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S A M E N V A T T I N G  
 

Voor een perceel op het adres Waalbandijk 45 te Ophemert, gemeente West Betuwe heeft VUhbs 

archeologie een archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend 

booronderzoek uitgevoerd. Binnen het plangebied is de nieuwbouw van een woning voorzien. De 

werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, kunnen daardoor de bodem en eventueel 

aanwezige archeologische resten verstoren. Daarom heeft de opdrachtgever VUhbs archeologie verzocht 

voor het plangebied een bureau- en booronderzoek uit te voeren, zodat meer inzicht wordt verkregen 

in de archeologische verwachting van het plangebied en of er aanvullend onderzoek noodzakelijk zal 

zijn.  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat plangebied ligt op een binnengedijkt deel van de 

beddinggordel van de Waal die is afgedekt door oeverafzettingen. Verstoringen dieper dan de bouwvoor 

worden binnen het plangebied niet verwacht. In de directe omgeving van het plangebied zijn meerdere 

archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij archeologische resten en sporen uit meerdere periodes 

in verschillende niveaus zijn aangetroffen. Op de oeverafzettingen van de Waal komen resten en sporen 

voor uit de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen die samenhangen met het ontstaan en ontwikkeling 

van het dorp Ophemert. Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het plangebied ten oosten van de oude 

dorpskern ligt in een perceel dat lange tijd in gebruik geweest is als boomgaard. Archeologisch onderzoek 

heeft echter direct ten zuidwesten van het plangebied ook de aanwezigheid van bewoningssporen uit de 

Vroege tot Volle Middeleeuwen aangetoond. Deze sporen worden hier afgedekt door een dunne laag 

oeverafzettingen van de Waal. Hierdoor moet er binnen het plangebied rekening gehouden worden met 

twee of mogelijk zelfs drie potentiële archeologische niveaus. 

Uit de boringen is gebleken dat binnen het plangebied twee potentiële archeologische niveaus 

aanwezig zijn. Vooral op het niveau aan de top van de oude fase van de oeverafzettingen van de Waal 

kunnen nog archeologische resten/sporen verwacht worden uit de Vroege tot Volle Middeleeuwen. Dit 

niveau bevindt zich op een diepte van 30 tot 75 cm -mv (4.39 - 4.61 m NAP) en wordt afgedekt door 

oeverafzettingen van een jongere fase. In de top hiervan, direct onder de 20 tot 45 cm dikke bouwvoor 

kunnen nog sporen aanwezig zijn van voornamelijk agrarisch landgebruik uit de periode vanaf de Late 

Middeleeuwen. Binnen het plangebied is een nieuwe woning gepland. De exacte diepte van de geplande 

bodemingrepen is nog niet bekend. Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan echter gesteld 

worden dat graafwerkzaamheden dieper dan de 20 tot 45 cm dikke bouwvoor een bedreiging vormen 

voor het archeologisch bodemarchief. Geadviseerd wordt om de bouwplannen dusdanig aan te passen 

(ophoging, beperking diepte fundering en aantal funderingspalen, …) om de mogelijk aanwezige sporen 

en resten in situ te behouden. Indien dit niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. 

Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek in dat geval uit te voeren in de vorm van een 

proefsleuvenonderzoek ter plaatse van de geplande nieuwbouw. 
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1  I N L E I D I N G  
 
1 . 1  K A D E R  E N  M O T I VAT I E  

 

In opdracht van Agrarische makelaardij F. Verburg b.v. heeft VUhbs archeologie een archeologisch 

bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor een 

perceel op het adres Waalbandijk 45 te Ophemert, gemeente West Betuwe (bijlage 2). Binnen het 

plangebied is de nieuwbouw van een woning voorzien. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling 

gepaard gaan, kunnen de bodem en eventueel aanwezige archeologische resten verstoren. 

Voor de gemeente West Betuwe is in 2021 een archeologische beleidskaart opgesteld (bijlage 3).1 

Volgens deze kaart ligt het plangebied geheel in een zone met Waarde-Archeologie 4 met een hoge 

verwachte dichtheid aan archeologische resten/sporen. Binnen deze zone dient vroegtijdig 

waardestellend archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden bij bodemingrepen dieper dan 30 cm -

mv en groter dan 500 m2. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen heeft het 

plangebied een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4.2 De bijbehorende vrijstellingsgrenzen gaan 

uit van bodemingrepen met een oppervlak kleiner dan 10.000 m2. Dit bestemmingsplan en bijbehorende 

vrijstellingsgrenzen zijn echter nog gebaseerd op de archeologische beleidskaart van de voormalig 

zelfstandige gemeente Neerijnen.3 Volgens deze kaart ligt het plangebied in een zone met een lage 

archeologische verwachting. Het plangebied heeft een oppervlak van 5182 m2. Onderhavig onderzoek 

vindt echter plaats in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging op grond waarvan 

archeologisch onderzoek verplicht gesteld is. 

Allereerst is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd om een specifiek verwachtingsmodel 

op te stellen. Dit onderzoek is uitgevoerd door drs. K.A. Hebinck. Het verwachtingsmodel is vervolgens 

getoetst door middel van een verkennend en karterend booronderzoek, uitgevoerd op 2 februari 2022 

door T. Verhoeven en drs. K.A. Hebinck (senior-KNA-prospector). Het archeologisch onderzoek is 

uitgevoerd conform de eisen die gesteld worden in de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 

(KNA-versie 4.1) en BRL 4000, specifiek BRL 4002 (bureauonderzoek) en BRL 4003 (inventariserend 

veldonderzoek).4 Tevens zijn de aanvullende richtlijnen voor het bureauonderzoek en 

verkennend/karterend booronderzoek uit het Handboek Archeologie regio Rivierenland gehanteerd.5 

VUhbs archeologie is gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologisch (veld)onderzoek.6  

 

  

1 . 2  D O E L  E N  V R A A G S T E L L I N G  VA N  H E T  O N D E R Z O E K  

 

Het doel van het archeologisch onderzoek is een verwachting op te stellen over de eventuele 

aanwezigheid van archeologische vindplaatsen in het plangebied. In het bureauonderzoek dient aan de 

hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende of te verwachten 

archeologische waarden. Deze informatie moet resulteren in een gespecificeerde archeologische 

verwachting, die in het aansluitende stadium van het onderzoek wordt getoetst door middel van een 

verkennend booronderzoek. Het booronderzoek heeft tot doel de bodemopbouw en de eventueel 

aanwezige archeologische resten en/of sporen binnen het plangebied in kaart te brengen. Specifiek voor 

dit onderzoek dient ook bepaald te worden wat het mogelijk effect is van het aanbrengen van een 

 
1 Keunen et al. 2021. 
2 Planidentificatie NL.IMRO.0304.BPbgneerijnenveegp-1704; www.ruimtelijkeplannen.nl 
3 Van Heeringen et al. 2008. 
4 De inhoud van de KNA kan geraadpleegd worden op www.sikb.nl. 
5 Stiller/Van Oort 2018. 
6 Procescertificaat nr. K94275/05. 
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ophogingspakket. Uiteindelijk dient het onderzoek te resulteren in een advies ten aanzien van eventueel 

archeologisch vervolgonderzoek. De vraagstelling van het onderzoek is als volgt: 

 

1) Wat is de reeds bekende geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van het plangebied? In 

hoeverre kan er sprake zijn van erosie of juist afdekking door sedimentatie binnen het plangebied? 

2) Wat zijn de vooraf bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het 

onderzoeksgebied? Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van 

deze resten? 

3) Kan de bodemopbouw en archeologische verwachting zoals verwacht op basis van het 

bureauonderzoek onderschreven worden op basis van de boorwaarnemingen?  

a) In hoeverre is sprake van een intacte bodemopbouw? Zijn er diepere verstoringen binnen het 

plangebied aanwezig? 

b) Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden? 

c) Zijn er verschillende fasen van rivieractiviteit te onderscheiden (bijvoorbeeld verschillende 

generaties oever-, crevasse of kronkelwaardvorming) en zo ja, hoe zijn deze te onderscheiden en 

op welke diepte ten opzichte van maaiveld en hoogte ten opzichte van NAP komen deze voor? 

d) Zijn in het plangebied potentiële archeologische niveaus aanwezig? Zo ja, op welke diepte? 

4) Welke archeologische resten (vondsten, sporen, structuren of bewoning- en tredlagen) zijn 

aangetroffen, in welke lithogenetische eenheden en met welke ouderdom? 

a) Is er sprake van clustering of een anderszins verklaarbare verspreiding van vondstmateriaal? 

Zo ja, welke? 

b) Is er een relatie tussen eventuele oppervlaktevondsten, eventueel in de boorkernen 

aangetroffen archeologische indicatoren verzamelde archeologische resten en lithogenetische 

informatie?  

c) Wat zijn de locaties, de diepteligging ten opzichte van het huidige maaiveld en NAP en de 

horizontale en verticale verspreiding van archeologische resten? 

d) Zijn de vondsten te koppelen aan een specifieke lithogenetische eenheid en zo ja, welke? Zo 

nee, welk verband is er dan tussen de vondsten/indicatoren en de stratigrafie?  

e) Is een archeologische stratigrafie aanwezig en zo ja, welke? Zo nee, verklaar dan het 

ontbreken van deze stratigrafie. 

f) Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten, gelet op 

de waterhuishouding (zones van oxidatie, oxidatie & reductie, alsmede reductie) het voormalig 

grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling en de aard van de ondergrond? 

5) In hoeverre worden de (mogelijk) aanwezige archeologische resten en/of sporen bedreigd door de 

voorgenomen ontwikkeling? Is behoud in situ mogelijk en zo ja, aan welke voorwaarden moeten de te 

nemen behoudsmaatregelen voldoen? 

 

Aan de hand van de bovenstaande deelvragen kan een advies gevormd worden over eventueel 

archeologisch vervolgonderzoek, in de vorm van een antwoord op de volgende vraag: 

6) Wat zijn de te nemen vervolgstappen om te komen tot een katering en waardering van de eventueel 

aanwezige archeologische resten, op basis waarvan uiteindelijk een beleidsbeslissing (meestal een 

selectiebesluit) genomen kan worden? 

 

 

1 . 3  O P Z E T  VA N  H E T  R A P P O RT  

 

De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In het hieronder volgende 

hoofdstuk 2 zullen de resultaten van het bureauonderzoek worden beschreven en zal een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied worden opgesteld (vraag 1 en 2). Als toets van en in 

aanvulling op het bureauonderzoek zal in hoofdstuk 3 het inventariserend veldonderzoek door middel 
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van boringen worden beschreven (vraag 3 en 4). De deelvragen zullen worden beantwoord in hoofdstuk 

4. Afsluitend zal in hoofdstuk 5 een advies gegeven worden ten aanzien van eventuele vervolgstappen in 

het kader van de archeologische monumentenzorg (vraag 5 en 6). 
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2  B U R E A U O N D E R Z O E K  
 
2 . 1  D O E L S T E L L I N G  

 

Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of verwachte 

archeologische waarden binnen een omschreven gebied aan de hand van bestaande bronnen. Hierbij 

zullen gegevens verzameld worden met betrekking tot de aan- of afwezigheid, het karakter, de omvang, 

datering, gaafheid en conservering van archeologische en cultuurhistorische waarden en 

aardwetenschappelijke gegevens. Het dient te resulteren in een gespecificeerde verwachting, op basis 

waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

 

2 . 2  M E T H O D E  

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de specificaties uit de KNA 4.1 en BRL 4002 (LS01 t/m 

LS06). Ook zijn de richtlijnen voor de uitvoering en rapportage van een bureauonderzoek uit het 

Handboek Archeologie regio Rivierenland gehanteerd.7  Een eerste stap hierin is het afbakenen van het 

plan- en onderzoeksgebied en het vaststellen van de consequenties van toekomstig gebruik (LS01). In de 

volgende stappen wordt achtereenvolgens vastgesteld wat de huidige situatie is (LS02), hoe de historische 

situatie is en of er verstoringen bekend zijn (LS03) en wat de bekende archeologische waarden en 

aardwetenschappelijke gegevens zijn (LS04).  

Voor de beschrijving van de archeologische waarden wordt gebruik gemaakt van Archis III, de 

online archeologische database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Archeologische 

Monumenten Kaart (AMK), en waar mogelijk informatie over eerder gedaan onderzoek en 

archeologische waarnemingen. Naast deze informatie wordt, als deze voorhanden zijn, ook gebruik 

gemaakt van provinciale en gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten. Voor het huidige onderzoek 

zijn dat de archeologische verwachtings- en beleidskaarten van de gemeente West Betuwe.8 Daarnaast is 

ook nog gebruik gemaakt van de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de tot 2019 

zelfstandige gemeente Neerijnen.9 De aardwetenschappelijke waarden worden beschreven aan de hand 

van geologische, geomorfologische10 en bodemkundige11 kaarten en het hoogtemodel van Actueel 

Hoogtebestand Nederland (AHN).12 

Op basis van de in boven beschreven specificaties verkregen gegevens wordt een gespecificeerd 

verwachtingsmodel opgesteld (LS05), waarin zo gedetailleerd mogelijk de verwachte archeologische 

resten beschreven worden. Onderhanden rapportage is opgesteld volgens specificatie LS06. Van de 

gebruikte bronnen wordt een overzicht gegeven in tabel 1. 

 

Tabel 1. Ophemert - Waalbandijk. Overzicht van de voor het bureauonderzoek gebruikte bronnen. 

 
7 Stiller/Van Oort 2018, 11-13. 
8 Keunen et al. 2021. 
9 Van Heeringen et al. 2009. 
10 Alterra 2008. 
11 Alterra 2006 
12 Actueel Hoogtebestand Nederland 2021; www.ahn.nl. 
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2 . 3  R E S U LT A T E N  

 

2 . 3 . 1  P L A N G E B I E D  ( L S 0 1 )  

 

Het plangebied is gelegen ten oosten van de dorpskern van Ophemert. De ligging is weergegeven in 

bijlage 2 en 4. Het omvat het westelijke deel van het perceel met de kadastrale aanduiding Ophemert H 

625 en ligt direct ten oosten van het perceel met het adres Waalbanddijk 45. De oppervlakte van het 

plangebied bedraagt 2182 m2.  

Binnen het plangebied is het voornemen een nieuwe woning te bouwen. Onderhavig onderzoek 

vindt plaats in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De exacte omvang van de 

bodemingrepen is daardoor nog niet bekend. De diepte en omvang van de bodemingrepen zal ook mede 

van de resultaten van onderhavig onderzoek afhankelijk zijn. Het plan- en onderzoeksgebied voor 

onderhavig onderzoek, omvat het gebied met de voorgenomen bestemming ‘wonen’ en een strook van 

9 meter breed ten zuiden daarvan.  

 

 

2 . 3 . 2  H U I D I G E  S I T U A T I E  ( L S 0 2 )  

 

Het plangebied is momenteel geheel onbebouwd en in gebruik als boomgaard (fig. 1 en bijlage 4). Ook 

het overige deel van het perceel H 625 ten oosten van het plangebied is in gebruik als boomgaard. In het 

westen grenst het plangebied aan de tuin behorende bij de woning op Waalbandijk 45. Bij het planten 

van de bomen kan de bodem binnen het plangebied in enige mate zijn verstoord, maar overige 

(grootschalige) verstoringen zijn niet bekend. De maaiveldhoogte binnen het plangebied ligt tussen 4.8 

en 5.1 m NAP en het heeft grondwatertrap VI. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand 

(GHG) ligt tussen 40 en 80 cm -mv en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) tussen 120 en 180 

cm -mv. Voor zover bekend is binnen het plangebied geen milieukundig onderzoek uitgevoerd.13  

Fig. 1. Ophemert – Waalbandijk 45. Overzicht van het plangebied. Foto genomen vanaf boring 4 in noordoostelijke richting. 

 
13 www.bodemloket.nl. 
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2 . 3 . 3  L A N D S C H A P  ( L S 0 4 )  

 

Het plangebied ligt in het centrale deel van het Midden-Nederlandse Rivierengebied. De archeologische 

verwachting in dit gebied hangt in hoge mate samen met de geologische opbouw, omdat de bewoning 

zich voor de bedijkingen in de Late Middeleeuwen vooral concentreerde op de relatief hooggelegen en 

daardoor droge delen. 

Tijdens de laatste IJstijd, het Weichselien (116.000-11.700 jaar geleden), was de Rijn een vlechtende 

rivier die in brede, in oudere sedimenten ingesneden dalen, onder periglaciale omstandigheden vooral 

grof zand en grind afzette. Deze sedimenten behoren tot de Formatie van Kreftenheye.14 Vanaf het Laat-

Glaciaal tot in het Vroeg-Holoceen werd door inmiddels meanderende, maar zich nog steeds insnijdende 

rivieren, op deze zanden en grinden een pakket compacte, zandige klei afgezet. Deze zogenaamde Laag 

van Wijchen wordt gevormd door klei die tijdens overstromingen in de riviervlakte werd afgezet en waar 

vervolgens zand inwaaide. Deze pleistocene afzettingen liggen in de omgeving van het onderzoeksgebied 

op een diepte van ca. 4 à 6 m –mv (1 tot -1 m NAP).15 Aan het begin van het Holoceen ontstonden 

onder invloed van het verbeterde klimaat vanuit deze pleistocene riviervlakte de meanderende rivieren, 

zoals die nu in het rivierengebied aanwezig zijn. In het begin van het Holoceen sneden de meanderende 

Rijn en Maas zich nog in de oudere afzettingen, waardoor een getrapt terrassenlandschap ontstond. 

Geleidelijk gaan de Rijn en de Maas over van insnijdend naar aggraderend. Het punt waar de insnijding 

overging in accumulatie wordt de terrassenkruising genoemd. In het westen van de delta vindt deze 

verandering plaats onder invloed van de holocene zeespiegelstijging en is deze het eerst merkbaar. In het 

oosten van de delta wordt deze verandering gestuurd door een toename van de sedimentlast in de Rijn 

en vindt deze pas later plaats.16 Door deze verandering van rivierpatroon hebben de meanderende Rijn- 

en Maastakken zich binnen de Rijn-Maasdelta vaak verlegd door rivierverleggingen (‘avulsies’), waardoor 

een gecompliceerd netwerk is ontstaan van stroomgordels van verschillende ouderdom, die veelal bedekt 

zijn met jongere afzettingen.17  

Deze ontwikkeling heeft geleid tot het huidige beeld van de Rijn-Maasdelta, waarbij de holocene 

beddinggordels te herkennen zijn als zandlichamen omgeven door oeverafzettingen van sterk siltig zand 

tot sterk siltige klei en de fijnere komafzettingen van zwak siltige klei. Deze afzettingen behoren tot de 

Formatie van Echteld.18 Binnen de Formatie van Echteld worden, op grond van wijze van afzetting en 

lithologische karakteristieken, een aantal lithogenetische eenheden onderscheiden. De belangrijkste 

lithogenetische eenheden zijn beddingafzettingen, oeverafzettingen en komafzettingen. De 

beddingafzettingen worden binnen de rivierbedding afgezet en bestaan hoofdzakelijk uit zand. De oever- 

en komafzettingen zijn gevormd op het moment dat de rivier buiten de oevers trad en het sediment bij 

lagere stroomsnelheden kon worden afgezet buiten de bedding. Hoe groter de afstand tot de bedding, 

des te fijner de afzettingen. Binnen de komafzettingen komen veelal veenlagen voor, die gerekend 

worden tot de Formatie van Nieuwkoop.19 Door de sterkere sedimentatie op de oeverwallen liggen deze 

hoger in het landschap. Dit hoogteverschil is later nog versterkt door een verschil in de mate van klink 

tussen de bedding- en oeverafzettingen en de komafzettingen, waardoor de stroomgordels nu hoger 

binnen het omringende komgebied liggen. De beddinggordels vorm(d)en hierdoor geschikte 

bewoningsplaatsen in het rivierengebied en hebben derhalve een hoge archeologische verwachting. Voor 

de nattere komgebieden geldt een lage archeologische verwachting. Oeverafzettingen op de overgang 

van beddinggordels naar de komgebieden hebben een middelhoge verwachting. Dit geldt niet voor de 

 
14 TNO-NITG 2022b. 
15 Cohen et al. 2009. 
16 Erkens 2009, 58. 
17 Berendsen/Stouthamer 2001, 71-76. 
18 TNO-NITG 2022a. 
19 TNO-NITG 2022c. 
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oeverafzettingen die liggen op beddingzand; deze hebben een hoge verwachting. De crevasses hebben, 

afhankelijk hoe goed deze ontwikkeld zijn, een hoge of middelhoge verwachting. 

Volgens de paleogeografische kaart van de Rijn-Maasdelta (bijlage 5) ligt het plangebied op en 

binnengedijkte deel van de beddinggordel van de Waal. De Waal benedenstrooms van Tiel is actief vanaf 

1625 BP (425 na Chr.).20 De top van het beddingzand ligt binnen het grootste deel van het plangebied 

volgens de zanddieptekaart (bijlage 6) op een diepte tussen 1.5 en 2.0 m -mv (ca. 3 – 3.5 m NAP) en in 

het uiterste noordwesten tussen 1.0 en 1.5 m NAP (3.5 – 4.0 m NAP).21 In geologische boring 

B39D2859, die op ca. 40 m ten zuidoosten van het plangebied is gezet, ligt de top van het matig grove 

(bedding)zand op een diepte van 2.60 m -mv (3.41 m NAP).22 Hierboven bevindt zich een 110 cm dik 

pakket zwak humeuze, matig siltige klei dat mogelijk gezien moet worden als de vulling van een geul. 

Voor het terrein direct ten noordwesten van het plangebied is in 2009 een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd. In de meest nabijgelegen boring, op ca. 30 meter van het plangebied, bestaat de bodem onder 

een 30 cm dikke bouwvoor uit een pakket oeverafzettingen van kalkrijke, sterk tot uiterst siltige klei. De 

top van het zwak siltige, matig fijne beddingzand ligt hier op een diepte van 120 cm -mv (3.95 m NAP).23 

Afzettingen van oudere stroomgordels dan die van de Waal worden binnen het plangebied niet verwacht, 

voor zover deze aanwezig zijn geweest zullen deze zijn geërodeerd door de Waal. 

Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied ook op een stroomrug of stroomgordel (B44; 

bijlage 7). Dit is op het AHN (bijlage 8) ook goed herkenbaar als hoger gelegen gebied. Naar het noorden 

toe loopt dit via een stroomrugglooiing (H43) over in een rivierkomvlakte (M46) waar het maaiveld met 

4.3 m NAP ruim een halve meter lager ligt dan binnen het plangebied. Op de bodemkaart (bijlage 9) 

komen op de oeverwal van de Waal en ook binnen het plangebied vooral kalkhoudende ooivaaggronden 

in zware zavel en lichte klei voor (Rd90A). Ooivaaggronden zijn diepbruine, goed gehomogeniseerde 

kleigronden met een verbruiningshorizont (Bw-horizont) die tot meer dan 50 cm –mv door kan gaan.24 

Dergelijke bodems zijn kenmerkend voor de hoger gelegen, goed gedraineerde stroomruggen en 

oeverwallen. In noordwestelijke richting gaan deze richting het lagergelegen komgebied over in 

kalkhoudende poldervaaggronden (Rn52A/Rn95A).  

 

 

2 . 3 . 4  A R C H E O L O G I E  ( L S 0 4 )  

 

In de omgeving van het plangebied zijn al meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd en 

archeologische gegevens bekend op basis waarvan aan het plangebied een hoge archeologische 

verwachting kan worden toegekend (bijlage 10). In de eerste plaats heeft het plangebied een hoge 

verwachte dichtheid van archeologische resten/sporen relatief dicht onder het maaiveld door de ligging 

op het binnengedijkte deel van de beddinggordel van de Waal. Daarnaast ligt het plangebied ook binnen 

een oude woongrond rondom de oude dorpskern van Ophemert. De eerste vermelding van Ophemert 

gaat terug tot voor 850 na Chr.25 en mogelijk zelfs tot ca. 700 na Chr.26 Ophemert is een zogenaamd 

esdorp met gestrekte hoofdvorm. Dergelijke dorpen komen vanaf de Karolingische tijd voor. De 

bewoning kan op deze plekken soms zelfs teruggaan tot op de Romeinse tijd. Voor Ophemert wordt 

vermoed dat het is ontstaan uit een Merovingische nederzetting ten zuidwesten van de huidige 

dorpskern.27 

 
20 Cohen et al. 2012, catalogusnummer 174. 
21 Cohen et al. 2009. 
22 Boring B39D2859; www.dinoloket.nl 
23 Hanemaaijer/Van der Zee 2009, bijlage 1, boring 10 
24 De Bakker/Schelling 1989, 158. 
25 Van Heeringen et al. 2009, 40. 
26 Verhelst 2002, 20. 
27 Verhelst 2002, 20. 
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In de omgeving van het plangebied zijn twee archeologische monumentterreinen (AMK-terreinen) 

aanwezig. Op ca. 200 meter ten zuidwesten van het plangebied ligt langs en deels onder de Waaldijk een 

terrein met daarin de resten van een kerk (Lambertuskerk) en kerkhof uit de Late Middeleeuwen (AMK-

terrein 15489).28 In 2003 is hier door BAAC een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd29 en in het deel waar 

op last van het waterschap geen sleuf mocht worden gegraven door RAAP een boor- en 

weerstandsonderzoek.30 Hierbij zijn op het gehele terrein goed geconserveerde resten van het kerkhof 

gevonden en ook funderingen van de kerk.31 Recentelijker is in 2020 door Sweco in het buitendijkse 

deel nog een booronderzoek uitgevoerd waarbij in twee boringen op een diepte van 80 cm -mv ook nog 

menselijk bot is aangetroffen dat gerelateerd kan worden aan het kerkhof rondom de Lambertuskerk.32 

Op ca. 550 meter ten noordwesten van het plangebied ligt het Huis te Ophemert, dat ontstaan is uit een 

14de-eeuwse woontoren (AMK-terrein 13172).  

Buiten deze monumentterreinen zijn in de omgeving van het plangebied nog meerdere 

archeologische resten bekend. Voor het terrein direct ten westen van het plangebied is in 2004 door 

ADC een bureau- en booronderzoek uitgevoerd.33 Bij dit onderzoek zijn in het westen van het terrein 

in meerdere boringen indicatoren zoals houtskool, dierlijk botmateriaal en aardewerk gevonden die 

wijzen op de aanwezigheid van resten die te relateren zijn aan de middeleeuwse St. Lambertuskerk en de 

bijbehorende begraafplaats.34 Naar aanleiding hiervan heeft VUhbs archeologie (destijds ACVU-HBS) 

hier in 2005 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.35 Resten van de begraafplaats zijn hierbij niet 

gevonden, maar wel sporen van bewoning uit de Vroege en Volle Middeleeuwen alsook greppels en 

dierbegravingen uit de periode na de Volle Middeleeuwen.36 De bewoningssporen uit de Vroege en 

Volle Middeleeuwen zijn vooral in het westen en centrale deel van het terrein aangetroffen op 

oeverafzettingen (fig. 2). Deze sporen waren zichtbaar op het tweede vlak dat zich bevindt op een hoogte 

van 4.10 – 4.50 m NAP. In het oosten van het terrein dat grenst aan onderhavig plangebied zijn weinig 

sporen aangetroffen, waardoor de vindplaats hier begrensd kon worden. In het uiterste oosten is echter 

nog wel één grondspoor waargenomen, waardoor het niet uitgesloten kan worden dat hier een nieuw 

sporencluster begint dat zich verder naar het oosten en tot binnen onderhavig plangebied uitstrekt.37 De 

oostelijke putgrens ligt op 65 meter ten zuidoosten van onderhavig plangebied. 

