow) Squadron op spoorweg verbindingen in het
westen van Nederland
134
Acties van 605 Squadron boven Nederland
135
Acties van 609 Squadron vanaf Gilze-Rijen
136
Aanval op de elektriciteitscentrale van Amsterdam door RAF Ventura bommenwerpers van 613 Squadron
138
Aanvallen door 627 Squadron op Gilze-Rijen, Deelen, IJmuiden en Eindhoven
139
Vliegoperaties in Oost-Nederland van 652 Squadron (Air Observation Post) de
eenheid vloog met Austers
140
Operations Record Book van RAF Station Kenley met Wing Commander J.E. "Johnny"
Johnson
141
Rapport van de Engelse luchtmachtattaché over de Duitse invasie in Nederland
142
'Order of Battle' van de 2 Tactical Air Force op stand datum
143
Overzicht van aanvallen uitgevoerd door 2 Tactical Air Force in Nederland
145
Verslag van Sir Arthur Conningham betreffende de operaties van 2 Tactical Air Force
tussen 6 juni 1944 - 9 mei 1945
147
Bombardement op de Rotterdamse haven "Het vergeten bombardement"
148
Inlichtingenrapport van RAF Fighter Command van aanvallen op de vliegvelden
Soesterberg, Eindhoven, Deelen, Venlo en Twente (Enschede)
149
Inlichtingenrapport van het USAAF bombardement op Schiphol
150
Airbone Operation "Market" in Holland
151
Inlichtingenrapport over Schiphol
* Ook over andere vliegvelden in Nederland, wo. Gilze-Rijnen, Deelen, Leeuwarden,
Volkel, Twente, Eindhoven, etc..
152
Inlichtingenrapport over Nederlandse vliegvelden
153
Inlichtingenrapport over de Luftwaffe aanval gericht tegen geallieerde vliegvelden in
Zuid-Nederland en België, operatie 'Bodenplatte'
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Collectie 709
“Collectie De Bruin”
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
160
Evaluatie van de luchtverdediging van Groot-Brittannië door RAF Fighter Command
na de 'Slag om Engeland'
161
Verdediging van Groot-Brittannië tegen aanvallen van Duitse V-wapens (Rocket and
Flying Bomb)
162
Laatste aanvallen met V-wapens op Londen
163
Kwantitatieve gegevens van de Special Operations Executive (SOE) over zogenaamde special Duty Operations vanuit Groot-Brittannië naar Frankrijk, België en
Nederland (Englandspiel)
164
Zeven combat reports van J.E. "Johnny" Johnson
165
Dagboek van Brigadier John W. Hackett commandant van de Engelse . 4 Parachute
Brigade tijdens operatie Market-Garden (slag om Arnhem)
166
Dagboek van het Engelse 3 Regiment Royal Artillery in Zeeland (Vlissingen,
Walcheren, West Kapelle)
167
Dagboek en inlichtingenrapporten van 1 Canadian Corps in Nederland. Overgave van
Generaal Blaskowitz op 5 mei 1945 en de onderhandelingen in Achterveld over
voedseldroppings op 6 mei 1945
168
Slagorder (order of Battle) van 1 Canadian Corps
169
Dagboek van 1 Canadian Infantry Division (Reichswald, Heesch, Tilburg, Nijmegen,
Cleve, Beek, IJssel, Apeldoorn, Emmerich, Elten, Laag-Keppel, Zutphen, Doesburg,
Deventer, Arnhem, Beekbergen, Otterloo, Nijkerk, Garderen, Amersfoort)
170
Dagboek van 1 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, Zutphen, Cleve, Emmerich,
IJssel, Apeldoorn, IJsselmeer)
171
Dagboek van 2 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, Emmerich, Toldijk, Zutphen,
Deventer, Cleve, Gorsel, Apeldoorn, Arnhem, IJssel, Wilp, Dieren, Otterloo)
172
Dagboek van 3 Canadian Infantry Brigade (Reichswald, IJssel, Apeldoorn)
173
Dagboek van het Canadese onderdeel Carlton and York Regiment (Reichswald,
Emmerich, IJssel, Bocholt, Zutphen, Deventer, Batmen, Achterhoek)
174
Dagboek van het 1 Canadian Scottish Regiment (Zutphen, Batmen, Deventer,
Schalkhaar, Wijhe, IJssel, Zwolle, Raalte, Hattem, Groningen, Siddeburen, Wagenborgen)
175
Dagboek van het Canadese onderdeel The Loyal Edmonton Regiment (Zutphen,
Voorst, IJssel, Deventer, Dieren, Ellecom)
176
Dagboek van het Canadese onderdeel The Hastings and Prince Edward Regiment
(Reichswald, Apeldoorn, Nieuw Millingen, Elspeet, Barneveld, Amersfoort, IJmuiden,
Amsterdam, Santpoort, Haarlem)
177
Dagboek van het 48 Highlanders of Canada (Reichswald, Tilburg, Den Bosch, Uden,
Mook, Deventer, Zutphen, Nijmegen, Twello, Wilp, Steenkamer, Voorthuizen, Stroe,
Harderwijk, Elspeet, Apeldoorn)
178
Dagboek van het Princess Patricia's Canadian Light Infantry (Reichswald, Nijmegen,
Baak, Elten, Zutphen, Emmerich, Baak)
179
Dagboek van de Canadese eenheid 1 Bataljon of The Regina Rifle Regiment
(Emmerich, Doetinchem, Zutphen, Steenderen, Deventer, Zevenaar, Bathmen,
Zwolle, Ittersum, Meppel, Rouveen, Steenwijk, Groningen)
180
Dagboek van het Royal Canadian Regiment (Reichswald, Zutphen, Deventer,
Emmerich, Apeldoorn, Garderen)
181
Dagboek van de Canadese eenheid Royal 22 Regiment (Zutphen, rivier IJssel,
Apeldoorn)
182
Dagboek van de Seaforth Highlanders of Canada (Reichswald, Beek, IJssel, Zutphen,
Baak, Deventer, Voorst, Apeldoorn)
183
Dagboek van de Canadese eenheid Nova Scotia Regiment (Reichswald, Nijmegen,
Hummelo, Zutphen, rivier IJssel, Apeldoorn, Barneveld)
184
Dagboek van de Canadese eenheid The Royal Winnipeg Rifles (Bocholt, Didam,
Zevenaar, Wijhe, Almelo, Deventer, Raalte, Leeuwarden, Groningen, Meppel,
Emden, Oldenburg, Nieuwenschans)
185
Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Kurt Student (commandant
Legergroep H)
186
Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Hermann Plocher (commandant
6de Parachutisten Divisie)
187
Korte historisch overzicht over de bezetting van Noordwest-Nederland door het 1
Canadese Legerkorps
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Collectie 709
“Collectie De Bruin”
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
188
Eindrapport van de gevechtshandelingen in Noordwest Europa van de commandant
van 1 Canadese Leger generaal H.D.G. Grear aan de Canadese Minister van
Defensie generaal A.G.L. Mc Naughton
189
Ontsnappingsverslag van de Nederlandse piloot bij de RAF Bram 'Bob' van der Stok
uit het Duitse krijgsgevangenenkamp Stalag Luft III (Sagan), zie ook inventarisnummer 51
190
Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Von Massow (commandant van
de Luftwaffe pilotenopleiding)
191
Verhoor van de gevangengenomen Duitse veldmaarschalk Erhard Milch (verantwoordelijk voor de vliegtuigproductie)
192
Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Karl Bodenschatz (commandant
Luftwaffe)
193
Verhoor van de gevangengenomen Duitse generaal Adolf Galland (commandant
Jagdflieger)
194
Operatie Regan (later Fabian), betreft de informatievergaring rondom Utrecht door
een vierkoppige SAS eenheid
195
Verslag van de uitvoering van operatie Keystone (bedoeld om verwarring te stichten
in het gebied tussen Amersfoort en de IJssel)
196
De planning van operatie Keystone (bedoeld om verwarring te stichten in het gebied
tussen Amersfoort en de IJssel)
197
Bijdrage van RAF 38 Group aan operatie Keystone (bedoeld om verwarring te
stichten in het gebied tussen Amersfoort en de IJssel) en operatie Amherst (inzet
van twee regimenten Franse parachutisten in Drenthe)
198
Overzicht SOE operaties in Europa
199
Overzicht van de SOE operaties in Nederland voor het opzetten van een inlichtingenen sabotagenetwerk (Englandspiel)
200
Overzicht van SOE operaties in Europa
201
Rapport van operatie Market Garden
202
Rapport over operatie Market met commentaar en aanbevelingen en een verslag
over de inzet van het Britse Glider Pilot Regiment bij operatie Market Garden
203
Rapport van Amerikaanse generaal James M. Gavin over de inzet van zijn 82
Airborne Division 'All American' bij operatie Market Garden
204
Rapport over de luchtondersteuning bij operatie Market
205
Verhoorverslagen van gevangengenomen Duitse militairen in Noord-Afrika waaronder de commandant van het Afrika Korps generaal Ludwig Crüwell en kolonel Rudolf
Buhse. Alle verslagen betreffen hun aandeel in de strijd van de luchtlandingstroepen
in en om Den Haag in mei 1940

Relevant
Nee, 2

Nee, 2

Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2

Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2

Collectie 801
In collectie 801 zijn de volgende inventarissen geraadpleegd.
Collectie 801 Bergingen
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
2
Brief van het hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken aan de commandant
materieel luchtmacht betreffende het opruimen van vliegtuigwrakken in Oostelijk
Flevoland
3
Brief van de minister van Financiën aan de gemeentebesturen en de Landrost van
het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder betreffende de vergoeding van de
kosten voor het verwijderen van ontplofbare stoffen uit de Tweede Wereldoorlog
5
Brief van B.J.M. baron van Voorst tot Voorst aan W.A. Mateman betreffende een
opgegraven Typhoon motor in 1981
6
Brief van A. Jansen aan J.M. van de Berg betreffende het verstrekken van inlichtingen over Luftwaffe-crashes waarbij de bemanning niet is geborgen, ten behoeve van
het opstellen van een meerjarenplan voor de te verrichten opgravingen door de
Koninklijke Luchtmacht
7
Brief van L. Elferich van de gemeente Rotterdam aan S.F.M. Plantinga van het
Algemeen Rijksarchief betreffende de vindbaarheid van alle rapportages van de
Rotterdamse Luchtbescherming aan de centrale leiding
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Relevant
Nee, 2

Nee, 2

Nee, 2
Nee, 1

Nee, 2
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Collectie 801 Bergingen
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
11
Gevonden lijken en voorwerpen opgemaakt door de Marechaussee Gewest Arnhem –
Groep Vollenhove – Post Urk
12
Bergingsrapporten van diverse vliegtuigen
13
Onderzoeksrapporten naar vliegtuigwrakken
14
Gevonden vliegtuigdelen vermoedelijk afkomstig van een vliegtuig uit de Tweede
Wereldoorlog
18
Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van
neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Amstelveen
20
Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van
neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Houtrakpolder te
Amsterdam
21
Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van
neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: IJsselmeer
28
Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van
neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Vijfhuizen
30
Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van
neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Zuiderzee
31
Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden op het gebied van
neergestorte vliegtuigen op diverse plaatsen in Nederland: Zuid-Flevoland
35
"Vliegtuigverliezen tijdens Market Garden", geschreven door Leo Zwaaf
45
Overzichten van de in de periode 1960-1993 geborgen vliegtuigwrakken
48
Stukken betreffende de Stichting Dutch Aircraft Examination Group (DAEG)

Relevant
Nee, 4
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 2
Nee, 2

Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2

Leemte in kennis archief NIMH
 Geen.

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Er zijn in het archief van het NIMH geen relevante gebeurtenissen aangetroffen.
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3.2.4 Nationaal Archief Den Haag
In het Nationaal Archief van Den Haag is onder toegang 2.04.53.15 – “Binnenlandse
Zaken” een collectie berichten beschikbaar van gemeentes gericht aan Rijksinspectie
Luchtbescherming te Den Haag. Dit zijn meldingen van de gemeentes en provincies
betreffende gebeurtenissen waarbij voorwerpen vanuit de lucht in de gemeente terecht
zijn gekomen, vliegtuigbeschietingen en bombardementen. De stukken betreffen voornamelijk de periode 1940-1943. Deze stukken voegen weinig tot niets toe aan de processen-verbaal van de Luchtbeschermingsdienst van de gemeentes zelf, maar wanneer die
stukken verloren zijn gegaan, zijn de stukken uit het Nationaal Archief een waardevolle
bron van informatie. Zodoende zijn de stukken van deze toegang verplicht te raadplegen
conform de richtlijnen van het Procescertificaat.
Toegangen 2.04.110 en 2.13.210 bevatten lijsten, overzichten en krantenartikelen van
tijdens de na de oorlog aangetroffen en geruimde explosieven. Beiden vermelden in de
regel weinig details, maar kunnen soms als bevestiging van andere bronnen dienen. Het
raadplegen van de krantenartikelen uit de toegang 2.04.110 is verplicht conform de
richtlijnen van het Procescertificaat.
Toegangen 2.05.44 en 2.13.71 betreffen verslagen van bombardementen op Nederlands
grondgebied zoals gerapporteerd aan en door Nederlandse autoriteiten in Groot Brittannië. Er zijn documenten die overzichten van uitgevoerde aanvallen in een maand geven,
of juist gedetailleerd verslag leggen van één specifieke aanval. Daarbij is voornamelijk
informatie van de geallieerde luchtmacht gebruikt, soms ten dele aangevuld met informatie uit Nederland (waarschijnlijk verkregen via het verzet).

Betrouwbaarheid van de bron
Archiefstukken uit toegang 2.04.53.15 betreffen in de regel samenvattende rapporten,
gebaseerd op de originele rapporten. Hierbij kan gedacht worden aan een stuk van de
burgemeester, waarin de gebeurtenissen van een maand worden samengevat en gerapporteerd aan de provincie of de autoriteiten in Den Haag. Hierbij bestaat de kans op
fouten bij het overnemen en samenvatten van informatie. De gebeurtenis zelf is daarmee
betrouwbaar, maar de details minder. Details (aantallen explosieven, exacte locaties,
e.d.) worden in de regel als minder betrouwbaar gezien, tenzij de omschrijving dermate
gedetailleerd is, dat gesteld kan worden dat het letterlijk over is genomen uit het oorspronkelijke proces-verbaal. Indien dergelijke details niet zijn gegeven, verdient de
voorkeur om bevestiging van de details middels een tweede bron te verkrijgen.
De meeste informatie in toegang 2.04.110 zijn krantenartikelen, geschreven door leken
op het gebied van explosieven. De ervaring leert dat krantenartikelen vaak niet kloppen.
De informatie uit deze bron wordt alleen gebruikt als tweede, bevestigende bron.
Toegang 2.13.210 levert redelijk betrouwbare informatie op maar gezien de betrekkelijk
spaarzame details zal de bruikbaarheid in veel gevallen beperkt zijn.
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Voor toegangen 2.05.44 en 2.13.71 geldt iets vergelijkbaars als voor toegang
2.04.53.15. De informatie is gebaseerd op wat de geallieerde luchtmacht en het verzet
leverden. Hoewel redelijk betrouwbaar, kan daarbij informatie verloren zijn gegaan,
incompleet zijn of minder gedetailleerd dan de originele documenten. Het verdient
daarom de voorkeur om de originele bron te hanteren.

Geraadpleegde toegangen en inventarissen van het Nationaal Archief Den Haag
Toegang 2.04.53.15 – Binnenlandse Zaken; Inspectie Bescherming Bevolking tegen
Luchtaanvallen, 1937-1946
Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken)
Relevant
38
Inkomen en minuten van uitgegane brieven van en aan diverse overheidsinstellingen
Nee, 1
Commissaris der koningin in de provincie Gelderland
73
Meldingen en proces-verbaal ontvangen van gemeenten over geallieerde luchtactiviNee, 1
teiten 1940-1941: Gelderland
Toegang
Inv. Nr.
5
20
21
22
28
47
48

49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

59

60
61
62

2.04.110 - BiZa / Korps Hulpverleningsdienst 1945-1974
Omschrijving archiefstuk(ken)
Correspondentie van de Hulpverleningsdienst. 1959-1974
Registers met krantenknipsels inzake explosieven. Z.d.
Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1945-1947
Registers met krantenknipsels inzake explosieven. 1957-1959
Verzameling krantenknipsels inzake de Hulpverleningsdienst. [1947-1970]
Stukken betreffende de bewaking van munitiedumps. 1947
Stukken betreffende een regeling voor toekenning van een vergoeding aan burgers in
de gemeente Muiden voor geleden schade door een ontploffing van munitie op 17
januari 1947. 1947-1948
Stukken betreffende onderzoeken naar explosieven die in handen van burgers zijn
gekomen. 1947-1960
Stukken betreffende een zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat door het
bergingsbedrijf Gebroeders Bijker N.V. en B.C.A. van den Oever met betrekking tot
koop en berging van het wrak van de Engelse torpedojager Valentine in de Schelde.
1954
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Tilburg en Kring Venlo, 1954 dec. - 1955 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Tilburg en Kring Venlo, 1955 dec. - 1956 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Tilburg en Kring Venlo, 1956 dec. - 1957 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1954 dec. - 1955 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1955 dec. - 1956 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Barneveld, Kring Zeeland en Kring Amsterdam, 1956 dec. - 1957 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Barneveld, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1957 dec. - 1958 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem/Nijmegen, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1958 dec. 1959 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem/Nijmegen, Kring Barneveld, Kring Amsterdam, Kring Tilburg en Kring
Venlo, 1959 dec. - 1960 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem, Kring Amsterdam, Kring Tilburg, 1960 dec. - 1961 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1961 dec. - 1962 dec.
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1962 dec. - 1963 dec.
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Relevant
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1

Nee, 1
Nee, 1

Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 1

Nee, 2

Nee, 2
Nee, 1
Nee, 2
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Toegang 2.04.110 - BiZa / Korps Hulpverleningsdienst 1945-1974
Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken)
63
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1963 dec. - 1964 dec.
64
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1964 dec. - 1965 dec.
65
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1965 dec. - 1966 dec.
66
Registers inzake meldingen van geruimde explosieven. 1954-1967
Kring Arnhem, Kring Nijmegen, Kring Tilburg en Kring Venlo, 1966 dec. - 1967 dec.
68
Stukken betreffende het dumpen van munitie in zee. 1960-1971
69
Stukken betreffende de inhuur van de Hulpverleningsdienst door Rijkswaterstaat
Directie Wegen voor het ruimen van explosieven. 1967-1971
72
Stukken betreffende het ruimen van een bom door Engelse militairen op Nederlands
grondgebied. 1969
74
Stukken betreffende het ruimen van explosieven in de kuststrook. 1970
77
Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van het Tweede-Kamerlid Roethof
inzake het te laat ruimen van explosieven bij een flatgebouw te Leiden. 1972

Relevant
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 2
Nee, 2
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1

Toegang 2.05.44 – Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap / Ambassade in
Groot-Brittannië (en Ierland tot 1949), 1813-1954
Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken)
Relevant
1414
Stukken betreffende luchtbombardementen van de R.A.F. op Nederland. 1940-1945.
Nee, 1
Toegang 2.13.71 – Inventaris van de archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [19401941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen
[1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)
Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken)
Relevant
368
Stukken betreffende luchtbombardementen in Nederland. 1941, 1944-1945
Nee, 1
576Stukken betreffende luchtaanvallen op en inundaties van Nederland. 1940-1945
Nee, 1
577
Toegang 2.13.210 – Ministerie van Defensie: Commissie van Proefneming, 1867-1942
Inv. Nr. Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

23

Staten houdende opgaven van plaatsen waar mogelijk onontplofte projectielen zijn
gevonden, die wel of niet geruimd zijn, 1940

Ja

24

Stukken betreffende het ruimen van landmijnen en het beschikbaar stellen van
personeel, ingedeeld naar gebied, 1940

Nee, 1

25

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake aanvragen tot het ruimen van
onontplofte (water)mijnen en personeelsaangelegenheden, 1940

Nee, 1

26

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake aanvragen tot het ruimen van
onontplofte (water)mijnen en personeelsaangelegenheden, 1941

Nee, 1

27

Lijsten met opgave van voorhanden springstoffen toebehorende aan de afdeling tot
het onschadelijk maken van niet gesprongen munitie, vliegtuigbommen, aanwezig in
het Kruithuis te Delft, 1941-1942

Nee, 2

28

Lijsten met opgave van personeel en afwikkeling van de afdeling belast met het
onschadelijk maken van niet gesprongen munitie en vliegtuigbommen, 1941-1942

Nee, 1

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische
tabel in bijlage 3.
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3.2.5 Semistatische archiefdiensten van Ministerie Defensie te Rijswijk
In de periode van 1945-1972 werden de munitieruimingen uitgevoerd door verschillende
instanties, die de ruiminggegevens zelf bijhielden. De gegevens, indien nog voorhanden,
zijn nooit centraal gearchiveerd en ontsloten. Een klein deel bevindt zich in het Archief
Mijn- en Munitie Opruimings Dienst (“MMOD”) van het Semistatisch archief van het
Ministerie van Defensie te Rijswijk, waarin de ruimingen in de periode 1945-1947 zijn
ontsloten. Soms worden in andere archieven ook ruiminggegevens aangetroffen, maar
het overgrote deel van deze gegevens is niet meer te achterhalen. Daarom bestaat er
een hiaat in de informatie over munitieruimingen voor de periode 1947-1972. Conform
de WSCS-OCE dient het Semistatische archief van het Ministerie van Defensie te Rijswijk
altijd geraadpleegd te worden.

Betrouwbaarheid van de bron
De ruimingsrapporten van de MMOD (periode 1945-1947) worden als zeer betrouwbaar
gezien wat betreft de gebeurtenis en het soort gemelde explosief. De locatieaanduidingen
van aangetroffen explosieven zijn in de regel echter onnauwkeurig (vaak het adres van
het perceel waar het explosief is aangetroffen, soms een centraal meldpunt zonder
aanduiding van de locatie van het explosief) waar in bepaalde gevallen rekening mee
gehouden dient te worden in de afbakening van een verdacht gebied. De ruiming van
explosieven door deze instantie zijn echter zeer betrouwbare (contra)indicaties voor de
conclusies ten aanzien van het onderzoeksgebied.

Geraadpleegde archief in het Semistatisch archief van het Ministerie van Defensie
In dit archief is het archief van de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst (MMOD) 1945-1947
geraadpleegd.

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Voor de aangetroffen relevante meldingen wordt verwezen naar de chronologische tabel
in bijlage 3.
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3.2.6 Archief van de EOD
Vanaf de jaren zeventig heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (“EOD”) de
ruimingen van explosieven uitgevoerd, gerapporteerd en gearchiveerd. Deze munitie
opruimingsrapporten (“MORA’s”) van de EOD zijn de belangrijkste bron van informatie
voor het achterhalen van munitieruimingen vanaf 1972. Tevens beschikt de EOD over
mijnenkaarten, waarin de bekende geregistreerde mijnenvelden zijn opgenomen met
bijbehorende rapportages betreffende de ruimingen van deze velden. Conform de WSCSOCE dient het archief van de EOD altijd geraadpleegd te worden.

Betrouwbaarheid van de bron
Ruimingsrapporten/mora’s
De ruimingsrapporten van de EOD (vanaf 1970) worden als zeer betrouwbaar gezien wat
betreft de gebeurtenis en het soort gemelde explosief. De locatieaanduidingen van
aangetroffen explosieven zijn in de regel echter onnauwkeurig (vaak het adres van het
perceel waar het explosief is aangetroffen, soms een centraal meldpunt zonder
aanduiding van de locatie van het explosief) waar in bepaalde gevallen rekening mee
gehouden dient te worden in de afbakening van een verdacht gebied. De ruiming van
explosieven door deze instantie zijn echter zeer betrouwbare (contra)indicaties voor de
conclusies ten aanzien van het onderzoeksgebied.
Mijnenkaarten
De mijnenkaarten zijn over het algemeen betrouwbaar, hoewel vaak niet nauwkeurig
ingetekend. Dit laatste is – indien noodzakelijk voor de juist analyse en/of afbakening
van een verdacht gebied – aan te passen. De achterliggende stukken betreffen in de
regel echter regelmatig de legrapporten van de betreffende Duitse eenheden, met exacte
en specifieke informatie over het veld. Ook de rapporten van de ruimingen van de velden
zijn over het algemeen vaak vrij specifiek, met vermelding van uitvoerenden, datum
ruiming, aantallen en soorten mijnen, eventueel ontbrekende mijnen en toelichting
waarom men vermoedde dat er mijnen ontbraken.

Figuur 3.2.6-I. Legrapport van mijnenvelden. Bron: EOD.
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Geraadpleegde bronnen bij de EOD
Zowel de MORA’s als de mijnenkaarten zijn geraadpleegd.

Leemte in kennis EOD-archief
 De locatieaanduidingen op de MORA’s zijn onbetrouwbaar en zelfs met juiste
gegevens, zijn ze soms verkeerd gearchiveerd. Er kunnen dus MORA’s gemist zijn,
omdat ze op een verkeerd adres zijn geregistreerd.
 MORA’s die geregistreerd zijn met als locatieaanduiding het politiebureau zijn niet
geraadpleegd. Dit betreft explosieven die bij de politie zijn ingeleverd, door de
politie naar kantoor meegenomen, in beslag genomen wapens en andere
naoorlogse explosieven. Deze zijn niet te linken aan een locatie of
oorlogshandeling uit WOII en daarom niet bruikbaar voor het onderzoek.

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Voor de aangetroffen relevante meldingen wordt verwezen naar de tweede tabel in
bijlage 3.
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3.2.7 Historische verenigingen en heemkundekringen
Vaak hebben historische verenigingen of heemkundekringen periodieken waarin een tal
van onderwerpen aan bod komen, waaronder de Tweede Wereldoorlog. Het verschilt per
vereniging en locatie hoe uitgebreid de betreffende informatie is. Zo hebben sommige
verenigingen leden die een speciale interesse in WOII hebben en zijn andere verenigingen meer toegespitst op andere onderwerpen.

Betrouwbaarheid van de bron
In deze archieven wordt zeer uiteenlopende informatie aangetroffen van zeer uiteenlopende bronnen en betrouwbaarheid. Indien er geen tweede bron is, die een melding uit
een dergelijke bron bevestigd, is de betrouwbaarheid van de informatie in de analyse in
bijlage 3 toegelicht en onderbouwd.
Geraadpleegde historische verenigingen en/of heemkundekringen
Voor onderhavig onderzoek is er geen historische vereniging of heemkundekring geraadpleegd. Bij de Historische Kring West-Betuwe geen relevante publicaties aangetroffen
met betrekking tot het onderzoeksgebied.
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3.2.8 Defence Overprintkaarten
Tijdens WOII werden door de geallieerden kaarten van strategische gebieden gemaakt op
basis van luchtfoto-interpretaties, aangevuld met informatie die men via het verzet
kreeg. Dergelijke kaarten betroffen topografische kaarten met daarin gemarkeerd de
locaties van Duitse verdedigingswerken, vaak met details van aantallen, soorten en
maten van geschutsopstellingen.

Betrouwbaarheid van de bron
De bron wordt als vrij betrouwbaar gezien, aangezien de luchtfoto-interpretaties door
zeer ervaren specialisten werd gedaan, waarbij hun expertise werd gecombineerd met
waarnemingen van het verzet ter plaatse.

Geraadpleegde kaarten
Onderstaande kaarten uit de Library and Archives Canada zijn geraadpleegd.
Defence Overprint kaarten
Kaart. Nr.
Omschrijving kaarten

Relevant

5 S.W.

Ja

Tiel, 10 Januari 1945, 25.000

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische
tabel in bijlage 3.
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3.2.9 Overige Nederlandse archieven
Naast de reeds vermelde archiefinstellingen, zijn er nog andere uiteenlopende archiefinstellingen in Nederland die relevante informatie voor vooronderzoek (kunnen) bevatten.
Dit betreft vaak kleinere archieven van bijvoorbeeld lokale musea, het NS-archief en
soms zelfs privé-archieven. Dergelijke archieven zijn niet voor elke locatie aanwezig en
er is conform WSCS-OCE geen verplichting ze te raadplegen.

3.2.9.1 Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (Brandweerarchief)
Door de brandweer is een chronologisch overzicht opgesteld van grootschalige ongevallen in Nederland waarin gebeurtenissen zijn opgenomen met een som van doden en
gewonden groter of gelijk aan tien. Uitgangspunt voor dit criterium is dat een dergelijk
aantal slachtoffers vraagt om een enigszins omvangrijke en gecoördineerde inzet van
medische hulpverlening. Deze lijst omvat ook de periode van WOII en aan WOII gerelateerde ongevallen in de periode hierna.
Betrouwbaarheid van de bron
De bron wordt als wisselend betrouwbaar gezien, aangezien de bronnen die gebruikt zijn
voor het opstellen van deze lijsten zeer divers zijn en variëren van gedigitaliseerde
kranten tot in archieven gevonden verslagen of dagboeken/rapporten van de Luchtbeschermingsdienst. Ook zitten er diverse vermeldingen uit secundaire literatuur bij.

Geraadpleegde documenten
Brandweerarchief
Omschrijving documenten
Branden met grote aantallen slachtoffers Nederland v8 1
Grootschalig verkort NBDC site aug 2015
Grootschalig 3 oorlogsjaren 40-45
Omgekomen leden LBV HVD BB

Relevant
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1
Nee, 1

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Er zijn in het archief geen relevante meldingen aangetroffen.
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3.2.10

Getuigenverklaringen

Interviews met ooggetuigen, die informatie hebben over de eventuele aanwezigheid van
neergestorte vliegtuigen, afgeworpen bommen en andere gevechtshandelingen binnen
het gebied, kan veel bruikbare informatie opleveren. Ruim 75 jaar na dato is het aantal
ooggetuigen echter zeer beperkt. Vanuit de WSCS-OCE is er geen verplichting om
getuigen te raadplegen.

Betrouwbaarheid van de bron
Eventuele ooggetuigen waren ten tijde van WOII meestal erg jong en bovendien vonden
de gebeurtenissen meer dan 75 jaar geleden plaats. Verklaringen van ooggetuigen zijn
daarom niet altijd betrouwbaar, waardoor een ooggetuigenverklaring altijd door een
tweede bron bevestigd dient te worden, of onderbouwd zal worden waarom een specifieke verklaring als betrouwbaar wordt gezien bij afwezigheid van een andere bron.

Geraadpleegde getuigen
Er zijn voor onderhavig onderzoek geen getuigen geraadpleegd.
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3.2.11

Buitenlandse archieven

In het buitenland zijn diverse archieven met uitgebreide informatie over WOII. Deze
bevatten archiefstukken, boeken en foto’s van oorlogshandelingen gemaakt of
buitgemaakt door de troepen van het land waar het betreffende archief staat. Aangezien
eenheden van diverse nationaliteiten op Nederlands grondgebied hebben gevochten,
bevatten deze archieven vaak informatie over het voorkomen van explosieven in
Nederland. De buitenlandse archieven betreffen de onderstaande drie en de buitenlandse
luchtfotoarchieven zoals in §3.3 vermeld.

3.2.11.1
The National Archives te Londen
The National Archives te Londen (verder “TNA”) is het officiële archief van GrootBrittannië, met informatie over de Britse geschiedenis tot meer dan 1.000 jaar geleden.
Hier zijn ondermeer operationele aanvalsgegevens te vinden met informatie over luchtaanvallen van de Royal Air Force (verder “RAF”) tijdens WOII. In dit archief dient conform het Procescertificaat een relevante onderzoeksinspanning verricht te worden betreffende informatie over door de RAF uitgevoerde luchtaanvallen in het onderzoeksgebied of
de directe omgeving. Hierbij dient gekeken te worden naar de stukken van Bomber
Command RAF, Coastal Command RAF, Fighter Command RAF/Air Defence Great Britain
en de Second Tactical Air Force. Tevens geldt dit archief als een aanvullende bron met
betrekking tot onderzoek naar geallieerde artilleriebeschietingen in de periode vanaf
september 1944. Wanneer er in overige bronnen indicaties zijn dat het onderzoeksgebied
in deze periode is getroffen door geallieerde artilleriebeschietingen, dienen de War
Diaries van de relevante geallieerde eenheden te worden geraadpleegd om detailinformatie aangaande deze beschietingen te verzamelen.
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Figuur 3.2.9.1-I. Voorbeeld van de verslaglegging van de resultaten van een luchtaanval uitgevoerd door de
RAF (in dit geval 197 Squadron van de 2nd Tactical Air Force). Per dag wordt vermeld welke piloten met welk
type toestel bij een aanval betrokken was, met geplande doelwit en waargenomen resultaten gerapporteerd.
Bron: The National Archives te Londen.

Betrouwbaarheid van de bron
Van de uitgevoerde luchtaanvallen zijn operationele aanvalsverslagen opgesteld. Hierin
staan vermeld welke vliegtuigen, op welke dag en welk tijdstip, met welke wapens en op
welk doelwit geacht werden een aanval uit te voeren. Daarnaast is achteraf door de
bemanning gerapporteerd wat ze gedurende hun vlucht daadwerkelijk hebben uitgevoerd. Wat betreft deel één – type en aantallen vliegtuigen, datum en tijd, soorten
wapens en het beoogd doelwit – zijn deze rapporten zeer betrouwbaar. Wat betreft deel
twee – daadwerkelijk uitgevoerde aanvallen – zijn de rapporten maar zeer beperkt
betrouwbaar en dienen door een tweede bron bevestigd te worden. Uit ervaring van T&A
en onderzoeken van de RAF blijkt dat het beoogde doelwit (zeker in het begin van WOII)
vaak niet gevonden werd en een verkeerd doelwit werd aangevallen. Daarnaast blijkt –
ook uit ervaring van T&A en onderzoeken van de RAF – dat de gemelde resultaten vaak
sterk overdreven waren.
Ook door de grondtroepen zijn verslagen opgesteld van hun acties en ervaringen, zoals
de War Diaries van de Britten en de After Action Reports van de Amerikaanse troepen.
Hier staan onder andere de bewegingen van de troepen in, of ze onder vuur lagen, waar
ze vijanden waarnamen, etc. De betrouwbaarheid wisselt. Meldingen dat men onder vuur
lag, zullen betrouwbaar zijn, echter locaties en meldingen van derden zijn minder betrouwbaar. Bij meldingen van locaties kunnen fouten van het kaartlezen naar voren
komen, of is de omschrijving te karig om te bepalen waar men zich bevond. Indien
locaties door derden gemeld werden, is de kans op fouten nog veel groter. Dit geldt ook
voor meldingen van derden over andere zaken, net als schattingen van de sterkte van de
vijand.
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Geraadpleegde toegangsnummers van het National Archives te Londen
Relevante zoekslag in gegevens van de RAF
Om te voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het doen van een relevant onderzoeksinspanning
in de gegevens van de RAF, zoals gesteld in het Procescertificaat, is Wardocs geraadpleegd. Zie §3.2.11.5 voor een nadere toelichting. De documenten van de hieronder
vermelde toegangsnummers, zijn door een onderzoeker van T&A geraadpleegd.
Toegangsnummer AIR 37 – 2nd Tactical Air Force: Registered files and reports
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
715-718
Daily Log Second Tactical Air Force, Sept. 1944 – May 1945

Relevant
Nee, 1

Leemte in kennis National Archives te Londen
 De gemelde aangevallen locaties zijn notoir onbetrouwbaar.
 De gemelde resultaten van de aanval zijn vaak sterk overdreven.

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Er zijn in het archief geen relevante meldingen aangetroffen.
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3.2.11.2
Library and Archives Canada
De Library and Archives Canada (“Ottawa”) te Ottawa is het officiële archief van Canada.
Hier zijn o.a. War Diaries van de Canadese eenheden en (lucht)foto’s van WOII ondergebracht.