Op het terrein direct ten noordwesten van het plangebied is in 2009 een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd38 gevolgd door een karterend booronderzoek in 201539 en een proefsleuvenonderzoek in 

2017.40 Bij het verkennend booronderzoek zijn in het grootste deel van het terrein oever- op 

beddingafzettingen waargenomen met in het zuidelijke deel in één boring tussen 85 en 110 cm -mv 

binnen het pakket oeverafzettingen een [lak]laag met houtskoolspikkels.41 Bij het karterend 

booronderzoek dat in het centrale deel van het terrein is uitgevoerd is vervolgens in drie boringen ook 

weer deze laklaag waargenomen op een hoogte die ligt tussen 4.15 en 4.35 m NAP. Ter plaatse van een 

(kronkelwaard)geul duikt deze naar 3.75 m NAP. In één boring is in het pakket oeverafzettingen op een  

 
28 Archis-zaakidentificatie 2727549100. 2867047100. 
29 Archis-zaakidentificatie 2040335100. 
30 Archis-zaakidentificatie 2089196100. 
31 Van Kempen 2003, 12. 
32 Archis-zaakidentificatie 4824039100. 
33 ARCHIS-zaakidentificatie 2050144100, Prangsma/Stiekema 2004. 
34 Prangsma/Stiekema 2004. 
35 Archis-zaakidentificatie 2071942100. 
36 Hakvoort 2005, 11. 
37 Hakvoort 2005, 11-12. 
38 Archis-zaakidentificatie 2250652100. 
39 Archis-zaakidentificatie 3295723100. 
40 Archis-zaakidentificatie 4015197100. 
41 Hanemaaijer/Van der Zee 2010, 12 en bijlage 1. 
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diepte van 70 – 90 cm -mv een klein fragment verbrande leem aangetroffen.42 Naar aanleiding van deze 

resultaten is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor een strook op 60 tot 160 meter ten noordwesten 

van onderhavig plangebied. Hierbij zijn ook weer bedding- en restgeulafzettingen aangetroffen die zijn 

afgedekt door oeverafzettingen. Er zijn drie potentiële archeologische niveaus aanwezig; een oude 

akkerlaag en een vegetatiehorizont in het oeverpakket en een vegetatiehorizont in de 

verlandingsafzettingen. Archeologische sporen zijn echter op geen van deze drie niveaus aanwezig.43 

Op ca. 250 meter ten noordwesten van het plangebied is in 1974 bij graafwerkzaamheden een grote 

hoeveelheid aardewerk uit de Vroege en Late Middeleeuwen gevonden.44 Over de exacte 

vondstomstandigheden staat echter niets in Archis vermeld. Bij een veldkartering in 1988 is iets ten 

westen hiervan ook nog meerdere fragmenten aardewerk uit de Late Middeleeuwen tot (Vroege) Nieuwe 

Tijd gevonden.45 Verder ten westen van het plangebied zijn in en rondom de dorpskern van Ophemert 

ook nog meerdere archeologische resten gevonden. Het gaat hierbij vooral om resten (vooral aardewerk) 

uit de Vroege tot Late Middeleeuwen die zijn gevonden bij voornamelijk veldkarteringen in de jaren ‘80 

van de vorige eeuw.46 Oudere resten zijn in de directe omgeving van het plangebied gevonden in de 

vorm van handgevormd aardewerk uit de IJzertijd op ca. 560 m ten noordwesten van het plangebied47 

en onder andere enkele fragmenten aardewerk en glas uit de (Midden-)Romeinse tijd in vooral het 

 
42 Goossens 2015, 11-12. 
43 Porreij-Lyklema 2017, 25. 
44 Archis-zaakidentificatie 2786096100. 
45 Archis-zaakidentificatie 2786047100. 
46 Archis-zaakidentificatie 2259611100, 2786030100, 2786047100, 2786096100, 3234819100, 3234827100, 3234835100, 

3234868100. 
47 Archis-zaakidentificatie 2731777100, 3234827100. 

 

Fig. 2. Ophemert – Waalbandijk 45. Vlaktekening vlak 2 proefsleuvenonderzoek Ophemert – Slingerbos 2005. Schaal 

1:1000. Bron: Hakvoort 2005. A plangebied; B proefsleuf met grondsporen; C mogelijke gebouwplattegrond. 
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zuidwesten van Ophemert.48 Door middel van metaaldetectie zijn ook nog meerdere bronzen objecten 

gevonden uit de Romeinse tijd en ook Vroege tot Late Middeleeuwen.49 

Voor de Stiftsche Uiterwaarden, ten zuiden van het plangebied, is in 2006 door RAAP een bureau- 

en booronderzoek uitgevoerd.50 Op basis hiervan is geconcludeerd dat het deel ten noorden van de strang, 

direct ten zuiden van de dijk, nog een hoge archeologische verwachting heeft voor resten uit de 

Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, maar dat de mogelijk aanwezige resten hier kunnen zijn 

verstoord als gevolg van de kleiwinning die hier heeft plaatsgevonden.51 Bij eerdere veldkarteringen zijn 

in deze uiterwaard resten uit de Late IJzertijd tot (Midden) Romeinse tijd gevonden.52 De overige 

archeologische onderzoeken die binnen een straal van 500 meter rondom het plangebied zijn uitgevoerd, 

hebben geen (directe) aanwijzingen opgeleverd voor de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische 

resten en/of sporen. Het onderzoek voor een terrein aan de Molenstraat, op ca. 200 meter ten 

noordoosten van het plangebied heeft betrekking op een bureauonderzoek van KSP Archeologie uit 

2017.53 Verder is op een terrein aan de Molenstraat, op ca. 270 meter ten noordwesten van het 

plangebied, in april 2020 een archeologische inspectie uitgevoerd.54 De resultaten hiervan staan nog niet 

in Archis vermeld. Niet bekend is of hierbij archeologische resten/sporen zijn aangetroffen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in de omgeving van het plangebied archeologische resten uit 

meerdere periodes in verschillende niveaus aanwezig zijn. Vooral op de oeverafzettingen van de Waal 

komen resten en sporen voor uit de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen die samenhangen met het 

ontstaan en ontwikkeling van het dorp Ophemert. Oudere resten komen voornamelijk voor op 

afzettingen van stroomgordels die ouder zijn dan de Waal en worden daardoor binnen het plangebied 

niet verwacht. 

  

 

2 . 3 . 5  H I S T O R I S C H E  S I T U A T I E  ( L S 0 3 )  

 

Het plangebied is gelegen binnen de oude dorpskern van Ophemert. De oudste vermelding van 

Ophemert gaat terug tot voor 850 na Chr.55 Ophemert is zoals gezegd een esdorp met gestrekte 

hoofdvorm die voorkomen vanaf de Karolingische tijd. Ook de archeologische vondsten die hier 

gevonden zijn tonen aan dat Ophemert al ontstaan is in de Vroege Middeleeuwen. Ze kenmerken zich 

door twee parallelle hoofdwegen, waarlangs de bewoning plaatsvond. Voor Ophemert geldt dat de 

huidige kern vermoedelijk in de 8ste eeuw ontstaan is toen de bebouwing vanuit de Merovingische 

nederzetting die meer naar het zuidwesten ligt, meer richting de oevers van de Waal is verplaatst. Het 

plangebied ligt net ten oosten van deze oude kern.56  

Het oudste betrouwbare kaartbeeld van het plangebied betreft de kadastrale minuutkaart uit 1811-

1832 (bijlage 11). Hierop is goed te zien dat het plangebied ten oosten van de dorpskern van Ophemert 

ligt. Het lag destijds in een perceel (nr. 189) dat volgens de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende 

tafel (OAT) in gebruik was als boomgaard. Direct ten westen van het plangebied lag, ter plaatse van de 

huidige woning op Waalbandijk 45, een huiserf (nr. 192). Het perceel direct grenzend aan onderhavig 

plangebied (nr. 191) was in gebruik als tuin. Sindsdien is er binnen het plangebied weinig veranderd. Op 

de topografische kaart uit 1908 (bijlage 12) is te zien dat het begin 20ste eeuw, net als nu nog het geval 

 
48 Archis-zaakidentificatie 2730586100. 
49 Archis-zaakidentificatie 3101151100. 
50 Archis-zaakidentificatie 2139448100. 
51 Heunks/Schuurman 2007, 25. 
52 Archis zaakidentificatie 2728942100, 2731688100. 
53 Archis-zaakidentificatie 4566638100. 
54 Archis-zaakidentificatie 4860684100. 
55 Van Heeringen et al. 2009, 40. 
56 Verhelst 2002, 20 en afbeelding 6. 
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is, nog in gebruik is als boomgaard. Langs de Waaldijk ten zuiden van het plangebied zijn hierop wel 

twee gebouwen weergegeven. Op de topografische kaart uit 1925 (niet opgenomen als bijlage) is nog 

maar één van deze twee gebouwen weergegeven. Op de topografische kaart uit 1962 (bijlage 13) is ook 

dit gebouw niet meer te zien. 

 

 

2 . 3 . 6  G E S P E C I F I C E E R D E  A R C H E O L O G I S C H E  V E R W A C H T I N G  ( L S 0 5 )  

 

Het plangebied heeft door de ligging oeverafzettingen van de Waal en op oude woongronden rondom 

de oude dorpskern van Ophemert op de archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente 

West Betuwe een hoge verwachte dichtheid voor archeologische resten (Waarde-Archeologie 4). Op 

basis van de geologische, archeologische en historische gegevens binnen en in de directe omgeving van 

het plangebied, kan deze verwachting nader gespecificeerd worden. 

Op de oeverafzettingen van de Waal kunnen gezien de ouderdom archeologische resten/sporen 

verwacht worden uit de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen. Binnen het plangebied worden ook 

vooral resten verwacht uit deze periode die samenhangen met de geschiedenis en ontwikkeling van het 

dorp Ophemert. Op historisch kaartmateriaal is te zien dat het plangebied ten oosten van de oude 

dorpskern ligt in een perceel dat lange tijd in gebruik geweest is als boomgaard. Archeologisch onderzoek 

heeft echter direct ten westen van het plangebied ook de aanwezigheid van bewoningssporen uit de 

Vroege tot Volle Middeleeuwen aangetoond. Deze sporen worden hier afgedekt door een dunne laag 

oeverafzettingen van de Waal. Hierdoor moet er binnen het plangebied rekening gehouden worden met 

twee of mogelijk zelfs drie potentiële archeologische niveaus: 

− Direct vanaf het maaiveld kunnen resten verwacht worden uit de periode vanaf de Late 

Middeleeuwen. Volgens het beschikbare historisch kaartmateriaal is binnen het plangebied in ieder 

geval vanaf begin 19de eeuw geen bebouwing aanwezig geweest. Binnen het plangebied worden 

uit deze periode, zoals ook bij het onderzoek direct ten westen van het plangebied is aangetroffen, 

vooral sporen van agrarisch landgebruik verwacht.    

− Waarschijnlijk afgedekt door een (dunne) laag oeverafzettingen, kunnen op een dieper niveau 

binnen de oeverafzettingen van de Waal resten en sporen verwacht worden uit de Vroege tot Volle 

Middeleeuwen die mogelijk nog aansluiten bij de resten die direct ten westen van het plangebied. 

Dit niveau wordt verwacht in en onder een laklaag rond 4.10 – 4.50 m NAP, wat voor het 

plangebied neerkomt op een diepte 50 tot 90 cm onder maaiveld. 

− Afzettingen van oudere stroomgordels zullen binnen het plangebied zijn geërodeerd door de Waal, 

waardoor er ook geen oudere archeologische resten/sporen onder de oeverafzettingen van de Waal 

worden verwacht. 

 

De mogelijk aanwezige archeologische resten zullen door de relatief hoge grondwaterstand op alle niveaus 

naast anorganische resten zoals aardewerk, metaal, glas of (bak)steen bestaan uit organische resten zoals 

bot, hout en leer. Ook kunnen mogelijk fosfaatvlekken worden aangetroffen. Of archeologische resten 

en/of sporen in het plangebied aanwezig zijn hangt af van de intactheid van het bodemprofiel. Er zijn 

echter geen aanwijzingen voor grootschalige of diepere verstoringen binnen het plangebied.  

Onderhaving onderzoek vindt plaats in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 

met het doel een nieuwe woning te bouwen.  De exacte omvang van de bodemingrepen is echter nog 

niet bekend. Bij het booronderzoek zal vooral bepaald moeten worden of de bodemopbouw nog intact 

is, of en op welke diepte er binnen het plangebied nog archeologische resten en/of sporen aanwezig 

kunnen zijn en zo ja, tot welke diepte de bodemingrepen kunnen worden uitgevoerd zonder dat deze 

een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief. 
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3  I N V E N T A R I S E R E N D  V E L D O N D E R Z O E K  
 

 

3 . 1  D O E L S T E L L I N G  

 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) dient ertoe het voorgestelde verwachtingsmodel ten aanzien 

van de archeologische waarden van het plangebied te verifiëren en met veldwaarnemingen te 

completeren. Het huidige onderzoek is uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. Hierbij dient de 

bodemopbouw en het landschap in kaart gebracht te worden om daarmee te komen tot een actuele 

archeologische verwachting voor het plangebied. Een ander belangrijk aandachtspunt voor het onderzoek 

is het vaststellen van de mate van verstoring van het plangebied die van invloed is op de archeologische 

verwachting.  

 

 

3 . 2  M E T H O D E  

 

Het booronderzoek is uitgevoerd als gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek conform 

de specificatie VS03 uit de KNA 4.1 en BRL 4003. Verslaglegging vindt plaats volgens specificatie VS05. 

Tevens zijn de richtlijnen voor de uitvoering en rapportage van een verkennend en karterend 

booronderzoek uit het Handboek Archeologie regio Rivierenland gehanteerd.57 

Voor het verkennend en karterend booronderzoek zijn negen boringen gezet. De boringen zijn 

zoveel mogelijk in een verspringend grid van 18 bij 20 meter geplaatst. De positie van de boringen (X 

en Y in RD-coördinaten, Z ten opzichte van NAP) is ingemeten met behulp van GPS met een maximale 

afwijking van 3 cm. De ligging van de boringen is weergegeven in bijlage 14. De boringen zijn gezet tot 

minimaal 30 cm in het beddingzand van de Waal, maar veelal dieper. Dit kwam neer op een diepte van 

150 tot 300 cm -mv. Voor de bovenste 100 tot 120 centimeter is gebruik gemaakt van een Edelmanboor 

met een diameter van 12 cm. Hieronder zijn alle boringen doorgezet met een gutsboor met een diameter 

van 3 cm.  

De bodemopbouw is per laag beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijvingsmethode (ASB).58 Naast lithologische en bodemkundige aspecten is aandacht besteed 

aan het wel of niet voorkomen van archeologische indicatoren als houtskool, verbrande klei/leem, 

aardewerk, (on)verbrand bot, natuursteen, fosfaatvlekken en baksteen en andere niet natuurlijke 

insluitsels. De beschrijving van de boorgegevens is digitaal vastgelegd met gebruikmaking van het software 

pakket Deborah3 v1.159 De boorstaten zijn weergegeven in bijlage 16. 

 

 

3 . 3  R E S U LT AT E N  

 

3 . 3 . 1  B O D E M O P B O U W  

 

De top van het bodemprofiel wordt gevormd door een 20 tot 45 cm dikke, recent geroerde bouwvoor 

van zwak tot matig zandige, veelal zwak humeuze klei. Met uitzondering van boring 2 en 3, in het 

noordelijke deel van het onderzoeksgebied, is hieronder kalkrijke, zwak tot matig zandige klei aanwezig. 

Deze laag heeft een dikte van 15 tot 45 cm. Op een diepte van 45 tot 75 cm -mv gaan de zandige, 

kalkrijke afzettingen over in kalkloze of kalkarme, sterk siltige klei. In boring 2 en 3 gaat de bouwvoor 

direct over in deze sterk siltige klei. In het grootste deel (boring 1-4 en 6) wordt deze klei naar onderen 

 
57 Stiller/Van Oort 2018, 11-13. 
58 Nederlands Normalisatie Instituut 1989; Bosch 2007. 
59 RAAP 2017. 
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toe siltiger of zandiger en ook kalkrijk. De siltige of zandige klei gaat hier op een diepte van 70 (boring 

2 en 3) tot 105 cm -mv (boring 1) veelal met een abrupte grens over in zwak siltig, matig fijn tot matig 

grof zand. Vooral in boring 1 is aan de top van dit zand veel ijzer te zien (fig. 3). De top hiervan is in de 

meeste boringen nog wel iets siltiger of kleiig. In boring 5 is een iets afwijkende bodemopbouw te zien. 

Hier is tot een diepte van 105 cm -mv kalkrijke, zwak zandige klei aanwezig die abrupt overgaat in zwak  

siltig, matig grof zand. Dit pakket zandige klei wordt naar onderen toe lichter van kleur, maar een heel 

duidelijk onderscheid is niet te zien. 

In het zuidelijke deel van het plangebied (boring 7-9) is onder de kalkloze, sterk siltige klei, of direct 

al onder de kalkrijke, zandige klei vanaf een diepte van 65 tot 100 cm -mv een 20 tot 45 cm dikke laag 

kalkloze, matig siltige klei. Deze matig siltige klei gaat op een diepte van 110 tot 120 cm -mv weer over 

in kalkarme tot kalkrijke, sterk tot uiterst siltige klei. De top van het zwak siltige zand ligt in het zuidelijke 

deel met een diepte van 140 (boring 8) tot 170 cm -mv (boring 7) iets dieper dan in het noordelijke deel 

van het plangebied.  

Fig. 3. Ophemert – Waalbandijk 45. De bovenste 120 cm van boring 1. 

 

 

3 . 3 . 2  A R C H E O L O G I S C H E  I N D I C A T O R E N  

 

Bij het karterend booronderzoek zijn verspreid binnen het plangebied enkele archeologische vondsten 

en indicatoren aangetroffen. Een overzicht hiervan is weergegeven in tabel 2. Belangrijkste vondst betreft 

een fragmentje aardewerk dat in boring 5 op een diepte van 70 cm -mv is gevonden (fig. 4). Dit fragment 

moet meest waarschijnlijk gedateerd worden in de Vroege Middeleeuwen.60 Het is gevonden in een wat 

rommelige laag die in opbouw iets afwijkt van de andere boringen. Daarnaast is in boring 1 in de kleilaag 

vlak boven het zand een brokje verbrande klei waargenomen en in boring 3 op een diepte van 45 cm -

mv nog een brokje zacht baksteen of verbrande klei. Verder kan nog een brokje houtskool vermeld 

worden dat is waargenomen in boring 8 in de laag tussen 75 en 90 cm -mv. 

 

Tabel 2. Ophemert – Waalbandijk 45. Overzicht van de aangetroffen archeologische indicatoren. 

 
60 Determinatie A.S. Sinke. 
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Fig. 4. Ophemert – Waalbandijk 45. Het fragment aardewerk uit boring 5. 

 

 

3 . 3 . 3  L A N D S C H A P P E L I J K E  I N T E R P R E T A T I E  

 

De bodemopbouw is, afgezien van een 20 tot 45 cm dikke bouwvoor, nog geheel intact. Een doorsnede 

van het plangebied is weergegeven in bijlage 15. Hierin is goed te zien dat het plangebied zoals verwacht 

geheel op beddingzand ligt. Het beddingzand binnen het plangebied behoort tot een binnengedijkt deel 

van de beddinggordel van de Waal die benedenstrooms van Tiel actief is vanaf 1625 BP (425 na Chr.).61 

De top van het beddingzand ligt hier tussen 3.34 m NAP (170 cm -mv) in boring 7 in het zuiden van 

het plangebied en 4.09 m NAP (75 – 80 cm -mv) in boring 2 en 3 in het noorden. De top van het 

beddingzand loopt daarmee duidelijk af in zuidelijke richting. Waarschijnlijk ligt het plangebied op de 

overgang van een hoger gelegen kronkelwaardrug in het noorden naar een kronkelwaardgeul in het 

zuiden. 

Het beddingzand wordt overal afgedekt door een pakket oeverafzettingen van de Waal. In deze 

afzettingen zijn binnen het plangebied minstens twee fases te onderscheiden. Overal wordt het 

beddingzand afgedekt door een dunne laag kalkrijke oeverafzettingen van zandige of sterk siltige klei die 

naar boven toe kalkarm of zelfs kalkloos wordt. Dit moet gezien worden als de oudste fase van 

oeverafzettingen. In de kronkelwaardgeul in het zuidelijke deel worden deze nog afgedekt door 

zwaardere, matig siltige (kom)klei. Uit de kalkarme tot kalkloze top is af te leiden dat deze eerste fase van 

oeverafzettingen voor enige tijd aan het oppervlak gelegen heeft.  

Deze kalkarme/-loze afzettingen worden, afgezien van boring 2 en 3, afgedekt door een jongere 

fase in de oeverafzettingen die bestaat uit kalkrijke, zwak tot matig zandige klei. Dit past binnen het beeld 

dat is waargenomen bij het onderzoek in het plangebied Slingerbos, ten zuidwesten van onderhavig 

plangebied. Ook hier zijn twee fases in de oeverafzettingen van de Waal waargenomen. De oudste 

oeverafzettingen zouden hier afgezet zijn tussen de laat-Romeinse- en de Karolingische tijd en de jongste 

fase dekt hier de (vroeg)middeleeuwse sporen af.62  

De oeverafzettingen in boring 5 laten net een iets afwijkende opbouw zien. Het pakket bestaat hier 

geheel uit kalkrijke, zandige klei waarin geen fasering zichtbaar was. Bovendien is in deze boring ook het 

fragment vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Daarom kan niet uitgesloten worden dat hier in 

een archeologisch spoor geboord is. 

 

 

 

 

 

 
61 Cohen et al. 2012, catalogusnummer 174. 
62 Hakvoort 2005, 5. 
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3 . 3 . 4  A R C H E O L O G I S C H E  V E R W A C H T I N G  

 

Op basis van het bureauonderzoek en de bekende gegevens uit de directe omgeving werden binnen het 

plangebied resten en sporen uit de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen verwacht. Deze verwachting 

kan op basis van de in de boringen waargenomen bodemopbouw worden bevestigd. Net als in het 

zuidwestelijk gelegen plangebied Slingerbos, kunnen binnen onderhavig onderzoeksgebied in de 

oeverafzettingen van de Waal twee fases worden onderscheiden. In de ontkalkte top van de oudste fase 

kunnen resten en sporen verwacht worden uit de Vroege en mogelijk Volle Middeleeuwen. Extra 

aanwijzing dat binnen het plangebied ook daadwerkelijk nog (bewonings)sporen aanwezig kunnen zijn, 

vormt het fragment vroegmiddeleeuws aardewerk dat in boring 5 is aangetroffen. Deze resten kunnen 

mogelijk aansluiten op de sporen die ten zuidwesten van het plangebied zijn aangetroffen (fig. 5).63  

De top van de oudste fase van oeverafzettingen ligt binnen het plangebied tussen 4.39 en 4.61 m 

NAP (30 – 75 cm -mv). Doordat deze oudste oeverafzettingen binnen het grootste deel van het 

plangebied zijn afgedekt door een dunne laag jongere oeverafzettingen, kunnen de mogelijk aanwezig 

nog goed bewaard gebleven zijn. In de top van de jongere oeverafzettingen, direct onder de bouwvoor, 

kunnen mogelijk nog sporen aanwezig zijn uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Doordat het 

plangebied ten oosten van de dorpskern van Ophemert ligt, worden op dit niveau vooral nog sporen van 

agrarisch landgebruik verwacht. Sporen ouder dan de Vroege Middeleeuwen worden op basis van de 

ouderdom van de afzettingen van de Waal binnen het plangebied niet verwacht. 

 

Fig. 5. Ophemert – Waalbandijk 45. Het plangebied ten opzichte van de vlaktekening van vlak 2 van het proefsleuven in het 

plangebied Slingerbos (bron: Hakvoort 2005). Schaal 1:1.500. 

 
63 Hakvoort 2005. 
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3 . 3 . 5  I M P A C T  G E P L A N D E  W E R K Z A A M H E D E N  

 

Onderhavig onderzoek vindt plaats in het kader van een voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het 

voorgenomen bouwvlak heeft een oppervlakte van 260 m2. De exacte omvang en diepte van de 

bodemingrepen zijn nog niet vastgesteld, maar de opdrachtgever is voornemens om de fundering van de 

woning op een dusdanige manier uit te voeren waarmee de omvang en diepte van de bodemingrepen en 

daarmee de impact op het archeologisch bodemarchief tot een minimum kan worden beperkt. Hiervoor 

kan uitgegaan worden van de uitgangspunten zoals verwoord in de publicatie "Handreiking 
Archeologievriendelijk bouwen".64 

De mogelijk aanwezige archeologische resten/sporen kunnen niet alleen in de top van oudste fase 

van de oeverafzettingen van de Waal verwacht worden op een diepte van 30 – 75 cm -mv (4.39 en 4.61 

m NAP), maar ook in de afdekkende jongere oeverafzettingen direct onder de 20 tot 45 cm dikke 

bouwvoor. Dit betekent dat als er bodemingrepen plaatsvinden dieper dan de bouwvoor, deze een 

bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief. 

In de eerste plaats zullen de bodemingrepen bestaan uit het aanbrengen van funderingspalen. Om 

de impact van deze palen te beperken dient uitgegaan te worden van onder andere de volgende 

uitgangspunten: 65  

- het aantal palen wordt zoveel mogelijk beperkt. 

- de afstand tussen de palen(rijen) gerekend van rand tot rand bedraagt minimaal 4 m. 

- er worden typen palen gebruikt die de bodem zo weinig mogelijk verstoren. 

Het palenplan is nog niet vastgesteld, maar de constructeur is voornemens om dit in overleg met het 

bevoegd gezag/regioarcheoloog van de Omgevingsdienst Rivierenland op te stellen om zo te komen tot 

een palenplan dat het minste impact heeft op het archeologisch bodemarchief. Indien zoveel mogelijk 

aan bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden, kan de impact van de palen als beperkt worden 

gezien. 

Op de palen zullen funderingsbalken worden aangebracht. Om de impact hiervan te beperken, 

wordt in overleg met de constructeur, een funderingsbalkhoogte van 500 mm goed mogelijk geacht. 

Uitgaande van deze diepte en rekening houdend met een bufferzone van 30 cm boven het hoogste 

voorkomen van het potentiële archeologische niveau (= 20 cm -mv) zal een ophoging van minimaal 60 

cm om het archeologisch bodemarchief afdoende te beschermen. Vanuit het waterschap wordt de 

voorwaarde gesteld dat het terrein met 1.20 à 1.50 m zal moeten worden opgehoogd. Een dergelijke 

ophoging zal ruim voldoende zijn om de archeologische resten ter plaatse van de woning tegen de 

geplande bodemingrepen, afgezien van de funderingspalen, te beschermen. 

De ophoging zelf kan echter ook verstoring van de onderliggende bodemlagen en daarmee de 

archeologische sporen met zich meebrengen. In de eerste plaats is dit door vervorming door de 

druktoename. Droge/vochtige grond of zand weegt ca. 1.400 tot 1.600 kg/m³. Uitgaande van een 

ophoging van 1.20 à 1.50 meter is dat 1680 tot 2400 kg/m². Omdat het echter zal gaan om een laag van 

gelijke dikte, zal de druk gelijkmatig over de locatie en ook over de mogelijk aanwezige archeologische 

resten en sporen verdeeld worden. Vooral aan de randen van het ophogingspakket kan sprake zijn van 

een drukgradiënt waardoor hier grotere kans is op vervorming van de onderliggende lagen.66 Om een 

inschatting te maken van de zetting die het ophogingspakket oplevert kan gebruik gemaakt worden van 

de zettingskaarten die van Nederland zijn gemaakt op basis van het Digitaal Geologisch Model.67 Dit 

model is, zeker voor het Rivierengebied met een grote variatie in de ondergrond op korte afstand te grof, 

maar gemiddeld kan hier voor het Rivierengebied voor de bovenste meter en het traject tussen 1 en 2 m 

-mv uitgegaan worden van een compactie van 1 tot 10 cm. De ondergrond bestaat door het ondiepe 

 
64 Roorda/Stover 2016. 
65 Roorda/Stover 2016, 23.. 
66 Huisman et al. 2011, 27-28. 
67 Huisman et al. 2011, bijlage 1. 
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voorkomen van de beddingafzettingen uit zandige afzettingen. Hierdoor zal de zetting waarschijnlijk zeer 

beperkt zijn. 

Daarnaast kan bij ophoging verkleuring (verblauwing) van de onderliggende lagen optreden, 

waardoor de mogelijk aanwezige archeologische sporen minder goed leesbaar worden. In welke mate 

deze verkleuring optreedt en tot hoe diep is van vele factoren afhankelijk zoals hydrologische 

omstandigheden maar ook de fysische en chemische eigenschappen van de bodem die op basis van dit 

onderzoek niet kunnen worden bepaald. De mate van verblauwing is echter vooral ook afhankelijk van 

de doorlaatbaarheid van het afdekkende pakket. Bij een slecht doorlatend (kleiig) pakket zal een sterke 

verkleuring optreden door het verhogen van de oxidatie-reductiegrens onder het opgebrachte/afsluitende 

pakket. Een goed doorlatend (zandig of zavelig) pakket kan juist tot een verlaging van de oxidatie-

reductiegrens leiden.68 Omdat het potentiële archeologische niveau zich boven de oxidatie-reductiegrens 

bevindt, zal hier gekozen moeten worden voor een doorlatend ophogingspakket, bijvoorbeeld zavelklei. 

 

  

 
68 Huisman et al 2011, 30-32. 



23 
 

4  B E A N T W O O R D I N G  O N D E R Z O E K S V R A G E N  
 
Om meer inzicht te krijgen van de archeologische verwachting van het plangebied en te komen tot een 

advies ten aanzien van eventueel archeologisch vervolgonderzoek zijn voor het onderzoek 

onderzoeksvragen opgesteld. Deze zullen hieronder worden behandeld. 

 

Wat is de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van het plangebied? 
Het plangebied ligt op een binnengedijkt deel van de beddinggordel van de Waal die is afgedekt door 

oeverafzettingen. De top van het beddingzand ligt binnen het grootste deel van het plangebied op een 

diepte tussen 1.5 en 2.0 m -mv (ca. 3 – 3.5 m NAP) en in het uiterste noordwesten tussen 1.0 en 1.5 m 

NAP (3.5 – 4.0 m NAP). Dit beddingzand wordt afgedekt door oeverafzettingen van de Waal, waarin 

een kalkhoudende ooivaaggrond is gevormd. Verstoringen dieper dan de bouwvoor worden binnen het 

plangebied niet verwacht. 

 

Wat zijn de vooraf bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het 
onderzoeksgebied? Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van 
deze resten? 
In de directe omgeving van het plangebied meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd waarbij 

archeologische resten en sporen uit meerdere periodes in verschillende niveaus zijn aangetroffen. Op de 

oeverafzettingen van de Waal komen resten en sporen voor uit de periode vanaf de Vroege 

Middeleeuwen die samenhangen met het ontstaan en ontwikkeling van het dorp Ophemert. Op 

historisch kaartmateriaal is te zien dat het plangebied ten oosten van de oude dorpskern ligt in een perceel 

dat lange tijd in gebruik geweest is als boomgaard. Archeologisch onderzoek heeft echter direct ten 

zuidwesten van het plangebied ook de aanwezigheid van bewoningssporen uit de Vroege tot Volle 

Middeleeuwen aangetoond. Deze sporen worden hier afgedekt door een dunne laag oeverafzettingen 

van de Waal. Hierdoor moet er binnen het plangebied rekening gehouden worden met twee of mogelijk 

zelfs drie potentiële archeologische niveaus. 