Betrouwbaarheid van de bron
Hiervoor geldt hetzelfde als voor The National Archives te Londen met betrekking tot de
opgestelde verslagen van grondtroepen (zie §3.2.11.1) en hetzelfde als voor luchtfoto’s
in het algemeen zoals omschreven in §3.3.

Geraadpleegde toegangsnummers van Library and Archives Canada
Voor onderhavig onderzoek is het archief niet geraadpleegd.
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3.2.11.3
The National Archives and Records Administration te College Park
The National Archives and Records Administration (“NARA”) te College Park is het officiele archief van de Verenigde Staten. Hier zijn o.a. vluchtgegevens van luchtaanvallen van
de United States Army Air Forces en (lucht)foto’s van WOII te vinden.

Betrouwbaarheid van de bron
Hiervoor geldt hetzelfde als voor The National Archives te Londen met betrekking tot
vluchtgegevens (zie §3.2.11.1) en hetzelfde als voor luchtfoto’s in het algemeen zoals
omschreven in §3.3.

Geraadpleegde toegangsnummers van NARA te College Park
Dit archief is voor onderhavig onderzoek niet geraadpleegd, aangezien er op basis van de
geraadpleegde bronnen geen aanleiding was om aanvullende, relevante informatie in dit
archief te verwachten.
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3.2.11.4
Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg
Het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg bevat de informatie van de Duitse militaire
geschiedenis vanaf 1867. Conform de richtlijnen van het Procescertificaat dient ten
minste de collectie Lageberichte van de Luftwaffenführungsstab Ic geraadpleegd, die
meldingen bevat over bomafworpen op Nederlands grondgebied in de periode 10 mei
1940 - 10 november 1941

Betrouwbaarheid van de bron
Er zijn diverse soorten Duitstalige rapporten te vinden. Deze lopen uiteen van rapporten
opgesteld door een Duitse autoriteit op een locatie in Nederland die verslag legde van
gebeurtenissen ter plaatse (zoals een Ortskommandant) tot aan korte samenvattende
rapporten die naar Duitsland werden gestuurd om verslag te doen van de gebeurtenissen
(vaak luchtactiviteit) in Nederland. Voor deze rapporten geldt hetzelfde als voor de
archiefstukken uit gemeentearchieven, regionale archieven en het Nationaal Archief,
namelijk dat de gebeurtenis zelf betrouwbaar is, maar de betrouwbaarheid van de details
afhangen van de persoon die rapporteert en zijn positie.
Tevens bevat het archief enkele luchtfoto’s uit WOII. Hiervoor geldt hetzelfde als voor
luchtfoto’s in het algemeen zoals omschreven in §3.3.

Geraadpleegde inventarissen van het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg
RH24-88: LXXXVIII. Armeekorps
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
RH24-88/13
Tätigkeitsberichte Juni-Dezember 1942
RH24-88/70
Tätigkeitsberichte Januar-Juni 1943
RH24-88/78
Tätigkeitsberichte Juli-Dezember 1943
RH24-88/90
Tätigkeitsberichte Januar-Juni 1944
RH24-88/99
Tätigkeitsberichte Juli-August 1944
RL 2-II – Generalstab der Luftwaffe / Luftwaffeführungsstab, 1931-1945
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung)
4.3 Lagemeldungen, Lageberichte
4.3.1 Reichsgebiet und alle Fronten
Bandfolgetitel : Lageberichte alle Fronten.- Eigener und Feindeinsatz, Aufklärung
RL 2-II/205
9. - 21. Mai 1940
RL 2-II/206
22. - 27. Mai 1940
RL 2-II/207
28. Mai - 2. Juni 1940
RL 2-II/208
3. - 8. Juni 1940
RL 2-II/209
9. - 14. Juni 1940
RL 2-II/210
15. - 22. Juni 1940
RL 2-II/211
23. - 30. Juni 1940
RL 2-II/211a
1. - 6. Juli 1940
RL 2-II/212
7. - 20. Juli 1940
RL 2-II/213
21. Juli - 1. Aug. 1940
RL 2-II/1025
2. - 11. Aug. 1940
RL 2-II/1026
12. - 16. Aug. 1940
RL 2-II/214
15. - 22. Sept. 1940
RL 2-II/215
23. Sept. - 1. Okt. 1940
RL 2-II/216
3. - 13. Okt. 1940
RL 2-II/217
14. - 24. Okt. 1940
RL 2-II/218
25. Okt. - 4. Nov. 1940
RL 2-II/219
5. - 13. Nov. 1940
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RL 2-II – Generalstab der Luftwaffe / Luftwaffeführungsstab, 1931-1945
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
4 5. Abteilung (Ic; Feindaufklärung, Abwehr, geistige Betreuung)
4.3 Lagemeldungen, Lageberichte
4.3.1 Reichsgebiet und alle Fronten
Bandfolgetitel : Lageberichte alle Fronten.- Eigener und Feindeinsatz, Aufklärung
RL 2-II/220
14. - 19. Nov. 1940
RL 2-II/221
20. - 26. Nov. 1940
RL 2-II/222
27. Nov. - 3. Dez. 1940
RL 2-II/223
4. - 12. Dez. 1940
RL 2-II/224
13. - 21. Dez. 1940
RL 2-II/225
22. - 31. Dez. 1940
RL 2-II/226
1. - 9. Jan. 1941
RL 2-II/227
10. - 18. Jan. 1941
RL 2-II/228
19. - 31. Jan. 1941
RL 2-II/229
1. - 9. Febr. 1941
RL 2-II/230
10. - 18. Febr. 1941
RL 2-II/231
19. - 28. Febr. 1941
RL 2-II/232
1. - 8. März 1941
RL 2-II/233
9. - 16. März 1941
RL 2-II/234
17. - 21. März 1941
RL 2-II/235
22. - 24. März 1941
RL 2-II/236
25. - 31. März 1941
RL 2-II/237
1. - 7. Apr. 1941
RL 2-II/238
8. - 14. Apr. 1941
RL 2-II/239
15. - 22. Apr. 1941
RL 2-II/240
23. - 30. Apr. 1941
RL 2-II/241
1. - 6. Mai 1941
RL 2-II/242
7. - 14. Mai 1941
RL 2-II/243
15. - 26. Mai 1941
RL 2-II/244
27. Mai - 7. Juni 1941
RL 2-II/245
8. - 15. Juni 1941
RL 2-II/246
16. - 25. Juni 1941
RL 2-II/247
26. - 30. Juni 1941
RL 2-II/248
1. - 6. Juli 1941
RL 2-II/249
7. - 12. Juli 1941
RL 2-II/250
13. - 18. Juli 1941
RL 2-II/251
19. - 24. Juli 1941
RL 2-II/252
25. - 31. Juli 1941
RL 2-II/253
1. - 9. Aug. 1941
RL 2-II/254
10. - 16. Aug. 1941
RL 2-II/255
17. - 22. Aug. 1941
RL 2-II/256
23. - 28. Aug. 1941
RL 2-II/257
29. Aug. - 3. Sept. 1941
RL 2-II/258
4. - 8. Sept. 1941
RL 2-II/259
9. - 14. Sept. 1941
RL 2-II/260
15. - 20. Sept. 1941
RL 2-II/261
21. - 26. Sept. 1941
RL 2-II/262
27. Sept. - 2. Okt. 1941
RL 2-II/263
3. - 9. Okt. 1941
RL 2-II/264
10. - 14. Okt. 1941
RL 2-II/265
15. - 18. Okt. 1941
RL 2-II/266
19. - 23. Okt. 1941
RL 2-II/267
24. - 28. Okt. 1941
RL 2-II/268
28. Okt. - 3. Nov. 1941
RL 2-II/269
4. - 9. Nov. 1941
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RM 7- OKM / Seekriegsleitung der Kriegsmarine
Inv. Nr.

Omschrijving archiefstuk(ken)

Relevant

RM 7/345

Bd. 18 Entfernen15. - 23. Aug. 1940

Nee, 1

RM 7/346

Bd. 19 Entfernen24. - 31. Aug. 1940

Nee, 1

RM 7/347

Bd. 20 Entfernen1. - 8. Sept. 1940

Nee, 1

RM 7/348

Bd. 21 Entfernen9. - 21. Sept. 1940

Nee, 1

Seekriegsleitung

RW 37 - Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden (1940-1945)
De stukken betreffen vooral in beslag genomen zaken als vliegtuigen, grond en ‘Kriegswichtige Objekten’.
Verder een deel over in Nederland gesneuvelde Duitse soldaten
Inv. Nr.
Omschrijving archiefstuk(ken)
Relevant
RW37/23
Wochenlageberichte Bd.1: 29. Dez. 1941-30. Aug. 1942
Nee, 1
RW37/24
Wochenlageberichte Bd.2: 31 Aug. 1942 – 16. Mai 1943
Nee, 1
RW37/25
Wochenlageberichte Bd.3: Juni-Nov. 1943
Nee, 1

Leemte in kennis Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg
 Veel informatie van Duitse instanties is in WOII verloren gegaan in de strijd,
bewust vernietigd, of kwijtgeraakt. Op voorhand kan daarom zondermeer worden
gesteld dat er mogelijk informatie ontbreekt in de geraadpleegde inventarissen.
 Diverse van de stukken, zoals de Kriegstagebücher, zijn handgeschreven. Deze
handschriften zijn niet altijd goed te ontcijferen.

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Er zijn in het archief geen relevante meldingen aangetroffen.
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3.2.11.5
Wardocs (Hans Nauta)
T&A werkt regelmatig samen met het bedrijf Wardocs van de gerenommeerde onderzoeker Hans Nauta. Via Wardocs worden gegevens omtrent bombardementen en/of vliegtuigcrashes aangeleverd uit buitenlandse archieven zoals The National Archives te
Londen, The National Archives and Records Administration (“NARA”) te College Park en
het Bundesarchiv-Militärarchiv te Freiburg.

Betrouwbaarheid van de bron
Hans Nauta bezit een zeer uitgebreid archief van documenten uit genoemde archieven,
verwerkt in een uitvoerige database en heeft zeer veel ervaring met het raadplegen van
de archieven en het assisteren bij vooronderzoeken naar mogelijk aanwezige explosieven. Daarbij levert hij scans van de originele archiefstukken met bronvermelding. Daarmee levert hij informatie gebaseerd op degelijk onderzoek en waarvan de bron verifieerbaar is. Voor de geleverde stukken geldt dat ze dezelfde betrouwbaarheid hebben als
reeds gemeld bij betreffende archieven. Omdat Hans Nauta een zeer uitgebreide database heeft, die hij uitvoerig raadpleegt, zijn in feite enkele leemtes in kennis van bepaalde
bronnen gedekt. Zijn bevindingen worden altijd onderbouwd gerapporteerd, waarbij T&A
dit analyseert en verwerkt in kader van het onderzoek.

Relevante zoekslag in gegevens van de RAF
Om te voldoen aan de richtlijnen m.b.t. het doen van een relevante onderzoeksinspanning in de gegevens van de RAF, zoals gesteld in het Procescertificaat, is Wardocs
geraadpleegd. Op basis van de zeer uitgebreide en systematisch toegankelijke database
van Wardocs is daarmee een relevante zoekslag gedaan in de volgende bronnen:
Commands
 AIR14:
 AIR15:
 AIR16:
 AIR24:
 AIR37:

Bomber Command
Coastal Command
Fighter Command
Fighter Command
Allied Expeditionary Air Force en Second Tactical Air Force

Groups
 AIR25: Groups
Squadrons
 AIR27: Squadrons
Voor de stukken van Bomber Command RAF geldt tevens dat T&A de boeken van Zwanenburg als relevante zoekslag beschouwd. Hoewel de heer Zwanenburg voor deze
werken uitsluitend de Daily en Weekly Summaries uit het archief van The National
Archives te Londen heeft gebruikt en die voor bepaalde periodes van WOII niet uitvoerig
zijn, is T&A van mening dat het volstaat. De reden hiervoor is drieledig.
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Ten eerste de betrouwbaarheid van de locatieaanduidingen in de stukken van Bomber
Command RAF – deze zijn namelijk notoir onbetrouwbaar. 2 Zeker aangezien de RAF al
vroeg in de oorlog overging tot vrijwel uitsluitend nachtelijke aanvallen, wat de navigatie
niet ten goede kwam. Een melding in deze stukken van een aanval in of nabij het onderzoeksgebied, zonder bevestiging uit een bron die betrouwbaar is m.b.t. de locatie, zou
daardoor op geen enkele wijze leiden tot een andere conclusie van het onderzoek.
Ten tweede heeft de heer Zwanenburg voor zijn onderzoeken reeds een vrij uitvoerige
zoekslag gemaakt en de meldingen m.b.t. Nederland verwerkt in zijn boeken. Een meer
uitvoerige zoektocht, zonder dat er aanvullende informatie beschikbaar is om gericht te
kunnen zoeken, zou dus dieper moeten gaan en erg arbeidsintensief zijn.
Ten derde zit de leemte in de boeken van Zwanenburg voornamelijk aan het einde van
WOII, toen de oorlog in alle hevigheid in en nabij Nederland plaatsvond. Om dit te
ondervangen raadpleegt T&A altijd luchtfoto’s van eind WOII, zodat ook incidentele en/of
niet in andere bronnen vastgelegde sporen van oorlogshandelingen gevonden worden.
Indien daaruit blijkt dat er sprake is van een luchtaanval op of nabij het onderzoeksgebied, voert T&A waar nodig alsnog een zoekslag uit in de archieven van Bomber Command RAF.
Met andere woorden: Op voorhand – dus zonder concrete aanwijzing uit andere bron –
onderzoek doen in de stukken van Bomber Command RAF kan alleen leiden tot een
andere conclusie indien (1) de locatieaanduiding in de betreffende stukken correct en
nauwkeurig genoeg zijn, (2) de aanval niet reeds vermeld was in de boeken van Zwanenburg, (3) geen enkele andere bron melding doet van bominslagen, (4) er een luchtfoto beschikbaar is van na de aanval en (5) de luchtfoto sporen laat zien die de aanval
bevestigen. Volgens T&A staat de extra inspanning daardoor niet in verhouding tot de
kans op bruikbare resultaten die anderzijds niet verkregen zouden zijn.
T&A doorzoekt het archief van Bomber Command RAF wel indien er uit andere bronnen
aanwijzingen zijn, die duiden op een bombardement door eenheden van dit Command.

Door Wardocs geraadpleegde toegangsnummers van het National Archives te Londen
Er is via Wardocs geen relevante informatie met betrekking tot onderhavig onderzoek
achterhaald.

2

Doelwitten werden vaak niet gevonden, of herkend, zeker in het begin van de oorlog en bij nachtelijke
aanvallen. Uit een onderzoek van de RAF uit augustus 1941, het Bensusan-Butt report, bleek dat in de zomer
van 1941 slechts 20% van de bommen binnen een straal van circa 8 kilometer van het doelwit terecht
kwamen. Hoewel gedurende WOII dit verbeterde, bleef het een probleem voor de geallieerde luchtmacht.
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3.2.11.6
Service Historique de la Défense, Château de Vincennes (Frankrijk)
De Service Historique de la Défense (“SHD”) is het archief van het Franse ministerie van
defensie. Het bevat met name stukken over de Franse militaire historie vanaf de 17de
eeuw. Hoewel het Franse leger en luchtmacht betrekkelijk weinig actief zijn geweest in
WOII in Nederland, geldt met name voor Zeeland en enkele delen van Brabant dat ze in
de meidagen van 1940 slag hebben geleverd en luchtaanvallen hebben uitgevoerd.

Betrouwbaarheid van de bron
Hiervoor geldt hetzelfde als voor The National Archives te Londen (zie §3.2.11.1) en
collectie 409 uit het NIMH (zie §3.2.3), namelijk dat gevechtsverslagen en behaalde
resultaten bewust of onbewust overdreven kunnen zijn, in de hitte van de strijd waarnemingen soms foutief waren en dat de Fransen minder bekend waren met Nederland en
dus plaatsnamen en locaties verkeerd vermelden.

Geraadpleegde toegangsnummers van Service Historique de la Défense
Voor onderhavig onderzoek is het archief niet geraadpleegd. Er zijn geen aanwijzingen
dat Franse troepen in dit gebied hebben gevochten.
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3.2.12

Informatie van internet

Tegenwoordig is ook internet een goede bron voor informatie, ook voor vooronderzoek.
Hoewel op internet informatie staat waarvan de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in
twijfel getrokken kunnen worden, zijn er tegenwoordig ook veel archiefinstellingen die
foto’s, archiefstukken, dagboeken en meer gedigitaliseerd materiaal beschikbaar hebben
gesteld via hun website. Daarnaast is er informatie te vinden van amateurhistorici,
krantenberichten van de afgelopen decennia, contactgegevens van mogelijke getuigen en
locatiedeskundigen en meer.

Betrouwbaarheid van de bron
De betrouwbaarheid van informatie van internet is zeer sterk wisselend. Er wordt alleen
informatie van internet verwerkt in onderzoeken wanneer de bron als redelijk tot zeer
betrouwbaar wordt gezien, of tenminste in één betrouwbare bron wordt bevestigd. Indien
de informatie van internet doorslaggevend is voor een analyse, zal de betrouwbaarheid in
de analyse in bijlage 3 vermeld worden.

Website Vergeltungswaffen
De website http://www.vergeltungswaffen.nl/ geeft een overzicht van gebeurtenissen
omtrent V-wapens (V1 en V2) in Nederland. Op de kaart zijn locaties van inslagen en
lanceerinstallaties aangegeven. Bij de meldingen wordt eventueel aanvullende beschikbare informatie betreffende datum en locatie weergegeven. De meldingen zijn echter niet
voorzien van bronverwijzing. Op basis van eigen onderzoek kan worden gesteld dat de
aangegeven locaties en data niet altijd correct zijn en er meldingen dubbel op de kaart
staan. Tevens blijkt dat er verschillende meldingen in kaart staan waarvan de exacte
locatie niet te achterhalen is. Vergeltungswaffen.nl is in dit onderzoek gebruikt voor een
indicatie van de gebeurtenissen omtrent V-wapens. Meldingen dienen ter afbakening van
op CE verdachte gebieden altijd te kunnen worden bevestigd met informatie uit andere
bronnen.

Geraadpleegde websites
Website
http://www.topotijdreis.nl/

Korte toelichting
Historische kaarten van Kadaster

http://www.echodelta.net/mbs/en
g-translator.php
http://www.vergeltungswaffen.nl
www.ikme.nl
https://www.delpher.nl/nl/kranten

Website om coördinaten die de geallieerden
gebruikten om te zetten naar huidige locaties.
Overzicht van V1 en V2-inslagen in Nederland
Indicatieve kaart militair erfgoed
Digitaal archief van historische kranten

Bronverwijzing3
Kadaster
topotijdreis
N.v.t.
Vergeltungswaffen
ikme
Delpher

Uitwerking van de aangetroffen relevante stukken
Voor de aangetroffen relevante gebeurtenissen wordt verwezen naar de chronologische
tabel in bijlage 3.

3

In bijlage 3 wordt in de kolom “bronverwijzing” naar deze termen verwezen voor de betreffende website.
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3.3

LUCHTFOTO INTERPRETATIE

In WOII zijn door de geallieerden diverse fotoverkenningsvluchten boven Nederland
uitgevoerd. Veel van deze luchtfoto’s zijn terug te vinden in de Speciale Collecties van de
bibliotheek van Wageningen UR (“Wag”) en bij het Kadaster in Zwolle (“Zwolle”). Ook de
luchtfotocollectie van de Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of
Scotland (“RCAHMS”) / National Collection of Aerial Photography (“NCAP”) te Edinburgh
(waarbinnen twee afzonderlijke archieven, “ACIU/JARIC”) en the National Archives and
Records Administration te College Park (“NARA”) hebben (een grote hoeveelheid)
luchtfoto’s van Nederland beschikbaar. The National Archives te Londen (“TNA”), de
Laurier Military History Archive in Canada (“LMH”), de National Air Photo Library Ottawa
(“Canada”), het Bundesarchiv/Militärarchiv te Freiburg (“BAF”) en het spoorwegmuseum
te Utrecht (“SMU”) beschikken over een beperkter aantal luchtfoto’s van Nederland.
De Nederlandse luchtfotoarchieven van Wageningen en Zwolle, en de luchtfotocollectie
van RCAHMS/NCAP zijn conform de richtlijnen van het Procescertificaat verplicht te
raadplegen. De overige archieven zijn eventueel te raadplegen als er in deze drie
archieven geen bruikbare luchtfoto’s beschikbaar zijn en ook andere geraadpleegde
bronnen niet voldoende duidelijkheid bieden met betrekking tot oorlogshandelingen, die
middels luchtfoto-analyse opgehelderd kunnen worden.

Criteria luchtfotoselectie
Luchtfoto’s worden geselecteerd op basis van de opnamedatum, dekking, schaal en
kwaliteit van de luchtfoto. Middels deze criteria wordt de keuze voor de meest bruikbare
luchtfoto’s in relatie tot de oorlogshandeling gemaakt. De datum is daarbij erg belangrijk.
Bij voorkeur wordt een foto van zo kort mogelijk na een oorlogshandeling gebruikt,
omdat daarop de sporen ervan in de regel duidelijker zichtbaar zijn. Om deze sporen
goed te onderscheiden wordt – waar nodig - een foto van voor de oorlogshandeling
geraadpleegd, bij voorkeur van een datum van zo kort mogelijk ervoor. Daarnaast is
beeldkwaliteit zeer belangrijk. De voorkeur gaat uit naar een scherpe foto, die het gebied
goed dekt, van een goede schaal is en zonder beperkende factoren, zoals aanwezigheid
van bewolking, inundaties, of beschadigingen aan de foto zelf. Zie ook bijlage 5 voor een
de afspraken met de opdrachtgever m.b.t. de selectie van luchtfoto’s.
Tevens wordt altijd een vlakdekkende luchtfotoanalyse uitgevoerd met foto’s van eind
WOII teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de oorlogshandelingen te verkrijgen.
Dit wordt gedaan ongeacht of er meldingen van oorlogshandelingen in de tijd ervoor zijn.

Luchtfoto-interpretatie
Foto’s worden door deskundigen met ervaring in de interpretatie van luchtfoto’s uit het
tijdvak 1940-1945 onafhankelijk van elkaar geïnterpreteerd. Eén van deze deskundigen
voert deze analyse uit met de kennis van informatie uit het overige bronnenmateriaal.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beeldbewerkingsprogramma waarmee o.a.
helderheid, contrast en scherpte van de foto zijn aan te passen. De tweede analist voert
zijn analyse uit zonder de aanvullende informatie uit het bronnenmateriaal en maakt
gebruik van ArcGIS en de geogerefereerde luchtfoto. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de Image Analysis Toolbox en Effect Toolbox voor de beeldbewerking en –analyse (o.a.
Dynamic Range Adjustment, Swipe functionaliteit).
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Vergelijking van de luchtfoto’s met de huidige situatie
Door de luchtfoto’s uit 1940-1945 te vergelijken met recente luchtfoto’s en
satellietbeelden, kan een goed beeld verkregen worden van de naoorlogse
ontwikkelingen in het gebied. Aanvullend zijn diverse topografische kaarten van de
afgelopen 75 jaar (waaronder uit de Grote Atlas van Nederland 1930-1950 en
www.topotijdreis.nl van Kadaster) met elkaar en de luchtfoto’s vergeleken.

Betrouwbaarheid van de bron
Luchtfoto’s worden in de regel als betrouwbare bron gezien. Bij luchtfoto’s dient echter
rekening gehouden te worden met het feit dat ze geïnterpreteerd worden, met andere
woorden dat er een soort van “vertaling” plaatsvindt van wat op de foto zichtbaar is.
Aangezien niet alle sporen van oorlogshandelingen eenduidig als zodanig te herkennen
zijn, geldt echter dat de betrouwbaarheid van deze sporen uiteen kunnen lopen. De
betrouwbaarheid wordt verhoogd wanneer sporen te relateren zijn aan bijvoorbeeld
bekende oorlogshandelingen.

Figuur 3.3-I. Voorbeeld van de interpretatie van kraters rondom Duitse
luchtafweerstellingen. Rode cirkels (hier
pijlen) betreffen bomkraters, gele cirkels
(hier pijlen) zijn kraters veroorzaakt door
artilleriegranaten. Bron uitsnede luchtfoto:
Bibliotheek Wageningen UR.
In sommige gevallen zijn sporen niet
eenduidig in verband te brengen met
de bekende oorlogshandelingen. Met behulp van informatie over bommenrekken (zie bovenste inzet, bron:
Boeing B-17G Field Service Manual) kan in enkele gevallen op basis van een opvallend kraterpatroon achterhaald worden welk type toestel de bommen afwierp, in andere gevallen kan een analyse ondersteund worden
door informatie over kraterafmetingen (zie onderste inzet, bron: Terminal Ballistic Data – volume 1).
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Bij de analyse van de sporen van oorlogshandelingen wordt per spoor/object beoordeeld
hoe waarschijnlijk de conclusie is. Hierbij bestaan twee classificaties:
1. Waarschijnlijk: de deskundigen zijn overwegend zeker van de validiteit van de
classificatie van het object op de luchtfoto.
2. Mogelijk: de deskundigen zijn overwegend onzeker van de validiteit van de classificatie van het object op de luchtfoto.
Tenminste twee deskundigen beoordelen per object hoe betrouwbaar de conclusie van de
luchtfotoanalyse is. Verschillen in de interpretaties tussen de deskundigen worden
besproken en resulteren in een gezamenlijke eindclassificatie. Indien sporen op een
luchtfoto niet eenduidig zijn, zal meegewogen worden of ze door een tweede bron
bevestigd worden. In de chronologische lijst van bijlage 3 worden de luchtfotoanalyses
beschreven. De omschreven sporen van oorlogshandelingen en objecten worden als
waarschijnlijk beoordeeld, tenzij anders vermeld. De beoordeling van de (on)zekerheid
zal onderbouwd worden en er zal vermeld worden hoe het is meegewogen in de conclusies (verdacht/onverdacht).

Geraadpleegde luchtfoto’s
In onderstaande tabel staan alle luchtfoto’s van het onderzoeksgebied die zijn geraadpleegd voor onderhavig onderzoek. De afkortingen in de kolom “archief” verwijzen naar
de archiefinstellingen zoals aan het begin van deze paragraaf aangegeven. In bijlage 4 is
middels kaders in kaart aangegeven welk gebied gedekt is door elke luchtfoto. Elk kader
is van een markering voorzien, waarin de laatste cijfers het fotonummer aangeven en de
combinatie van cijfers ervoor het sortienummer.
Datum
16.04.1945

Fotonr
3040

Sortie
4/2297

Schaal (1:x)
ca. 8.000

Relevant
Ja. Geraadpleegd wegens vlakdekkende
luchtfotoanalyse van eind WOII

Archief
Wag

Leemte in kennis luchtfoto’s
 In de archieven zijn geen bruikbare luchtfoto’s van het onderzoeksgebied
gevonden van na 16-04-1945.

Uitwerking van de luchtfoto-analyse i.v.m. oorlogshandelingen
Voor de luchtfoto-analyse wordt verwezen naar de chronologische tabel in bijlage 3.

Uitwerking van de luchtfoto-analyse i.v.m. naoorlogse grondroering
Voor de aangetroffen relevante naoorlogse grondroering wordt verwezen naar de chronologische tabel in bijlage 3.
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4

FASE 2: ANALYSE BRONNENMATERIAAL

In deze fase wordt het historisch feitenmateriaal afkomstig van de inventarisatiefase
gedetailleerd geanalyseerd. Op basis hiervan wordt vastgesteld of er sprake is van de
vermoedelijke aanwezigheid van explosieven. Deze analyse is in het chronologische
overzicht in bijlage 3 uitgevoerd per relevante gebeurtenis. In onderhavig hoofdstuk is
een algemene toelichting gegeven over de uitvoering van een dergelijke analyse.

Verdacht of onverdacht?
Bij de analyse wordt het bronnenmateriaal geanalyseerd en de betrouwbaarheid ervan
beoordeeld. In de paragrafen van hoofdstuk 3 zijn per bron de richtlijnen weergegeven
die T&A hanteert bij het beoordelen van deze betrouwbaarheid. In bijlage 8 zijn de
richtlijnen van de WSCS-OCE weergegeven met betrekking tot welke oorlogshandelingen
wel of niet tot een verdacht gebied leiden. Waar de beoordeling van een bron afwijkt van
een van deze richtlijnen of anderzijds een nadere toelichting noodzakelijk wordt geacht,
zal deze in de analyse in bijlage 3 beschreven worden.
Als na de analyse van het bronnenmateriaal geen feiten duiden op de vermoedelijke
aanwezigheid van explosieven, wordt de conclusie onverdacht getrokken. Als er sprake is
van de vermoedelijke aanwezigheid van explosieven, wordt de conclusie verdacht
getrokken. In dit geval dient een analyse uitgevoerd te worden om te bepalen wat de
afbakening hiervan is (horizontaal en/of verticaal), welke (sub)soort explosieven mogelijk
aanwezig zijn en van welk kaliber, nationaliteit en verschijningsvorm ze zijn.
Op basis van die analyse is het gehele onderzoeksgebied onverdacht verklaard.
De analyses van de conclusies zijn per gebeurtenis in bijlage 3 omschreven.
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5

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

In de ruime omgeving van het onderzoeksgebied zijn er na de oorlog explosieven
gemeld. Dit betrof achtergelaten explosieven en losse granaten. Hoe die daar zijn
terechtgekomen, is onbekend. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen of er
conventionele explosieven in het onderzoeksgebied zijn achtergebleven. Een algemeen
advies is de reguliere werkzaamheden uit te voeren onder een werkprotocol “onverwacht
aantreffen conventionele explosieven”. Een dergelijk werkprotocol wordt gehanteerd
indien er geen aantoonbaar verhoogd risico aanwezig is aangezien de werkzaamheden
worden uitgevoerd in onverdacht gebied. Ter plaatse is een achtergrond risico aanwezig.
In het werkprotocol wordt beschreven hoe men dient te handelen bij het spontaan
aantreffen van een explosief. Tevens wordt geadviseerd een toolbox voor de aannemer
te laten verzorgen. Dit verhoogt de veiligheid op de werkplek en voorkomt mogelijk
stagnatie tijdens de werkzaamheden en verkleind daarmee financiële risico’s.
Opgemerkt dient te worden dat indien er tijdens de geplande werkzaamheden
onverhoopt toch explosieven worden aangetroffen dit een contra indicatie betreft
waardoor de uitgangspunten mogelijk lokaal dienen te worden bijgesteld.
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6

T&A EN KWALITEIT

Het vooronderzoek Conventionele Explosieven behandeld in deze rapportage is op
zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden.
Door een ISO-9001, VCA** en WSCS-OCE gecertificeerd kwaliteitssysteem waarborgt
T&A de kwaliteit en veiligheid van haar diensten.
T&A vindt het belangrijk om de CO2 emissie van haar activiteiten te monitoren en te
reduceren. Daarom beschikt T&A over het CO2-bewust certificaat 3.
T&A streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Een
inventarisatie is echter gebaseerd op een (relatief) beperkt archiefonderzoek. Zodoende
blijft het mogelijk dat relevante informatie niet wordt achterhaald.
T&A is niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van haar
onderzoeksresultaten.
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Bijlage 1: CE bodembelastingkaart met onderzoeksgebied
Noot T&A: Hoewel er naar gestreefd wordt om de kaart in deze bijlage zo weer te geven,
dat er in gemeten kan worden, wordt altijd aanbevolen om de oorspronkelijke GISbestanden te hanteren bij het bepalen van de grenzen van de (on)verdachte gebieden.
Indien gewenst kan opdrachtgever deze grenzen als GIS-bestanden (shape-files) of als
CAD-bestanden (*.dwg of *.dxf) ontvangen.
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Bijlage 2: Toelichting gebruik tabellen - in bijlage 3
In bijlage 3 zijn twee tabellen opgenomen. De eerste tabel betreft een chronologisch
overzicht van de gebeurtenissen in en nabij het onderzoeksgebied inclusief een analyse
van het bronnenmateriaal. De tweede, daaronder, betreft de ruimingen door de EOD, ook
inclusief een analyse. Indien ruimingen door de EOD te relateren zijn aan specifieke
oorlogshandelingen in de eerste tabel, staat betreffende ruiming (ook) samengevoegd bij
de gebeurtenis in de eerste tabel.

Eerste tabel in bijlage 3 – chronologisch lijst gebeurtenissen
Samen met bijlagen 1 en 4 vormen ze een totaaloverzicht van wat, wanneer en waar
gebeurd is en voor welke delen van het onderzoeksgebied - op basis van dat feitenmateriaal - geconcludeerd kan worden dat het verdacht of onverdacht is op de aanwezigheid
van explosieven. Onderstaande toelichting is ter ondersteuning van het gebruik van het
chronologisch overzicht en de relaties met bijlagen 1 en 4.
Markeringen
In het chronologisch overzicht van bijlage 3 staat per gebeurtenis per bron uitgewerkt
wat de bron vermeldt. In de eerste kolom (“markering”) is elke melding, die in of nabij
het onderzoeksgebied plaatsvond, voorzien van een markeringsnummer dat uniek is per
gebeurtenis. Deze markeringsnummers verwijzen naar markeringen in de inventarisatiekaart in bijlage 4, die gelabeld zijn met hetzelfde nummer.
Indien dit nummer voorzien is van de melding “indicatief” of “i” (in de kaart), houdt dit in
dat de gebeurtenis niet exact te plaatsen is. Hetzelfde geldt voor tekstvakken in bijlage
4. Indien deze onnauwkeurigheid gevolgen heeft op de conclusie en/of horizontale
afbakening, staat dit vermeld in de kolom “motivatie van de conclusie” in de eerste tabel
in bijlage 3.
Voor luchtfoto-interpretaties wordt de verwijzing “luchtfoto” gebruikt om te verwijzen
naar bijlage 4.
Gebeurtenissen die niet relevant waren om nader te analyseren, omdat ze bijvoorbeeld
ver buiten het onderzoeksgebied plaatsvonden, of niet aan explosieven gerelateerd
bleken te zijn, hebben geen markeringsnummer en staan dus ook niet in kaart.
Datum
In deze kolom is de datum van de gebeurtenis (zo nauwkeurig mogelijk) weergegeven.
Gebeurtenis/locatie
In deze kolom is de gebeurtenis omschreven, waarbij zo veel mogelijk de originele bron
wordt geciteerd. Hierin is alle informatie die als relevant wordt beschouwd van de betreffende bron opgenomen.
Bronverwijzing en archief
Op basis van de kolommen “bronverwijzing” en “archief” zijn de bronnen te achterhalen
via hoofdstuk 3. Archiefinstellingen met een langere naam zijn weergegeven met de
afkorting die in de regel gebruikt wordt voor het betreffende archief en die tevens als
dusdanig is vermeld in hoofdstuk 3.
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Conclusies en motivatie
In de kolom “conclusie” staat vermeld of op basis van een gebeurtenis (een deel van) het
onderzoeksgebied verdacht of onverdacht is. In de kolom “motivatie conclusie” staat een
toelichting hoe tot deze conclusie is gekomen. Bovendien staat in deze kolom – indien
noodzakelijk – de betrouwbaarheid van de bron, onderbouwing (van nauwkeurigheid)
van afbakening(en), soorten explosieven, onderbouwing van afwijkingen t.o.v. de richtlijnen van de WSCS-OCE (indien van toepassing), e.d.
Deelgebieden
Indien de conclusie “verdacht” is getrokken, wordt in de kolom “deelgebied” verwezen
naar het deelgebied zoals omschreven in de tabel in hoofdstuk 6.