 

Kan de bodemopbouw zoals verwacht op basis van het bureauonderzoek onderschreven worden op basis 
van de boorwaarnemingen? 
De bodemopbouw komt grotendeels overeen met de verwachtingen. Afgezien van een 20 tot 45 cm 

dikke bouwvoor is de bodem nog geheel intact. Het plangebied ligt geheel op een binnengedijkt deel 

van de beddinggordel van de Waal waar de top van het beddingzand ligt op een diepte tussen 3.34 m 

NAP (170 cm -mv) in het zuiden van het plangebied en 4.09 m NAP (75 – 80 cm -mv) in het noorden. 

Deze beddingafzettingen worden afgedekt door een pakket oeverafzettingen waarin onderscheid gemaakt 

kan worden in minimaal twee fases. De oudste fase heeft een (deels) ontkalkte top op 30 – 75 cm -mv 

(4.39 en 4.61 m NAP). Dit wordt afgedekt door een dunne laag oeverafzettingen van een jongere fase. 

In deze jongere fase is de huidige bouwvoor gevormd. 

a) In hoeverre is sprake van een intacte bodemopbouw? Zijn er binnen het plangebied diepere 
verstoringen aanwezig? 
De bodem binnen het onderzoeksgebied is, afgezien van de 20 tot 45 cm dikke, recente bouwvoor, nog 

geheel intact.  

b) Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden? 
De basis van het gedocumenteerde bodemprofiel wordt gevormd door beddingafzettingen van de Waal. 

Deze worden afgedekt door oeverafzettingen van de Waal waarin onderscheid gemaakt kan worden 

tussen minimaal twee fases.  

c) Zijn er verschillende fasen van rivieractiviteit te onderscheiden (bijvoorbeeld verschillende generaties 
oever-, crevasse of kronkelwaardvorming) en zo ja, hoe zijn deze te onderscheiden en op welke diepte 
ten opzichte van maaiveld en hoogte ten opzichte van NAP komen deze voor? 
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In de oeverafzettingen van de Waal kan onderscheid gemaakt worden tussen minimaal twee fases. De 

oudste fase ligt direct op het beddingzand. De afzettingen van deze fase worden naar boven toe fijner en 

bestaan aan de top uit (deels) ontkalkte, siltige klei. De top hiervan ligt op een diepte van 30 – 75 cm -

mv (4.39 - 4.61 m NAP). Deze afzettingen worden afgedekt door een jongere fase die bestraat uit 

kalkrijke, zwak tot matig zandige klei. Deze jongere fase ligt direct aan het maaiveld. 

d) Zijn in het plangebied potentiële archeologische niveaus aanwezig? 
Binnen het plangebied zijn twee potentiële archeologische niveaus aanwezig. Het eerste bevindt zich 

direct onder de bouwvoor, in de top van de jongste fase van de oeverafzettingen van de Waal. Op dit 

niveau kunnen voornamelijk sporen van het agrarisch landgebruik vanaf de Late Middeleeuwen verwacht 

worden. Hieronder, in de top van de oudste fase van de oeverafzettingen van de Waal kunnen 

(bewonings)sporen en resten verwacht worden uit de Vroege tot Volle Middeleeuwen die mogelijk te 

relateren zijn aan de bewoningsresten die ten zuidwesten van het plangebied zijn aangetroffen (plangebied 

Slingerbos).  

 

Welke archeologische resten (vondsten, sporen, structuren of bewoning- en tredlagen) zijn aangetroffen, 
in welke lithogenetische eenheden en met welke ouderdom? 
In boring 5 is op een diepte van 70 cm -mv een fragment vroegmiddeleeuws aardewerk gevonden. Dit 

bevindt zich in een pakket zandige klei waarvan niet geheel uitgesloten kan worden dat het een 

archeologisch spoor betreft. Daarnaast zijn in boring 1 en 3, in de oeverafzettingen van de oudste fase, 

enkele brokjes zacht baksteen/verbrande klei aangetroffen en in boring 8 een brokje houtskool. 

a) Is er sprake van clustering of een anderszins verklaarbare verspreiding van vondstmateriaal? Zo ja, 
welke? 
Het aardewerk en overige indicatoren zijn verspreid binnen het plangebied aangetroffen. Er is geen sprake 

van een duidelijke clustering. 

b) Is er een relatie tussen eventuele oppervlaktevondsten, eventueel in de boorkernen aangetroffen 
archeologische indicatoren verzamelde archeologische resten en lithogenetische informatie?  
Het aardewerk en overige indicatoren bevinden zich in de top van de oudste fase van de oeverafzettingen 

van de Waal. Dit niveau komt zeer waarschijnlijk overeen met het niveau waarop ten zuidwesten van 

het plangebied (plangebied Slingerbos) bewoningsresten uit de Vroege Middeleeuwen zijn aangetroffen. 

c) Wat zijn de locaties, de diepteligging ten opzichte van het huidige maaiveld en NAP en de 
horizontale en verticale verspreiding van archeologische resten? 
Het fragment aardewerk is centraal in het plangebied (boring 5) gevonden op een diepte van 70 cm -mv 

(4.36 m NAP).  In het noorden (boring 1 en 3) zijn in oude fase van de oeverafzettingen van de Waal, 

op een diepte van respectievelijk 90-105 (3.96 – 4.11 m NAP) en 45 cm -mv (4.39 m NAP), brokjes 

zacht baksteen of verbrande klei aangetroffen. Het houtskoolbrokje in boring 8 bevindt zich in een laag 

tussen 75 en 90 cm -mv (4.13 – 4.28 m NAP).  

d) Zijn de vondsten te koppelen aan een specifieke lithogenetische eenheid en zo ja, welke? Zo nee, 
welk verband is er dan tussen de vondsten/indicatoren en de stratigrafie?  
Ja, het aardewerk en de indicatoren bevinden zich in een laag aan de top van de oudste fase van de 

oeverafzettingen van de Waal.  

e) Is een archeologische stratigrafie aanwezig en zo ja, welke? Zo nee, verklaar dan het ontbreken van 
deze stratigrafie. 
Ja, de top van de oude fase van de oeverafzettingen van de Waal vormt een oud oppervlak waarop 

resten/sporen uit de Vroege tot Volle Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. Dit oude oppervlak wordt 

afgedekt door jongere afzettingen van de Waal waarin aan de top nog sporen uit de Late 

Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd aanwezig kunnen zijn. 
f) Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten, gelet op de 
waterhuishouding (zones van oxidatie, oxidatie & reductie, alsmede reductie) het voormalig 
grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling en de aard van de ondergrond? 
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Het potentiële archeologische niveau in de top van de oude fase van de oeverafzettingen van de Waal 

bevindt zich rond de grondwaterspiegel. Hierdoor kunnen anorganische resten maar ook organische 

bewaard goed gebleven zijn. Doordat de bodemopbouw geheel intact is en dit niveau is afgedekt door 

jongere afzettingen, kunnen de mogelijk aanwezige resten en/of sporen nog goed bewaard gebleven zijn. 

Natuurlijke processen zoals erosie of verspoeling zullen geen effect gehad hebben op de conservering.  

 

In hoeverre worden de (mogelijk) aanwezige archeologische resten en/of sporen bedreigd door de 
voorgenomen ontwikkeling? Is behoud in situ mogelijk en zo ja, aan welke voorwaarden moeten de te 
nemen behoudsmaatregelen voldoen? 
De omvang en diepte van de voorgenomen bodemingrepen is nog niet bekend. Op basis van de resultaten 

van het booronderzoek kan gesteld worden dat graafwerkzaamheden dieper dan de 20 tot 45 cm dikke 

bouwvoor een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief. Behoud in situ is alleen 

mogelijk als het terrein, uitgaande van een funderingsdiepte van 50 cm en rekening houdend met een 

bufferzone van 30 cm boven het potentiële archeologische niveau, met minimaal 60 cm zou worden 

opgehoogd. Een dergelijke ophoging kan echter ook voor verstoring van de onderliggende lagen en 

archeologische sporen zorgen door verkleuring en vooral vervorming. 

 

Wat zijn de te nemen vervolgstappen om te komen tot een waardering van de eventueel aanwezige 
archeologische waarden, op basis waarvan uiteindelijk een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) 
genomen kan worden? 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid, zal op deze vraag antwoord worden gegeven in het hierop 

volgende hoofdstuk 5. 
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5  C O N C L U S I E  E N  A A N B E V E L I N G E N  
 
In opdracht van Agrarische makelaardij F. Verburg b.v. heeft VUhbs archeologie een archeologisch 

bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd voor een 

perceel op het adres Waalbandijk 45 te Ophemert, gemeente West Betuwe. Binnen het plangebied is de 

nieuwbouw van een woning voorzien. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, 

kunnen de bodem en eventueel aanwezige archeologische resten verstoren. Daarom is VUhbs archeologie 

verzocht voor het plangebied een bureauonderzoek en verkennend en karterend booronderzoek uit te 

voeren, zodat meer inzicht wordt verkregen in de archeologische verwachting ervan en of er aanvullend 

onderzoek noodzakelijk zal zijn.  

Uit het onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied twee potentiële archeologische niveaus 

aanwezig zijn. Vooral op het niveau aan de top van de oude fase van de oeverafzettingen van de Waal 

kunnen nog archeologische resten/sporen verwacht worden uit de Vroege tot Volle Middeleeuwen. Dit 

niveau bevindt zich op een diepte van 30 tot 75 cm -mv (4.39 - 4.61 m NAP) en wordt afgedekt door 

oeverafzettingen van een jongere fase. In de top hiervan, direct onder de 20 tot 45 cm dikke bouwvoor 

kunnen nog sporen aanwezig zijn van voornamelijk agrarisch landgebruik uit de periode vanaf de Late 

Middeleeuwen. 

Binnen het plangebied is een nieuwe woning gepland. De exacte diepte van de geplande 

bodemingrepen is nog niet bekend. Op basis van de resultaten van het booronderzoek kan echter gesteld 

worden dat graafwerkzaamheden dieper dan de 20 tot 45 cm dikke bouwvoor een bedreiging vormen 

voor het archeologisch bodemarchief. Geadviseerd wordt de bouwplannen op een dergelijke manier aan 

te passen zodat de mogelijk aanwezige archelogische resten/sporen in situ behouden kunnen worden. 

Voor behoud in situ zal een palenplan moeten worden opgesteld dat zo min mogelijk impact heeft op 

het archeologisch bodemarchief gebaseerd op de uitgangspunten zoals verwoord in de publicatie 

"Handreiking Archeologievriendelijk bouwen".69 Daarnaast zal het terrein, uitgaande van een 

funderingsdiepte van 50 cm en rekening houdend met een bufferzone van 30 cm boven het potentiële 

archeologische niveau, met minimaal 60 cm moeten worden opgehoogd. Vanuit het waterschap wordt 

de voorwaarde gesteld dat het terrein met 1.20 à 1.50 m zal moeten worden opgehoogd. Een dergelijke 

ophoging zal ruim voldoende zijn om de archeologische resten ter plaatse van de woning tegen de 

geplande bodemingrepen, afgezien van de funderingspalen, te beschermen. Een dergelijke ophoging kan 

echter ook voor verstoring van de onderliggende lagen en archeologische sporen zorgen door verkleuring 

en vervorming/zetting. Deze effecten kunnen beperkt worden als gekozen wordt voor een doorlatend 

(bijv. zavelklei) ophogingspakket.  

Indien behoud in situ volgens de bovenstaande uitgangspunten niet mogelijk of wenselijk blijkt, 

wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht. Geadviseerd wordt om dit vervolgonderzoek uit te voeren 

in de vorm van een proefsleuvenonderzoek ter plaatse van de geplande nieuwbouw met optie voor een 

directe doorstart naar opgraving van de gehele bouwput. Voor het proefsleuvenonderzoek is een 

Programma van Eisen (PvE) verplicht dat voorafgaand aan het onderzoek dient te zijn goedgekeurd door 

de bevoegde overheid. 

Het is aan de bevoegde overheid, i.e. de gemeente West Betuwe, om op basis van dit advies een 

besluit te nemen ten aanzien van het vervolgtraject. De archeologische meldingsplicht blijft hoe dan ook 

van kracht. Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden archeologische sporen of resten worden 

aangetroffen, dan dient dit, conform art. 5.10 van de Erfgoedwet, direct te worden gemeld bij de 

bevoegde overheid. 

 

 

 

 

 
69 Roorda/Stover 2016. 
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R E A C T I E  N A M E N S  B E V O E G D  G E Z A G  

 

Namens gemeente West Betuwe stemt regioarcheoloog Rivierenland in met de resultaten, conclusies en 

selectieadvies van dit onderzoek. Binnen het plangebied zijn dicht onder het oppervlak twee potentiële 

archeologische niveaus aanwezig op de oeverafzettingen van de Waal die, gelet op het naastgelegen 

Slingerbos, sporen en resten uit de vroege tot late middeleeuwen zullen bevatten. Om deze niveaus te 

beschermen is in de eerste plaats behoud in situ wenselijk. Dat kan bereikt worden door substantiële 

ophoging van de bouwkavel met minimaal 0.6 m maar hoogstwaarschijnlijk ca. 1.20 tot 1.50 m. Als 

behoud in situ cq. ophoging volgens de hierboven beschreven uitgangspunten niet mogelijk is, zal alsnog 

archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd moeten worden. Dat dient als waarderend 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden. Mogelijk kan dit nog leiden tot een volledige opgraving, 

mochten de vondsten en grondsporen door het bevoegd gezag als behoudenswaardig aangemerkt worden 
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B I J L A G E  1   O V E R Z I C H T  V A N  A R C H E O L O G I S C H E  P E R I O D E N  
 

begin   einde    periode 

   

1750 na Chr. - heden    Nieuwste Tijd 

1500 na Chr.  - 1789 na Chr.   Nieuwe Tijd 

   

1200 na Chr. - 1500 na Chr.   Late Middeleeuwen 

1000 na Chr.  - 1300 na Chr.   Volle Middeleeuwen 

450 na Chr.  -  1000 na Chr.   Vroege Middeleeuwen 

   

270 na Chr.  - 450 na Chr.   laat-Romeinse tijd 

70 na Chr.  - 270 na Chr.   midden-Romeinse tijd 

12 voor Chr.  - 70 na Chr.   vroeg-Romeinse tijd 

   

250 voor Chr.  - 12 voor Chr.    Late IJzertijd 

500 voor Chr.  - 250 voor Chr.   Midden IJzertijd 

775 voor Chr.  - 500 voor Chr.   Vroege IJzertijd 

   

1050 voor Chr. - 775 voor Chr.   Late Bronstijd 

1800 voor Chr.- 1050 voor Chr.   Midden Bronstijd 

2000 voor Chr.- 1800 voor Chr.   Vroege Bronstijd 

   

5300 voor Chr. - 2000 voor Chr.   Neolithicum 

   

8800 voor Chr. - 5300 voor Chr.    Mesolithicum 

 

tot 8800 voor Chr.     Paleolithicum 































Bijlage 16. Ophemert – Waalbandijk. Boorstaten.

bron: Ophemert-waalbandijk.geojson - 10-02-2022 15:48:58

1

Boring: WB-OWD_1
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 1, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155760.974, Y-coördinaat in meters: 428609.978, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.013, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 5.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
10 / 4.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
30 / 4.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
40 / 4.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
55 / 4.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
65 / 4.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Sublagen1: zandlagen-enkele-dun, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
90 / 4.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Mn-vlekken
Archeologie: Verbrande leem: enkel fragment
105 / 3.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: zwart-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Mn-vlekken
110 / 3.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: oranje
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
130 / 3.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: oranje-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
170 / 3.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Einde boring 300 / 2.01



Bijlage 16. Ophemert – Waalbandijk. Boorstaten.

bron: Ophemert-waalbandijk.geojson - 10-02-2022 15:48:58

2

Boring: WB-OWD_2
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 2, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155779.304, Y-coördinaat in meters: 428617.999, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.893, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 4.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk
30 / 4.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
40 / 4.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
60 / 4.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
70 / 4.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie:
Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
80 / 4.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
110 / 3.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: oranje
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Einde boring 150 / 3.39

Boring: WB-OWD_3
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 3, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155797.589, Y-coördinaat in meters: 428626.224, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.838, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 4.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
30 / 4.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Verbrande leem: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: brokje zacht baksteen op 45
50 / 4.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
70 / 4.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
75 / 4.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
110 / 3.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: oranje
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen
Einde boring 200 / 2.84
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Boring: WB-OWD_4
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 4, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155760.8, Y-coördinaat in meters: 428591.279, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte
maaiveld in meters: 4.954, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 4.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
40 / 4.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
55 / 4.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
70 / 4.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
90 / 4.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
120 / 3.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Mn-vlekken
140 / 3.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Mn-vlekken
Einde boring 200 / 2.95

Boring: WB-OWD_5
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 5, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155777.375, Y-coördinaat in meters: 428597.939, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.061, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 5.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: brok baksteen
45 / 4.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
70 / 4.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Archeologie: Aardewerk: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: overgang niet duideijk
105 / 4.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
160 / 3.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: grijs-geel
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Einde boring 190 / 3.16
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Boring: WB-OWD_6
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 6, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155795.518, Y-coördinaat in meters: 428605.736, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 4.994, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 4.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
20 / 4.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
45 / 4.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
80 / 4.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
90 / 4.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
100 / 3.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: kleiig, Mediaanklasse: matig grof, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: beddingafzettingen, Lithostratigrafie:
Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
120 / 3.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: zandguts-2 cm,
Kleur: oranje
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
160 / 3.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: zandguts-2
cm, Kleur: oranje
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Einde boring 180 / 3.19
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Boring: WB-OWD_7
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 7, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155774.005, Y-coördinaat in meters: 428579.936, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.042, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 5.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
35 / 4.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
50 / 4.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
65 / 4.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: Ks2.5
80 / 4.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
100 / 4.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
120 / 3.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
140 / 3.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
170 / 3.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: geel-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 200 / 3.04
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Boring: WB-OWD_8
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 8, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155792.71, Y-coördinaat in meters: 428588.525, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.032, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 5.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
30 / 4.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
75 / 4.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Archeologie: Houtskool: enkel fragment
90 / 4.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
100 / 4.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
120 / 3.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
130 / 3.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
140 / 3.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: oranje
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Einde boring 200 / 3.03



Bijlage 16. Ophemert – Waalbandijk. Boorstaten.

bron: Ophemert-waalbandijk.geojson - 10-02-2022 15:48:58

7

Boring: WB-OWD_9
Kop algemeen: Projectcode: WB-OWD, Boornummer: 9, Beschrijver(s): KH, Datum: 02-02-2022, Doel boring: archeologie - kartering, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 155810.447, Y-coördinaat in meters: 428596.114, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 5.079, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Gelderland, Gemeente: West Betuwe, Uitvoerder: VUhbs

0 / 5.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-12 cm, Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
40 / 4.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
50 / 4.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: zwak zandig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
65 / 4.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-12
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: enkele Fe- en Mn-vlekken
80 / 4.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: matig siltig, Kalkgehalte: kalkloos, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: kronkelwaardgeul?
110 / 3.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-12 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Kalkgehalte: kalkarm, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
120 / 3.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: uiterst siltig, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: oeverafzettingen, Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
145 / 3.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: guts-3 cm,
Kleur: oranje
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig grof, Kalkgehalte: kalkrijk, Lithogenese: beddingafzettingen,
Lithostratigrafie: Fv Echteld
Bodem: Ijzer/mangaan: veel Fe- en Mn-vlekken
Einde boring 180 / 3.28
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1 Inleiding 

In opdracht van de familie Lemkes is door Antea Group een historisch onderzoek conform NEN 
5725 uitgevoerd voor de locatie naast Waalbandijk 45 te Ophemert.  
 

Aanleiding 

De aanleiding voor het onderzoek is voorgenomen nieuwbouw op het perceel en de hiertoe 
benodigde bestemmingsplanwijziging. 
 

Doel 
Het doel van het historisch onderzoek is het vaststellen of sprake is (geweest) van potentieel 
bodemverontreinigende activiteiten en/of situaties op en in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie. Op basis daarvan kan de noodzaak voor en invulling van een (verkennend) 
bodemonderzoek worden vastgesteld. 
 
In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven in hoofdstuk 2. Het rapport 
wordt besloten met de conclusies.  
 
Het historisch bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het 
uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek). Bij toepassing van de NEN 5725 moet een 
hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling 
van eventuele verontreinigingen. Volgens de NEN 5725 dient een aanleiding te worden 
vastgesteld en bijbehorende onderzoeksvragen te worden beantwoord. De van toepassing zijnde 
aanleiding tot het vooronderzoek is: 

• Opstellen hypothese over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van (eventueel) 
uit te voeren bodemonderzoek. (Aanleiding “A”). 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Bronnen 

In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen 
weergeven.  
 
Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

Geraadpleegde bron Referentie Datum 
raadplegen 

Bodemloket  https://www.bodemloket.nl/kaart April 2021 

Historische kaarten ‘Topotijdreis’ www.topotijdreis.nl Mei 2021 

Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG) 

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer Mei 2021 

(lucht)Foto’s Cyclomedia https://streetsmart.cyclomedia.com Mei 2021 

Door de omgevingsdienst 
Rivierenland aangeleverde informatie 

Dhr. M. van der Harst Mei 2021 

Bodemkwaliteitskaart regio 
Rivierenland 

https://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/ 
 
‘Nota bodembeheer Geldend voor de gemeenten 
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, 
West Betuwe, West Maas en Waal en 
Zaltbommel’, door: Lievense CSO, kenmerk: 
16M1223.RAP002, d.d. juli 2019 

Mei 2021 

Nationaal Water Model, 2018 Nationaal Water Model Mei 2021 

 

2.2 Algemene gegevens 

De locatie betreft een perceeldeel naast Waalbandijk 45 te Ophemert dat heden in gebruik is als 
boomgaard.   
 
De algemene gegevens over de locatie zijn weergegeven in de volgende tabel.  
 

Tabel 2: Algemene locatiegegevens 

Adres  Waalbandijk naast 45 te Ophemert  

Kadastrale aanduiding Gemeente Ophemert, sectie H, nummers 625 (ged.) en 804 (ged.) 

Coördinaten (X,Y; RD) 155.796, 428.593 

Oppervlakte 7.350 m2 

Algemene omschrijving Boomgaard 

Bebouwing Geen 

Terreinverharding Onverhard 
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De situering van de locatie is globaal weergegeven op onderstaande luchtfoto. 
 
Afbeelding 1: Luchtfoto onderzoekslocatie (2020, Bron: ESRI) 

 

2.3 Bodemgebruik 

Bodemloket 
Uit het bodemloket blijkt dat ter plaatse van het onderzoeksgebied voor zover bekend geen 
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. In de directe omgeving hebben voor 
zover bekend wel bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.  
Deze bodembedreigende activiteiten zijn in onderstaande tabel weergegeven.  
 
Tabel 3: Verdachte locaties  

Adres/Code Historische activiteit 
UBI-

klasse 
Datum Status 

Waalbandijk 45 Ophemert/ 
AA030400181 

Groentekwekerij 1 Onbekend-2002 
Voldoende 
onderzocht. 

Bodemkwaliteitskaart 
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Uit de bodemkwaliteitskaart van de Regio Rivierenland blijkt dat de onderzoekslocatie zich 
gedeeltelijk bevindt in deelgebied ‘Wonen’ en deels bevindt in deelgebied ‘Overig’. De algemene 
kwaliteit van de boven- en ondergrond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse ‘AW2000’. 
 
BAG-viewer 
Op de onderzoekslocatie zelf is geen bebouwing aanwezig. Uit de BAG-viewer blijkt dat de 
huidige bebouwing ter plaatse van Waalbandijk 45 stamt uit 2012 en 2013.  
 
Historisch kaartmateriaal 
Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat de locatie omstreeks 1900 in gebruik was als 
boomgaard. Aan de zuid van de locatie bevonden zich twee gebouwen. Vanaf omstreeks 1925 is 
te zien dat het gebouw in de zuidoosthoek van de onderzoekslocatie is gesloopt. Vanaf 1962 is de 
bebouwing aan de zuidzijde van de locatie niet langer zichtbaar. Wel is ten westen van de locatie, 
ter plaatse van het huidige adres Waalbandijk 45, bebouwing zichtbaar. Vanaf 1978 is aan de 
westzijde van het terrein kleinschalige bebouwing zichtbaar. Dit betreft mogelijk een schuur. Ten 
westen van Waalbandijk 45 zijn kassen zichtbaar. Dit betreft waarschijnlijk de groentekwekerij 
welke in het historisch bodembestand (Bodemloket) is opgevoerd bij deze locatie. Op het 
kaartmateriaal vanaf 1994 is de kleinschalige bebouwing aan de westzijde van de 
onderzoekslocatie niet langer zichtbaar. Vanaf 2014 is de huidige bebouwing ter plaatse van 
Waalbandijk 45 zichtbaar. De situatie is sindsdien niet significant gewijzigd. Gedurende de 
periode 1900-2019 is de onderzoekslocatie in gebruik geweest als boomgaard.  
 
Historisch kaartmateriaal is opgenomen in de onderstaande afbeelding en in bijlage 2. 
 
Afbeelding 2: Historische kaarten 

 
1900 

 
1925 
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1962 

 
1970 

 
1978 

 
1994 



Historisch onderzoek NEN5725 
Waalbandijk naast 45 te Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
23 augustus 2021 revisie 02 
Fam. Lemkes 

 
 
 
 

Blad 6 van 8 

 

 
2014 

 
2019 

 
Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat tijdens de asbestverdachte periode (1945-1993) bouw 
en mogelijk sloop van gebouwen heeft plaatsgevonden ter plaatse van het uiterste westen van 
de locatie.  
 
Terreinverkenning 
Uit de (digitale) terreinverkenning blijkt dat de onderzoekslocatie in gebruik is als boomgaard. 

2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Uit het bodemloket blijkt dat nabij de onderzoekslocatie enkele bodemonderzoeken bekend zijn. 
Direct ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Door de omgevingsdienst Rivierenland zijn enkele bodemonderzoeksrapporten 
aangeleverd uit de periode 1996-2014. Uit inzage van de rapporten blijkt dat geen van de 
bodemonderzoeken ter plaatse van of direct naast de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd. Wel zijn 
de omliggende boomgaarden onderzocht. De gegevens uit desbetreffende onderzoeken zijn 
opgenomen in de onderstaande tabel. Deze gegevens zijn ook opgenomen in bijlage 2. 
 
Tabel 4: Gegevens voorgaand bodemonderzoek 

Titel Verkennend bodemonderzoek conform NEN-5740 en NEN5707 (ged.) 
Ontwikkelingslocatie Slingerbos Waalbandijk Ophemert 

Auteur BOOT organiserend ingenieursburo 

Kenmerk en Publicatiedatum P09-0361-1-53 12 november 2009 

Aanleiding Onderzoek Aankoop het terrein 

Afstand tot huidige locatie 20 – 120 meter 

Meest relevante boorpunten 07 

Relevante monsters MM02, MM03 

Verdachte waarnemingen Geen 

Grondwaterstand (ongeveer) 1,50 m -mv. 

Analyseresultaten: Licht (>AW of >S) Matig (>T) Sterk (>I) 

Bovengrond Kwik - - 
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Ondergrond Kwik, nikkel - - 

Grondwater n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Asbest Niet analytisch onderzocht, zintuiglijk niet aangetroffen nabij de 
onderzoekslocatie 

Overige relevante informatie In de onderzochte boomgaarden zijn op meerdere plaatsen licht tot 
matig verhoogde gehalten aan OCB’s aangetoond in de bovengrond.  

- : Geen verhoogde gehalten/concentraties aangetoond  

 

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- Freatische grondwaterstand: Op basis van de geraadpleegde grondwatermodellen bevindt 

de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich op 0,5 à 1,0 m-mv; 
- Regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is zuidoostelijk gericht; 
- Verticale grondwaterstroming tot 10 m-mv: inzijging; 
- Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, de locatie wordt aan de west-, 

noord- en zuidzijde begrensd met sloten; 
- Voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 
- Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee;  
- Ophogingen/dempingen/bodemvreemde lagen bekend? Nee, er zijn geen dempingen en/of 

ophogingen aanwezig op de onderzoekslocatie; 
- Is het grondwatersysteem beïnvloed door menselijk handelen (drainage, bemalingen, 

onttrekkingen, infiltratie)? Nee.  
 
De regionale geo(hydro)logische bodemopbouw is weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 5: Geo(hydro)logische opbouw 

Diepte (m –mv) Geohydrologische eenheid Geologische formatie Lithologie 

0-10 Freatisch pakket Holocene deklaag Complexe eenheid 

10-23 
1e watervoerend pakket 

Formatie van Kreftenheye Zand 

23-34 Formatie van Sterksel Zand 

34-41 1e scheidende laag Formatie van Waalre Klei 

41-100 2e watervoerend pakket Formatie van Peize en Waalre Zand 

 
De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
TNO), het Dinoloket en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 
  



Historisch onderzoek NEN5725 
Waalbandijk naast 45 te Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
23 augustus 2021 revisie 02 
Fam. Lemkes 

 
 
 
 

Blad 8 van 8 

 

3 Conclusies  

In opdracht van de familie Lemkes is door Antea Group een historisch onderzoek conform NEN 
5725 uitgevoerd voor de locatie naast Waalbandijk 45 te Ophemert.  
 