Tweede tabel in bijlage 3 – ruimingen door de EOD
Deze tabel staat onder de chronologische tabel en betreft de MORA’s van de EOD.
Markering
Omdat de EOD werkt met UO-nummers, zijn voor de MORA’s geen markeringsnummers
gebruikt, maar wordt verwezen naar het UO-nummer. Deze staat in de eerste kolom
weergegeven en deze verwijzen – net als de overige markeringsnummers – naar het
overeenkomstige nummer in kaartbijlage 4.
Locatie
In deze kolom staat de locatie omschreven waar het explosief ligt. Dit is niet altijd de
locatie waar het explosief is aangetroffen en zelden erg nauwkeurig. Zo komen er meldingen voor dat een explosief ligt op een baggerschip in een kanaal, maar is verder
onduidelijk waar het explosief is opgebaggerd. Ook een adres biedt niet perse duidelijkheid over de locatie waar het explosief is aangetroffen – dat kan uit de grond komen voor
de deur van het adres, maar het kan bijvoorbeeld ook ver er vandaan in het perceel van
betreffende boerderij aangetroffen zijn. Bovendien is niet uit te sluiten dat het een
verzamelobject was, of “bij opa op zolder” is aangetroffen. Dergelijke informatie is echter
zelden vermeld in een MORA, waardoor de locatie-aanduiding onbetrouwbaar is wat
betreft de locatie van het aangetroffen explosief.
Vondst
Hierin staat geciteerd wat de EOD ter plaatse heeft aangetroffen. Dit is vaak in afkortingen, die door de jaren heen en per persoon verschillen.
Conclusies, motivatie en verwijzing naar deelgebieden
Zie omschrijving hiervan hierbij bij de toelichting van de eerste tabel.
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Bijlage 3

Chronologische lijst gebeurtenissen

Gemeente West Betuwe
Inventarisatie bronnenmateriaal
Markering
Datum
Gebeurtenis/locatie
Neerkomen van een Junkers Ju-52 in Waardenburg op 11 mei 1940
Geen
11-05-40
T0492. Junkers Ju 52-3m met nummer 6609 van 14./KGzbV 1 Luftwaffe shot down by AAfire. Crash Location Waardenburg.
11-05-40
Ju-52 van IV/KGzbV 1 bij WAARDENBURG (noord van Zaltbommel) 0559 uur neergestort; in
brand geschoten door vuur van de pelotons LuMi te Waardenburg. Personeel
verlaat per parachute tijdig het toestel; 15 man parachutisten genomen en afgevoerd naar
het Hoofdkwartier Veldleger.
Vondsten van projectielen op 17 juni 1940
Geen
17-06-40
17 juni 1940 Waardenburg
Voorbereiding werkzaamheden; verschillende gaten van projectielen nagezien

Analyse bronnenmateriaal
Bronverwijzing

Archief

Conclusie

Motivatie conclusie

Deelgebied

Verliesregister
NIMH
Brongers (2008)

Literatuur

Onverdacht

Op basis van de meldingen kan worden gesteld dat op 11 mei 1940
een Duitse Junkers Ju-52 neerstortte in de plaats Waardenburg
(toenmalige gemeente Neerijnen).

Onverdacht

Literatuur

De locatie ligt te ver van het onderzoeksgebied om erop van invloed
te kunnen zijn. Het onderzoeksgebied is onverdacht met betrekking
tot deze melding.
2.13.210 - 23

Nationaal Archief

Onverdacht

Op basis van de bronnen kan worden gesteld dat er op diverse
locaties naar projectielen is gezocht en projectielen daadwerkelijk
zijn aangetroffen.

18 juni 9.30
In schuur achter de Rijksstraatweg
Uitgegraven 1kg bg. 7.5 staal
Ter plaatse tot springen gebracht: neen

Op 17 juni zijn verschillende gaten van projectielen in Waardenburg
nagezien, alleen is uit de bron niet op te maken waar de locaties zich
bevonden. Er kan daarom geen verdacht gebied worden bepaald.

18 juni 12.00
In het veld
2 uitgegraven doch niet gevonden (onder het grondwater). Vermoedelijk 7.5 staal

Op 18 juni is in een schuur langs de Rijksstraatweg een 7.5 staal
uitgegraven en tot ontploffing gebracht. Deze locatie bevindt zich te
ver buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.

Onverdacht

Tevens is op 18 juni gezocht naar een 7.5 staal, maar deze werd niet
aangetroffen, omdat het projectiel vermoedelijk onder het
grondwaterpeil lag. Als locatie wordt ‘in het veld’ gemeld. Ook op
basis van deze omschrijving kan geen veracht gebied worden
bepaald.
Luchtaanvallen gemeente Waardeburg 10 mei t/m 25 juni 1940
Geen
25-06-40
‘In beleefd antwoord op Uw terzijde vermeld schijven heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te
berichten, dat mijn gemeente [Waardenbug] sedert 10 Mei 1940 niet door luchtaanvallen
werd getroffen.’
Bombardement op Waardenburg op 17 september 1944
Op 17 september des voormiddags te omstreeks 11.30 uur werd de gemeente
Waardenburg door een bombardement ernstig getroffen. […]

17-09-44

Veerstraat:
Geen

17-09-44

Tenslotte wordt nog vermeld dat de spoorlijn tussen Waardenburg en Geldermalsen door
enige bommen is getroffen, en wel in de gemeente Waardenburg. Hierdoor zijn beide
sporen over enige meter afstand weggeslagen, terwijl de daarboven aangebrachte
stroomdraden eveneens ernstig zijn beschadigd en vernield.
De 34th Bomb Group begon deze dag aan haar 64e missie. Het was de eerste missie met
B-17’s, daarvoor had deze Bomb Group met B-24 Liberator-toestellen gevolgen. De eerste
bommenwerpers van de 34th “A” Group, de B-17 #43-384410, met als piloot Lieutenant
E.G. Ralls steeg om 05.55 uur op vanaf AAA Station 156 (Mendlesham). Als air
commandant was Lieutenant W.E. Creer aan boord van deze bommenwerper. Drie B-17’s
van deze “A“ Group waren ieder geladen met 24 scherfbommen, de overige hadden ieder
30 stuks aan boord. Het gelegen doel was kaartcoördinaat 39/280633 gelegen
tussen de huidige Veerstraat en de Rijksweg A2 bij Waardenburg waar een
stelling van acht stukken zware Flak zou staan opgesteld.
Om 10.10 uur werden vanaf 21.000 voet hoogte uit de twaalf B-17’s totaal 327
scherfbommen losgelaten. De bommen kwamen 1000 yards ten zuiden van het doel neer.
Na de bominslag werd een linkse bocht gedraaid en naam de Lieutenant Ralls de leiding
weer over richting R.P. De B-17 #43-38332 van Lieutenant W.M. Baskin had een storing in
het bommenrek waardoor drie bommen beven hangen die mee terug zijn genomen naar de
basis.
De 34th “B” Group onder leiding van Captain O.A. Israelsen splitste zich, na het afvuren
van twee rode seinpatronen, bij de IP te Stroe in Flight 34B-Lead en Flight 34B-Low. De
Lead Flight ging op weg naar kaartcoördinaat 39/328647 bij Est wat ten zuidoosten van
Meteren ligt. Hier moest een uit zes zware vuurmonden bestaande Flak-stelling worden
aangevallen. Iedere B-17 was geladen met 30 scherfbommen, met uitzondering van de
leidende bommenwerper. Deze had 24 bommen aan boord. De Flight 34B-Low moest de
Waalbocht bij Heeselt op kaartcoördinaat 39/350606 een stelling bestaande uit vijf stukken
zware Flak bombarderen. De B-17 van de lead bombardier van deze Flight was met 25
scherfbommen geladen, de andere ieder met 30 bommen.
Om 10.00 uur werden vanaf 21.000 – 21.900 voet hoogte door Flight 34B-Lead 157 va de

2127 – 34

2127 – 138

Meijers (2019),
pag. 94-95

Gemeenteachief
Waardenburg

Gemeentearchief
Waardenburg

Literatuur

Onverdacht

Onverdacht

Uit de bron kan worden opgemaakt dat in de gemeente Waardenburg
geen luchtaanvallen hebben plaatsgevonden in het tijdvak 10 mei
t/m 25 juni 1940.
Op basis van de bronnen kan gesteld worden dat op 17 september
1944 verschillende bombardementen hebben plaatsgevonden op
Flak-stellingen in de gemeente Waardenburg.
34th “A” Group viel een Flak-stelling aan op kaartcoördinaat
39/280633 gelegen tussen de huidige Veerstraat en de Rijksweg A2
bij Waardenburg waar een stelling van acht stukken zware Flak zou
staan opgesteld. De bommen kwamen 1000 yards ten zuiden van
het doel neer. Deze locatie bevindt zich te ver buiten het
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.
34th “B” Group Lead’s bommen van kwamen zo’n 500 meter ten
zuiden van het doel neer op het zogenaamde Estse broek aan de
zuidzijde van het dorp. In het open veld werd veel vee getroffen,
maar ook drie huisjes die net voorbij de begraafplaats aan de
Broekstraat (huidige Esterweg) richting Opijnen stonden vielen
bommen. Deze locatie bevindt zich te ver buiten het
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.
34th “B” Group Low’s bommen kamen neer in de Waalbocht bij
Gendt. Deze locatie bevindt zich te ver buiten het onderzoeksgebied
om erop van invloed te kunnen zijn.

Meijers (2019),
pag. 95-98

Literatuur

Onverdacht

Onverdacht

Gemeente West Betuwe
Inventarisatie bronnenmateriaal
Markering

Datum

Gebeurtenis/locatie
174 scherfbommen afgeworpen. De B-17 #43-38374 van Lieutenant Bowen had een
storing in zijn linker bommenrek, waardoor vijftien bommen bleven hangen.
[…] Bij de familie Wolf van boerderij Bergakker op het land aan de Meterse Markt in Est
stonden vanaf 6 september 1944 de stukken zware Flak opgesteld. Grofweg tussen de
kerktoren van Est en die van Meteren. De bommen van Flight 34B-Lead kwamen zo’n
500 meter ten zuiden van het doel neer op het zogenaamde Estse broek aan de
zuidzijde van het dorp. In het open veld werd veel vee getroffen, maar ook drie
huisjes die net voorbij de begraafplaats aan de Broekstraat (huidige Esterweg)
richting Opijnen stonden vielen bommen. […]

Analyse bronnenmateriaal
Bronverwijzing

Archief

Conclusie

Motivatie conclusie

Deelgebied

Met Flight 34B-Low is wat vreemds aan de hand. De zes toestellen bombardeerden in een
bijna identieke Waalbocht bij Gendt.[…]
Estse Broek:
Geen

Gendt: Geen
Bommen op ten zuiden van Zaltbommel, verkeersknooppunt bij Waardenburg en spoor ten noorden van Waardenburg op 1 januari 1945
Geen
01-01-45
Up: 1407
AIR37-715-718
The National
Down: 1630
Archives
12 Mitchells and 24 Bostons
137 Wing
ZALTBOMMEL road bridge attacked with 48 x 1000 and 85 x 500. TD.025 from
11600/13200 feet at 1520. No bursts seen on bridge, bombs believed S. of ZALTBOMMEL
village, on road junction S. of WAARDENBURG and on rail tracks to N. of bridge. Intense
accurate flak from T/A. 6 a/c received
minor damage, 1 A/Gunner wounded.
Zaltbommel verkeersbrug aangevallen met 48 x 1000 lbs en 85 x 500 lbs tijdsvertraging
.025 van 11600/13200 feet om 1520. Geen explosies gezien op de brug, bommen
waarschijnlijk ten zuiden van Zaltbommel dorp, op verkeersknooppunt ten zuiden
van Waardenburg en op spoor ten noorden van de brug. Intens accurate luchtafweer
vanuit doelgebied. 6 vliegtuigen kregen lichte schade. 1 Artillerist gewond.
01-01-45
5.1.45
S. Bijl, A184 Waardenburg
Op 1-1-’45 te ca. 15.30 is door het afwerpen van bommen uit vliegtuigen het gehele huis
vernield.
Een bom is voor het huis en een bom er achter gevallen.
De inboedel en het huisraad is geheel vernield.
Een klein gedeelte der kleeren en wat beddengoed is gered.
Defence Overprint Neerijnen op 10 januari 1945
Geen
10-01-45
Defence Overprint 5 S.W. Tiel
In het gebied ten noorden van Huis te Neerijnen is een locatie aangegeven met een ‘H’ met
het getal 4 erbij. Dit duidt op een kampement waarbij 4 tenten zijn waargenomen.
Ten noorden van de Tieflaars is een zoeklicht ingetekend dat evenwel niet werd bemand.
De blokjes, verbonden met een lijn duidt op een bovengrond hoogspanningsnet.

2127 – 155

Gemeentearchief
Waardenburg

Defence
Overprint

Defence
Overprint

Onverdacht

Uit de meldingen kan worden opgemaakt dat er waarschijnlijk
bommen ten zuiden van Zaltbommel dorp, het verkeersknooppunt
ten zuiden van Waardenburg en op spoor ten noorden van de brug
bij Waardenburg terecht zijn gekomen.

Onverdacht

Deze locaties liggen te ver van het onderzoeksgebied om erop van
invloed te kunnen zijn. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht
met betrekking tot deze melding.

Onverdacht

Op basis van de defence overprint en luchtfoto 3040 is op te maken
dat er nabij het onderzoeksgebied een Duits zoeklicht heeft gestaan
en mogelijk bunkers. Er zijn geen aanwijzingen dat zich bij het
zoeklicht munitie en wapens bevonden.
Kampement: Er zijn geen aanwijzingen dat zich in het kampement
munitie en wapens bevonden of dat hier wapens zijn achtergelaten
en/of gedumpt.

Onverdacht

Gemeente West Betuwe
Inventarisatie bronnenmateriaal
Markering

Datum

16-04-45

Gebeurtenis/locatie

Deze luchtfoto is geraadpleegd van vanwege de aanwijzingen op de defence overprint dat
er zich nabij het onderzoeksgebied een Duits zoeklicht heeft gestaan. De foto is van een
goede kwaliteit en heeft een goede schaal. Op de foto zijn sporen zichtbaar sporen van een
stelling (cirkel) en mogelijk bunkers (rechthoeken).

Neergekomen V1 nabij kerkgebouw Neerijnen op 5 januari 1945
Geen
1944-45
Verzoek tot verlening van financiële faciliteiten
Schade aangifte:
In nabijheid neergestorte V1 Oct. ’44 – Mei ‘45

05-01-45

16-04-45

Gemeente Waardenburg
D701 Kerkgebouw
V-nummer
V0337
Type
V.1
Datum 5/1/1945
Plaats Neerijnen
Adres/locatie
Bureau Afvoer Burgerbevolking
Deze luchtfoto is van een goede kwaliteit en heeft en goede schaal. De luchtfoto is
geraadpleegd vanwege de melding van het neerkomen van een V.1 in de nabijheid van het
kerkgebouw te Neerijnen.

Op de foto zijn geen eenduidige sporen van een ontplofte V.1 zichtbaar binnen het
onderzoeksgebied.
Luchtfoto van Neerijnen op 16 april 1945
Luchtfoto
16-04-45
Deze luchtfoto is van een goede kwaliteit en heeft en goede schaal. De luchtfoto is
geraadpleegd vanwege de dekking van het onderzoeksgebied aan het einde van de oorlog.
Op de foto zijn geen aanvullende sporen van oorlogshandelingen zichtbaar in of nabij het
onderzoeksgebied.
Mijnen en munitie in de gemeente Waardenburg in 1946 en 1947
Geen
24-04-46
De Burgemeester der gemeente Waardenburg verklaart hierbij, dat, voor zover hem
bekend, momenteel geen explosieven stoffen of enigerlei munitie in deze gemeente meer

Analyse bronnenmateriaal
Bronverwijzing

Archief

Sortie 4/2297
Foto 3040

Wageningen

2127 – 235

Gemeentearchief
Waardenburg

Vergeltungswaff
en

Internet

Sortie 4/2297
Foto 3040

Wageningen

Sortie 4/2297
Foto 3040

Wageningen

Conclusie

Onverdacht

Motivatie conclusie

Uit de bronnen kan worden opgemaakt dat in de nabijheid van het
kerkgebouw van Neerijnen een V1 is neergekomen. Het kerkgebouw
bevindt zich op 400 meter ten zuidoosten van het onderzoeksgebied.
Ook op de luchtfoto 3040 zijn in het onderzoeksgebied geen sporen
zichtbaar van een ontplofte V.1.

Deelgebied

Onverdacht

Daarmee kan gesteld worden dat de V.1 buiten het
onderzoeksgebied is neergekomen en daarmee onverdacht is met
betrekking tot het onderzoeksgebied.

Onverdacht

Duits zoeklicht, zie Defence Overprint Neerijnen op 10 januari 1945

Onverdacht

Op de foto zijn geen aanvullende sporen van oorlogshandelingen
zichtbaar in of nabij het onderzoeksgebied.

MMOD

MMOD-Archief

Onverdacht

Uit deze bronnen kan worden opgemaakt dat, voor zover bij de
burgemeester op het moment van schijven bekend, er zich geen

Onverdacht

Gemeente West Betuwe
Inventarisatie bronnenmateriaal
Markering

Datum
18-06-47

18-07-47

Mijnen en munitie in de
Lagere
27-06-45
school: Geen
Kylstra:
Geen

Gebeurtenis/locatie
aanwezig zijn.
De Burgemeester der gemeente Waardenburg verklaart hierbij, dat, voor zover hem
bekend, momenteel geen explosieven stoffen of enigerlei munitie in deze gemeente meer
aanwezig zijn.
De Burgemeester der gemeente Waardenburg verklaart hierbij, dat, voor zover hem
bekend, momenteel geen explosieven stoffen of enigerlei munitie in deze gemeente meer
aanwezig zijn.
gemeente Waardeburg op 27 juni 1945Uit de ml
‘In antwoord op Uw schrijven d.d. 23 Juni 1945 M.06/288/vH/vA heb ik de eer U te
berichten, dat zich in de gemeente Waardenburg geen mijnenvelden bevinden.
Vermoedelijk bevinden zich een paar landmijnen achter het gemeentehuis.

Archief

MMOD

MMOD-Archief

MMOD

MMOD-Archief
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Gemeentearchief
Waardenburg

I.

P. Visscher:
Geen

II.

Eenwaardsgr
aaf: Geen

III.
IV.

Langeweistr
aat: Geen

Ousen: Geen
Gemeentehu
is: Geen

24-04-46

Eeuwerden
Polder: Geen

29-04-46

Exacte
locatie niet
bekend,
maar verm.
Nabij
Kasteel
Neerijnen:

22-05-46

Sluis
Neerijnen
(zie Huis op
de Sluis):

01-07-46

‘Ondergetekende […] verklaart hiermede, dat enige honderden in de Gemeente
Waardenburg opgeslagen mijnen, in een zodanige toestand verkeerden dat deze niet meer
vervoerd mochten worden en dientengevolge onder zijn leiding in de Gemeente
Waardenburg vernietigd moesten worden, hetgeen ten gevolge heeft gehad dat in eigen
percelen weiland, gelegen in het Waardenburgseveld (Gemeente Waardenburg)
een achttal grote trechters zijn geslagen.’
‘Heden ontving ik […] bericht dat men in het perceel weiland toebehorende aan Mr J.D.
Naeff te Lochem, de 17 Hont i/d Euwerden Kad. Bekend Waardenburg Sectie B.175
groot H.A. 2 – 29 – 70 landmijnen heft doen springen met het gevolg dat circa 1/4 van de
weide geheel vernield zoude zijn en het restant ook niet als weide is te gebruiken. […]
Hiermede bericht ik U, dat in mijn gemeente in het dorp Neerijnen bij het verwijderen van
boomstammen uit een sloot een Duitsche handgranaat werd aangetroffen. De
vinder slingerde de granaat de weide in, waar deze onontploft bleef liggen. Ter voorkoming
van ongelukken heb ik een bescherming boen de handgranaat laten plaatsen.
In verband met de mogelijkheid, dat zich in de sloot meerdere handgranaten bevinden,
moesten de werkzaamheden worden gestaakt. Deze bomen zijn nodig voor de
wederopbouw.
Ik verzoek U een deskundige te zenden die de granaat onschadelijk maakt en de sloot
nader onderzoekt. Een waterdicht pak is beschikbaar.
Aanwijzing ter plaatse geschiedt door Jonkvrouwe Baronesse van Pallandt te Neerijnen of
haar opzichter den heer van Elst. Beide wonen
Hiermede bericht ik U, dat in mijn gemeente zijn aangetroffen:
1)
2)

Eén granaat nabij de Sluis te Neerijnen aan te wijzen door de heer Bart Visschier
Eén granaat op de Kraaldert aan te wijzen door de heer P.A. Jorissen te

Deelgebied

Uit de melding kan worden opgemaakt dat er zich in de gemeente
Waardenburg geen mijnenvelden bevonden.

Boerderij van A.C. van den Broek te Neerijnen: op basis van deze
melding kan geen exacte locatie worden bepaald. Daarom kan er
geen verdacht gebied worden bepaald. Het onderzoeksgebied is
daarmee onverdacht met betrekking tot deze melding.
Boerderij van P. Visscher: deze locatie bevindt zich te ver buiten het
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.
De Eenwaardsgraaf: deze locatie bevindt zich te ver buiten het
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.
De Langeweistraat: deze locatie bevindt zich te ver buiten het
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.
Woning A 76, van C. van Trigt: deze locatie bevindt zich te ver
buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.

Tevens gaf men ons nog op, dat er zich onontplofte granaten bevinden, afkomstig van een
geallieerde beschieting:
a Bij de woning van C. van Trigt, wijk A no.76.
b In de straat bij de woning A 128, bewoond door J. Ousen.
c Vermoedelijk zijn er enige landmijnen in de sloot achter het gemeentehuis.

Waardenbur
gseveld:
Geen

Onverdacht

Motivatie conclusie
explosieven meer bevonden in de gemeente.

Tuin van Dr. Kylstra: deze locatie bevindt zich te ver buiten het
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.

In de lagere school te Waardenburg, wijk A no.52, waardoor het onderwijs
nog steeds geen voortgang kan hebben.
In de tuin van Dr. Kylstra, bij de woning A no.49, Met de opruiming hiervan
is een groepje Duitse krijgsgevangenen, onder leiding van Canadese militairen
begonnen, die vermoedelijk ook de school zullen leegmaken.
Onder een hooiberg bij de boerderij van A.C. van den Broek te Neerijnen
B no.95 ca. 40 kisten pantsergranaten.
In de schuur bij de boerderij van P. Visscher, Waardenburg A 157 een
groot aantal kisten granaten.

Verder bevinden zich nog onontplofte projectielen van Duitse origine:
a) In de polderwatergang (waterafvoerende wetering), genaamd de Eenwaardsgraaf
tussen de woning wijk B no.105 bewoond door Joost van Mourik en de Oude straatweg.
b) In de polderwatering (waterafvoerende wetering) genaamd de Langeweistraat,
ongeveer van het brandspuithuisje te Snelleveld tot het beginpunt sub a. Deze
projectielen zijn tijdens een munitietransport, kort voor de capitulatie in gemelde
sloten geworpen omdat de wagenvrachten te zwaar waren.

Trigt:

Conclusie

Lagere school te Waardenburg: deze locatie bevindt zich te ver
buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.

Daarentegen zijn er wel opslagplaatsen van munitie der voormalige Duitse Weermacht en
wel:

Van
den
Broek: Geen

Van
Geen

Analyse bronnenmateriaal
Bronverwijzing

Woning A 128, van J. Ousen: deze locatie bevindt zich te ver buiten
het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.
Landmijnen in de sloot achter het gemeentehuis: deze locatie
bevindt zich te ver buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed
te kunnen zijn.
2127 – 194

Gemeentearchief
Waardenburg

Percelen weiland, gelegen in het Waardenburgseveld: deze locatie
bevindt zich te ver buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed
te kunnen zijn.

2127 - 194

Gemeentearchief
Waardenburg

Perceel weiland Euwerden: deze locatie bevindt zich te ver buiten
het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.

2127 - 235

Gemeentearchief
Waardenburg

Handgranaat uit sloot: op basis van deze melding kan geen exacte
locatie worden bepaald. Daarom kan er geen verdacht gebied
worden bepaald. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht met
betrekking tot deze melding.
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Gemeentearchief
Waardenburg

Sluis te Neerijnen: deze locatie bevindt zich te ver buiten het
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.
De

Kraaldert:

deze

locatie

bevindt

zich

te

ver

buiten

het

Onverdacht

Gemeente West Betuwe
Inventarisatie bronnenmateriaal
Markering

Datum

Kraaldert:
Geen
De
Jongh,
Waardenbur
g: Geen
De
Jongh,
Waardenbur
g: Geen

17-07-46

27-07-47

Hiermede bericht ik U, dat naar aanleiding van de via de hoofden van de scholen verspreide
enquête formulieren de volgende melding is binnengekomen:
P.W. de Jongh, Rijksstraatweg A78 Waardenburg
Verder bevinden zich nog granaten in een door de aanhouden droogte drooggevallen
wetering te Neerijnen, waarover ik alreeds een melding inzond aan de Comdt van de
Mijn en Munitieopruimingsdienst te Leiden, en waarvan ik een bericht dat registratie plaats
had bereids heb ontvangen.
Hiermede bericht ik u, dat opnieuw bij mij aangifte is gedaan van de aanwezigheid van
munitie in deze gemeente en wel:

Van Mourik:
Geen

a)

De Kil: Geen

b)
c)

Van
A142:

Aalst

Kardol
B109:
Wed.
Van
Doorn: B117

Analyse bronnenmateriaal
Bronverwijzing

Archief

Conclusie

Motivatie conclusie
onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.

Deelgebied

Munitie bij Rijksstraatweg A78, van P.W. de Jong: deze locatie
bevindt zich te ver buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed
te kunnen zijn.

Wetering
Neerijnen:
Geen
De
Uilken:
Geen

Gebeurtenis/locatie
Neerijnen
3) Munitie aan te wijzen door P.W. de Jongh, A78 Waardenburg

02-10-47
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Gemeentearchief
Waardenburg

Munitie bij Rijksstraatweg A78, van P.W. de Jong: deze locatie
bevindt zich te ver buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed
te kunnen zijn.
Wetering te Neerijnen: op basis van deze melding kan geen exacte
locatie worden bepaald. Daarom kan er geen verdacht gebied
worden bepaald. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht met
betrekking tot deze melding.
De Uiken bij woning A. van Empel: deze locatie bevindt zich te ver
buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen zijn.

Gemeentearchief
Waardenburg

In een sloot in het blok “De Uilken” nabij de woning van A. van Empel. Hier
heeft Duitse Flak-geschut gestaan en bij het graven van die sloot hebben de
gravers ongeveer 17 stuks 2cm projectielen gevonden. Het grafwerk is gestaakt.
In een sloot voor de woning van J. van Mourik te Neerijnen. Ook dit is munitie
van Flak-geschut hetwelk in die sloot is geworpen.
In de Kil tegenover café de Nieuwe brug te Waardenburg.

Door de abnormale lage waterstand ten gevolge van de droogte is de in het water
geworpen munitie nu zichtbaar geworden en is het gevaar niet denkbeeldig dat
onbevoegden hiermee gaan experimenteren, waarom ik U verzoek spoedig opdracht te
willen geven tot ophalen.
Sinds mijn vorige opgave zij nog de volgende meldingen binnengekomen van de
aanwezigheid van munitie:
1)
2)
3)
4)

2127 - 234

J. van Mourik te Neerijen: op basis van deze melding kan geen
exacte locatie worden bepaald. Daarom kan er geen verdacht gebied
worden bepaald. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht met
betrekking tot deze melding.
De Kil tegenover café de Nieuwe brug: deze locatie bevindt zich te
ver buiten het onderzoeksgebied om erop van invloed te kunnen
zijn.

2127 - 234

Gemeentearchief
Waardenburg

A 142, van Notaris Van Aalst: op basis van deze melding kan geen
exacte locatie worden bepaald. Daarom kan er geen verdacht gebied
worden bepaald. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht met
betrekking tot deze melding.

Bij notaris Van Aalst A142
Bij Wed Kardol B109
Bij Wed Van Doorn B117
In een weide in het Veld, aanwijzer A.H. van Horssen A197

B 109, van Wed. Kardol: op basis van deze melding kan geen exacte
locatie worden bepaald. Daarom kan er geen verdacht gebied
worden bepaald. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht met
betrekking tot deze melding.

Ik zou het op prijs stellen als U deze munitie spoedig zou kunnen laten weghalen.
Van Horssen
A197:

B 117, van Wed. Van Doorn: op basis van deze melding kan geen
exacte locatie worden bepaald. Daarom kan er geen verdacht gebied
worden bepaald. Het onderzoeksgebied is daarmee onverdacht met
betrekking tot deze melding.
Weide A 197, van A. van Horssen: op basis van deze melding kan
geen exacte locatie worden bepaald. Daarom kan er geen verdacht
gebied worden bepaald. Het onderzoeksgebied is daarmee
onverdacht met betrekking tot deze melding.

Defensiewerken in de gemeente Waardenburg op 18 juli 1945
Geen
18-07-45
‘Naar aanleiding van den brief van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog d.d. 10 Juli jl.
IIe Afd Bur.1 No.23 heb ik de eer U te berichten dat in mijn gemeente geen defensieve
werken als daarin bedoeld aanwezig zijn.
Naoorlogse grondroering
8611.2-100
Naoorlogs
in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied zijn naoorlogs een aantal huizen gebouwd.
Tevens is de oorspronkelijke weg langs het westelijke deel van het onderzoeksgebied in zijn
geheel te zijn heraangelegd na de oorlog.

2127 - 155

Gemeentearchief
Waardenburg

Onverdacht

Betreft een contra-indicatie.

Onverdacht

Luchtfoto's WOII en
GoogleEarth

Luchtfoto's WOII
en GoogleEarth

Onverdacht

Op basis van de naoorlogse grondroering geldt een achtergrondrisico
voor de laag grond die naoorlogs geroerd is.

Onverdacht

Overzicht ruimingen uitgevoerd door de EOD (MORA’s)
Gemeente West Betuwe

Analyse bronnenmateriaal

UO nr
Locatie
19951618 Bosperceeltje v/d Pallandweg, Neerijnen

Vondst
1 Brisantgranaat van 8cm mortier m werz 38

Conclusie
Onverdacht

19971016 Repelsestraat 9

1 Vermoedelijk explosief (explosief incompleet)

Onverdacht

20111019 Zwaluwstraat 2

1 Scherfhandgranaat; 325 (Pools)

Onverdacht

Motivatie conclusie
De locatie van de vindplaats ligt te ver van het onderzoeksgebied om
erop van invloed te kunnen zijn.
Op basis van de melding kan worden afgeleid dat een vermoedelijk
explosief werd aangetroffen maar incompleet was. Uit de mora valt
niet op te maken wat de herkomst van dit explosief was. De mora
werd aangetroffen buiten het onderzoeksgebied.
Deze melding van de EOD heeft betrekking op een ruiming nabij het
onderzoeksgebied. Er zijn in andere bronnen geen aanwijzingen
gevonden dat dergelijke explosieven in of nabij het onderzoeksgebied
zijn gebruikt.

Deelgebied
Onverdacht
Onverdacht

Onverdacht

Bijlage 4: Overzichtskaart probleeminventarisatie
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R. Toonen
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22-07-2020

427039

Onderzoeksgebied

Bijlage 5: Overeenkomst en afspraken opdracht

Het onderzoek – achtergrond en projectdoel
Zie §1.1 en §1.2.

Onderzoeksgebied
Zie §2.1 en bijlage 1.

Uitvoerende personen
De uitvoering van dit onderzoek vindt plaats door ervaren onderzoekers met een relevante, HBO of universitaire opleiding. Het onderzoek wordt gecontroleerd door een senior
OCE-deskundige en de projectleider. Een bevoegd lid van het management accordeert
tevens het rapport en de bodembelastingkaart.
Bij het onderzoek zijn onderstaande deskundigen betrokken.
Expertise
Historisch onderzoek

CE-deskundigheid
Civiele techniek
Luchtfoto-interpretatie

GIS

Naam deskundige




Jeroen Niels (uitvoering onderzoek en rapportage)
Jeroen Niels (archiefbezoek)
Maurice de Cock (projectleider)



Johan Barnhoorn



Rutger Assendorp





Jeroen Niels
Ruud Toonen
Maurice de Cock




Ruud Toonen
Jeroen Niels

Methodiek
Voor alle onderdelen van het vooronderzoek zijn interne werkinstructies opgesteld. Deze
werkinstructies geven nadere invulling aan de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd m.b.t. zaken waarin het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) en het vrijwillige Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE (Procescertificaat), dat in 2020 ingevoerd
wordt, niet voldoende gedetailleerd richting geeft.
De standaardrapportage van het vooronderzoek is zo opgesteld dat deze tevens als
checklist voldoet. Hierdoor worden de algemene eisen, de inventarisatie en herleidbaarheid van het bronnenmateriaal, het beoordelen en evalueren van het bronnenmateriaal
en eventuele opmerkingen altijd nadrukkelijk onder de aandacht van de uitvoerde
onderzoeker gebracht, waardoor de volledigheid van het onderzoek gewaarborgd kan
worden. Het rapport wordt daarnaast door de projectleider gecontroleerd en de analyse
en conclusies tevens door een senior OCE-deskundige.
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Opzet van het onderzoek
Een volledig vooronderzoek bestaat overeenkomstig de richtlijnen uit twee fasen:
1. Inventarisatie van bronnenmateriaal
2. Analyseren van bronnenmateriaal

Fase 1 Inventarisatie van bronnenmateriaal
De inventarisatie van het bronnenmateriaal betreft het verzamelen van historisch
feitenmateriaal. Hierbij vindt een inventarisatie plaats van gebeurtenissen/informatie die
een aanwijzing vormen dat het onderzoeksgebied, of een gedeelte daarvan, verdacht is
op de aanwezigheid van explosieven (indicaties), of juist onverdacht (contra-indicaties).
Deze gebeurtenissen worden in een chronologische lijst gezet (bijlage 3) en tevens zo
nauwkeurig mogelijk in kaart (bijlage 4).
Voor de inventarisatie wordt in de regel de zogenaamde “trechtermethode” toegepast,
waarbij in eerste instantie het grote beeld gevormd wordt van de oorlogshandelingen in
en rondom het onderzoeksgebied, waarna ingezoomd wordt op details.
Literatuuronderzoek
 Eerst wordt middels algemene, landelijk en daarna regionale literatuur een algemeen
beeld gevormd van relevante gebeurtenissen. Een nadere verdiepingsslag wordt
middels lokale literatuur gemaakt.
Initieel archiefonderzoek
 Middels archiefonderzoek wordt de chronologische lijst van oorlogshandelingen
gecompleteerd.
 Tevens worden archiefstukken gebruikt voor het bevestigd krijgen van de feiten zoals
tijdens het literatuuronderzoek vastgesteld.
 Middels informatie uit de archiefstukken kunnen details ingevuld worden van de
oorlogshandelingen, zoals aangetroffen tijdens het literatuuronderzoek.
Aanvullend archiefonderzoek
 Op basis van het verkregen chronologische overzicht van gebeurtenissen, worden
(indien noodzakelijk) aanvullende, meer specialistische archiefinstellingen geraadpleegd. Hierbij valt te denken aan buitenlandse archieven t.b.v. het verkrijgen van
details over bommenladingen van aanvallende vliegtuigen.
Archiefonderzoek luchtfoto’s
 Middels het raadplegen van luchtfoto’s kunnen feiten, zoals tijdens het literatuur- en
archiefonderzoek is vastgesteld, bevestigd en/of gelokaliseerd worden.
 Een vlakdekkende luchtfotoanalyse wordt uitgevoerd met foto’s van eind WOII
teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de oorlogshandelingen te verkrijgen.
 Indien noodzakelijk worden luchtfoto’s van tijdens WOII vergeleken met de huidige
situatie t.b.v. het verkrijgen van contra-indicaties: informatie die een aanwijzing
vormt dat het verdachte gebied, of een gedeelte daarvan, als onverdacht kan worden
beschouwd op basis van naoorlogse, grootschalige grondroering.
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Geraadpleegde archieven en wijze van raadplegen
Deze rapportage is uitgevoerd conform de meest recente richtlijnen van de WSCS-OCE,
namelijk het wijzigingsvoorstel van 2016. Tevens wordt al zo veel als mogelijk voldaan
aan het vrijwillige certificatieschema voor het Procescertificaat dat in 2020 van kracht zal
worden. In de volgende tabel is een overzicht van de verplichte en tevens aanvullende
bronnen opgenomen. Hierin is aangegeven welke bronnen door T&A geraadpleegd zijn
voor het onderhavig onderzoek. Geraadpleegde bronnen worden in de regel in het
digitale archief van T&A opgeslagen en in het geval van literatuur worden boeken regelmatig aangeschaft en aan de collectie toegevoegd.