De aanleiding voor het onderzoek is voorgenomen nieuwbouw op het perceel en de hiertoe 
benodigde bestemmingsplanwijziging. 
 
Het doel van het historisch onderzoek is het vaststellen of sprake is (geweest) van potentieel 
bodemverontreinigende activiteiten en/of situaties op en in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie. Op basis daarvan kan de noodzaak voor en invulling van een (verkennend) 
bodemonderzoek worden vastgesteld. 
 

Conclusies 
Uit het onderzoek blijkt dat de locatie sinds circa minstens 1900 tot heden in gebruik is als 
boomgaard. 
 
Uit het historisch kaartmateriaal en de BAG-viewer is gebleken dat in de asbestverdachte periode 
(1945-1993) bouw én sloop van gebouwen heeft plaatsgevonden ter plaatse van het uiterste 
westen van de onderzoekslocatie.  
 
Voor zover bekend zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen eerdere bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Ter plaatse van enkele omliggende boomgaarden zijn tijdens voorgaand 
bodemonderzoek licht tot matig verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen (OCB’s) en licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond.  
 
Het gebruik van de locatie als boomgaard tijdens de vorige eeuw heeft mogelijk geleid tot 
bodemverontreiniging met OCB’s als gevolg van gebruik van deze bestrijdingsmiddelen. 
Daarnaast is tijdens de bouw én sloop aan de westzijde van de locatie tijdens de asbestverdachte 
periode mogelijk een bodemverontreiniging met asbest ontstaan in de vorm van asbesthoudend 
(sloop)puin.  
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Bijlage 1 Situatietekening met regionale ligging  
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Bijlage 2 Bekende gegevens   
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RapportGE030400231 Slingerbos (Waalbandijk 45 (ong.))
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1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: Slingerbos (Waalbandijk 45 (ong.))

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE030400231

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA030400181

Adres: Waalbandijk 45 4061AL Ophemert

Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende onderzocht. 

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) 
activiteiten

Omschrijving Start Eind

groentenkwekerij (011211)  onbekend 2002

            

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek NEN 5740 BOOT P09-0361 2009-11-12

Verkennend onderzoek NEN 5740 Verhoeve Milieu Oost bv 152152 2002-08-21

Verkennend onderzoek NVN 5740 FUGRO Milieuconsult B.V. B-6616/110 1996-07-23
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1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

            

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

            

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen 
bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 99 99
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Twitter: twitter.com/provgelderland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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RapportGE030401142 Slingerbos Waalbandijk, Ophemert, Neerijnen
Inhoud

1   Algemeen

1.1   Administratieve gegevens

1.2   Statusinformatie

1.3   Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

1.4   Onderzoeksrapporten

1.5   Besluiten

1.6   Saneringsinformatie

1.7   Contactgegevens

2   Disclaimer

1 Algemeen

            

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl.

            

1.1  Administratieve gegevens

Locatienaam: Slingerbos Waalbandijk, Ophemert, Neerijnen

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE030401142

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA030401142

Adres: Slingerbos Waalbandijk   Ophemert

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Rivierenland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie 
onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

            

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO. 

Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden uitgevoerd om de omvang en ernst van de 
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader 
onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader onderzoek' (Sdu, 1995).

            

1.3 Verontreinigende (onderzochte) 
activiteiten

Omschrijving Start Eind

            

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Nader onderzoek Verhoeven B.V. B14.5586 2014-06-11

Verkennend onderzoek NEN 5740 BOOT P09-0361-1-53 2009-11-12

            

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

            

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

            

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor GE-Omgevingsdienst Rivierenland

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen 
gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen 
historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te 
krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de 
informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie 
van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de 
gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze 
helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Onderzoekslocatie: Projectlocatie Slingerbos 

Waalbandijk (ong.) 
Ophemert 

 
 
Opdrachtgever: Sonsbeek Adviseurs B.V.  

Burgemeestersplein 2 
6814 DM Arnhem 

 tel : 026-4456255 
 fax : 026-3513781 
 
Contactpersoon: Mw. Haverkort 
 
 
Uitgevoerd door: BOOT organiserend ingenieursburo 
 Postbus 154 
 6660 AD Elst (Gld) 
 tel : 0481-377165 
 fax : 0481-377242 
 Certificaatnummer BRL SIKB 2000: VB-007 
 
Contactpersoon: ing. J.R. van Rees 
 
 
Soort onderzoek: Verkennend bodemonderzoek 
 
Datum veldwerk: 6 augustus en 28 oktober 2009  
Datum peilbuisbemonstering: 15 augustus en 4 november 2009 
 
Veldwerk door: dhr. E.Janssen 
 dhr. T. Guijt 
 dhr. J. Jansen van Doorn 
 
 
 
 

 

 
2001/2002/2018 

 
Het procescertificaat van BOOT organiserend ingenieursburo en het 
hierbij behorende keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de 
activiteiten inzake het milieukundig veldwerk, inclusief de daarbij 
behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de monsters aan een 
erkend laboratorium of de opdrachtgever. 
 
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart 
BOOT organiserend ingenieursburo op geen enkele wijze gelieerd te zijn 
aan de te onderzoeken projectlocatie, zowel in juridische, financiële of 
personele sfeer. 
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Samenvatting 
 
 
Dit rapport beschrijft een verkennend bodem- en asbestonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht 
van Sonsbeek Adviseurs B.V. op een perceel aan de Waalbandijk in Ophemert ter plaatse van 
de projectlocatie Slingerbos. 
 
Hypothese en resultaten: 

Resultaten2 Deellocatie Strategie1 
Grond Grondwater 

A Groente- en fruitteelt NEN5740 
ONV-GR 

PAK***, DDE**, DDT*, DDD*, 
OCB*, barium*, cadmium* kobalt*, 
lood*, nikkel*, kwik* en zink* 

barium* 

B Diesel olietank  NEN5740 
VEP Minerale olie* - 

C Bestrijdingsmiddelen 
kast 

NEN5740 
VEP - - 

D Groente- en tuinbouw 
kas 

NEN5707 
ONV 

Visueel en analytisch asbest 
aangetoond op maaiveld, visueel en 
analytisch geen asbest aangetoond in 
grond 

n.o. 

1) 

ONV-GR: grootschalig onverdacht 
VEP: verdacht plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern 
ONV: onverdacht 
2) 

PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen, DDT/E/D = bestrijdingsmiddelen, (zie ook bijlage III) 
n.o.    : niet onderzocht 
-      : <= AW2000 /detectiegrens, of <= streefwaarde /detectiegrens 
*      : > AW2000, of > streefwaarde (S) 
**    : > ½(AW2000+I)-waarde, of >½(S +I)-waarde 
***   : > interventiewaarde (I) 
 
 
Conclusies en aanbevelingen: 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat: 
- er nader onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de sterke verontreiniging met PAK 

ter plaatse van deellocatie A; 
- er aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de tussenwaarde 

overschrijding voor DDE ter plaatse van deellocatie A; 
- de activiteiten ter plaatse van deellocaties B van beperkte invloed zijn geweest op de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse; 
- de activiteiten ter plaatse van deellocaties C niet van negatieve invloed zijn geweest op 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse; 
- asbest is aangetoond op het maaiveld ter plaatse van deellocatie D; In overleg met 

bevoegd gezag dient te worden bepaald of kan worden volstaan met handpicking of dat 
nader onderzoek vereist is. 
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1 Inleiding 
 
 
In opdracht van Sonsbeek Adviseurs B.V. is door BOOT organiserend ingenieursburo een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de Waalbandijk in Ophemert ter 
plaatse van de projectlocatie Slingerbos. De locatie is kadastraal bekend als gemeente 
Ophemert, sectie G, nrs. 1264, 1846, 1847, 147 (ged.) en 148 (ged.). De 
onderzoeksoppervlakte heeft een grootte van circa 36.000 m². Een overzicht van de locatie is 
weergegeven in bijlage I. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen, namelijk een vooronderzoek (conform NEN 5725 – 
Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 
nader onderzoek) en een verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740 – Bodem– 
Landbodem– Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek – Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond en NEN5707 - Inspectie, monsterneming en 
analyse van asbest in bodem). Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 
(beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek). BOOT organiserend ingenieursburo is hiervoor gecertificeerd. De 
laboratorium analyses zijn uitgevoerd conform de AS3000 (accreditatieschema laboratorium 
analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek). 
 
Het onderzoekstraject is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.  

 
Fig. 1.1: onderzoekstraject  

 
 

Kader  
Doelstelling  

H2. Onderzoeksdefinitie  

Gebruik locatie  
Historisch gebruik  

Bodemkundige gegevens  
(Onderzoeks)hypothese  

Onderzoeksstrategie  

H3. Vooronderzoek   Scope NEN 5725 

Veldwerk, bemonstering   Scope BRL SIKB 2000 
Chemische analyse   Scope AS3000 

Toetsing gemeten concentraties   
Verontreinigingsituatie  

H4. Onderzoeksprogramma 

 

 
 
Scope NEN 5740 
en NEN5707 

Conclusies  

 

Aanbevelingen  
H5+6. Resultaten & Conclusies   

 

 

 
 

Met de beschreven onderzoeksinspanning wordt getracht een zo goed mogelijk beeld van de 
bodemkwaliteit weer te geven. Het is echter mogelijk dat niet alle relevante historische 
informatie naar voren komt en mede als gevolg van de steekproefsgewijze bemonstering van de 
bodem een aanwezige verontreiniging niet (voldoende) wordt aangetroffen. 
 
Kwalitatieve gegevens met betrekking tot grondwater en bodemsoort kunnen niet voor 
civieltechnische doeleinden worden gebruikt. 
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2 Onderzoeksdefinitie 
 
 
In dit hoofdstuk is het raamwerk weergegeven waarbinnen het bodemonderzoek is uitgewerkt. 
 
De volgende onderzoekskarakteristieken worden beschreven: 
• Aanleiding onderzoek 
• Onderzoeksdoel  
• Afbakening 
 

2.1 Aanleiding 
 
Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen planontwikkeling en de recente 
aankoop van de locatie door de gemeente Neerijnen. In verband hiermee dient inzicht 
verkregen te worden in de milieukundige gesteldheid van de bodem. 
 

2.2 Doelstelling 
 
Doel van het onderzoek is door middel van een aantal steekproeven na te gaan of er in de 
bodem componenten aanwezig zijn, in zodanige concentraties dat er een belemmering kan 
bestaan ten aanzien van het huidig en/of toekomstig gebruik, of dat er een bedreiging van de 
volksgezondheid kan optreden.  
 

2.3 Afbakening 
 
• De monsterneming vindt niet plaats met als doel de bepaling van de kwaliteit van eventueel 

af te voeren grond. 
• De omvang van eventueel aanwezige verontreinigingen wordt niet bepaald; er wordt slechts 

aangegeven of bodemverontreiniging aanwezig is en indien mogelijk, de concentraties van 
eventuele verontreiniging(en). 
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3 Vooronderzoek 
 
 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet gedefinieerd op basis van zowel het huidig als historisch 
gebruik van de onderzoekslocatie en bodemkundige informatie. De genoemde informatie is 
verkregen uit archiefstudie en een terreinbezoek. De opzet vormt de basis voor de te volgen 
monsternemingstrategie en bijbehorende toetsing. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform 
NEN 5725 – Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek. 
 
In het vooronderzoek wordt het volgende behandeld: 
• Huidig gebruik 
• Historisch gebruik 
• Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
• Onderzoekshypothese 
 
De benodigde informatie is volgens het standaardvooronderzoek verzameld. 
 
De onderzoekslocatie voor het vooronderzoek beslaat de aangrenzende percelen tot 50 meter 
vanaf de rand van het onderzoekoppervlak op perceel Waalbandijk 45 en Molenstraat 44 te 
Ophemert. 
 

3.1 Omschrijving locatie en huidig gebruik 
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de rand van de bebouwde kom in Ophemert. De X-
coördinaat op de Topografische Kaart van Nederland is voor de onderzoekslocatie 155.660 en 
de Y-coördinaat is 428.600. De topografische ligging is weergegeven in bijlage I, blad 1. 
 
In het onderstaand overzicht zijn de relevante gegevens met betrekking tot het gebruik en de 
ligging van de onderzoekslocatie alsmede de begrenzing van de locatie van het vooronderzoek 
weergegeven.  
 
Tabel 3.1: locatiegegevens 
Beschrijving onderzoekslocatie Voormalige fruitbedrijf en voormalige groente bedrijf 
Gebruik onderzoekslocatie Woning met schuur, boomgaard, weiland en braakliggend terrein 
Omgeving onderzoekslocatie 
(locatie vooronderzoek) 

noordzijde : Molenstraat met aan overzijde agrarisch perceel 
zuidzijde : Dijkzone Waalbandijk 
oostzijde : Woning aan de Waalbandijk 45 en weiland 
westzijde : Woningen met tuin aan de Gulhofstraat en Terrein  
   (voormalige) brandstoffen groothandel Goossen  
   Janssentraat (ong.). 

Indeling onderzoekslocatie onverhard/tuin/groenstrook (95 %), bebouwing/betonvloer (5 %) 
 
Een overzicht van de situatie is weergegeven in bijlage I, blad 2. 
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De terreininspectie is d.d. 6 augustus 2009 direct voorafgaand aan het veldwerk, uitgevoerd. 
Tijdens de visuele inspectie zijn geen aanvullende verdachte bronlocaties waargenomen. 
Tijdens de locatie inspectie zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een ondergrondse 
tank aangetroffen. 
 

3.2 Historisch gebruik 
 
Het historisch onderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van de volgende bronnen (zie bijlage 
V): 
 
- Bodemloket (www.bodemloket.nl) 
- Provincie Gelderland (via website: leefomgeving en bodematlas) 
- Gemeente archief milieuvergunningen 
- Gemeente archief (ondergrondse) brandstoftanks 
- Gemeente archief bodem  
 
In onderstaand overzicht is de verzamelde informatie weergegeven. 
 
Tabel 3.2: historische gegevens 

Omschrijving Bijzonderheden 

Bodemloket 

Waalbandijk / Goossens Janssenstraat (ong.), GE030400034. 
Brandstoffen groothandel, opslag alifatische koolwaterstoffen, 
dieseltank (ondergronds). Volledige sanering, start 23-09-1996, 
afgerond 16-1-1998. Saneringsplan, saneringsevaluatie en aanvullend 
rapport. Instemmen met SP, beschikking ernst urgentie en instemming 
uitgevoerde sanering. 

Provincie Gelderland 

Leefomgeving: 
- Waalbandijk / Goossens Janssenstraat (ong.), GE030400034, ernstig 
verontreinigd, voldoende gesaneerd. 
- Waalbandijk 41, GE030400094, lichtpetroleumpomp installatie, 
mogelijk ernstig verontreinigd, uitvoeren nader onderzoek.  
- Waalbandijk 45, groentekwekerij, mogelijk verontreinigd 
- Molenstraat 44, dieseltank (ondergronds), mogelijk verontreinigd. 
 
Bodematlas: 
- Waalbandijk / Goossens Janssenstraat (ong.), GE030400034, 1996 
nader bodemonderzoek, 1996 besluit ernst en spoedeisendheid, 1998 
besluit evaluatie van sanering, voldoende gesaneerd, geen nazorgplan 
ingediend of bekend. 
- Waalbandijk 45, Historisch bodembestand, C0304000039, 
groentekwekerij mogelijk verontreinigd. Geen onderzoek bekend. 
- Molenstraat 44, Historisch bodembestand, C0304000204, dieseltank 
(ondergronds), fruitkwekerij/boomgaard, hbo-tank (ondergronds), 
mogelijk ernstig verontreinigd. Geen onderzoek bekend. 

Gemeente Archief 
milieuvergunningen 

Molenstraat 44, gemeente archief Neerijnen 1978-2005, inventaris 
nummer 2668. Betreft fruitbedrijf (peren en appels). Meldingsformulier 
Akkerbouwbedrijf, d.d. 5-6-1997 in verband met het van toepassing 
worden van het besluit akkerbouwbedrijf milieubeheer op een reeds 
opgericht akkerbouw- of tuinbouwbedrijf. Verder geen bijzonderheden 
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Omschrijving Bijzonderheden 
gemeld. 
- Controle d.d. 5-6-2007 uitgevoerd, inrichting bestaat uit koelcellen, 
bestrijdingsmiddelen kast, kistenloods en sorteerruimte, met een 
(ondergrondse) opslag van dieselolie (2.000 liter). Aangegeven wordt 
dat de tank niet meer in gebruik is / gesaneerd wordt. 
- Brief d.d. 6-6-2007, geconstateerde overtredingen dienen voor 2 
augustus 1997 ongedaan te zijn gemaakt: lekbak t.p.v. 
bestrijdingsmiddelenkast en met diverse olievaten en andere 
(brandgevaarlijke) stoffen, brandblusser, afleverpomp dieseltank 
voldoet niet. 
- Brief hercontrole d.d. 12-11-1997, alle overtredingen t.a.v het Besluit 
akkerbouw milieubeheer zijn ongedaan gemaakt, verzocht wordt voor 
december 1997 opdrachtbevestiging van sanering v/d ondergrondse 
tank te overleggen. 
- Brief hercontrole d.d. 19-2-1998, opdracht sanering o.g. tank is 
verstrekt. 
- KIWA-certificaat, tanksanering d.d. 30-3-1999, HBO-tank 2000 liter, 
kleine verontreiniging aangetroffen, tank inwendig gereinigd en 
verwijderd naar een door het bevoegd gezag geaccepteerd 
verschrotingsbedrijf, leidingwerk is inwendig gereinigd en/of onklaar 
gemaakt. ADICO Milieutechniek, certificaat nr. CC2067, d.d. 7-4-1999. 
Lozingsbesluit 2002, waterschap Rivierenland, brief d.d. 24-1-2002 
betreffende Lozingsbesluit openteelt. Naar aanleiding van het ingevulde 
meldingsformulier en bezoek aan het bedrijf (inventarisatie 
afvalwaterstromen) d.d. 10-01-2002 wordt vastgesteld dat het bedrijf 
voldoet aan de in het Lozingsbesluit gestelde maatregelen/ 
voorzieningen. 
- Melding d.d. 9-3-2005 betreffende stopzetten bedrijfsmatige 
activiteiten meldingsplichtige inrichting. 
- Brief d.d. 21-3-2005, betreffende integrale milieucontrole. De 
activiteiten zijn beëindigd en de koelinstallatie is gesaneerd. Er wordt 
melding gemaakt van nog enkele af te ronden bedrijfsactiviteiten: vaten 
olie in lekbak nog aanwezig, gasfles en LPG-tank niet meer 
goedgekeurd, dieselolietank nog aanwezig, in de koelcel zijn nog 
diverse bestrijdingsmiddelen aanwezig. Tevens is op het terrein nog 
diverse (hout)afval aanwezig. 

Gemeente Archief 
(ondergrondse) brandstoftanks 

-Gulhofstraat 43, HBO-tank, 2000 liter, d.d. 28-10-1994 gesaneerd, 
geen verontreiniging aangetroffen, inwendig gereinigd en afgevuld met 
zand, ISO-tank, certificaatnummer A.24302 d.d. 4-11-1994. 
-Molenstraat 40, HBO-tank, 3100 liter, d.d. 12-2-1992 gesaneerd, geen 
verontreiniging aangetroffen, inwendig gereinigd en afgevuld met zand, 
ISO-tank, certificaatnummer A.03793 d.d. 28-2-1992. 
-Molenstraat 41b, HBO-tank, 5200 liter, d.d. 12-2-1992 gesaneerd, 
geen verontreiniging aangetroffen, inwendig gereinigd en afgevuld met 
zand, ISO-tank, certificaatnummer A.03794 d.d. 28-2-1992.  
-Molenstraat 41b, HBO-tank, 9900 liter, d.d. 17-10-1992 gesaneerd, 
inwendig gereinigd, in verband met aangetroffen verontreiniging 
bevoegd gezag gewaarschuwd, ISO-tank, certificaatnummer A.03895 
d.d. 3-11-1992. 
-Molenstraat 42, HBO-tank, 3100 liter, d.d. 12-2-1992 gesaneerd, geen 
verontreiniging aangetroffen, inwendig gereinigd en afgevuld met zand, 
ISO-tank, certificaatnummer A.03795, d.d. 28-2-1992. 
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Omschrijving Bijzonderheden 
-Molenstraat 43, HBO-tank, 3000 liter, d.d. 16-3-1994 gesaneerd, geen 
verontreiniging aangetroffen, inwendig gereinigd en afgevuld met zand, 
ISO-tank, certificaatnummer A.19112, d.d. 25-3-1994. 

Gemeente Archief bodem 

Waalbandijk / Goossens Janssenstraat (ong.).  
- Mondelinge mededeling van de heer N. van de Wetering d.d. 4-8-
2009: rapporten zijn momenteel niet in archief aanwezig. Betreft 
waarschijnlijk een beperkte restverontreiniging.  
- Memo Ruimtelijke onderbouwing Goossen Janssenstraat Ophemert, 
d.d. 3-11-2008. H6.2 Bodem. Een nader bodemonderzoek moet 
uitwijzen hoe groot de verontreiniging is en welke actie nog moet 
worden genomen. Waarschijnlijk is de verontreiniging beperkt van 
omvang.  
 
Waalbandijk 45, archief gemeente Neerijnen 1978-2005, 
inventarisnummer 1981. 
- Rapport verkennend bodemonderzoek, Fugro Milieuconsult 
Nieuwegein, project B-6616/110, d.d. 23-7-1996. Onderzoek in het 
kader van verkoop, onderzoeksoppervlak ca. 10.600 m2, waarvan ca 
200 m2 bebouwd (woonhuis) en meer dan de helft (ca. 7000 m2) kas, 
overig groente teelt. Bovengrond metalen (lood, zink koper) > 
streefwaarde; bovengrond EOX=0,2 mg/kg ds); ondergrond gehalten< 
streefwaarden; grondwater zink > streefwaarde. 
- Rapport verkennend bodemonderzoek, Verhoeve Milieu Hoog-
Keppel, project, 152152, d.d. 21-8-2002. Onderzoek in kader van 
woningbouw.Betreft kadastraal perceel Ophemert G 1315(ged.) en 
1153(ged.), oppervlakte ca 10.600 m2. Uit historisch informatie blijkt: 
1963 nieuwbouw tuinderskas, 1966 uitbreiding tuinderskas, 1969 
nieuwbouw groentekas, 1977 uitbreiding groentekas, 1988 uitbreiding 
tuinbouwkas, 1996 bodemonderzoek Fugro, 1997 controle bezoek 
gemeente. Bij de gemeente en eigenaar is niet bekend waar de tank 
gelegen heeft. Er zijn geen gegevens bekend dat op en in de omgeving 
van de onderzoekslocatie activiteiten en of voorzieningen hebben 
plaatsgevonden. Onderzoek beslaat de gehele locatie en een puinpad, 
de deellocatie brandstoftank is i.v.m. onbekende ligging niet 
onderzocht. Bovengrond metalen (cadmium, zink) en PAK > 
streefwaarde; ondergrond gehalten< streefwaarden; grond onder 
puinpad gehalte < streefwaarden, grondwater gehalten < 
streefwaarden, puinpad indicatief categorie 1, op basis van koper, met 
een maximale toepassingshoogte van 0,66 m. 

 

3.3 Bodem en geohydrologie 
 
Vanaf het maaiveld tot 10 m-mv bevindt zich een deklaag bestaande uit klei met plaatselijk zeer 
fijn zand. Daaronder bevindt zich tot 45 m-mv het goed doorlatende pakket (formatie van 
Sterksel), bestaande uit matig fijn tot uiterst grof zand. Vanaf 45 m-mv bevindt zich de 1e 
scheidende laag (Formatie van Kedichem en Tegelen), bestaande uit klei met plaatselijk zeer fijn 
zand. De horizontale stromingsrichting van het grondwater is noordwestelijk. Het freatisch 
grondwater bevindt zich ter plaatse op een diepte van circa 2 meter beneden maaiveld. (TNO-
Dienst Grondwaterverkenningen, Grondwaterkaart van Nederland kaartblad 39, 1981).  
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3.4 Conclusies vooronderzoek 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat ter plekke van de onderzoekslocatie een zestal verdachte en 
deellocaties aanwezig zijn. Dit betreft de volgende activiteiten: 

1. Groente- en fruitteelt t.p.v. gehele locatie 
2. Bestrijdingsmiddelenkast, Molenstraat 44, 
3. HBO-tank (2000 liter), Molenstraat 44 
4. Dieselolietank Molenstraat 44 
5. Voormalige Groente- en tuinbouwkas, Waalbandijk 45 
6. Dieseltank Waalbandijk 45  
7. Activiteiten Waalbandijk / Goossens Janssenstraat (ong.).  

 
In verband met de teelt van groente en fruit, is de gehele locatie verdacht voor het voorkomen van 
bestrijdingmiddelen in de bovengrond. De strategie voor een onverdachte grootschalige locatie  
(ONV-GR) kan worden gehanteerd waarbij organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB’s) als kritische 
parameter worden opgenomen in het onderzoek.  
 
Op de locatie Molenstraat 44 is een (voormalige) bestrijdingsmiddelenkast aanwezig. De vloeibare 
middelen hebben niet altijd boven een lekbak gestaan. Bovendien zijn nog middelen aangetroffen 
na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Het betreft een verdachte locatie met plaatselijke 
bodem belasting met duidelijke verontreinigingskern (VEP). De HBO-tank ter plaatse van de 
Molenstraat 44 is conform KIWA gesaneerd en afgevoerd. Deze locatie wordt niet onderzocht. 
Momenteel is nog een bovengrondse (diesel)tank op de locatie Molenstraat 44 aanwezig. Het 
betreft een verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting ter plaatse van een ondergrondse 
opslagtank (VEP). Tijdens de locatie inspectie is de ligging van de tank niet waargenomen. 
Op de locatie Waalbandijk hebben in het verleden (vanaf 1963) groente- en tuinbouwkassen 
gestaan. Deze locatie is, gezien de toepassing van asbest (platen, kitranden e.d.) in kasconstructies 
uit die periode, verdacht voor asbest. In de rapportage van het verkennend bodemonderzoek 
wordt melding gemaakt van een HBO-tank op de locatie Waalbandijk 45. De ligging van de tank 
is bij de gemeente een de toenmalige eigenaar niet bekend. Deze deellocatie kon en kan derhalve 
niet onderzocht worden. Op het nabijgelegen perceel aan de Waalbandijk hoek Goossens 
Janssenstraat heeft onder meer een brandstoffengroothandel gezeten. Op de locatie is een 
volledige sanering uitgevoerd. Mogelijk is hierbij een (minimale) restverontreiniging 
achtergebleven. Het niet de verwachting dat een eventuele restverontreiniging van invloed zal 
zijn op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de huidige 
onderzoekslocatie. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de deellocaties en de bijbehorende 
onderzoeksstrategieën, conform NEN 5740. 
 
Tabel 3.3: deellocaties met onderzoeksstrategie 
Deellocatie Strategie1 Oppervlakte 

(m2) 
Verdachte stoffen 

A Groente- en fruitteelt NEN5740 
ONV-GR 36.000 OCB’s 
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Deellocatie Strategie1 Oppervlakte 
(m2) 

Verdachte stoffen 

B Diesel olietank  NEN5740 
VEP - Minerale olie en aromaten 

(BTEXN) 

C Bestrijdingsmiddelenkast NEN5740 
VEP - OCB 

D Groente- en tuinbouw kas NEN5707 
ONV 7.000 asbest 

1) 

ONV: onverdacht 
ONV-GR: grootschalig onverdacht 
VEP: verdacht plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingkern 
VEP-OO: verdacht plaatselijke bodembelasting t.p.v. ondergrondse brandstoftank 
 
Een overzicht van de locatie is weergegeven in bijlage I, blad 2.  
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4 Onderzoeksprogramma 
 
 
In dit hoofdstuk is de onderzoeksstrategie voor de deellocaties verder uitgewerkt. De volgende 
onderwerpen worden behandeld: 
• Normering 
• Veldwerk 
• Laboratoriumonderzoek 
 

4.1 Normering 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform NEN 5740 - Onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek, onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. Het veldwerk 
is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat 
voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). De analyses worden uitgevoerd door 
een door de Raad voor de Accreditatie erkend onderzoekslaboratorium en voldoen aan de NEN 
5740 en AS3000 (SIKB Accreditatie Schema 3000), respectievelijk de NEN5707 voor de 
asbestanalyses. 
 