Gedaan door T&A

Bron
Literatuur

Aanvullend

Verplicht

Raadplegen

√

√

Gemeentelijk en
provinciaal archief

√

√

Nederlands Instituut
voor Militaire Historie

√

Nederlands Instituut
voor
Oorlogsdocumentatie
Nationaal Archief
Den Haag

√

√

√

√

Semistatische archiefdiensten - Ministerie

√

√

√

√

Wijze van raadplegen en archiveren
- Intern analoog en digitaal literatuurarchief T&A wordt geraadpleegd.
- Dit wordt aangevuld met online zoektocht via Google, KB en NIOD
en waar nodig fysiek bezoek of aanschaf betreffende boek(en).
- Online via website van archief wordt inventaris gemaakt.
- Telefonisch en/of e-mail wordt achterhaald of er reeds eerder
explosievenonderzoeken zijn uitgevoerd en wordt een afspraak
voor het archiefbezoek gemaakt, waarbij tevens doel van onderzoek wordt vermeld en vraag voorgelegd of er meer informatie
hierover beschikbaar is dan uit de online inventarisatie blijkt.
- Archieven worden fysiek bezocht, tenzij uit bovenstaande
contactmomenten blijkt dat er geen stukken aanwezig zijn in het
archief.
- Ter plaatse wordt gecontroleerd of er een afwijkende analoge
inventaris is en wordt de archivaris gevraagd of er meer (mogelijk)
relevante informatie beschikbaar is.
- Provinciale archieven zijn in 2015/2016 geïnventariseerd en
integraal digitaal vastgelegd in het archief van T&A.
- Gemeentearchieven worden sinds circa 2010 per project geïnventariseerd en integraal digitaal vastgelegd in het archief van T&A.
- Als een archief reeds digitaal in het archief van T&A is gearchiveerd, worden fysieke bezoeken in principe niet meer uitgevoerd.
Er wordt dan alleen nagegaan of er sinds het laatste bezoek van
T&A nog nieuwe informatie is en/of explosievenonderzoeken zijn
uitgevoerd. Nieuwe archiefbezoek vindt uitsluitend plaats indien
noodzakelijk.
- Naam van datum van raadpleging van het archief en naam
uitvoerende(n) is intern bij T&A geregistreerd.
- Indien nodig worden collecties 409 en 575 online geraadpleegd.
- Dit archief wordt uitsluitend fysiek bezocht indien noodzakelijk
voor het raadplegen van andere collecties.
- Raadpleging vindt plaats door de onderzoeker in de periode tussen
de opdrachtbevestiging en rapportagedatum.
- De verplichte toegangsnummers zijn in 2014 integraal gedigitaliseerd en in het T&A-archief aanwezig.
- Voor overige: zie literatuur.
- De verplichte stukken zijn in 2011-2013 integraal gedigitaliseerd
en in het T&A-archief aanwezig.
- Indien het raadplegen van dit archief noodzakelijk wordt geacht,
wordt op dezelfde wijze gewerkt als vermeld bij gemeentearchief.
- De verplichte stukken zijn in 2010-2011 integraal gedigitaliseerd
en in het T&A-archief aanwezig.
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Bron
Defensie te Rijswijk
Explosieven Opruimingsdienst Defensie
Historische verenigingen en heemkundekringen
Luchtfotocollecties
Wageningen UR en
Kadaster Zwolle
Luchtfotocollectie
RCAHMS/NCAP
The National Archives
(Londen)

√

Gedaan door T&A

Aanvullend

Verplicht

Raadplegen

√
√

√

√

√
√

√

√

Library and Archives
Canada

BundesarchivMilitararchiv (Freiburg)

√

√

Service Historique de la
Défense
Kadaster (naoorlogs
kaartmateriaal)
The National Archives
and Records Administration te College Park
Getuigenverklaringen

√

√

√
√

√

Wijze van raadplegen en archiveren
- Indien het raadplegen van dit archief noodzakelijk wordt geacht,
wordt op dezelfde wijze gewerkt als vermeld bij gemeentearchief.
- Raadpleging vindt per project plaats conform de door de EOD
gegeven werkwijze.
- Indien het raadplegen hiervan noodzakelijk wordt geacht, wordt
online gezocht naar informatie, tijdschriften besteld en in sommige
gevallen telefonisch of per e-mail contact gezocht.
- Wordt
per
project
door
de
onderzoeker
online
via
www.dotkadata.nl geraadpleegd tijdens de uitvoering van het
onderzoek.
- Wordt per project door de onderzoeker online geraadpleegd tijdens
de uitvoering van het onderzoek.
- Deel dat in het T&A-archief aanwezig is, wordt geraadpleegd.
- Indien nodig en online beschikbaar, wordt online geraadpleegd.
- Indien nodig wordt fysiek bezoek uitgevoerd door Jeroen Niels
(onderzoeker T&A) of lokale onderzoeker Lawrence Woodcock.
- Indien via Wardocs geraadpleegd, is dat vermeld in §3.2.11.5.
- Indien nodig en online beschikbaar, wordt online geraadpleegd.
- Indien nodig wordt fysiek bezoek uitgevoerd door Jeroen Niels
(onderzoeker T&A) of een lokale onderzoeker.
- Indien via Wardocs geraadpleegd, is dat vermeld in §3.2.11.5.
- Verplichte collectie is in 2017 integraal gedigitaliseerd (naast
enkele andere collecties) en in het T&A-archief aanwezig.
- Indien via Wardocs geraadpleegd, wordt dat vermeld in §3.2.11.5.
- Indien nodig en online beschikbaar, wordt online geraadpleegd.
- Indien nodig wordt fysiek bezoek uitgevoerd door een onderzoeker
van T&A of een lokale onderzoeker.
- Wordt per project via de website www.topotijdreis.nl geraadpleegd.
- Indien noodzakelijk is het via Wardocs geraadpleegd. In dat geval
wordt dat vermeld in §3.2.11.5.
- Per verklaring wordt vermeld wie, waar en wanneer uitgevoerd.

In overleg met opdrachtgever uitgesloten bronnen
In overleg met opdrachtgever zijn de volgende bronnen niet (uitputtend) geraadpleegd:


Het onderzoek voor contra-indicaties van na WOII is gericht op uitgevoerde opsporingswerkzaamheden en grootschalig grondverzet en ophogingen, met name
op basis van vergelijking van luchtfoto’s en op basis van bij opdrachtverlening
door de opdrachtgever aangeleverde informatie. Er heeft hiervoor geen archiefonderzoek (zoals in gemeentelijk en provinciaal archief) plaatsgevonden. Tevens is
geen navraag gedaan bij beheerders van infrastructuur, zoals bedoeld in §3.1 van
het Procescertificaat, tenzij anders vermeld in §2.3 van onderhavige rapportage.
Voor dit laatste gaat T&A er namelijk van uit, dat betreffende beheerder(s) reeds
betrokken zijn bij het proces en dus dergelijke onderzoeken via opdrachtgever
aan T&A geleverd worden. Hierbij wordt opgemerkt dat conform de WSCS-OCE
projectplannen van opsporingswerkzaamheden bij de gemeente voorgelegd moeten worden, ter kennisgeving bij detectie en voor akkoord bij benaderingswerk-
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zaamheden. Aangezien T&A navraag doet bij de gemeente(s) over reeds uitgevoerde explosievenonderzoeken, zouden ook de reeds uitgevoerde opsporingsonderzoeken van beheerders aan het licht moeten komen. Indien hierbij naar voren
komt dat rapporten van relevante explosievenonderzoeken bij beheerders aanwezig kunnen zijn, wordt dit in overleg met opdrachtgever nagevraagd.


Er worden geen berekeningen uitgevoerd voor de indringingsdieptes van afwerpmunitie indien er onvoldoende sondeerinformatie door opdrachtgever beschikbaar
wordt gesteld om dergelijke berekeningen betrouwbaar te maken volgens het
Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven (Deltares, 1210497-000, 2015). Hierbij wordt opgemerkt, dat er via Dinoloket in de regel te weinig sondeerinformatie beschikbaar is hiervoor.



Conform het Procescertificaat dienen uit de geïnventariseerde luchtfoto’s de meest
geschikte luchtfoto’s geselecteerd te worden. Bij de selectie dient rekening te
worden gehouden met dekking, opnamedatum in relatie tot oorlogshandelingen,
kwaliteit van het fotobeeld en de schaal. T&A raadpleegt in eerste instantie de
luchtfoto’s van de Nederlandse luchtfotoarchieven, aangezien daarvan online direct de kwaliteit en dekking zichtbaar zijn, naast de schaal en datum. Indien
daarbij geschikte foto’s worden aangetroffen, wordt geen inventaris gedaan van
de luchtfoto’s die RCAHMS/NCAP beschikbaar heeft. Van betreffende archiefinstelling zijn, naast de datum van de luchtfoto, online namelijk uitsluitend een indicatie van de dekking en schaal te achterhalen en is de kwaliteit hooguit zeer indicatief aangegeven. Indien in de Nederlandse archieven geen geschikte luchtfoto’s
zijn aangetroffen, is RCAHMS/NCAP zondermeer wel geraadpleegd.



Conform het Procescertificaat dienen er luchtfoto’s te worden gebruikt van vóór de
gebeurtenis, en van zo kort mogelijk ná de relevante gebeurtenis. T&A raadpleegt
alleen luchtfoto’s van vóór de gebeurtenis indien er aanwijzingen zijn dat dit van
toegevoegde waarde kan zijn.

Fase 2 Analyseren van het bronnenmateriaal
Na de inventarisatiefase vindt het analyseren van het aangetroffen feitenmateriaal
plaats. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of het onderzoeksgebied onverdacht of
(deels) verdacht is.
Indien na de inventarisatie en analyse van het bronnenmateriaal (een deel van) het
onderzoeksgebied verdacht is verklaard, wordt het verdachte gebied afgebakend in
horizontale en verticale richting, gebruik makend van RD-coördinaten. Tevens wordt dan
de hoofdsoort, het kaliber/gewicht, de nationaliteit en verschijningsvorm van de te
verwachten explosieven bepaald. Indien de hoofdsoort afwerpmunitie betreft, wordt
bovendien het subsoort, het aantal en het type ontsteker(s) bepaald, indien mogelijk.
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Verkorte risicoanalyse, conclusies en aanbevelingen
Op basis van de resultaten is een verkorte risicoanalyse uitgevoerd worden, waarbij
rekeningen gehouden wordt met de toekomstige werkzaamheden en gebruik van de
locatie. Daaruit zijn conclusies met bijbehorende aanbevelingen voor het vervolgtraject
voortkomen. Een opsporingsonderzoek kan deel uitmaken van dit advies. Dit is een
veldonderzoek waarbij aanwezige verdachte objecten, mogelijke explosieven, kunnen
worden opgespoord.

Oplevering
De resultaten van het vooronderzoek zijn verwerkt in een rapportage inclusief
bodembelastingkaart (bijlage 1). Meer specifiek is opgenomen in de rapportage:
1) aanleiding van het vooronderzoek, omschrijving en doelstelling van de opdracht
(§1.1 en §1.2);
2) begrenzing van het onderzoeksgebied (§2.1 en bijlage 1);
3) beschrijving van de uitvoering van het onderzoek, inclusief betrokken personen
(onderhavige bijlage);
4) verantwoording van het bronnenmateriaal, inclusief bronverwijzing (hoofdstuk 3
en bijlage 3);
5) resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal: conclusie (verdacht /
onverdacht) – bijlage 3;
6) afbakening (on)verdachte gebied(en) en bodembelastingkaart (bijlage 1 en het
hoofdstuk met de conclusies);
7) beschrijving leemten in kennis (waar van toepassing per bron);
8) verkorte risicoanalyse met bijbehorende conclusies en aanbevelingen.
De rapportage wordt digitaal aangeleverd in pdf formaat. Op verzoek wordt een versie
van het rapport per post nagezonden of bijlagen in Autocad/GIS formaat verstrekt.