4.2 Veldwerk 
 
Tijdens het veldwerk uitgevoerd d.d. 6 augustus, 2 en 28 oktober 2009 zijn de volgende 
werkzaamheden verricht: 
 

Algemeen 

- een visuele beoordeling van de situatie ter plekke, mede aan de hand hiervan is de plaats 
van de boringen bepaald 

- het zintuiglijk beoordelen van het bij de boringen vrijgekomenbodemmateriaal op 
eventuele aanwezigheid van verontreinigingen, waaronder asbestverdacht materiaal  

- bemonstering van het opgeboorde bodemmateriaal 
- het inmeten van de bemonsteringslocaties 

 
Asbest onderzoek 

- maaveldinspectie conform NEN5707 
 
Tabel 4.1: deellocaties met boringen en peilbuizen  

Boringen (nummers) Deellocatie 

Peilbuizen1 

 
Diepe boring tot 2,0 
meter -maaiveld 

Ondiepe boring (gat) tot 
0,5 meter –maaiveld 

A Groente- en fruitteelt 01 t/m 05 n 06 t/m 09 10 t/m 30 

B Diesel olietank  100n - 101, 102 

C Bestrijdingsmiddelenkast 100n  3 (103 t/m 105) 
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Boringen (nummers) Deellocatie 

Peilbuizen1 

 
Diepe boring tot 2,0 
meter -maaiveld 

Ondiepe boring (gat) tot 
0,5 meter –maaiveld 

D Groente- en tuinbouw kas n.v.t. 203, 204, 2122 201, 202, 205 t/m2112 

1) : n= filter vanaf 0,5 meter minus grondwater 

  
2) : boring gecombineerd met inspectie gat van 03*03 m tot 0,5 m-mv 

In afwijking op de NEN is de peilbuis ter plaatse van deellocaties B en C gecombineerd uitgevoerd, in verband  
hiermee is ter compensatie één extra boring geplaatst ter plaatse van deellocatie C. 

 
De boorlocaties zijn weergegeven in bijlage I, blad 2. 
 
Het grondwater ter plaatse van de peilbuizen is minimaal één week na plaatsing van de filters 
bemonsterd.  
 

4.3 Laboratoriumonderzoek 
 
De genomen grondmonsters zijn door het laboratorium Analytico Milieu B.V. onderzocht 
conform de richtlijnen uit de NEN5740 en de AS3000. Analytico is door de Raad voor de 
Accreditatie erkend voor uitvoering van de betreffende analyses. De genomen grondmonsters ten 
behoeve van het onderzoek naar asbest in bodem zijn door Sanitas Milieuservices onderzocht 
conform de richtlijnen uit de NEN5707. Sanitas is door de Raad voor Accreditatie erkend voor 
uitvoering van de betreffende analyses. 
Een overzicht van de samenstelling van de verschillende grond(meng)monsters inclusief dieptes 
en de bemonsterde peilbuizen met bijbehorende chemische analyses is weergegeven in tabel 
4.2 en 4.3. In tabel 4.4 is een overzicht gegeven van de geanalyseerde (grond)monsters op 
asbest. 
 
Tabel 4.2: overzicht samenstelling grondmonsters en analyseparameters 
Dl1 (Meng-) 

monster 
Boringnummer(s) Diepte    

(cm-mv) 
Analyse2 Reden 

monsterselectie 

A MM01 04, 05, 08, 22, 23, 24 0 - 50 Standaardpakket, OCB, 
incl. lutum/os Bovengrond 

A MM02 07, 09, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 20 0 - 50 Standaardpakket, OCB Bovengrond 

A MM03 03, 04, 05, 07, 08, 09 40 - 160 Standaardpakket, incl. 
lutum/os Ondergrond 

A MM04 01, 02, 06, 26, 29, 30 0 - 50 Standaardpakket, OCB, 
incl. lutum/os Bovengrond 

A MM05 28 0 - 50 Standaardpakket  Zintuiglijke 
waarneming 

A MM06 01, 02, 06 50 - 200 Standaardpakket, incl. 
lutum/os Ondergrond 

B MM07 100, 101, 102 9 - 55 Minerale Olie (GC), 
Organische stof 

Bovengrond, 
verdachte laag 

C MM08 103, 104 15 - 50 OCB, Organische stof Bovengrond, 
verdachte laag 
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Tabel 4.3: overzicht grondwatermonsters en analyseparameters 
Dl1 Peilbuis Filterstelling (cm-mv) Analyse2 

A 01-1-1 340 - 440 Standaardpakket grondwater (nieuw) 

A 02-1-1 380 - 480 Standaardpakket grondwater (nieuw) 

A 03-1-1 200 - 300 Standaardpakket grondwater (nieuw) 

A 04-1-1 250 - 350 Standaardpakket grondwater (nieuw) 

A 05-1-1 250 - 350 Standaardpakket grondwater (nieuw) 

B 100-1-1 290 - 390 Minerale olie (GC) + Aromaten (BTEXN) 
 
Tabel 4.3: overzicht geanalyseerde (grond)monsters op asbest 
Dl1 Mengmonster Boringnummers 

(inspectiegaten) 
Analyse Reden monsterselectie 

D VE1.1 201 t/m 206 Asbest kwantificatie Bovengrond west 

D VE2.1 207 t/m 212 Asbest kwantificatie Bovengrond oost 

D VM1 Maaiveld VE1 en VE2 Massa asbest in 
materiaal 

Samengesteld 
verschillende typen 
verdacht materiaal 

1)  Deellocatie A, Groente- en fruitteelt  
  Deellocatie B, Diesel olietank 
  Deellocatie C, Bestrijdingsmiddelenkast 
 Deellocatie D, Groente- en tuinbouw kas 

2) OCB = organochloorbestrijdingsmiddelen,  zie ook bijlage III 
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5 Onderzoeksresultaten 
 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten voortvloeiend uit het veldwerk gepresenteerd. 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
• Resultaten veldwerk 
• Resultaten laboratoriumonderzoek 
 

5.1 Resultaten veldwerk 
 
Bodemgesteldheid 

In tabel 5.1 is een overzicht van de aangetroffen bodemopbouw en de bepaalde lutum- en 
humusfracties weergegeven. De bodembeschrijving per boring is weergegeven in bijlage II. 
 
Tabel 5.1: bodemopbouw, humus- en lutumfractie 
Bodemlaag 
(cm-mv) 

Bodemtype Humusfractie (%)1 Lutumfractie (%)1 

0 - 50 Klei matig tot zwak zandig, 
zwak tot matig humeus 3,6 - 5,4 17,1 - 19,5 

50-150 Klei matig siltig tot zwak 
zandig 2,1 - 2,4 17,1 - 24,7 

150-200 Zand matig fijn tot matig grof, 
zwak tot siltig n.b. n.b. 

 
1)   n.b.    : niet bepaald 
 

Grondwater 

In tabel 5.2 zijn de gemeten grondwaterstanden en de tijdens peilbuis bemonstering gemeten 
waarden voor de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) weergegeven.  
 
Tabel 5.2: gegevens grondwater tijdens bemonstering 
Peilbuis pH Ec (µS/cm) Grondwaterstand (cm-mv) Datum 

01-1-1 6,7 510 305 4-11-2009 
02-1-1 6,7 890 292 4-11-2009 
03-1-1 6,6 1020 160 13-8-2009 
04-1-1 6,7 900 164 13-8-2009 
05-1-1 6,7 830 172 13-8-2009 
100-1-1 6,4 710 297 4-11-2009 
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Zintuiglijke waarnemingen  

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is op diverse plaatsen een zintuiglijke 
waarneming gedaan welke wijst op een mogelijke verontreiniging. Een overzicht hiervan is 
weergegeven in tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3: zintuiglijke waarneming. 
Deel 
locatie ¹ 

Boring Traject (cm-mv) Bijzonderheden  

A 01 0 - 50 sporen puin 
A 02 0 - 50 sporen puin 
A 04 40 - 60 zwak baksteenhoudend 
A 06 0 - 50 sporen puin 
A 23 0 - 50 resten baksteen 
A 24 0 - 50 resten baksteen 
A 26 0 - 50 sporen baksteen 
A 28 0 - 50 zwak baksteenhoudend 
A 29 0 - 50 zwak baksteenhoudend 
A 30 0 - 50 sporen baksteen 
B 101 12 - 50 zwak puinhoudend 
B 101 50 - 100 zwak puinhoudend 
C 103 15 - 50 sporen puin 
C 104 15 - 50 sporen puin 
D G201 0 - 50 sporen glas, sporen puin 
D G202 0 - 50 zwak puinhoudend 
D G203 0 - 50 sporen puin 
D G203 50 - 100 sporen puin 
D G204 0 - 50 sporen plastic, sporen puin 
D G205 0 - 50 sporen puin 
D G206 0 - 50 zwak puinhoudend 
D G207 0 - 50 sporen puin 
D G208 0 - 50 zwak puinhoudend 
D G209 0 - 50 sporen puin 
D G210 0 - 50 zwak puinhoudend 
D G211 0 - 50 sporen puin 
D G212 0 - 50 zwak puinhoudend 
D G212 50 - 80 sporen puin 

1)  Deellocatie A, Groente- en fruitteelt  
  Deellocatie B, Diesel olietank 
  Deellocatie C, Bestrijdingsmiddelenkast 
 Deellocatie D, Groente- en tuinbouw kas 
 
De zintuiglijke waarneming geeft geen aanleiding de onderzoeksstrategie aan te passen. Wel is 
rekening gehouden in de mengmonstersamenstelling met de zintuiglijk aangetroffen 
verontreinigingen. 
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Inspectie-efficientie 

Ter plaatse van deellocatie D is in het kader van het onderzoek naar asbest een 
maaiveldinspectie uitgevoerd. Voorwaarde voor het uitvoeren van een goede visuele inspectie 
van het bodemoppervlak (de toplaag) op asbest is dat het terrein voldoende vrij is van 
begroeiing en obstakels. Uitgangspunt in de NEN 5707 is dat minimaal 75% van de te 
inspecteren toplaag vrij moet zijn van objecten, vegetatie en waterplassen. Voor 100% van het 
oppervlak heeft een onbeperkte maaiveldsinspectie kunnen plaatsvinden. De inspectie 
efficiëntie (gebaseerd op bedekkingsgraad, bodemsoort en compactie) voor het maaiveld 
bedraagt 70-90%. De efficiëntie van de inspectie op het vrijkomende bodemmateriaal uit de 
inspectiegaten bedraagt 100%.  
 

5.2 Resultaten laboratorium onderzoek 
 
De analysecertificaten van het laboratorium zijn weergegeven in bijlage III, evenals een 
verklaring van de analysepakketten. De gemeten waarden van grond en grondwater zijn getoetst 
aan respectievelijk de achtergrondwaarde grond (AW2000 grond), streefwaarde grondwater en 
interventiewaarden, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 7 april 2009 en vermeld in de 
circulaire ‘Bodemsanering 2009’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer. De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 
 
• achtergrondwaarde :bodem ijkpunt voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem 
• streefwaarde :grondwater ijkpunt voor milieukwaliteit op de lange termijn, 

uitgaande van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem 
• interventiewaarde :het gehalte aan een stof waarbij de functionele eigenschappen voor 

de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden 
verminderd 

• tussenwaarde :het gemiddelde van de achtergrondwaarde of streefwaarde en 
interventiewaarde, het gehalte waarbij nader onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden in bodem zijn voor de meeste stoffen afhankelijk gesteld 
van het percentage lutum en organisch stof in de bodem. 
 
Voor bodems met een gehalte aan organisch stof minder dan 2% of meer dan 30% is voor de 
berekening van de toetsingswaarden voor de organische verbindingen een ondergrens aan 
organisch stof van 2% respectievelijk een bovengrens van 30% aangehouden 
 
In bijlage IV zijn de gemeten concentraties, de toetswaarden en de toetsresultaten weergegeven. 
 
 
Asbest 
De waarden zijn getoetst aan de restconcentratienorm en de interventiewaarde welke is bedoeld 
als criterium voor hergebruik en de interventiewaarde, zoals vermeld in de circulaire 
‘Bodemsanering 2009’ van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
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Milieubeheer, deze bedraagt 100 mg/kg ds totaal asbest. Voor beide genoemde waarden geldt 
de volgende berekeningswijze: 
 
som concentratie chrysotiel + 10 maal (som concentratie amfibool asbest)   
 
De waarden gelden voor hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
In dit hoofdstuk worden op basis van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken en 
aanbevelingen gegeven. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
• Evaluatie veldwerk 
• Evaluatie chemische analyses 
• Conclusies en aanbevelingen 
 

6.1 Evaluatie veldwerk 
 
De bodem bestaat ter plekke van de onderzoekslocatie overwegend uit matig tot zwak zandige 
klei op matig fijn tot matig grof zand. 
 

Zintuiglijke waarnemingen  

Tijdens uitvoering van de veldwerkzaamheden is ter plaatse van diverse boringen zintuiglijk een 
verontreiniging met puin, glas en baksteen aangetroffen.  
 

Gegevens grondwater 

De grondwaterstand varieert van 1,6 (natte periode) tot 3,0 (droge periode) meter minus 
maaiveld. De in het veld bepaalde pH en Ec wijken niet af van datgene wat van nature in de 
regio voorkomt. 
 

6.2 Evaluatie chemische analyses 
 
In tabel 6.1 en 6.2 zijn de verhoogde concentraties na toetsing aan de circulaire bodemsanering 
2009 van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters weergegeven.  
 
Bij toetsing van de grondmonsters is voor sommige stoffen de (naar de humus- en lutumfractie) 
gecorrigeerde achtergrondwaarde grond lager dan de detectiegrens van de chemische analyse, 
conform het AS3000 protocol. In dat geval wordt conform bijlage B van de Regeling 
bodemkwaliteit de detectiegrens als achtergrondwaarde grond aangehouden. 
 
Tabel 6.1: overzicht toetsresultaten grondmonsters 
Dl1 (Meng-) 

monster  
Boringnummer(s) Diepte  

(cm-mv) 
Toetsing2  

A MM01 04, 05, 08, 22, 23, 
24 0 - 50 koper*, kwik*, DDD (som)*, DDE (som)**, 

DDT (som)*, OCB (som)* 

A MM02 07, 09, 10, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 20 0 - 50 kwik* 

A MM03 03, 04, 05, 07, 08, 
09 30 - 160 kwik*, nikkel* 
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Dl1 (Meng-) 
monster  

Boringnummer(s) Diepte  
(cm-mv) 

Toetsing2  

A MM04 01, 02, 06, 26, 29, 
30 0 - 50 cadmium*, kwik*, lood*, zink*, DDE (som)* 

A MM05 28 0 - 50 barium*, kobalt*, lood*, nikkel*, zink*, PAK-
totaal*** 

A MM06 01, 02, 06 50 - 200 - 

B MM07 100, 101, 102 9 - 55 minerale olie* 

C MM08 103, 104 15 - 50 - 
 
Tabel 6.2: toetsresultaten grondwatermonsters. 
Dl1 Peilbuis Filterstelling (cm-mv) Toetsing2  

A 01-1-1 340 - 440 barium* 

A 02-1-1 380 - 480 barium* 

A 03-1-1 200 - 300 barium* 

A 04-1-1 250 - 350 barium* 

A 05-1-1 250 - 350 barium* 

B/C 100-1-1 290 - 390 - 

1)  Deellocatie A, Groente- en fruitteelt  
  Deellocatie B, Diesel olietank 
  Deellocatie C, Bestrijdingsmiddelenkast 
 Deellocatie D, Groente- en tuinbouw kas 
2) PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen, DDT/E/D = bestrijdingsmiddelen, (zie ook bijlage III) 
-      : <= AW2000 /detectiegrens, of <= streefwaarde /detectiegrens 
*      : > AW2000, of > streefwaarde (S) 
**    : > ½(AW2000+I)-waarde, of >½(S +I)-waarde 
***   : > interventiewaarde (I) 
3)  In afwijking op de NEN is de peilbuis ter plaatse van deellocaties B en C gecombineerd uitgevoerd, in verband  
  hiermee is ter compensatie één extra boring geplaatst ter plaatse van deellocatie C. 

 

De overige parameters, waarop de grond- en grondwatermonsters zijn onderzocht, zijn niet met 
verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarde (AW2000) respectievelijk 
streefwaarden aangetroffen. 
 

Asbest 

In tabel 6.3 zijn de resultaten van de geanalyseerde (grond)monsters asbest samengevat 
weergegeven.  
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Tabel 6.3: overzicht resultaten asbest onderzoek 

 Locatie Gaten nummers maaiveld 
concentratie 
contactzone 
/bovengrond 

ondergrond 

VE1 201 t/m 206 
visueel asbest 

analytisch asbest 
(VM1) 

visueel - 
analytisch – 

(VE1.1) 

visueel - 
analytisch n.o. 

VE2 207 t/m 212 
visueel asbest 

analytisch asbest 
(VM1) 

visueel - 
analytisch – 

(VE2.1) 

visueel - 
analytisch n.o. 

 
Het materiaal verzamelmonster VM1 bevatte drie typen beplating. De vlakke plaat bleek geen 
asbesthoudend materiaal te bevatten. De golfplaat bleek voor te komen in 2 verschillenden 
samenstellingen. De ene bevat 15-30% chrysotiel de ander 15-30% chrysotiel met daarbij 2-5% 
crocidoliet. In totaal zijn circa 30 stukjes golfplaat op het maaiveld aangetroffen met een 
totaalgewicht van 0,69 kg. 
 

6.3 Conclusies 
 
Deellocatie A - groente- en fruitteelt 
In een separaat grondmonster van de zandige bovengrond (MM05) is een sterke verontreiniging 
met PAK aangetoond. In hetzelfde monster overschrijden de concentraties barium, kobalt, lood, 
nikkel en zink de achtergrondwaarden (AW2000). In de kleiige bovengrond ter plekke van de 
huidige boomgaard overschrijdt de concentratie DDE (som) de tussenwaarde en de 
concentraties aan koper, kwik, DDT (som), DDD (som) en OCB (som) de achtergrondwaarden 
(AW2000). In de bovengrond ter plekke van het overige perceel overschrijden de concentraties 
barium, cadmium, kwik, lood, zink en DDE (som) de achtergrondwaarde AW2000. (De 
normwaarden voor barium in grond zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering voor 
duidelijk antropogene verontreinigingen). In de ondergrond overschrijden de concentraties 
kwik, nikkel de achtergrondwaarde (AW2000). 
 
In het grondwater overschrijdt de concentratie barium de streefwaarden.  
 
Aangezien in een mengmonster van de bovengrond de concentratie DDE de tussenwaarde 
½(AW2000 +I) overschrijdt, dient aanvullend onderzoek, waarbij de separate monsters welke 
deel uitmaken van het betreffende mengmonster  worden onderzocht, aan te tonen of sprake is 
van een sterke verontreiniging. 
 
Aangezien in een separaat monster van de zandige bovengrond een sterke verontreiniging is 
vastgesteld, dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar aard, omvang en concentratie 
van de verontreinigende stoffen. De PAK-verontreiniging staat mogelijk in verband met de 
nabijgelegen betonverharding, waar in het verleden mogelijk een stookplaats aanwezig is 
geweest. 
 
De verhoogde concentraties in grondwater betreffen licht verhoogde waarden welke geen 
aanleiding geven tot nader onderzoek. De toetsingswaarde ½(S +I), wordt namelijk niet 
overschreden. 
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Deellocatie B - Diesel olietank 
In de bovengrond ter plekke van de bovengrondse tank overschrijdt de concentratie minerale 
olie de achtergrondwaarde (AW2000). In het onderzochte grondwatermonster zijn geen van de 
onderzochte stoffen (minerale olie en aromaten) met verhoogde concentraties ten opzichte van 
de streefwaarden aangetroffen. 
 
De verhoogde concentraties betreffen licht verhoogde waarden welke geen aanleiding geven tot 
nader onderzoek. De toetsingswaarden ½(AW2000 +I) voor grond respectievelijk ½(S +I) voor 
grondwater, worden namelijk niet overschreden 
 
Deellocatie C - Bestrijdingsmiddelenkast 
In de bovengrond ter plekke van bestrijdingsmiddelenkast zijn geen van de onderzochte stoffen 
(OCB’s) met verhoogde concentraties ten opzichte van de achtergrondwaarde AW2000 
aangetroffen. In het onderzochte grondwatermonster zijn geen van de onderzochte stoffen 
(OCB’s) met verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarden aangetroffen. 
 
Deellocatie D - groente- en tuinbouwkas 
Op het maaiveld zijn ca. 30 stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen. Uit de resultaten van 
het laboratorium onderzoek blijkt dat sprake is van 15-30% chrysotiel en deels ook 2-5% 
crocidoliet houdend materiaal. In de bovengrond ter plekke van oostelijk en westelijk deel van 
de voormalige groente- en tuinbouwkassen is zintuiglijk geen asbest aangetroffen. Analytisch is 
eveneens geen asbest aangetoond. In de ondergrond is zintuiglijk eveneens geen asbest 
aangetroffen. De ondergrond is analytisch niet onderzocht.  
 
Omdat er asbest op de locatie is aangetoond, dient formeel gezien conform de NEN5707 een 
onderzoek naar asbest te worden uitgevoerd strategie voor Nader onderzoek. Aangezien het 
asbest op het maaiveld is aangetroffen, maar zintuiglijk en analytisch geen asbest in grond is 
aangetoond, kan ons inziens worden volstaan met het door middel van handpicking verwijderen 
van het op het maaiveld aanwezige asbest.  
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat: 

- er nader onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de sterke verontreiniging met PAK 
ter plaatse van deellocatie A; 

- er aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de tussenwaarde 
overschrijding voor DDE ter plaatse van deellocatie A; 

- de activiteiten ter plaatse van deellocaties B van beperkte invloed zijn geweest op de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse; 

- de activiteiten ter plaatse van deellocaties C niet van negatieve invloed zijn geweest op 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse; 

- asbest is aangetoond op het maaiveld ter plaatse van deellocatie D; In overleg met 
bevoegd gezag dient te worden bepaald of kan worden volstaan met handpicking of dat 
nader onderzoek vereist is. 

 
Indien het niet mogelijk is om bij de ontwikkeling van de locatie met een gesloten grondbalans 
te werken, dient grond van de locatie afgevoerd te worden. Alvorens dit materiaal elders 
toegepast kan worden, dient een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit uitgevoerd te 
worden. Mogelijk kan in overleg met de gemeente een toepassing worden gezocht in het kader 
van actief bodembeheer.  
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Bijlage I 
 

 
 blad 1 : Topografische ligging 
 blad 2 :  Situatietekening deellocatie A 
 blad 3 :  Situatietekening deellocaties B en C 

 blad 4 :  Situatietekening  deellocatie D 
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 Beschrijving bodemopbouw 
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Boring: 01
Datum: 02-10-2009
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Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
puin, neutraalbruin

-50

Klei, zwak zandig, licht beigebruin

-100

Klei, sterk siltig, resten roest, neutraal 
beigegrijs

-150

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, 
lichtgrijs

-200

Klei, sterk siltig, resten roest, laagjes 
zand, lichtgrijs

-225

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
roesthoudend, neutraaloranje

-250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen klei, 
licht grijsbeige-320

Zand, zeer grof, zwak siltig, sporen 
roest, neutraal grijsbeige
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Datum: 02-10-2009

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

akker0
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Klei, matig siltig, resten roest, neutraal 
grijsbeige
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Klei, sterk siltig, sterk roesthoudend, 
neutraal oranjegrijs
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Zand, zeer fijn, zwak siltig, resten roest, 
neutraalbeige
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Zand, zeer grof, zwak siltig, neutraal 
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Boring: 03
Datum: 06-08-2009
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roesthoudend, lichtbruin
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Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
licht bruingrijs

-120

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalbruin

-250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht grijsbruin
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Klei, matig zandig, matig humeus, zwak 
grindig, donkerbruin, boomgaard-40

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin
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Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, zwak roesthoudend, lichtbruin
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Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin
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Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

-255

Klei, sterk siltig, lichtgrijs-275

Klei, sterk siltig, zwak humeus, resten 
planten, neutraal grijsbruin-320

Klei, sterk siltig, lichtgrijs
-350
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Datum: 06-08-2009
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grindig, zwak roesthoudend, neutraalbruin
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Klei, sterk siltig, matig humeus, zwak 
roesthoudend, neutraalbruin-120

Klei, matig zandig, zwak humeus, matig 
roesthoudend, neutraalbruin-160

Klei, matig zandig, zwak roesthoudend, 
licht bruingrijs-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin
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Zand, matig grof, zwak siltig, resten 
schelpen, neutraalgrijs

-300

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtgrijs
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Boring: 07
Datum: 06-08-2009
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roesthoudend, neutraalbruin
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Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, licht grijsbruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes klei, licht grijsbruin

-200

Boring: 08
Datum: 06-08-2009
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Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin, boomgaard-40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, neutraal grijsbruin

-70

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs

-110

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, lichtbruin

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes klei, licht bruingrijs-200

Boring: 09
Datum: 06-08-2009
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Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin-40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, lichtbruin-80

Klei, sterk siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, licht bruingrijs

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
roesthoudend, laagjes klei, lichtgrijs

-150

Klei, matig siltig, zwak roesthoudend, 
laagjes zand, lichtgrijs-200
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Boring: 100
Datum: 28-10-2009
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Volledig beton
-10

Zand, zeer grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigegrijs

-20

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, puin, licht grijsbruin

-50

Klei, matig siltig, licht bruingrijs

-100

Klei, matig siltig, licht bruingrijs

-200

Klei, zwak siltig, licht witgrijs-220

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, licht witgeel

-250

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraalgeel-300

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, neutraal grijsoranje

-330

Zand, zeer fijn, matig siltig, neutraalgrijs

-345

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindig, lichtgrijs

-390

Boring: 101
Datum: 28-10-2009
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grindig, licht geelgrijs

-12

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, neutraal grijsbruin

-50

Klei, zwak zandig, zwak puinhoudend, 
neutraal bruingrijs

-100
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Boring: 102
Datum: 28-10-2009

0

50

100

2

3

beton0

Volledig beton
-9

Klei, matig siltig, puin, licht grijsbruin
-55

Klei, sterk siltig, neutraal grijsbruin

-100

Boring: 103
Datum: 28-10-2009

0

50

100

3

4

beton0

Volledig beton
-10

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, licht geelgrijs

-15

Klei, matig siltig, sporen puin, neutraalgrijs

-50

Klei, matig siltig, neutraal beigegrijs
-100

Boring: 104
Datum: 28-10-2009

0

50

100

3

4

klinker0

Volledig klinkers
-7

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal grijsgeel

-15

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen puin, neutraal grijsbruin

-50

Klei, matig siltig, neutraal bruingrijs

-100

Boring: 11
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
neutraalbruin

-50

Boring: 12
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

-50

Boring: 13
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

-50
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Boring: 14
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

-50

Boring: 15
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, neutraalbruin

-50

Boring: 16
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, neutraalbruin

-50

Boring: 17
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin

-50

Boring: 18
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin

-50

Boring: 19
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin

-50
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Boring: 20
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
neutraalbruin

-50

Boring: 21
Datum: 06-08-2009

0

50

1

erf0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruingrijs

-50

Boring: 22
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin, boomgaard

-50

Boring: 23
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, resten 
baksteen, donkerbruin, boomgaard

-50

Boring: 24
Datum: 06-08-2009

0

50

1

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, resten 
baksteen, donkerbruin, boomgaard

-50

Boring: 25
Datum: 02-10-2009

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

-50
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Boring: 26
Datum: 02-10-2009

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraalbruin

-50

Boring: 27
Datum: 02-10-2009

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

-50

Boring: 28
Datum: 02-10-2009

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
neutraalbruin-50

Boring: 29
Datum: 02-10-2009

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak 
baksteenhoudend, neutraalbruin

-50

Boring: 30
Datum: 02-10-2009

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen 
baksteen, neutraalbruin

-50

Boring: G201
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen puin, sporen glas, donker 
grijsbruin-50
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Boring: G202
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin

-50

Boring: G203
Datum: 28-10-2009

0

50

100

150

200

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
puin, donker grijsbruin

-50

Klei, matig siltig, zwak humeus, sporen 
puin, neutraalbruin

-100

Klei, sterk siltig, licht witbruin

-150

Klei, matig zandig, licht beigegrijs

-200

Boring: G204
Datum: 28-10-2009

0

50

100

150

200

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen puin, sporen plastic, 
donker grijsbruin-50

Zand, zeer fijn, kleiïg, licht geelbruin

-120

Klei, matig siltig, licht bruingrijs

-160

Klei, sterk siltig, zwak roesthoudend, licht 
beigegrijs-200

Boring: G205
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen puin, donker grijsbruin

-50

Boring: G206
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin

-50

Boring: G207
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen puin, donker grijsbruin

-50
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Boring: G208
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin

-50

Boring: G209
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen 
puin, donker grijsbruin

-50

Boring: G210
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin

-50

Boring: G211
Datum: 28-10-2009

0

50

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
grindig, sporen puin, donker grijsbruin

-50

Boring: G212
Datum: 28-10-2009

0

50

100

150

200

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin

-50

Klei, matig zandig, sporen puin, neutraal 
grijsbruin

-80

Klei, matig zandig, lichtgrijs
-120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsgeel-160

Zand, uiterst fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs-200
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Bijlage III 
 

 

Verklaring analysepakketten, analysecertificaten 
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Bijlage 3. Analysepakketten grond, grondwater en waterbodem 
 
 
Standaardpakket grond  
- fysische bepalingen 

bepaling drogestof gehalte (indamprest); 
- metalen:  

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), 
molybdeen (Mo); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):  
PAK-totaal (VROM 10; naftaleen, fenanthreen, anthraceen, fluorantheen, benzo(a)anthraceen, 
chryseen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen, indeno(123-cd)pyreen); 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  
polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180); 

- minerale olie (GC). 
 