Planning
Na ontvangst van de opdrachtbevestiging en digitale kaart met RD-coördinaten waarop
de contouren van het onderzoeksgebied staan aangegeven, is het project in de planning
opgenomen. De doorlooptijd voor de eerste fase (inventarisatie van het bronnenmateriaal) is meerdere weken, waarbij rekening gehouden dient te worden met de levertijd van
enkele, met name buitenlandse archieven. De tweede fase duurt in de regel een week tot
enkele weken, afhankelijk van hetgeen aangetroffen wordt in de eerste fase. Oplevering
vindt plaats zoals in de offerte aangegeven. Het opvragen van luchtfoto’s kan in specifieke gevallen vele weken vergen. In het geval de afgesproken levertijd daardoor overschreden dreigt te worden, wordt hierover contact opgenomen met de opdrachtgever.
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Bijlage 6: Algemene evaluatie van de risico’s van explosieven
Gevolgen detonatie (explosie)
Explosieven bevinden zich vanaf WOII onder slechte condities in de bodem. Bij het
aantreffen van explosieven moet daarom rekening worden gehouden met een
ongecontroleerde detonatie. Oorzaken van een ongecontroleerde detonatie kunnen zijn
onder andere ongelukken bij handelingen aan munitie, brand en grondroerende
werkzaamheden. De kans op een ongecontroleerde detonatie is klein, maar de gevolgen
zijn aanzienlijk. Het is daarom noodzakelijk om na te gaan welke gebeurtenissen elkaar
zouden kunnen opvolgen en met welke effecten.
Een ongecontroleerde detonatie kan leiden tot ernstig letsel en schade aan materieel
en/of levende have binnen de invloedssfeer van een detonatie. Afhankelijk van de plaats
van detonatie kan het schadebeeld in ernst variëren; een detonatie op het land heeft
andere gevolgen dan een detonatie in (diep)water. Tijdens een detonatie komt in een
zeer korte tijd een grote hoeveelheid energie vrij in de vorm van druk, schokgolf,
temperatuur en eventueel scherfwerking. Tijdens het bepalen van de veiligheids- en
beschermende maatregelen moet hiermee rekening worden gehouden.
Druk
Afhankelijk van de soort springstof kan in de directe omgeving van het detonatiepunt een
druk ontstaan van 100.000 tot 400.000 bar. Tegen deze detonatiedruk is geen enkel
materiaal bestand. Een druk van vier bar kan al ernstig letsel toebrengen aan het
menselijk lichaam met zelfs de dood tot gevolg.
Schokgolf
Tijdens een detonatie ontstaat een schokgolf. De kracht van de schokgolf is afhankelijk
van de detonatiesnelheid van de springstof. De detonatiesnelheid die ontstaat, varieert
van circa 3000 tot 9000 m/sec. Afhankelijk van het medium waardoor de schokgolf zich
voortplant kan de schokgolf schade veroorzaken aan machines, constructies en
vaartuigen. Het is een gegeven dat een schokgolf zich in water verder voortplant dan in
de lucht. De schade die ontstaat door de schokgolf kan daarom onder water groter zijn
dan in de lucht.
Temperatuur
In de directe omgeving van het detonatiepunt komen zeer hoge temperaturen vrij.
Afhankelijk van de plaats van de detonatie kunnen deze temperaturen brand
veroorzaken. Onder water zijn de effecten van de bij een detonatie vrijkomende hoge
temperaturen nihil.
Scherfwerking
Het bekendste gevaar dat ontstaat bij een detonatie is scherfwerking. Afhankelijk van het
materiaal waarin de springstof verpakt is (het lichaam van het explosief) en de plaats
van de detonatie kan scherfwerking ontstaan. De scherven die ontstaan krijgen als
gevolg van de ontstane druk en temperatuur een zeer hoge snelheid, die bij aanvang
circa 1500 meter per seconde bedraagt. Afhankelijk van de toestand en het soort
explosieve stof zal de grootte van de scherven variëren.
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Afhankelijk van het gewicht van de scherven en het medium waardoor deze zich
voortbewegen kan de afstand die zij afleggen sterk variëren. Naast directe scherfwerking
moet ook rekening worden gehouden met secundaire scherfwerking. Onder secundaire
scherfwerking worden materialen verstaan (bijvoorbeeld grind en stenen) die uit de
directe omgeving van de detonatie als gevolg van de toenemende druk worden
rondgeslingerd.
Overige effecten
Ook zijn er explosieven gebruikt met (toevoeging van) brandbare stoffen en chemische
middelen, die een zeer specifiek gevaar vormen voor hun omgeving. Zo werd
bijvoorbeeld fosfor gebruikt in zogenaamde springrookgranaten en -handgranaten. Witte
fosfor is een brandbare stof die spontaan tot ontbranding kan komen bij contact met
zuurstof.
Wanneer witte fosfor brandt, verspreidt het een giftige rook en kan uiteindelijk een
detonatie veroorzaken als in het explosief ook een verspreidingsspringlading aanwezig is.
Het komt voor dat explosieven gevuld met witte fosfor spontaan gaan branden wanneer
zij tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden worden blootgelegd. In het algemeen
kan voor explosieve stoffen worden gesteld dat ze toxisch zijn.
Veiligheidsmaatregelen/risico
In gebieden waar mogelijk explosieven aanwezig zijn is maximale bescherming geboden
tegen de uitwerking ervan. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op
handelingsfactoren als uitwerkingsfactoren.
De maatregelen kunnen we indelen in twee hoofdgroepen:
 Veiligheidsmaatregelen: alle maatregelen die worden genomen om te voorkomen
dat een explosief ongecontroleerd tot werking komt.
 Beschermende maatregelen: alle maatregelen die worden genomen om de
daadwerkelijke uitwerking van een explosief op personen, levende have en
goederen te beperken of te voorkomen.
De risico’s van een ongecontroleerde detonatie van explosieven bij grondpenetrerende
werkzaamheden hangen af van de soort explosieven en de diepte/plaats waarop ze
kunnen worden aangetroffen.
Soort explosieven
Voor het beoordelen van de risico’s en het bepalen van de juiste veiligheidsmaatregelen
is het van belang om te weten welke soorten explosieven verwacht kunnen worden.
Grootte
De vuistregel is dat de grootte van een explosief het effect op de omgeving bepaalt. Hoe
groter het explosief, hoe groter het effect op de omgeving. Het effect op de omgeving
wordt mede bepaald door de netto inhoud van de explosieve stof.
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Gevoeligheid
De kans dat een explosief ongecontroleerd tot detonatie komt, is afhankelijk van de
gevoeligheid van een explosief. De gevoeligheid van een explosief wordt bepaald door de
gevoeligheid van de in het explosief aanwezige explosieve stof en/of de
(wapenings)toestand van de geplaatste ontsteker. Hoe gevoeliger een explosief, hoe
eerder een ongecontroleerde detonatie zal plaatsvinden. De gevoeligheid van explosieve
stoffen in de vorm van springstoffen neemt veelal toe door veroudering. De gevoeligheid
van een ontsteker wordt voornamelijk bepaald door de wapeningstoestand.
De wapeningstoestand van een ontsteker wordt bepaald door de krachten die worden
uitgeoefend op een ontsteker tijdens het verschieten, werpen, afwerpen of plaatsen van
het explosief. Tijdens het zogenaamde wapenen van een ontsteker worden alle
explosieve en/of mechanische componenten in één lijn gebracht waardoor het explosief
tot werking kan komen.
Het wapenen kan ook gebeuren doordat explosieven worden rondgeslingerd als gevolg
van een explosie. De explosie kan het gevolg zijn van vernietigingswerkzaamheden of
een ongecontroleerde explosie. Explosieven voorzien van gewapende ontstekers zijn over
het algemeen gevaarlijker zijn dan explosieven waarvan de ontsteker niet gewapend is.
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Bijlage 7: Wetgeving en subsidiemogelijkheden voor explosievenonderzoek
Wet- en regelgeving
Explosievenonderzoek
Vanaf 1 juli 2012 dienen bedrijven die Conventionele Explosieven opsporen conform het
Arbobesluit (artikel 4.10) in het bezit te zijn van een Systeemcertificaat “Opsporen
Conventionele Explosieven”. Dit is vastgelegd en aangekondigd in het besluit van 5
maart 2012 zoals vermeld in staatsblad 108, jaargang 2012. Het certificaat wordt uitgegeven op basis van - inmiddels - het WerkveldSpecifieke CertificatieSchema “Opsporen
Conventionele Explosieven” (WSCS-OCE), 2016.
Het toepassingsgebied van de WSCS-OCE is onderverdeeld in twee deelgebieden:
Deelgebied A: Opsporing (vooronderzoek, detectie en handmatige benadering en over
dracht EOD)
Deelgebied B: Civieltechnisch opsporingsproces (civieltechnische assistentie)
De aanwezigheid van explosieven kan de Openbare Orde en Veiligheid in gevaar brengen. Op basis van de gemeentewet (artikelen 175, 176) is de burgemeester verantwoordelijk voor het handhaven van de Openbare Orde en Veiligheid. Hij is bevoegd hier
handelend op te treden.
Conform 6.6.2.2 van de WSCS-OCE dient het bevoegd gezag geïnformeerd te worden
over opsporingswerkzaamheden middels het indienen van het projectplan. In het geval
van benaderingswerkzaamheden moet het bevoegd gezag ook actief haar goedkeuring
verlenen door middel van een verklaring van geen bezwaar.
Bedrijven die opsporingswerkzaamheden uitvoeren en hierbij explosieven voorhanden
kunnen krijgen, moeten op basis van de Wet Wapens en Munitie (artikel 4) beschikken
over een ontheffing.
Werken in verontreinigde grond
Werkzaamheden in verontreinigde grond dienen conform het Arbeidsomstandighedenbesluit plaats te vinden volgens de CROW 132.
Werken langs de (snel-)weg
Werkzaamheden langs de (snel-)weg dienen conform het Arbeidsomstandigheden plaats
te vinden besluit volgens de CROW 96.
Werken langs het spoor
Werkzaamheden langs het spoor dienen uitgevoerd te worden conform Normenkader
Veilig Werken en het Voorschrift Veilig Werken van ProRail (beheerd door RailAlert).
Iedereen die zich in opdracht van of met toestemming van ProRail begeeft op spoorwegterrein of in de nabijheid van objecten die bij de hoofdspoorweginfrastructuur horen,
moet over een geldig Bewijs van Toegang (BvT) beschikken. Deze wordt op het Digitale
Veiligheids Paspoort (DVP) bijgeschreven.
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Beschermen archeologische waarden
Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg (Monumentenwet 2007) dient
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd indien er sprake kan zijn van verstoring
van archeologisch waardevolle informatie. Onderzoek dient conform de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie 4.0 te worden uitgevoerd.

Subsidie explosievenopsporing en ruiming
Gemeentes kunnen vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor het opsporen en ruimen
van explosieven ontvangen. Kosten voor vooronderzoek, opsporing, preventieve maatregelen, noodzakelijke spoedvoorzieningen en grondwerkzaamheden komen in aanmerking
voor subsidie. BTW komt hiervoor niet in aanmerking.
Vanaf 1 januari 2015 is er geen verschil meer tussen de verschillende gemeentes met
betrekking tot de wijze van bijdrage.
Gemeenten kunnen 70% van de kosten voor het opsporen van explosieven vergoed
krijgen via een suppletie-uitkering. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit met daarin opgenomen de gemaakte kosten. Bijdragen hebben geen betrekking meer op toekomstige kosten. Er behoeft geen verdere onderbouwing overlegd te
worden.
De gemaakte kosten kunnen inzichtelijk worden gemaakt in IV3 via lastenfunctie “160
opsporingen ruiming van conventionele explosieven”. Verzoeken die voor 1 maart zijn
ingediend, worden in het betreffende jaar toegekend.
Voor vragen of nadere informatie: postbus.gf@minbzk.nl.
Toezending van het verzoek vindt plaats aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. FEZ/FAR/R
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
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Bijlage 8: WSCS-OCE richtlijnen horizontale afbakening verdacht gebied
Nr

Indicatie

Details

1
2

Verdedigingswerk
Wapenopstelling

3

Geschutopstelling
(statisch en mobiel)

Vervallen
Opstellingen
van
handwapen, machinegeweer of ander (semi)automatisch wapen
Locatie van geschut

4
5

Munitieopslag
open veld
Loopgraaf

6

Tankgracht of -geul

7

Landmijnen
verdacht gebied

8

Landmijnen
verdacht gebied

9

Mijnenveld,
geruimd

in

geheel

Locatie van munitievoorraad in het open veld
Militaire
loopgraaf
of
schuttersput

Een diepe (al dan niet
droge) gracht of geul
met
steile
wanden,
aangebracht om pantservoertuigen
tegen
te
houden
Middels een aanwijzing,
niet zijnde een mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard
gebied. In het verdachte
gebied
zijn
bij
de
controle door de MMOD
géén
landmijnen
aangetroffen
Middels een aanwijzing,
niet zijnde een mijnenlegrapport, op landmijnen verdacht verklaard
gebied. In het verdachte
gebied
zijn
bij
de
controle door de MMOD,
of
bij
na-oorlogse
activiteiten landmijnen
Geregistreerd mijnenveld,
waarvan
mijnenlegrapport aanwezig is. Alle
volgens het legrapport
gelegde landmijnen zijn
geruim
of
feitelijke
onderbouwing
bekend
waarom landmijnen niet
meer in veld aanwezig
waren

Uitgangspunt
Uitgangspunten voor
conclusie
afbakening verdachte
Verdacht Onverdacht gebied
Vervallen*
x
Locatie
van
de
wapenopstelling

x

x
x

x

x

x

25 meter rondom het
hart van de geschutsopstelling,
maar
niet
verder
dan
een
eventueel aangrenzende
watergang
Locatie
van
de
veldopslaglocatie
Het gebied binnen de
contouren
van
de
loopgraaf of schuttersput is verdacht, bij
voorkeur bepaald aan de
hand van geogerefereerde luchtfoto’s
Niet verdacht, tenzij er
aanwijzingen zijn dat er
mogelijk
munitie
in
gedumpt is

N.v.t.

De
grenzen
aangegeven
in
ruimrapport

x
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Nr

Indicatie

Details

10

Mijnenveld,
gedeeltelijk
geruimd

11

Versperringen

Geregistreerd mijnenveld
waarvan
mijnenlegrapport aanwezig is. Niet alle
volgens het mijnenlegrapport
gelegde
landmijnen zijn geruimd.
Geen feitelijke onderbouwing bekend waarom
er landmijnen worden
vermist.
Versperringen
zoals
strandversperringen
en
drakentanden

12

Infrastructuur
zonder geschutsopstelling of munitievoorraad

Militaire
werken
zoals
woononderkomen
of
werken met een burgerdoel zoals schuilbunker

x

13

Schuilloopgraaf

x

14

Kampementen

Loopgraaf voor burgerbevolking om in te schuilen
Grondgebied
met
onderkomens
zoals
tenten

15

Mangat

x

16

Dumplocatie
munitie
toebehoren

Gat
in
grond
met
schuilfunctie,
niet
in
gebruik
genomen
als
schuttersput
Dumplocatie van CE en/of
toebehoren in landbodem
of op waterbodem.

17

Crashlocatie
vliegtuig
Krater
van
gedetoneerde
incidentele
luchtafweergranaat

18

van
en/of

19

Vernielingslading

20

Vernielingslading
(in werking gesteld)

Uitgangspunt
conclusie
Verdacht Onverdacht
x

x

x

x

Aanwezigheid
van
CE
vanwege de crash
Gebied waarin zich de
krater van de detonatie
van
een
incidentele
luchtafweergranaat
bevindt
Locatie van aangebrachte
vernielingslading

x

Locatie van in werking
gestelde
vernielingslading, waarbij de mogelijkheid bestaat op het
aantreffen
van
niet
(geheel)
gedetoneerde
springlading(en).

x

Uitgangspunten voor
afbakening verdachte
gebied
De
grenzen
zoals
aangegeven
in
het
mijnenlegrapport en/of
ruimrapport

Tenzij er indicaties zijn
dat
CE
onderdeel
uitmaken
van
de
versperring
Tenzij er indicaties zijn
op CE vanwege de
aanwezigheid van nabij
verdediging in de vorm
van
bijvoorbeeld
wapenopstellingen
n.v.t.
Tenzij er indicaties zijn
op CE vanwege de
aanwezigheid
van
munitieopslag
of
nabijverdediging in de
vorm van bijvoorbeeld
wapenopstellingen
n.v.t.

Locatie van de dump en
afbakening verder
situationeel te bepalen,
bijvoorbeeld dumping in
stilstaand of stromend
water
Situationeel te bepalen
x

x

Tenzij er indicaties zijn
dat het geen incidentele
luchtafweergranaat
betreft.
Locatie
waar
de
vernielingslading
is
aangebracht
Locatie
waar
de
vernielingslading
in
werking is gesteld en
afbakening
verder
situationeel te bepalen.

*

Noot T&A: uitgangspunten en afbakening van verdachte gebieden binnen een verdedigingswerk gebeuren aan
hand van de afzonderlijke stellingen, loopgraven e.d. binnen de contouren van het verdedigingswerk.
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Nr

Indicatie

Details

21

Ongecontroleerde
(massa)explosie

22

Vernietigingslocatie
voor CE

(Sympatische) detonatie
van
een
explosieven
voorraad zoals ontploffing
munitieopslag
of
munitietrein
Eén
of
meerdere
springputten

23

Artillerie-, mortierof raketbeschieting

24

Raketbeschieting
inslagenpatroon
bekend

25

Raketbeschieting,
inslagenpatroon
onbekend, op zgn.
Pin Point Target'

26

Raketbeschieting,
inslagenpatroon
onbekend, op 'Line
Target'

Uitgangspunt
conclusie
Verdacht Onverdacht
x

x

Gebied dat is beschoten
door mobiel of vast
geschut, mortieren of
grondgebonden
(meervoudig) raketwerpersysteem
Gebied dat is getroffen
door een raketbeschieting
met
jachtbommenwerpers

x

Gebied dat is getroffen
door een raketbeschieting
met
jachtbommenwerpers, met als doel om een
vooraf bepaald specifiek
object te treffen.
Gebied dat is getroffen
door een raketbeschieting
met
jachtbommenwerpers, met als doel om een
vooraf bepaald specifiek
lijnvormig (bijvoorbeeld
spoorlijn/militaire
colonne)
object
te
treffen.

x

x

x
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Uitgangspunten voor
afbakening verdachte
gebied
Situationeel te bepalen

De contour(en) van de
springput(ten)
en
afbakening
verder
situationeel te bepalen,
bijvoorbeeld gelet op de
afstand van eventuele
uitgeworpen CE buiten
deze contour(en).
Situatie te bepalen

Op
basis
van
een
analyse
van
het
inslagenpatroon
wordt
de maximale afstand
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen
een
inslagpatroon
bepaald. Het verdachte
gebied wordt afgebakend door deze afstand
te projecteren op de
buitenste inslagen van
het inslagenpatroon. Dat
is exclusief de eventuele
horizontale verplaatsing
van
de
buitenste
blindganger binnen het
inslagenpatroon.
Het verdachte gebied
wordt bepaald door een
afstand van 108 meter
gemeten vanuit het hart
van het doel
Het verdachte gebied
wordt bepaald door een
afstand van 80 meter
gemeten vanuit het hart
van het doel
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Nr

Indicatie

Details

27

Duikbombardement
inslagenpatroon
bekend

Gebied dat is getroffen
door een bombardement
met
jachtbommenwerpers, met als doel om een
vooraf bepaald specifiek
object te treffen

28

Duikbombardement, inslagenpatroon onbekend op
'Pin Point Target'

29

Duikbombardement
inslagenpatroon
onbekend op 'Line
Target',

30

Overige
bombardementen

Gebied dat is getroffen
door een bombardement
met
jachtbommenwerpers, met als doel om een
vooraf bepaald specifiek
object te treffen.
Gebied dat is getroffen
door een bombardement
met
jachtbommenwerpers, met als doel om een
vooraf bepaald specifiek
lijnvormig (bijvoorbeeld
spoorlijn/militaire
colonne)
object
te
treffen.
Gebied dat is getroffen
door een bombardement
met
bommenwerpers,
niet
zijnde
jachtbommenwerpers

Uitgangspunt
conclusie
Verdacht Onverdacht
x

x

x

Uitgangspunten voor
afbakening verdachte
gebied
Op
basis
van
een
analyse
van
het
inslagenpatroon
wordt
de maximale afstand
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen
een
inslagpatroon
bepaald. Het verdachte
gebied wordt afgebakend door deze afstand
te projecteren op de
buitenste inslagen van
het inslagenpatroon. Dat
is exclusief de eventuele
horizontale verplaatsing
van
de
buitenste
blindganger binnen het
inslagenpatroon.
Het verdachte gebied
wordt bepaald door een
afstand van 181 meter
gemeten vanuit het hart
van het doel
Het verdachte gebied
wordt bepaald door een
afstand van 91 meter
gemeten vanuit het hart
van het doel

x

Op
basis
van
een
analyse
van
het
inslagenpatroon1 wordt
de maximale afstand
tussen twee opeenvolgende inslagen binnen
een
inslagpatroon
bepaald. Het verdachte
gebied wordt afgebakend door deze afstand
te projecteren op de
buitenste inslagen van
het inslagenpatroon. Dat
is exclusief de eventuele
horizontale verplaatsing
van de buitenste
blindganger binnen het
inslagenpatroon. Anders
situationeel te bepalen
31
Inslagpunt
Vliegtuigbom die niet in
x
15 meter rondom een
blindganger zijnde werking is getreden.
inslagpunt vanwege de
een vliegtuigbom
mogelijke
horizontale
verplaatsing onder de
grond
1
Verzameling van locaties van inslagen van één bepaald toestel of één bepaald bombardement.

Vooronderzoek CE – Van Pallandtweg 1 Neerijnen

79 van 81

Nr

Indicatie

Details

32

Inslagpunt van een
niet gedetoneerd Vwapen

Gebied dat is getroffen
door de inslag van een Vwapen

33

Krater
van
(gedeeltelijk)
gedetoneerd
wapen

Gebied waarin zich de
krater van de detonatie
van een V-wapen bevindt

een
V-

Uitgangspunt
conclusie
Verdacht Onverdacht
x

x
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Uitgangspunten voor
afbakening verdachte
gebied
15 meter rondom een
inslagpunt vanwege de
mogelijke
horizontale
verplaatsing onder de
grond
50 meter rondom een
inslagpunt vanwege de
mogelijke aanwezigheid
van
explosieve
componenten.
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Bijlage 9: Distributielijst
Het definitieve rapport wordt verzonden aan:
 Opdrachtgever
 Opdrachtgever wordt geadviseerd de bevindingen van onderhavige rapportage te
delen met de gemeente(s) waarbinnen het onderzoeksgebied is gelegen
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