 
 
Standaardpakket grondwater  
- metalen: 

barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), nikkel (Ni), 
lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg), molybdeen (Mo); 

- aromaten: 
benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen, som vluchtige aromaten (BTEXN), styreen 
(vinylbenzeen) 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  
som vluchtige koolwaterstoffen (vinylchloride, dichloormethaan, trichloormethaan, 
tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1- 
dichlooretheen 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan) , cis 1,2-dichlooretheen; trans 1,2-
dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1- dichloorpropaan, 1,2- dichloorpropaan, 1,3-
dichloorpropaan; 

- minerale olie (GC). 
- bromoform (tribroommethaan)  
 
 
 
Standaard waterbodem (regionale wateren) 
- fysische bepalingen 

bepaling drogestof gehalte (indamprest); 
bepaling organische stof (gloeiverlies); 
lutumfractie (fractie < 2 µm en fractie < 16 µm) 

- metalen: 
barium (Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), nikkel (Ni), 
lood (Pb), zink (Zn), kwik (Hg); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK):  
PAK totaal EPA (16); naftaleen, acenaftyleen, acenafteen, fenanthreen, anthraceen, 
fluorantheen, pyreen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(b)- fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, 
benzo(a)pyreen, benzo(ghi)peryleen,  
dibenzo(a,h)anthraceen, indeno(123-cd)pyreen; 

- gechloreerde koolwaterstoffen:  
polychloorbifenylen (som 7; PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180); 

- minerale olie (GC) (C10 - C40) 
 

 
 

 



 

Boot Org. Ingenieursburo
T.a.v. E. Janssen
Postbus 154
6660 AD  ELST

Analysecertificaat

Datum: 18-08-2009

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2009122626

P09-0361-1-5

Ophemert - Slingerbos

P09-0361Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-08-2009

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

18-08-2009/09:54

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

06-08-2009 A,B,C

07-08-2009

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 84.181.881.0% (m/m)

S Organische stof 2.45.4% (m/m) ds

S Gloeirest 96.493.2% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.119.5% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 130130140mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.250.400.48mg/kg ds

S Kobalt (Co) 9.28.38.0mg/kg ds

S Koper (Cu) 162438mg/kg ds

S Kwik (Hg) 0.190.170.32mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 302726mg/kg ds

S Lood (Pb) 172937mg/kg ds

S Zink (Zn) 6173100mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ------mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) ------mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) ------mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) ------mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) ------mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) ------mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <38<38<38mg/kg ds

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S alfa-HCH <0.0010<0.050mg/kg ds

S beta-HCH <0.0010<0.050mg/kg ds

S gamma-HCH <0.0010<0.050mg/kg ds

S Hexachloorbenzeen <0.0010<0.050mg/kg ds

S Heptachloor <0.0010<0.050mg/kg ds

1

2

3

MM01

MM02

MM03 4850400

4850399

4850398

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

06-08-2009 A,B,C

07-08-2009

S Heptachloorepoxide (cis) <0.0010<0.050mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (trans) <0.0010<0.050mg/kg ds

Q Hexachloorbutadiëen <0.0010<0.050mg/kg ds

S Aldrin <0.0010<0.050mg/kg ds

S Dieldrin <0.0010<0.050mg/kg ds

S Endrin <0.0010<0.050mg/kg ds

S Isodrin <0.0010<0.050mg/kg ds

S Telodrin <0.0010<0.050mg/kg ds

S alfa-Endosulfan <0.0010<0.050mg/kg ds

S alfa-Chloordaan <0.0010<0.050mg/kg ds

S gamma-Chloordaan <0.0010<0.050mg/kg ds

S o,p-DDT 0.0015<0.050mg/kg ds

S p,p-DDT 0.0260.10mg/kg ds

S o,p-DDE <0.0010<0.050mg/kg ds

S p,p-DDE 0.0441.0mg/kg ds

S o,p-DDD <0.0010<0.050mg/kg ds

S p,p-DDD 0.00120.061mg/kg ds

S HCH (som) (factor 0,7) 0.00280.14mg/kg ds

S Drins (som) (factor 0,7) 0.00210.10mg/kg ds

Drins (som) <0.0030<0.15mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.00140.070mg/kg ds

S DDD (som) (factor 0,7) 0.00190.096mg/kg ds

S DDE (som) (factor 0,7) 0.0441.0mg/kg ds

S DDT (som) (factor 0,7) 0.0270.14mg/kg ds

S DDX (som) (factor 0,7) 0.0741.3mg kg/ds

DDX (som) 0.0721.2mg/kg ds

Chloordaan (som) <0.0020<0.10mg kg/ds

S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.00140.070mg/kg ds

OCB (som) 0.0721.2mg/kg ds

S OCB (som) LB (factor 0,7) 2)0.0841.8mg/kg ds

Q OCB (som) WB (factor 0,7) 0.0851.9mg/kg ds

1

2

3

MM01

MM02

MM03 4850400

4850399

4850398

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.050mg/kg ds

S PCB 28 <0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.050mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.050mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.050mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010mg/kg ds

S PCB 138/163 <0.0010<0.050mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.050mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.050mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.00491)0.24mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.010<0.010<0.010mg/kg ds

S Fenanthreen <0.0100.0200.058mg/kg ds

S Anthraceen <0.0050<0.00500.019mg/kg ds

S Fluorantheen <0.0100.0420.19mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0100.0190.088mg/kg ds

S Chryseen <0.0100.0220.084mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.0100.0110.046mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0100.0210.076mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0100.0210.075mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.0100.0270.11mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.0660.190.76mg/kg ds

1

2

3

MM01

MM02

MM03 4850400

4850399

4850398
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VAT/BTW No.  
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KvK No.  09088623

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009122626

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM014850398 04 1 0 40 05047801111

4850398 05 1 0 30 05047801641

4850398 08 1 0 40 05047801551

4850398 22 1 0 50 05047801321

4850398 23 1 0 50 05047801591

4850398 24 1 0 50 05047801531

MM024850399 07 1 0 50 05047806981

4850399 09 1 0 40 05047801241

4850399 10 1 0 50 05047801171

4850399 12 1 0 50 05047801261

4850399 13 1 0 50 05047801191

4850399 14 1 0 50 05047801071

4850399 16 1 0 50 05047801181

4850399 17 1 0 50 05047800831

4850399 18 1 0 50 05047801081

4850399 20 1 0 50 05047801231

MM034850400 04 3 60 110 05047801493

4850400 08 3 70 110 05047801543

4850400 04 4 110 160 05047801484

4850400 03 2 50 80 05047801432

4850400 04 2 40 60 05047800732

4850400 05 2 30 70 05047801632

4850400 07 2 50 100 05047805612

4850400 08 2 40 70 05047801502

4850400 09 2 40 80 05047801252
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2009122626
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Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd door matrixstoring.

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009122626
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Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

Cf. AS3000Cryogeen malen AS3000 VoorbehandelingW0106

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465Droge stof GravimetrieW0104

Cf. NEN 5754Organische stof GravimetrieW0109

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) SedimentatieW0173

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Barium (Ba) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Cadmium (Cd) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Cobalt (Co) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Koper (Cu) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Kwik (Hg) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Molybdeen (Mo) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Lood (Pb) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2AES/ICP  Zink (Zn) ICP-AESW0423

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978Minerale Olie (GC) GC-FIDW0202

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980Organochloorbest.midd. (OCB) GC-MSW0262

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980OCB som AS3000 GC-MSW0262

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980Polychloorbifenylen (PCB) GC-MSW0262

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980PCB 7 som AS3000 GC-MSW0262

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980Polychloorbifenylen (PCB) GC-MSW0266

Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977PAK (VROM) HPLCW0301

Cf. pb 3010-6 en cf. NEN 6977PAK som AS3000 HPLCW0301

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie september 2008.
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T.a.v. E. Janssen
Postbus 154
6660 AD  ELST

Datum: 16-10-2009

Boot Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-10-2009

P09-0361-1-5

Ophemert - Slingerbos

P09-0361

2009155188

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
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Ophemert - Slingerbos

2009155188

1 2 3

J.H.J. Janssen van Doorn 1/3

P09-0361

P09-0361-1-5

Analysecertificaat

16-10-2009/14:20

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-10-2009 A,C

05-10-2009

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 80.890.186.2% (m/m)

S Organische stof 2.13.6% (m/m) ds

S Gloeirest 96.295.2% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 24.717.1% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 14093110mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.230.380.47mg/kg ds

S Kobalt (Co) 107.17.2mg/kg ds

S Koper (Cu) 181726mg/kg ds

S Kwik (Hg) 0.0800.110.21mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) <1.5<1.5<1.5mg/kg ds

S Nikkel (Ni) 341623mg/kg ds

S Lood (Pb) 204448mg/kg ds

S Zink (Zn) 73120110mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) --<3.0--mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) --<5.0--mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) --10.0--mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) --14--mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) --26--mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) --26--mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) <3879<38mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S alfa-HCH <0.0010mg/kg ds

S beta-HCH <0.0010mg/kg ds

S gamma-HCH <0.0010mg/kg ds

S Hexachloorbenzeen <0.0010mg/kg ds

S Heptachloor <0.0010mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (cis) <0.0010mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (trans) <0.0010mg/kg ds

S Hexachloorbutadiëen <0.0010mg/kg ds

1

2

3

MM04

MM05

MM06 4967950

4967949

4967948
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Ophemert - Slingerbos

2009155188

1 2 3

J.H.J. Janssen van Doorn 2/3

P09-0361

P09-0361-1-5

Analysecertificaat

16-10-2009/14:20

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-10-2009 A,C

05-10-2009

S Aldrin <0.0010mg/kg ds

S Dieldrin <0.0010mg/kg ds

S Endrin <0.0010mg/kg ds

S Isodrin <0.0010mg/kg ds

S Telodrin <0.0010mg/kg ds

S alfa-Endosulfan <0.0010mg/kg ds

S alfa-Chloordaan <0.0010mg/kg ds

S gamma-Chloordaan <0.0010mg/kg ds

S o,p-DDT 0.0022mg/kg ds

S p,p-DDT 0.017mg/kg ds

S o,p-DDE <0.0010mg/kg ds

S p,p-DDE 0.037mg/kg ds

S o,p-DDD <0.0010mg/kg ds

S p,p-DDD 0.0021mg/kg ds

S HCH (som) (factor 0,7) 0.0028mg/kg ds

S Drins (som) (factor 0,7) 0.0021mg/kg ds

Drins (som) <0.0030mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0014mg/kg ds

S DDD (som) (factor 0,7) 0.0028mg/kg ds

S DDE (som) (factor 0,7) 0.038mg/kg ds

S DDT (som) (factor 0,7) 0.019mg/kg ds

S DDX (som) (factor 0,7) 0.060mg kg/ds

DDX (som) 0.058mg/kg ds

Chloordaan (som) <0.0020mg kg/ds

S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0014mg/kg ds

OCB (som) 0.058mg/kg ds

S OCB (som) LB (factor 0,7) 0.070mg/kg ds

Q OCB (som) WB (factor 0,7) 0.072mg/kg ds

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 28 <0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.0010mg/kg ds

1

2

3

MM04

MM05

MM06 4967950

4967949

4967948
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Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Ophemert - Slingerbos

2009155188

1 2 3

J.H.J. Janssen van Doorn 3/3

P09-0361

P09-0361-1-5

Analysecertificaat

16-10-2009/14:20

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-10-2009 A,C

05-10-2009

S PCB 118 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010mg/kg ds

S PCB 138/163 0.0013mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.00490.0049mg/kg ds

S PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0058mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen <0.050<0.50<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen <0.050160.064mg/kg ds

S Anthraceen <0.0501.5<0.050mg/kg ds

S Fluorantheen <0.050270.12mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen <0.0505.40.063mg/kg ds

S Chryseen <0.0504.50.062mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen <0.0502.1<0.050mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen <0.0504.70.069mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen <0.0502.60.098mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen <0.0502.7<0.050mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35670.62mg/kg ds

1
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3

MM04

MM05

MM06 4967950

4967949

4967948
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VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009155188

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM044967948 01 1 0 50 05050468371

4967948 02 1 0 50 05050468171

4967948 06 1 0 50 05050468211

4967948 26 1 0 50 05050468431

4967948 29 1 0 50 05050468271

4967948 30 1 0 50 05050467751

MM054967949 28 1 0 50 05050467901

MM064967950 01 2 50 100 05050468422

4967950 02 2 50 100 05050468052

4967950 06 2 50 100 05050468302

4967950 01 3 100 150 05050468183

4967950 02 3 100 150 05050468233

4967950 06 3 100 150 05050467963

4967950 01 4 150 200 05050468134

4967950 02 4 150 200 05050468394

4967950 06 4 150 200 05050468404
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009155188

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge stof Gravimetrie Gw. NEN-ISO 11465 en CMA 2/II/A.1

W0109Organische stof Gravimetrie Cf. NEN 5754

W0171Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) DMA rob Sedimentatie Gw. NEN 5753

W0417AES/ICP  Barium (Ba) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0417AES/ICP  Cadmium (Cd) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0417AES/ICP  Cobalt (Co) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0417AES/ICP  Koper (Cu) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0417AES/ICP  Kwik (Hg) ICP-AES Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i.b.

W0417AES/ICP  Molybdeen (Mo) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0417AES/ICP  Nikkel (Ni) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0417AES/ICP  Lood (Pb) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0417AES/ICP  Zink (Zn) ICP-AES Cf. NEN 6966 en cf.CMA 2/I/B.1

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Eigen methode

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0262OCB som AS3000 GC-MS Eigen methode

W0262Organochloorbest.midd. (OCB) GC-MS Eigen methode

W0266Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0262PCB 7 som AS3000 GC-MS Eigen methode

W0262Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Eigen methode

W0301PAK (VROM) HPLC Cf. NEN 6977

W0301PAK som AS3000 HPLC Cf. NEN 6977

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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T.a.v. T. Guijt
Postbus 509
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 03-11-2009

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-10-2009

P09-0361-1-5

Ophemert - Slingerbos

P09-0361

2009170393

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Ophemert - Slingerbos

2009170393

1 2

T. Guijt 1/2

P09-0361

P09-0361-1-5

Analysecertificaat

03-11-2009/16:29

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-10-2009 A,B,C

29-10-2009

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 80.982.3% (m/m)

S Organische stof 1)6.31)2.5% (m/m) ds

S Gloeirest 93.497.1% (m/m) ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 4.3mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) <5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) 12mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) 77mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) 43mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) 21mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) 160mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S alfa-HCH <0.0050mg/kg ds

S beta-HCH <0.0050mg/kg ds

S gamma-HCH <0.0050mg/kg ds

S Hexachloorbenzeen <0.0050mg/kg ds

S Heptachloor <0.0050mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (cis) <0.0050mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (trans) <0.0050mg/kg ds

S Hexachloorbutadiëen <0.0050mg/kg ds

S Aldrin <0.0050mg/kg ds

S Dieldrin <0.0050mg/kg ds

S Endrin <0.0050mg/kg ds

S Isodrin <0.0050mg/kg ds

S Telodrin <0.0050mg/kg ds

S alfa-Endosulfan <0.0050mg/kg ds

S alfa-Chloordaan <0.0050mg/kg ds

S gamma-Chloordaan <0.0050mg/kg ds

S o,p-DDT 0.015mg/kg ds

S p,p-DDT 0.10mg/kg ds

S o,p-DDE <0.0050mg/kg ds

1

2

MM07

MM08 5024663

5024662

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Ophemert - Slingerbos

2009170393

1 2

T. Guijt 2/2

P09-0361

P09-0361-1-5

Analysecertificaat

03-11-2009/16:29

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-10-2009 A,B,C

29-10-2009

S p,p-DDE 0.031mg/kg ds

S o,p-DDD <0.0050mg/kg ds

S p,p-DDD <0.0050mg/kg ds

S HCH (som) (factor 0,7) 0.014mg/kg ds

S Drins (som) (factor 0,7) 0.010mg/kg ds

Drins (som) <0.015mg/kg ds

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.0070mg/kg ds

S DDD (som) (factor 0,7) 0.0070mg/kg ds

S DDE (som) (factor 0,7) 0.034mg/kg ds

S DDT (som) (factor 0,7) 0.12mg/kg ds

S DDX (som) (factor 0,7) 0.16mg kg/ds

DDX (som) 0.15mg/kg ds

Chloordaan (som) <0.010mg kg/ds

OCB (som) 0.15mg/kg ds

S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.0070mg/kg ds

S OCB (som) LB (factor 0,7) 2)0.21mg/kg ds

Q OCB (som) WB (factor 0,7) 0.22mg/kg ds

1

2

MM07

MM08 5024663

5024662

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009170393

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM075024662 102 2 9 55 05049260382

5024662 100 3 20 50 05049260213

5024662 101 3 12 50 05049260143

MM085024663 103 3 15 50 05049260253

5024663 104 3 15 50 05049260103

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2009170393

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 par. 2.2.7).

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd door matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009170393

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge stof Gravimetrie Gw. NEN-ISO 11465 en CMA 2/II/A.1

W0109Organische stof Gravimetrie Cf. NEN 5754

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Eigen methode

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

W0262Organochloorbest.midd. (OCB) GC-MS Eigen methode

W0262OCB som AS3000 GC-MS Eigen methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623
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Boot Org. Ingenieursburo
T.a.v. E. Janssen
Postbus 154
6660 AD  ELST

Analysecertificaat

Datum: 17-08-2009

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2009125337

P09-0361-1-5

Ophemert - Slingerbos

P09-0361Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-08-2009

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



 

Ophemert - Slingerbos

2009125337

1 2 3

Erik Janssen 1/2

P09-0361

P09-0361-1-5

Analysecertificaat

17-08-2009/14:39

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-08-2009 A,C

13-08-2009

Metalen

S Barium (Ba) 170230200µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80<0.80<0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0<5.0<5.0µg/L

S Koper (Cu) <15<15<15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050<0.050<0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.6<3.6<3.6µg/L

S Nikkel (Ni) <15<15<15µg/L

S Lood (Pb) <15<15<15µg/L

S Zink (Zn) <60<60<60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20<0.20<0.20µg/L

S Tolueen <0.30<0.30<0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30<0.30<0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10<0.10<0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20<0.20<0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 0.210.210.21µg/L

BTEX (som) <1.1<1.1<1.1µg/L

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050µg/L

S Styreen <0.30<0.30<0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20<0.20<0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60<0.60<0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10<0.10<0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60<0.60<0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60<0.60<0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60<0.60<0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10<0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

1

2

3

03-1-1

04-1-1

05-1-1 4859571

4859570

4859569

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Ophemert - Slingerbos

2009125337

1 2 3

Erik Janssen 2/2

P09-0361

P09-0361-1-5

Analysecertificaat

17-08-2009/14:39

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-08-2009 A,C

13-08-2009

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

CKW (som) <3.2<3.2<3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10<0.10<0.10µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.520.520.52µg/L

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 0.140.140.14µg/L

S Vinylchloride <0.10<0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25<0.25<0.25µg/L

S Tribroommethaan <2.0<2.0<2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ------µg/L

Minerale olie (C12-C16) ------µg/L

Minerale olie (C16-C21) ------µg/L

Minerale olie (C21-C30) ------µg/L

Minerale olie (C30-C35) ------µg/L

Minerale olie (C35-C40) ------µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100<100<100µg/L

1

2

3

03-1-1

04-1-1

05-1-1 4859571

4859570

4859569

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



 

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009125337

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

03-1-14859569 03 1 200 300 07004094321

4859569 03 2 200 300 06907054782

04-1-14859570 04 1 250 350 07004094281

4859570 04 2 250 350 06907054882

05-1-14859571 05 1 250 350 07004094221

4859571 05 2 250 350 06907054822

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009125337

Pagina 1/1

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Barium ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Cadmium ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Koper ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Kwik ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Nikkel ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Lood ICP-MSW0420

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-ICP-MS  Zink ICP-MSW0420

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680Aromaten (BTEXN) HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680Styreen HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680Gechl. koolwaterstoffen (CKW)      HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680DiChlprop. som AS300 HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680CKW : Vinylchloride HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 156801,1-dichloorpropaan HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 156801,2-Dichloorpropaan HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 156801,3-dichloorpropaan HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680tribroommethaan HS-GC-MSW0254

Cf. pb 3110-5Minerale Olie (GC) LVI-GC-FIDW0215

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie september 2008.
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



T.a.v. T. Guijt
Postbus 509
3900 AM  VEENENDAAL

Datum: 09-11-2009

BOOT Org. Ingenieursburo

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-11-2009

P09-0361-1-3

Ophemert - Slingerbos

P09-0361

2009173706

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Laboratoriummanager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Ophemert - Slingerbos

2009173706

1 2 3

T. Guijt 1/3

P09-0361

P09-0361-1-3

Analysecertificaat

09-11-2009/17:04

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-11-2009 A,C

04-11-2009

Metalen

S Barium (Ba) 92100µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80<0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0<5.0µg/L

S Koper (Cu) <15<15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050<0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.6<3.6µg/L

S Nikkel (Ni) <15<15µg/L

S Lood (Pb) <15<15µg/L

S Zink (Zn) <60<60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20<0.20<0.20µg/L

S Tolueen <0.30<0.30<0.30µg/L

S Ethylbenzeen <0.30<0.30<0.30µg/L

S o-Xyleen <0.10<0.10<0.10µg/L

S m,p-Xyleen <0.20<0.20<0.20µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 0.210.210.21µg/L

BTEX (som) <1.1<1.1<1.1µg/L

S Naftaleen <0.050<0.050<0.050µg/L

S Styreen <0.30<0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20<0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60<0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10<0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60<0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60<0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10<0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

CKW (som) <3.2<3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10<0.10µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.520.52µg/L

1

2

3

01-1-1

02-1-1

100-1-1 5037294

5037293

5037292

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Ophemert - Slingerbos

2009173706

1 2 3

T. Guijt 2/3

P09-0361

P09-0361-1-3

Analysecertificaat

09-11-2009/17:04

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-11-2009 A,C

04-11-2009

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 0.140.14µg/L

S Vinylchloride <0.10<0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25<0.25µg/L

S Tribroommethaan <2.0<2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) ------µg/L

Minerale olie (C12-C16) ------µg/L

Minerale olie (C16-C21) ------µg/L

Minerale olie (C21-C30) ------µg/L

Minerale olie (C30-C35) ------µg/L

Minerale olie (C35-C40) ------µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100<100<100µg/L

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S alfa-HCH <0.010µg/L

S beta-HCH <0.010µg/L

S gamma-HCH <0.010µg/L

S delta-HCH <0.020µg/L

S Hexachloorbenzeen <0.0050µg/L

S Heptachloor <0.010µg/L

S Heptachloorepoxide (cis) <0.010µg/L

S Heptachlorepoxide (trans) <0.010µg/L

S Hexachloorbutadiëen <0.010µg/L

S Aldrin <0.010µg/L

S Dieldrin <0.010µg/L

S Endrin <0.010µg/L

S Isodrin <0.030µg/L

S Telodrin <0.030µg/L

S alfa-Endosulfan <0.010µg/L

Q beta-Endosulfan <0.010µg/L

Q alfa-Endosulfansulfaat <0.010µg/L

S alfa-Chloordaan <0.010µg/L

S gamma-Chloordaan <0.010µg/L

S o,p-DDT <0.010µg/L

1

2

3

01-1-1

02-1-1

100-1-1 5037294

5037293

5037292

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Ophemert - Slingerbos

2009173706

1 2 3

T. Guijt 3/3

P09-0361

P09-0361-1-3

Analysecertificaat

09-11-2009/17:04

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-11-2009 A,C

04-11-2009

S p,p-DDT <0.010µg/L

S o,p-DDE <0.010µg/L

S p,p-DDE <0.010µg/L

S o,p-DDD <0.010µg/L

S p,p-DDD <0.010µg/L

S HCH (som) (factor 0,7) 0.035µg/L

S Drins (som) (factor 0,7) 0.021µg/L

S Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 0.014µg/L

S DDD (som) (factor 0,7) 0.014µg/L

S DDE (som) (factor 0,7) 0.014µg/L

S DDT (som) (factor 0,7) 0.014µg/L

S DDX (som) (factor 0,7) 0.042µg/L

S Chloordaan (som) (factor 0,7) 0.014µg/L

1

2

3

01-1-1

02-1-1

100-1-1 5037294

5037293

5037292

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2009173706

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Deelmonster Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1-15037292 01 1 340 440 06909956941

5037292 01 2 340 440 07004748062

02-1-15037293 02 1 380 480 06909956891

5037293 02 2 380 480 07004747982

100-1-15037294 100 1 290 390 06909457891

5037294 100 2 290 390 06006788342
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info@analytico.com

Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2009173706

Pagina 1/1

.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0420ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0420ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2 / cf. CMA2/I/B.1

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. ISO 11423-1 en cf. CMA 3/E

W0254Gechl. koolwaterstoffen (CKW)      HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1/2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Eigen methode en CMA3/E

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. NEN-EN-ISO 10301 en CMA 3/E

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Eigen methode en CMA3/E

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Eigen methode

W0260OCB GC-MS Eigen methode en cf. CMA 3/I

W0265OCB som AS3000 GC-MS Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2008 gecertificeerd door Lloyd's 

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analyse- en toetsresultaten  

 
 



 
 

project : Ophemert - Slingerbos 
documentnummer : P09-0361-1-53- Rapportage 
revisiedatum : 12 november 2009 

 

 

Toetsing analyseresultaten grond 
Projectnummer: P09-0361 
Projectnaam: Ophemert - Slingerbos 
Materiaal: Grond (mg/kg) 

Legenda 
Blanco: niet getoetst 
-: <=AW/detectiegrens 
*: > AW 
**: > (AW+I)/2 tussenwaarde 
***: > interventiewaarde 

 
Monsternummer  MM01   MM02   MM03   MM04  
Bodemtype  I   I   II   III  
Humus (% op ds)  5,4   5,4   2,4   3,6  
Lutum (% op ds)  19,5   19,5   17,1   17,1  
             
cryogeen gemalen             
Droge stof  81   81,8   84,1   86,2  
Gloeirest  93,2      96,4   95,2  
             
Barium [Ba]  140 -  130 -  130 -  110 - 
Cadmium [Cd]  0,48 -  0,4 -  0,25 -  0,47 * 
Kobalt [Co]  8 -  8,3 -  9,2 -  7,2 - 
Koper [Cu]  38 *  24 -  16 -  26 - 
Kwik [Hg]  0,32 *  0,17 *  0,19 *  0,21 * 
Molybdeen [Mo] < 1,5 - < 1,5 - < 1,5 - < 1,5 - 
Nikkel [Ni]  26 -  27 -  30 *  23 - 
Lood [Pb]  37 -  29 -  17 -  48 * 
Zink [Zn]  100 -  73 -  61 -  110 * 
             
Naftaleen < 0,01  < 0,01  < 0,01  < 0,05  
Fenanthreen  0,058   0,02  < 0,01   0,064  
Anthraceen  0,019  < 0,005  < 0,005  < 0,05  
Fluorantheen  0,19   0,042  < 0,01   0,12  
Benzo(a)anthraceen  0,088   0,019  < 0,01   0,063  
Chryseen  0,084   0,022  < 0,01   0,062  
Benzo(k)fluorantheen  0,046   0,011  < 0,01  < 0,05  
Benzo(a)pyreen  0,076   0,021  < 0,01   0,069  
Benzo(g,h,i)peryleen  0,075   0,021  < 0,01   0,098  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  0,11   0,027  < 0,01  < 0,05  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

 0,76 -  0,19 -  0,066 -  0,62 - 

             
PCB 28 < 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,001  
PCB 52 < 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,001  
PCB 101 < 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,001  
PCB 118 < 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,001  
PCB 138 < 0,05  < 0,001  < 0,001   0,0013  
PCB 153 < 0,05  < 0,001  < 0,001   0,001  
PCB 180 < 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,001  
PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,24 * < 0,0049 - < 0,0049 -  0,0058 - 
             
alfa-HCH < 0,05 - < 0,001 -    < 0,001 - 
beta-HCH < 0,05 - < 0,001 -    < 0,001 - 
gamma-HCH < 0,05 - < 0,001 -    < 0,001 - 
HCH (som alfa t/m epsilon) < 0,2  < 0,004     < 0,004  
HCH (som, 0.7 factor)  0,14   0,0028      0,0028  
Heptachloor < 0,05 - < 0,001 -    < 0,001 - 
Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor) 

< 0,07 - < 0,0014 -    < 0,0014 - 

trans-Heptachloorepoxide < 0,05  < 0,001     < 0,001  
Hexachloorbenzeen (HCB) < 0,05 - < 0,001 -    < 0,001 - 
Aldrin < 0,05 - < 0,001 -    < 0,001 - 
Dieldrin < 0,05  < 0,001     < 0,001  
Endrin < 0,05  < 0,001     < 0,001  
Isodrin < 0,05  < 0,001     < 0,001  
Telodrin < 0,05  < 0,001     < 0,001  
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
factor) 

< 0,1 - < 0,0021 -    < 0,0021 - 
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Monsternummer  MM01   MM02   MM03   MM04  
cis-Chloordaan < 0,05  < 0,001     < 0,001  
trans-Chloordaan < 0,05  < 0,001     < 0,001  
Chloordaan (som, 0.7 factor) < 0,07 - < 0,0014 -    < 0,0014 - 
2,4-DDT (ortho, para-DDT) < 0,05   0,0015      0,0022  
4,4-DDT (para, para-DDT)  0,1   0,026      0,017  
2,4-DDE (ortho, para-DDE) < 0,05  < 0,001     < 0,001  
4,4-DDE (para, para-DDE)  1   0,044      0,037  
2,4-DDD (ortho, para-DDD) < 0,05  < 0,001     < 0,001  
4,4-DDD (para, para-DDD)  0,061   0,0012      0,0021  
DDD (som, 0.7 factor)  0,096 *  0,0019 -     0,0028 - 
DDE (som, 0.7 factor)  1 **  0,044 -     0,038 * 
DDT (som, 0.7 factor)  0,14 *  0,027 -     0,019 - 
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

 1,3   0,074      0,06  

DDT/DDE/DDD (som)  1,2   0,072      0,058  
alfa-Endosulfan < 0,05 - < 0,001 -    < 0,001 - 
Organochloor pesticiden  1,2 *  0,072 -     0,058 - 
OCB (som, 0.7 factor)  1,8 *  0,084 -     0,07 - 
             
Minerale olie C10 - C12             
Minerale olie C12 - C16             
Minerale olie C16-C21             
Minerale olie C21-C30             
Minerale olie C30-C35             
Minerale olie C35-C40             
Minerale olie C10 - C40 < 38 - < 38 - < 38 - < 38 - 
 
Monstersamenstelling MP Traject  MP Traject  MP Traject  MP Traject  
 04 0 - 40  07 0 - 50  03 50 - 80  01 0 - 50  
 05 0 - 30  09 0 - 40  04 40 - 60  02 0 - 50  
 08 0 - 40  10 0 - 50  04 60 - 110  06 0 - 50  
 22 0 - 50  12 0 - 50  04 110 - 160  26 0 - 50  
 23 0 - 50  13 0 - 50  05 30 - 70  29 0 - 50  
 24 0 - 50  14 0 - 50  07 50 - 100  30 0 - 50  
    16 0 - 50  08 40 - 70     
    17 0 - 50  08 70 - 110     
    18 0 - 50  09 40 - 80     
    20 0 - 50        
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Monsternummer  MM05   MM06   MM07   MM08  
Bodemtype  IV   V   VI   VII  
Humus (% op ds)  5,4   2,1   2,5   6,3  
Lutum (% op ds)  5   24,7   0   0  
             
cryogeen gemalen             
Droge stof  90,1   80,8   82,3   80,9  
Gloeirest     96,2   97,1   93,4  
             
Barium [Ba]  93 *  140 -       
Cadmium [Cd]  0,38 -  0,23 -       
Kobalt [Co]  7,1 *  10 -       
Koper [Cu]  17 -  18 -       
Kwik [Hg]  0,11 -  0,08 -       
Molybdeen [Mo] < 1,5 - < 1,5 -       
Nikkel [Ni]  16 *  34 -       
Lood [Pb]  44 *  20 -       
Zink [Zn]  120 *  73 -       
             
Naftaleen < 0,5  < 0,05        
Fenanthreen  16  < 0,05        
Anthraceen  1,5  < 0,05        
Fluorantheen  27  < 0,05        
Benzo(a)anthraceen  5,4  < 0,05        
Chryseen  4,5  < 0,05        
Benzo(k)fluorantheen  2,1  < 0,05        
Benzo(a)pyreen  4,7  < 0,05        
Benzo(g,h,i)peryleen  2,6  < 0,05        
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  2,7  < 0,05        
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

 67 ***  0,35 -       

             
PCB 28 < 0,001  < 0,001        
PCB 52 < 0,001  < 0,001        
PCB 101 < 0,001  < 0,001        
PCB 118 < 0,001  < 0,001        
PCB 138 < 0,001  < 0,001        
PCB 153 < 0,001  < 0,001        
PCB 180 < 0,001  < 0,001        
PCB (7) (som, 0.7 factor)  0,0049 -  0,0049 *       
             
Hexachloorbenzeen (HCB)          < 0,005 - 
alfa-HCH          < 0,005 - 
beta-HCH          < 0,005 - 
gamma-HCH          < 0,005 - 
HCH (som, 0.7 factor)           0,014  
Heptachloor          < 0,005 - 
trans-Heptachloorepoxide          < 0,005  
Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor) 

         < 0,007 - 

Aldrin          < 0,005 - 
Dieldrin          < 0,005  
Endrin          < 0,005  
Isodrin          < 0,005  
Telodrin          < 0,005  
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
factor) 

         < 0,01 - 

cis-Chloordaan          < 0,005  
trans-Chloordaan          < 0,005  
Chloordaan (som, 0.7 factor)          < 0,007 - 
2,4-DDT (ortho, para-DDT)           0,015  
4,4-DDT (para, para-DDT)           0,1  
2,4-DDE (ortho, para-DDE)          < 0,005  
4,4-DDE (para, para-DDE)           0,031  
2,4-DDD (ortho, para-DDD)          < 0,005  
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Monsternummer  MM05   MM06   MM07   MM08  
4,4-DDD (para, para-DDD)          < 0,005  
DDD (som, 0.7 factor)           0,007 - 
DDE (som, 0.7 factor)           0,034 - 
DDT (som, 0.7 factor)           0,12 - 
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

          0,16  

DDT/DDE/DDD (som)           0,15  
alfa-Endosulfan          < 0,005 - 
Organochloor pesticiden           0,15 - 
OCB (som, 0.7 factor)           0,21 - 
             
Minerale olie C10 - C12 < 3      4,3     
Minerale olie C12 - C16 < 5     < 5     
Minerale olie C16-C21  10      12     
Minerale olie C21-C30  14      77     
Minerale olie C30-C35  26      43     
Minerale olie C35-C40  26      21     
Minerale olie C10 - C40  79 - < 38 -  160 *    
 
Monstersamenstelling MP Traject  MP Traject  MP Traject  MP Traject  
 28 0 - 50  01 50 - 100  100 20 - 50  103 15 - 50  
    01 100 - 150  101 12 - 50  104 15 - 50  
    01 150 - 200  102 9 - 55     
    02 50 - 100        
    02 100 - 150        
    02 150 - 200        
    06 50 - 100        
    06 100 - 150        
    06 150 - 200        
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Toetsingswaarden grond 
 
Bodemtype I   II   III   IV   
Humus (% op ds) 5,4   2,4   3,6   5,4   
Lutum (% op ds) 19,5   17,1   17,1   5   
             
 AW T I AW T I AW T I AW T I 
Barium [Ba] 156 457 757 142 414 686 142 414 686 67,4 197 326 
Cadmium [Cd] 0,5 5,63 10,8 0,44 4,94 9,44 0,46 5,16 9,86 0,42 4,75 9,08 
Kobalt [Co] 12,4 85 157 11,3 77,3 143 11,3 77,3 143 5,67 38,7 71,8 
Koper [Cu] 33,3 95,6 158 29,7 85,3 141 30,5 87,6 145 23,6 67,9 112 
Kwik [Hg] 0,14 16,5 32,8 0,13 15,7 31,3 0,13 15,8 31,5 0,11 13,5 27 
Lood [Pb] 44,1 256 467 40,9 237 433 41,6 241 441 35,5 206 377 
Molybdeen [Mo] 1,5 95,8 190 1,5 95,8 190 1,5 95,8 190 1,5 95,8 190 
Nikkel [Ni] 29,5 56,9 84,3 27,1 52,3 77,4 27,1 52,3 77,4 15 28,9 42,9 
Zink [Zn] 117 358 600 105 322 539 107 328 549 73,1 225 376 
             
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

1,5 20,8 40 1,5 20,8 40 1,5 20,8 40 1,5 20,8 40 

             
Hexachloorbenzeen (HCB) 0,00

46 
0,54 1,08    0,00

31 
0,36 0,72    

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,01
1 

0,28 0,54 0,00
48 

0,12 0,24 0,00
72 

0,18 0,36 0,01
1 

0,28 0,54 

             
Aldrin   0,17      0,12    
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
fa 

0,00
81 

1,08 2,16    0,00
54 

0,72 1,44    

alfa-Endosulfan 0,00
049 

1,08 2,16    0,00
032 

0,72 1,44    

alfa-HCH 0,00
054 

4,59 9,18    0,00
036 

3,06 6,12    

beta-HCH 0,00
11 

0,43 0,86    0,00
072 

0,29 0,58    

Chloordaan (cis + trans) 0,00
11 

1,08 2,16    0,00
072 

0,72 1,44    

Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,00
11 

1,08 2,16    0,00
072 

0,72 1,44    

DDD (som, 0.7 factor) 0,01
1 

9,19 18,4    0,00
72 

6,12 12,2    

DDE (som, 0.7 factor) 0,05
4 

0,65 1,24    0,03
6 

0,43 0,83    

DDT (som, 0.7 factor) 0,11 0,51 0,92    0,07
2 

0,34 0,61    

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

0,00
81 

1,08 2,16    0,00
54 

0,72 1,44    

gamma-HCH 0,00
16 

0,32 0,65    0,00
11 

0,22 0,43    

Heptachloor 0,00
038 

1,08 2,16    0,00
025 

0,72 1,44    

Heptachloorepoxide 0,00
11 

1,08 2,16    0,00
072 

0,72 1,44    

OCB (som, 0.7 factor) 0,22      0,14      
Organochloor pesticiden 0,22      0,14      
             
Minerale olie C10 - C40 103 140

1 
270
0 

45,6 623 120
0 

68,4 934 180
0 

103 140
1 

270
0 

             
Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

0,00
11 

1,08 2,16    0,00
072 

0,72 1,44    

OCB (som, 0.7 factor) 0,22      0,14      
 
Bodemtype V   VI   VII      
Humus (% op ds) 2,1   2,5   6,3      
Lutum (% op ds) 24,7   0   0      
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 AW T I AW T I AW T I    
Barium [Ba] 188 550 911          
Cadmium [Cd] 0,47 5,34 10,2          
Kobalt [Co] 14,9 102 188          
Koper [Cu] 34,5 99,3 164          
Kwik [Hg] 0,14 17,2 34,3          
Lood [Pb] 45,2 262 479          
Molybdeen [Mo] 1,5 95,8 190          
Nikkel [Ni] 34,7 66,9 99,1          
Zink [Zn] 127 391 654          
             
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
facto 

1,5 20,8 40          

             
Hexachloorbenzeen (HCB)       0,00

54 
0,63 1,26    

PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,00
42 

0,11 0,21          

             
Aldrin         0,2    
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
fa 

      0,00
95 

1,26 2,52    

alfa-Endosulfan       0,00
057 

1,26 2,52    

alfa-HCH       0,00
063 

5,36 10,7    

beta-HCH       0,00
13 

0,5 1,01    

Chloordaan (cis + trans)       0,00
13 

1,26 2,52    

Chloordaan (som, 0.7 factor)       0,00
13 

1,26 2,52    

DDD (som, 0.7 factor)       0,01
3 

10,7 21,4    

DDE (som, 0.7 factor)       0,06
3 

0,76 1,45    

DDT (som, 0.7 factor)       0,13 0,6 1,07    
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

      0,00
95 

1,26 2,52    

gamma-HCH       0,00
19 

0,38 0,76    

Heptachloor       0,00
044 

1,26 2,52    

Heptachloorepoxide       0,00
13 

1,26 2,52    

OCB (som, 0.7 factor)       0,25      
Organochloor pesticiden       0,25      
             
Minerale olie C10 - C40 39,9 545 105

0 
47,5 649 125

0 
      

             
Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

      0,00
13 

1,26 2,52    

OCB (som, 0.7 factor)       0,25      
 
Toelichting bij de tabel: 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
 
opm.1   De normwaarden voor Barium zijn tijdelijk buiten werking gesteld, met uitzondering voor 
duidelijk antropogene verontreinigingen 
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Toetsing analyseresultaten grondwater 
Projectnummer: P09-0361 
Projectnaam: Ophemert - Slingerbos 
Materiaal: Grondwater (µg/l) 

Legenda 
Blanco: niet getoetst 
-: <=streefwaarde/detectiegrens 
*: > streefwaarde 
**: > (S+I)/2 tussenwaarde 
***: > interventiewaarde 

 
Monsternummer  01-1-1   02-1-1   03-1-1   04-1-1  
Datum  4-11-2009   4-11-2009   13-8-2009   13-8-2009  
             
Barium [Ba]  100 *  92 *  200 *  230 * 
Cadmium [Cd] < 0,8 - < 0,8 - < 0,8 - < 0,8 - 
Kobalt [Co] < 5 - < 5 - < 5 - < 5 - 
Koper [Cu] < 15 - < 15 - < 15 - < 15 - 
Kwik [Hg] < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - 
Molybdeen [Mo] < 3,6 - < 3,6 - < 3,6 - < 3,6 - 
Nikkel [Ni] < 15 - < 15 - < 15 - < 15 - 
Lood [Pb] < 15 - < 15 - < 15 - < 15 - 
Zink [Zn] < 60 - < 60 - < 60 - < 60 - 
             
Benzeen < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
Tolueen < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 - 
Ethylbenzeen < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 - 
ortho-Xyleen < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1  
meta-/para-Xyleen (som) < 0,2  < 0,2  < 0,2  < 0,2  
BTEX (som) < 1,1  < 1,1  < 1,1  < 1,1  
Naftaleen (BTEXN) < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - 
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 - 
Xylenen (som, 0.7 factor)  0,21 -  0,21 -  0,21 -  0,21 - 
             
Dichloormethaan < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - 
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
Tribroommethaan (bromoform) < 2 - < 2 - < 2 - < 2 - 
Trichlooretheen (Tri) < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - 
Tetrachlooretheen (Per) < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
1,1-Dichloorethaan < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - 
1,2-Dichloorethaan < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - < 0,6 - 
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
1,1-Dichlooretheen < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1  < 0,1  < 0,1  < 0,1  
1,1-Dichloorpropaan < 0,25  < 0,25  < 0,25  < 0,25  
1,2-Dichloorpropaan < 0,25  < 0,25  < 0,25  < 0,25  
1,3-Dichloorpropaan < 0,25  < 0,25  < 0,25  < 0,25  
Dichloorpropanen (som 0,7 
factor) 

 0,52 -  0,52 -  0,52 -  0,52 - 

Vinylchloride < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 
CKW (som) < 3,2  < 3,2  < 3,2  < 3,2  
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
factor) 

 0,14 -  0,14 -  0,14 -  0,14 - 

             
Minerale olie C10 - C12             
Minerale olie C12 - C16             
Minerale olie C16-C21             
Minerale olie C21-C30             
Minerale olie C30-C35             
Minerale olie C35-C40             
Minerale olie C10 - C40 < 100 - < 100 - < 100 - < 100 - 
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Monsternummer  05-1-1   100-1-1        
Datum  13-8-2009   4-11-2009        
             
Barium [Ba]  170 *          
Cadmium [Cd] < 0,8 -          
Kobalt [Co] < 5 -          
Koper [Cu] < 15 -          
Kwik [Hg] < 0,05 -          
Molybdeen [Mo] < 3,6 -          
Nikkel [Ni] < 15 -          
Lood [Pb] < 15 -          
Zink [Zn] < 60 -          
             
Benzeen < 0,2 - < 0,2 -       
Tolueen < 0,3 - < 0,3 -       
Ethylbenzeen < 0,3 - < 0,3 -       
ortho-Xyleen < 0,1  < 0,1        
meta-/para-Xyleen (som) < 0,2  < 0,2        
BTEX (som) < 1,1  < 1,1        
Naftaleen (BTEXN) < 0,05 - < 0,05 -       
Styreen (Vinylbenzeen) < 0,3 -          
Xylenen (som, 0.7 factor)  0,21 -  0,21 -       
             
Dichloormethaan < 0,2 -          
Trichloormethaan (Chloroform) < 0,6 -          
Tetrachloormethaan (Tetra) < 0,1 -          
Tribroommethaan (bromoform) < 2 -          
Trichlooretheen (Tri) < 0,6 -          
Tetrachlooretheen (Per) < 0,1 -          
1,1-Dichloorethaan < 0,6 -          
1,2-Dichloorethaan < 0,6 -          
1,1,1-Trichloorethaan < 0,1 -          
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1 -          
1,1-Dichlooretheen < 0,1 -          
cis-1,2-Dichlooretheen < 0,1           
trans-1,2-Dichlooretheen < 0,1           
1,1-Dichloorpropaan < 0,25           
1,2-Dichloorpropaan < 0,25           
1,3-Dichloorpropaan < 0,25           
Dichloorpropanen (som 0,7 
factor) 

 0,52 -          

Vinylchloride < 0,1 -          
CKW (som) < 3,2           
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
factor) 

 0,14 -          

             
Hexachloorbenzeen (HCB)    < 0,005 -       
delta-HCH    < 0,02        
beta-Endosulfan    < 0,01        
Endosulfansulfaat    < 0,01        
alfa-HCH    < 0,01 -       
beta-HCH    < 0,01 -       
gamma-HCH    < 0,01 -       
HCH (som, 0.7 factor)     0,035 -       
Heptachloor    < 0,01 -       
Heptachloorepoxide    < 0,01 -       
Aldrin    < 0,01 -       
Dieldrin    < 0,01 -       
Endrin    < 0,01 -       
Isodrin    < 0,03        
Telodrin    < 0,03        
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
factor) 

    0,021        

cis-Chloordaan    < 0,01        
trans-Chloordaan    < 0,01        
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Monsternummer  05-1-1   100-1-1        
Chloordaan (som, 0.7 factor)     0,014 -       
2,4-DDT (ortho, para-DDT)    < 0,01        
4,4-DDT (para, para-DDT)    < 0,01        
2,4-DDE (ortho, para-DDE)    < 0,01        
4,4-DDE (para, para-DDE)    < 0,01        
2,4-DDD (ortho, para-DDD)    < 0,01        
4,4-DDD (para, para-DDD)    < 0,01        
DDD (som, 0.7 factor)     0,014        
DDE (som, 0.7 factor)     0,014        
DDT (som, 0.7 factor)     0,014        
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

    0,042 -       

alfa-Endosulfan    < 0,01 -       
             
Minerale olie C10 - C12             
Minerale olie C12 - C16             
Minerale olie C16-C21             
Minerale olie C21-C30             
Minerale olie C30-C35             
Minerale olie C35-C40             
Minerale olie C10 - C40 < 100 - < 100 -       
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Toetsingswaarden grondwater 
 
 S T I 
    
Barium [Ba] 50 338 625 
Cadmium [Cd] 0,4 3,2 6 
Kobalt [Co] 20 60 100 
Koper [Cu] 15 45 75 
Kwik [Hg] 0,05 0,18 0,3 
Lood [Pb] 15 45 75 
Molybdeen [Mo] 5 153 300 
Nikkel [Ni] 15 45 75 
Zink [Zn] 65 433 800 
    
Benzeen 0,2 15,1 30 
Ethylbenzeen 4 77 150 
Naftaleen (BTEXN) 0,01 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen) 6 153 300 
Tolueen 7 504 1000 
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,2 35,1 70 
    
1,1,1-Trichloorethaan 0,01 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan 0,01 65 130 
1,1-Dichloorethaan 7 454 900 
1,1-Dichlooretheen 0,01 5,01 10 
1,2-Dichloorethaan 7 204 400 
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 
facto 

0,01 10 20 

Dichloormethaan 0,01 500 1000 
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+ 

0,8 40,4 80 

Hexachloorbenzeen (HCB) 0,00009 0,25 0,5 
Tetrachlooretheen (Per) 0,01 20 40 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01 5,01 10 
Tribroommethaan (bromoform)   630 
Trichlooretheen (Tri) 24 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform) 6 203 400 
Vinylchloride 0,01 2,51 5 
    
Aldrin 0,000009   
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 
fa 

  0,1 

alfa-Endosulfan 0,0002 2,5 5 
alfa-HCH 0,033   
beta-HCH 0,008   
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,00002 0,1 0,2 
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

0,000004 0,005 0,01 

Dieldrin 0,0001   
Endrin 0,00004   
gamma-HCH 0,009   
HCH (som, 0.7 factor) 0,05 0,53 1 
Heptachloor 0,000005 0,15 0,3 
Heptachloorepoxide 0,000005 1,5 3 
    
Minerale olie C10 - C40 50 325 600 
    
Heptachloorepoxide (som, 0.7 
factor 

0,000005 1,5 3 

 
Toelichting bij de tabel: 
S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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Gegevens historisch onderzoek 
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Bronvermelding vooronderzoek. 
 
De volgende bronnen zijn geraadpleegd: 
 
Bron: bodemloket 
Datum raadpleging bron: 23-7-2009 
Verkregen informatie:  hbb-locaties, bodemonderzoek, bodemsanering 

  Ontbrekende informatie: Er is niet bekend dat relevante informatie ontbreekt 
Betrouwbaarheid: goed 
 
Bron: bodematlas / leefomgeving provincie gelderland 
Datum raadpleging bron: 23-7-2009 
Verkregen informatie:  hbb-locaties, bodemonderzoek, bodemsanering 
 

  Ontbrekende informatie: Er is niet bekend dat relevante informatie ontbreekt 
Betrouwbaarheid: goed 
 
Bron: gemeente archief 
Datum raadpleging bron: 4-8-2009 
Verkregen informatie:  milieudossiers, bodemonderzoek, bodemsanering 
 

  Ontbrekende informatie: Er is niet bekend dat relevante informatie ontbreekt 
Betrouwbaarheid: goed 
 
Bron: gemeente archief 
Datum raadpleging bron: 4-8-2009 
Verkregen informatie:  milieu-, bodem- en tankarchief 
 

  Ontbrekende informatie: Er is niet bekend dat relevante informatie ontbreekt 
Betrouwbaarheid: goed 
 
De volgende bronnen zijn niet geraadpleegd: 
 
Bron: Derden 
Mogelijke informatie: Historie 
Reden niet raadplegen bron: Voldoende informatie uit bekende bronnen 
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Bijlage VI 
 
 

Bijlagen historisch onderzoek 
 



Provincie Gelderland Leefomgeving 

 

 
 

 
Onderzoekslocaties - vlakken  

Waalbandijk/Goossen Janssenstr.  

Gevalsnummer GE030400034 

Locatienaam Waalbandijk/Goossen Janssenstr. 

Straat Waalbandijk 

Huisnummer  

Huisnummer letter  

Huisnummer toevoeging  

Postcode  

Plaats Ophemert 

Gemeente Neerijnen 

Vervolgactie Voldoende gesaneerd, geen vervolg 

Mate van verontreiniging Ernstig verontreinigd, urgentie niet bepaald 

Potentiële bron verontreiniging U  

 

 
Onderzoekslocaties - punten  

Waalbandijk 41  

Gevalsnummer GE030400094 

Locatienaam Waalbandijk 41 

Straat Waalbandijk 

Huisnummer 41 

Huisnummer letter  

Huisnummer toevoeging  

Postcode 4061AL 

Plaats Ophemert 

Gemeente Neerijnen 

Type vervolgactie Uitvoeren nader onderzoek 

Type risico Geen risico vastgesteld 

Mate van verontreiniging Mogelijk ernstig verontreinigd 

Potentiële bron verontreiniging PE  

 

Mogelijk verontreinigd (archiefonderzoek)  

Waalbandijk  

Straat Waalbandijk 
 



Mogelijk verontreinigd (archiefonderzoek)  

Huisnummer 41 

Huisnummer toevoeging  

Postcode 4061AL 

Plaats Ophemert 

Gemeente Neerijnen 

Omschrijving lichtpetroleumpompinstallatie 

Prioriteit Mogelijk ernstig verontreinigd  

 
Mogelijk verontreinigd (archiefonderzoek)  

Waalbandijk  

Straat Waalbandijk 

Huisnummer 45 

Huisnummer toevoeging  

Postcode 4061AL 

Plaats Ophemert 

Gemeente Neerijnen 

Omschrijving groentenkwekerij 

Prioriteit Mogelijk verontreinigd  

 

 
Mogelijk verontreinigd (archiefonderzoek)  

Molenstraat  

Straat Molenstraat 

Huisnummer 44 

Huisnummer toevoeging  

Postcode 4061AD 

Plaats Ophemert 

Gemeente Neerijnen 

Omschrijving dieseltank (ondergronds) 

Prioriteit Mogelijk ernstig verontreinigd  

 

 



Bodematlas - provincie Gelderland 

   

Straat in plaats

waalbandijk

 Zoek

Kaarten

Kaartlagen

Legenda

Toelichting

Favorieten

Afdrukken

Help

Legenda

 

 Locaties punten 

 Locaties vlakken 

 
Historisch bodembestand 
Gelderland 

       
X:       Y:155446.1 428861.9

Webmap provincie Gelderland

23-7-2009http://geodata2.prvgld.nl/apps/bodematlas/



Bodematlas provincie Gelderland

Historisch bodembestand Gelderland

aantal records gevonden: 3

Cluster code C0304000204

Globis code

Straat Molenstraat

Huisnummer 44

Huisletter

Huisnummer2

Huisletter2

Postcode 4061AD

Plaats Ophemert

Gemeente Neerijnen

Historische activiteit dieseltank (ondergronds)

Klasse 6

Mogelijke aard vd 
verontreiniging

Mogelijk ernstig verontreinigd

 
Cluster code C0304000204

Globis code

Straat Molenstraat

Huisnummer 44

Huisletter

Huisnummer2

Huisletter2

Postcode 4061AD

Plaats Ophemert

Gemeente Neerijnen

Historische activiteit fruitkwekerij/boomgaard

Klasse 5

Mogelijke aard vd 
verontreiniging

Mogelijk ernstig verontreinigd

 
Cluster code C0304000204

Globis code

Straat Molenstraat

Huisnummer 44

Huisletter

Huisnummer2

Huisletter2

Postcode 4061AD

Plaats Ophemert

Gemeente Neerijnen

Historische activiteit hbo-tank (ondergronds)

Klasse 6

Mogelijke aard vd 
verontreiniging

Mogelijk ernstig verontreinigd

 
Kaartlagen waaruit niets geselecteerd: Locaties punten, Locaties vlakken

Sluit dit venster. 

Identify Informatie Bodematlas provincie Gelderland

23-7-2009http://geodata2.prvgld.nl/apps/basis/map/identify.asp?map.x=155624.4717223651&ma...



Bodematlas provincie Gelderland

Locaties vlakken

Globis code GE030400034

Locatienaam Waalbandijk/Goossen Janssenstr.

Straat Waalbandijk

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Plaatsnaam Ophemert

Gemeente Neerijnen

Gewenste vervolgactie Voldoende gesaneerd, geen vervolg

Jaar van beoordeling 
historisch bodemonderzoek

Geen onderzoek bekend

Jaar van beoordeling 
orienterend bodemonderzoek

Geen onderzoek bekend

Jaar van beoordeling nader 
bodemonderzoek

1996

Jaartal besluit ernst en 
spoedeisendheid

1996

Jaartal besluit evaluatie van 
sanering

1998

Jaartal besluit instemming 
nazorgplan

Geen nazorgplan ingediend of bekend

 
Kaartlagen waaruit niets geselecteerd: Locaties punten, Historisch bodembestand Gelderland

Sluit dit venster. 

Identify Informatie Bodematlas provincie Gelderland

23-7-2009http://geodata2.prvgld.nl/apps/basis/map/identify.asp?map.x=155578.36889460168&...



Bodematlas provincie Gelderland

Historisch bodembestand Gelderland

Cluster code C0304000039

Globis code

Straat Waalbandijk

Huisnummer 45

Huisletter

Huisnummer2

Huisletter2

Postcode 4061AL

Plaats Ophemert

Gemeente Neerijnen

Historische activiteit groentenkwekerij

Klasse 1

Mogelijke aard vd 
verontreiniging

Mogelijk verontreinigd

 
Kaartlagen waaruit niets geselecteerd: Locaties punten, Locaties vlakken

Sluit dit venster. 

Identify Informatie Bodematlas provincie Gelderland

23-7-2009http://geodata2.prvgld.nl/apps/basis/map/identify.asp?map.x=155732.0449871464&ma...



Topografische kaart 1:25000, blad 39D, Kadaster 1958. 

(www.watwaswaar.nl) 

 

 
 

 

Topografische kaart 1:25000, blad 39D, Kadaster 1977. 

(www.watwaswaar.nl) 

 

 



Topografische kaart 1:25000, blad 39D, Kadaster 1990. 

(www.watwaswaar.nl) 
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1 INLEIDING 

 

Agrarische Makelaardij F. Verburg b.v. te Ophemert heeft, in verband met een voorgenomen bestem-

mingswijziging aan NIPA milieutechniek b.v. te Oss opdracht gegeven voor het uitvoeren van een ver-

kennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en verkennend asbestonderzoek conform de NEN 

5707 op het perceel naast (oostelijk) Waalbanddijk 45 te Ophemert.  

 

NIPA milieutechniek b.v. te Oss is een ISO 9001:2015 gecertificeerd onderzoeksbureau. Tevens is NIPA 

milieutechniek b.v. op grond van artikel 12 van het Besluit bodemkwaliteit erkend voor de werkzaam-

heid “Veldwerk”. Deze erkenning geldt voor de volgende protocollen:  

 
 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen 

 2002 – Het nemen van grondwatermonsters 

 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

 
NIPA milieutechniek b.v. verklaart dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd 

conform de eisen van BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen. 

 
De contactpersoon van de opdrachtgever is de heer F. Verburg. De werkzaamheden bij NIPA milieu-

techniek b.v. zijn gecoördineerd door de heer J.A.A. van Vliet. 
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2 LOCATIEGEGEVENS 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het perceel naast Waalbanddijk 45 te Ophemert (gemeente West Be-

tuwe) en staat kadastraal bekend als gemeente Ophemert, sectie H, nummer 625. Het perceel heeft 

een oppervlakte van circa 14.735 m². De onderzoekslocatie maakt hier deel van uit en heeft een op-

pervlakte van circa 5.000 m2.  

 

Het zuidelijke gedeelte van de onderzoekslocatie is gelegen op het talud van de Waalbandijk, waardoor 

het maaiveld ter plaatse oploopt naar een hoger niveau. De onderzoekslocatie en zijn directe omgeving 

is gedurende meerdere decennia in gebruik als boomgaard. Het voornemen bestaat om een deel van 

de locatie te herbestemmen tot “wonen”. Uit een vooroverleg tussen de heer Verburg en de gemeente 

is gebleken, dat aan de westelijke perceelsgrens in het verleden een bouwwerk (schuurtje, stalletje) 

heeft gestaan waarin mogelijk asbest was verwerkt. Het is niet bekend wanneer en onder welke 

omstandigheden het bouwwerk is gesloopt en hoe of onder welke condities het asbest verwijderd is. 

Daardoor is aangegeven dat een asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk is. Het betreft een deel 

van de locatie met een oppervlakte van circa 700 m2.  

 
De situering van de onderzoekslocatie in de regio is weergegeven in bijlage 1. Het locatieoverzicht is 

opgenomen als bijlage 3. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform hoofdstuk 6 van de 

NEN 5725. In bijlage 8 zijn de relevante kopieën vanuit het vooronderzoek opgenomen. 

2.2.1 Omgeving 

De locatie ligt in het buitengebied de dorpskern van Ophemert ligt in het westen, de directe omgeving 

van de locatie bestaat uit boomgaarden en ander agrarisch gebied.  

2.2.2 Bodemgebruik 

Op historische topografische kaarten is te zien dat, zover bekend, het gebied in gebruik is geweest als 

boomgaard voor de fruitteelt.  
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Op basis van de topografische kaarten is af te leiden dat aan de zuidzijde sprake is van een (voormalige) 

sloot. Uit de terreininspectie blijkt dat de ligging ervan gelijk is aan de afrastering van het perceel, 

gelegen aan de huidige teen van de dijk. 

 

Er zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen tanks aanwezig of aanwezig geweest en hebben zich geen 

calamiteiten voorgedaan die een mogelijke bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. 

2.2.3 Bodemkwaliteitskaart 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de omgevingsdienst Rivierenland blijkt dat de onderzoekslocatie is 

gelegen in de zone buitengebied wonen, op basis hiervan wordt verwacht dat de bodem voldoet aan 

de maximale waarde van de klasse wonen.  

2.2.4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Bij de gemeente, de opdrachtgever en in ons eigen archief zijn geen bodemonderzoeksgegevens be-

kend met betrekking tot de onderzoekslocatie.  

 

In de directe omgeving zijn de volgende historische bodemonderzoeken bekend uitgevoerd:  

-  perceel links van nummer 45. Auteur: Fugro milieu Consult bv, kenmerk: B-6616/110, d.d.: 23 

juli 1996. Conclusie: in de bovengrond waren zware metalen en PAK boven de achtergrondwaarde 

aangetoond. de ondergrond en grondwater waren niet verontreinigd.  

-  perceel links van nummer 45. Auteur: Verhoeve Milieu Oost bv, kenmerk: 152152, d.d.: 21 

augustus 2002. Conclusie: er waren licht verhoogde gehalte aan enkele zware metalen en PAK geme-

ten. in de ondergrond en grondwater zijn geen verontreinigingen gemeten.  
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-  verkennend bodemonderzoek. Perceel boven en links naast nummerr 45. Auteur: BOOT, ken-

merk: P09-0361, d.d.: 12 november 2009, conclusie: plaatselijk was in de bovengrond een sterke ver-

ontreiniging met PAK aangetoond, en matig DDE, op het maaiveld was asbest aangetroffen. Hiervoor 

was een naderonderzoek geadviseerd.  nader onderzoek, Auteur: Verhoeven Milieutechniek, 

kenmerk, B14.5586 d.d.: 11 juni 2014. Conclusies: DDE: herplaatste boringen afzonderlijk slechts lichte 

verontreinigingen met OCB. PAK: de verontreiniging is verticaal en horizontaal afgeperkt, er is geen 

sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Asbest: in de fijne fractie was geen asbest 

boven de detectiegrens aangetoond. 

2.2.5 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemopbouw en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de grondwater-

kaart van Nederland (kaartblad 39 west) en de Provinciale Overzichten Win- en Productiemiddelen 

(VEWIN). Uit deze rapporten zijn de volgende regionale gegevens samengevat. 

 

De onderzoekslocatie ligt in de gemeente West Betuwe. De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 4 me-

ter +NAP. Plaatselijk kan de bodemopbouw afwijken van onderstaande gegevens. 

 

De in het Holoceen gevormde deklaag bestaat uit klei, veen en lemig zand en heeft een dikte van circa  

3 tot 8 meter. Onder deze slecht doorlatende deklaag bevind zich het eerste watervoerend pakket 

bestaande uit de grofzandige formaties van Kreftenheije, Urk en Sterksel. Het eerste watervoerend 

pakket heeft een dikte van circa 40 meter. De scheidende laag tussen het eerste en tweede watervoe-

rend pakket bestaat uit kleien en slibhoudende afzettingen van de formatie van Kedichem over een 

dikte van circa 30 meter. De bovenste helft van het tweede watervoerend pakket bestaat voornamelijk 

uit grove zanden en grinden behorende tot de formatie van Harderwijk. Het onderste deel heeft de-

zelfde samenstelling en behoort tot de formaties van Tegelen en Maassluis. De bovenste en onderste 

helft worden van elkaar gescheiden door kleien behorende tot de formatie van Tegelen. Bovenstaande 

gegevens zijn samengevat in tabel 1. 

 

Tabel 1: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 
Pakket Diepte (m -mv) Samenstelling Parameters 

(Holocene) deklaag 0 - 8 klei, veen en lemig zand uitgaan van door-latings-
weerstanden van honderden 
dagen, 
slecht doorlatend 

1e watervoerend pakket 
(Formaties van Kreftenheije, Urk 
en Sterksel)  

8 - 50 matig fijn zand tot uiterst grof 
(grindhoudende) zanden 

kD = 3.500 m²/d 

1e scheidende laag 
(Formatie van Kedichem) 

50 - 80 kleien en slibhoudende afzet-
tingen 

uitgaan van door-latings-
weerstanden van duizenden 
dagen, 
zeer slecht doorlatend 
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2e  watervoerend pakket (Forma-
tie van Harderwijk, Tegelen en 
Maassluis) 

80 - 100 (bovenste 
deel) 
 
120 - ?  
(onderste deel) 

uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden 
uiterste fijn tot matig grove 
(grindhoudende) zanden met 
enkele kleilagen 

kD = 1.600 m²/d 
 
 
slecht doorlatend 

scheidende laag tussen bovenste 
en onderste deel van het 2e wa-
tervoerend pakket (Formatie van 
Tegelen) 

100 - 120 voornamelijk kleien (Tegelen-
klei) 

slecht doorlatend 

 

De algemene stroming van het grondwater is van oost naar west. Dit stromingspatroon wordt bepaald 

door de ondergrondse afstroming van de hoger gelegen gebieden in Noord-Brabant, Gelderland en 

van de Utrechtse Heuvelrug. De rivier de Linge heeft een drainerende werking. De grondwaterstro-

mingsrichting in de nabijheid van de Linge is dan ook richting Linge. Deze gegevens zijn samengevat in 

tabel 2. 

 

Tabel 2: Grondwaterstromingsparameters 
Geohydrologische een-
heid 

Stromingsrichting doorlatend-
heid k (m/d)  

Verhang  
I (m-m) 

Stroomsnel-
heid v (m/j) 

Grondwaterstand 

Deklaag west / richting Linge n.b. n.b. n.b. 1,0 à 2,0 meter –mv 

1e watervoerend pakket west / richting Linge + 60 + 1/3.500 + 18 0,7 meter +NAP 

2.3 Doelstelling 

Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of op de locatie bodemverontreiniging aanwezig is, waar-

door sprake kan zijn van beperkingen of belemmeringen ten aanzien van het huidige of toekomstige 

gebruik van het terrein. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt de hypothese gesteld dat de onderzoekslocatie verdacht 

is met betrekking tot de aanwezigheid van een heterogeen verdeelde verontreiniging met asbest. Te-

vens wordt er vanuit gegaan dat de bovengrond verdacht is met betrekking tot de aanwezigheid van 

een heterogeen verdeelde verontreiniging met bestrijdingsmiddelen. 

 

Mogelijk is sprake van een gedempte sloot op de locatie.  Indien dat het geval blijkt te zijn, kan sprake 

zijn van verontreinigd aanvulmateriaal. 
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3 UITGEVOERD BODEMONDERZOEK 

3.1 Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Verdeeld over de onderzoekslocatie met een oppervlakte van circa 5.000 m² zijn conform de NEN 5740 

volgens de strategie voor een verdachte locatie met betrekking tot de aanwezigheid van bodemver-

ontreiniging de volgende boringen verricht: 

 

 14 boringen tot 0,5 meter –mv (01, 03 t/m 08, 10, 12 en 14 t/m 18) 

 3 boringen tot 2,0 meter –mv (02, 11 en 13) 

 1 boring tot 1,5 meter onder het grondwaterniveau en afgewerkt met peilbuis (09) 

 

Drie boven- en één ondergrondmengmonster zijn geanalyseerd op de parameters van het standaard 

pakket voor grond vanuit de NEN 5740. De mengmonsters van de bovengrond zijn tevens geanalyseerd 

op OCB. Voor de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden zijn van de mengmonsters te-

vens de percentages aan lutum en organisch stof bepaald. Het  grondwatermonster is geanalyseerd op 

het standaard pakket voor grondwater vanuit de NEN 5740. 

3.2 Onderzoeksopzet verkennend asbestonderzoek NEN 5707 

In eerste instantie is een maaiveldinspectie uitgevoerd, waarbij het maaiveld op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen is gecontroleerd. Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen 

op het maaiveld. Op basis van de maaiveldinspectie zijn geen deellocaties te onderscheiden.  

 

Verdeel over de deellocatie met een oppervlakte 700 m² zijn 6 inspectiegaten gegraven van 30x30 cm. 

De gaten zijn doorgezet tot de ongeroerde ondergrond met een maximum van 0,5 meter –mv. Het 

vrijgekomen materiaal is geharkt en beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 

Van de fijne fractie is 1 mengmonster samengesteld dat is geanalyseerd op de aanwezigheid van as-

best. 

 

Voor de zintuiglijke beoordeling van de ondergrond zijn 2 boringen verricht tot 2,0 meter –mv.  Deze 

zijn gecombineerd met het verkennend bodemonderzoek. 
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3.3 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het graven van de inspectiegaten, 

het plaatsen van de peilbuis, het bemonsteren van de grond en van het grondwater en de zintuiglijke 

beoordeling van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aan-

gegeven in de relevante NPR- en NEN-normen zoals beschreven in de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk 

bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek”. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 3. Alle 

boringen zijn op 31 augustus 2021 met handkracht uitgevoerd. Het grondwater is op 9 september 2021 

bemonsterd. De troebelheid (NTU), pH en de geleidbaarheid (Ec) van het grondwater zijn in het veld 

bepaald. 

 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat VB-002. De boorwerkzaamheden zijn uitge-

voerd door de heer R. Reinders. De grondwatermonstername is gedaan door de heer R.J. van der Laan. 

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een door de Raad 

voor Accreditatie erkend laboratorium. Voor de toegepaste analysemethoden wordt verwezen naar 

bijlage 5.  
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4 RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot een 

diepte van 1,3 meter –mv, opgebouwd uit klei. Hieronder is de bodem minimaal tot het diepste punt 

van de boringen opgebouwd uit matig grof zand. Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn bij een 

aantal boringen bijmengingen met bodemvreemde materialen aangetroffen. Hierbij is ook gelet op de 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen. De betreffende boringen en bijmengingen zijn opge-

nomen in tabel 3.  

 

Tabel 3: Overzicht bijmengingen per boring 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

01 0,50 0,00 - 0,25 zwak baksteenhoudend 

0,25 - 0,50 sporen baksteen 

03 0,50 0,00 - 0,25 sporen baksteen 

11 2,00 0,00 - 0,50 sporen kolen 

0,50 - 0,95 sporen baksteen, sporen kolen 

15 0,50 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, sporen kolen 

16 0,50 0,00 - 0,50 sporen baksteen 

 

De grondwaterstand bevond zich tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op een diepte van 

circa 1,30 meter –mv.  

 

Opgemerkt wordt dat de bodem ter plaatse van de afrastering cq het mogelijke voormalige sloottracé 

geen kenmerken vertoond van een gedempte sloot. Op basis van deze waarneming is het eventuele 

tracé van een voormalige sloot niet langer als een potentieel verdachte lijnlocatie beschouwd. 

4.2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5; de analyse- 

en toetsingsresultaten zijn samengevat in de tabellen 4 en 5. 

  



 

 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek N218727.12 

Oostelijk van Waalbanddijk 45 te Ophemert, sectie H, nummer 625 

 

Tabel 4: Toetsingsresultaten grond met bodemindex 
monster deel 

monsters 
traject  
m-mv 

bijmengingen >achtergrondwaarde >interventiewaarde 

MM1 01 
03 

 0,00 - 0,25 
 0,00 - 0,25 

baksteen Koper (0,01) 
Kwik (0,01) 
DDE (0,28) 

- 

MM2 11 
15 
16 

 0,00 - 0,25 
 0,00 - 0,25 
 0,00 - 0,25 

baksteen,  
kooldeeltjes 

Kobalt (0,02) 
Nikkel (0,14) 
Zink (0,01) 

- 

MM3 05 
09 
13 
18 

 0,00 - 0,25 
 0,00 - 0,25 
 0,00 - 0,25 
 0,00 - 0,25 

schelpen Kwik  (-) 
DDE (0,31) 
 

- 

MM4 02 
09 
09 
13 

 0,50 - 0,95 
 0,50 - 1,00 
 1,00 - 1,50 
 0,50 - 1,00 

- - - 

 

 
Tabel 5: Toetsingsresultaten grondwater met bodemindex 

monster filterstelling 
m-mv 

pH* Ec in 
µS/cm* 

troebelheid** 
(NTU) 

>streefwaarde >interventiewaarde 

09-1-1 2,00 - 3,00 6,6 871 279 Barium  (0,28) - 

*  De pH en de Ec hebben, voor deze regio, normale waarden.  
** Verondersteld wordt dat het water in de bodem van nature een troebelheid van 0 – 10 NTU heeft. Een troebelheid hoger 

dan 10 NTU is niet bezwaarlijk maar kan bij de interpretatie van de analyseresultaten worden gebruikt. Een verhoogde NTU 
kan leiden tot een overschatting van organische parameters en zware metalen. De verhoogde troebelheid hangt waarschijn-
lijk samen met de aanwezigheid van onoplosbare bestanddelen in het grondwater. Aangezien maximaal licht verhoogde 
gehaltes (aan anorganische parameters) zijn aangetoond, en de NTU van 10 geen normatieve grens is, bestaat geen aanlei-
ding het grondwater opnieuw te bemonsteren. 

 

4.3 Interpretatie 

Grond 

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalte aan bestrijdingsmiddelen, met name DDE, gemeten. De 

verhoogde DDE-gehaltes zijn te relateren aan het bestrijdingsmiddelengebruik in de boomgaard. De 

mengmonsters van de bovengrond waarin baksteenresten zijn waargenomen (MM1 en MM2), blijken 

licht verontreinigd te zijn met zware metalen (kwik, koper, kobalt, nikkel en/of zink). De meeste van 

deze licht verhoogde gehaltes worden hoogstwaarschijnlijk door het baksteen veroorzaakt. De onder-

grond bevat geen verontreinigingen. In de kleiige bodems in deze regio worden vaker verhoogde nik-

kelgehaltes aangetoond zonder een eenduidige bron of oorzaak. Het betreft een natuurlijk verhoogd 

gehalte. 

 

Grondwater 

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 09 is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. 

Licht verhoogde gehaltes aan barium kunnen van nature in het grondwater voorkomen en duiden niet 

op een noemenswaardige verontreiniging. Omdat voor de aanwezigheid van het licht verhoogde ge-

halte aan barium in het grondwater geen antropogene bron/oorzaak gevonden is, wordt het barium 

niet als een verontreiniging beschouwd. 
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5 RESULTATEN VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 

5.1 Maaiveldinspectie 

De onderzoekslocatie was grotendeels braakliggend. Bij de maaiveldinspectie is geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Op basis van de maaiveldinspectie zijn geen deellocaties te onderscheiden.  

5.2 Actuele contactzone 

De boorprofielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 4. De bodem is vanaf maaiveld tot 0,5 meter –

mv opgebouwd uit klei De zintuiglijke waarnemingen per inspectiegat zijn in onderstaande tabel sa-

mengevat. 

 
Tabel 1: gegevens per inspectiegat 

inspectie-
gat 

afmetingen (in m) 
l x b x d 

grondslag bijmenging traject aantal asbestverd. 
stukjes 

materiaalsoort 

G01 0,3x0,3x0,5 klei baksteen 0,0-0,5 nvt nvt 
G02 0,3x0,3x0,5 klei baksteen 0,0-0,5 nvt nvt 
G03 0,3x0,3x0,5 klei baksteen 0,0-0,5 nvt nvt 
G04 0,3x0,3x0,5 klei baksteen 0,0-0,5 nvt nvt 
G05 0,3x0,3x0,5 klei baksteen 0,0-0,5 nvt nvt 
G06 0,3x0,3x0,5 klei baksteen 0,0-0,5 nvt nvt 

 
 

Voor de bepaling van de asbestconcentratie in de fijne fractie (Cf: fractie < 16mm) zijn van de uitge-

harkte grond één mengmonster samengesteld die op de aanwezigheid van asbest is geanalyseerd 

(MMA1). Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. De resultaten van de asbestanalyse van de 

fijne fractie zijn samengevat in tabel 3. In de fijne fractie is geen asbest aangetoond.  

 
Tabel 3: Asbestconcentratie fijne fractie 

mengmonster deelmonster(s) concentratie fractie hechtgebonden 

MMA1 G 1 t/m 6 < 0,6 mg/kg d.s. nvt nvt 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op het perceel naast 

Waalbanddijk 45 te Ophemert, kadastraal bekend als gemeente Ophemert, sectie H, nummer 625, 

blijkt dat zowel de vaste bodem als het grondwater niet (noemenswaardig) verontreinigd zijn met de 

onderzochte parameters. De aangetoonde gehaltes aan DDE is dermate gering dat een aanvullend of 

nader onderzoek niet zinvol wordt geacht. Ter plaatse van het eventuele tracé van een voormalige 

sloot zijn geen aanwijzingen gevonden dat daadwerkelijk sprake is van een gedempte sloot. Ter plaatse 

van de deellocatie waar in het verleden een (asbest-)houdende schuur gestaan heeft, is geen veront-

reiniging met asbest aangetoond. 

 
Op basis van deze resultaten kan de hypothese, zoals verwoord in paragraaf 2.4, in principe worden 

aanvaard. 

 
De uitvoering van een aanvullend of nader onderzoek is, ons inziens, niet zinvol. De licht verhoogde 

gehaltes geven geen belemmeringen of beperkingen aan het toekomstige gebruik van de locatie.  

 
Eventueel vrijkomende grond mag op de locatie worden hergebruikt. Indien grond van de locatie af-

gevoerd dient te worden, is de Regeling bodemkwaliteit van toepassing: 

- Op basis van dit rapport is de grond binnen het gebied van dezelfde bodemkwaliteitskaart her-

bruikbaar; 

- Vrijkomende grond die elders wordt hergebruikt, dient voorafgaand aan de toepassing als een 

partij gekeurd te worden conform het BRL SIKB 1000 VKB protocol 1001; 

- Afvoer van de vrijkomende grond naar een erkende grondbank of verwerker is op basis van dit 

rapport eveneens mogelijk. 

Voor de afvoer van de grond naar elders zal een aanvullend onderzoek naar het voorkomen van PFAS 

noodzakelijk kunnen zijn. 

 
Opgemerkt wordt dat wij slechts een adviserende taak hebben en dat het bevoegd gezag de noodzaak 

tot de uitvoering van nader of aanvullend onderzoek vaststelt. 

 
Alhoewel het onderzoek met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opge-

stelde normen en richtlijnen is uitgevoerd dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek 

slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uitge-

voerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit 

onderzoek niet is aangetroffen. 

 



Bijlage 1 

 

 
   



Bijlage 1 Uw referentie: 218727 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 30 augustus 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Ophemert
H
625

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

Uw referentie: N218727
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Projectcode: N218727

Projectnaam: Waalbandijk naast 45 Ophemert

afdrukdatum: 03-09-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 1 / 6

Datum: 31-8-2021

Boring: 01
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

GWS: 130

Datum: 31-8-2021

Boring: 02
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

100

150

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Klei, sterk siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

-95

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraalbeige, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, neutraalbeige,
Edelmanboor-180

Datum: 31-8-2021

Boring: 03
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: 04
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: 05
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: 06
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50



Projectcode: N218727

Projectnaam: Waalbandijk naast 45 Ophemert

afdrukdatum: 03-09-2021

getekend volgens NEN 5104
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Datum: 31-8-2021

Boring: 07
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: 08
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

GWS: 150

Datum: 31-8-2021

Boring: 09
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50

Klei, matig siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

-100

Klei, sterk siltig, matig
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

-150

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, matig roesthoudend,
neutraal roestbeige, Zuigerboor

-200

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor

-300

Datum: 31-8-2021

Boring: 10
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin, Edelmanboor

-25

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

-50



Projectcode: N218727

Projectnaam: Waalbandijk naast 45 Ophemert

afdrukdatum: 03-09-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 3 / 6

Datum: 31-8-2021

Boring: 11
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen kolen, zwak
roesthoudend, neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
zwak roesthoudend, sporen kolen,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-95

Klei, sterk zandig, matig grindig,
zwak roesthoudend, licht
beigebruin, Edelmanboor

-130

Klei, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-200

Datum: 31-8-2021

Boring: 13
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak roesthoudend,
sporen schelpen, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, zwak grindig,
zwak roesthoudend, neutraal
bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
grindig, neutraalbeige, Edelmanboor-120

Klei, matig siltig, zwak
roesthoudend, neutraalgrijs,
Edelmanboor

-200

Datum: 31-8-2021

Boring: 14
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak roesthoudend,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: 15
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak
baksteenhoudend, sporen kolen,
neutraalbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: N218727

Projectnaam: Waalbandijk naast 45 Ophemert

afdrukdatum: 03-09-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 4 / 6

Datum: 31-8-2021

Boring: 16
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
neutraalbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: 17
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, neutraalbruin,
Edelmanboor

-25

Klei, sterk zandig, zwak grindig,
neutraal beigebruin, Edelmanboor-50

Datum: 31-8-2021

Boring: 18
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

2

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen schelpen,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: G01
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak betonhoudend,
sporen baksteen, neutraalbruin,
Schep, Grove fractie 700gr

-50



Projectcode: N218727

Projectnaam: Waalbandijk naast 45 Ophemert

afdrukdatum: 03-09-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 5 / 6

Datum: 31-8-2021

Boring: G02
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, neutraalbruin,
Schep, Grove fractie -

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: G03
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
neutraalbruin, Schep, Grove fractie -

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: G04
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
neutraalbruin, Schep, Grove fractie -

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: G05
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
neutraalbruin, Schep, Grove fractie
25gr

-50



Projectcode: N218727

Projectnaam: Waalbandijk naast 45 Ophemert

afdrukdatum: 03-09-2021

getekend volgens NEN 5104

Pagina 6 / 6

Datum: 31-8-2021

Boring: G06
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
neutraalbruin, Schep, Grove fractie -

-50

Datum: 31-8-2021

Boring: MMA1 G01 tm G06
Boormeester: Remco van der Laan

0

50

1

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sporen baksteen,
neutraalbruin, Schep, Grove fractie -

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

BoToVa Wbb (T12, T13)

<=WO, <=IND, <=I

<=T

>I



Bijlage 5 

 
   



T.a.v. Hans van Vliet
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 10-Sep-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Aug-2021

Waalbandijk naast 45 Ophemert

N218727
2021142952/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Waalbandijk naast 45 Ophemert

1 2 3 4

1/3

N218727

Analysecertificaat

10-Sep-2021/14:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-Sep-2021

2021142952/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Sep-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.1% (m/m) 81.3 76.5 77.3Droge stof

S 5.3% (m/m) ds 5.4 4.4 2.3Organische stof

94% (m/m) ds 94 94 96Gloeirest

S 16.1% (m/m) ds 7.5 20.9 24.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 150mg/kg ds 75 89 260Barium (Ba)

S 0.38mg/kg ds 0.25 0.32 0.32Cadmium (Cd)

S 8.9mg/kg ds 8.5 8.8 12Kobalt (Co)

S 32mg/kg ds 14 28 18Koper (Cu)

S 0.37mg/kg ds 0.095 0.14 0.099Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 23mg/kg ds 22 24 33Nikkel (Ni)

S 31mg/kg ds 31 28 24Lood (Pb)

S 69mg/kg ds 85 82 77Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

17mg/kg ds <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds 9.2 7.7 <5.0Minerale olie (C30-C35)

7.5mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 42mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

01 (0-25) 03 (0-25)

11 (0-25) 15 (0-25) 16 (0-25)

05 (0-25) 09 (0-25) 13 (0-25) 18 (0-25)

02 (50-95) 09 (50-100) 09 (100-150) 13 (50-100) 12257840

12257839

12257838

12257837

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Waalbandijk naast 45 Ophemert

1 2 3 4

2/3

N218727

Analysecertificaat

10-Sep-2021/14:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-Sep-2021

2021142952/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Sep-2021

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S
2)

0.0062mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S
2)

0.047mg/kg ds 0.0025 <0.0010p,p'-DDT

S 0.0011mg/kg ds <0.0010 0.0013o,p'-DDE

S 0.38mg/kg ds 0.0042 0.34p,p'-DDE

S 0.0013mg/kg ds <0.0010 0.0025o,p'-DDD

S 0.0085mg/kg ds <0.0010 0.014p,p'-DDD

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0098mg/kg ds 0.0014 0.017DDD (som) (factor 0,7)

S 0.38mg/kg ds 0.0049 0.34DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.053mg/kg ds 0.0032 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
3)

0.44mg/kg ds 0.0095 0.36DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.45mg/kg ds 0.020 0.37OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

01 (0-25) 03 (0-25)

11 (0-25) 15 (0-25) 16 (0-25)

05 (0-25) 09 (0-25) 13 (0-25) 18 (0-25)

02 (50-95) 09 (50-100) 09 (100-150) 13 (50-100) 12257840

12257839

12257838

12257837

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Waalbandijk naast 45 Ophemert

1 2 3 4

3/3

N218727

Analysecertificaat

10-Sep-2021/14:53

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

03-Sep-2021

2021142952/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 10-Sep-2021

A,B,C,D

S 0.45mg/kg ds 0.021 0.37OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.11 0.078 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.30 0.21 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.16 0.10 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.19 0.085 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.087 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.15 0.081 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.064 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.14 0.071 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 1.3 0.79 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

01 (0-25) 03 (0-25)

11 (0-25) 15 (0-25) 16 (0-25)

05 (0-25) 09 (0-25) 13 (0-25) 18 (0-25)

02 (50-95) 09 (50-100) 09 (100-150) 13 (50-100) 12257840

12257839

12257838

12257837

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021142952/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12257837 01 (0-25) 03 (0-25)

010538978515 1 0  25 31-Aug-2021

030538978517 1 0  25 31-Aug-2021

 12257838 11 (0-25) 15 (0-25) 16 (0-25)

150538978716 1 0  25 31-Aug-2021

160538978714 1 0  25 31-Aug-2021

110538978717 1 0  25 31-Aug-2021

 12257839 05 (0-25) 09 (0-25) 13 (0-25) 18 (0-25)

180538978705 1 0  25 31-Aug-2021

050538978723 1 0  25 31-Aug-2021

090538978719 1 0  25 31-Aug-2021

130538978700 1 0  25 31-Aug-2021

 12257840 02 (50-95) 09 (50-100) 09 (100-150) 13 (50-100)

020538978710 3 50  95 31-Aug-2021

090538978873 3 50  100 31-Aug-2021

090538978875 4 100  150 31-Aug-2021

130538978872 3 50  100 31-Aug-2021
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021142952/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Indicatieve waarde(n) i.v.m. adsorptie van de interne standaard.

Opmerking 3)

Indicatieve waarde(n) wegens verstoring van de analyse door matrix-effecten veroorzaakt door het monster.
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021142952/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2021142952/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 12257837

12257838

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12257837
Certificate no.: 2021142952
Sample description.: 01 (0-25) 03 (0-25)
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T.a.v. Hans van Vliet
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 15-Sep-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Sep-2021

Waalbandijk naast 45 Ophemert

N218727
2021146357/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Waalbandijk naast 45 Ophemert

1

Remco van der Laan

1/2

N218727

Analysecertificaat

15-Sep-2021/10:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Sep-2021

2021146357/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Sep-2021

A,B,C

Metalen

S 210µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 4.8µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 5.6µg/LNikkel (Ni)

S 13µg/LLood (Pb)

S 17µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 09 (200-300) 12268140

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Waalbandijk naast 45 Ophemert

1

Remco van der Laan

2/2

N218727

Analysecertificaat

15-Sep-2021/10:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

10-Sep-2021

2021146357/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Sep-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 09 (200-300) 12268140

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021146357/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12268140 09 (200-300)

090680538324 1 200  300 09-Sep-2021

090680538333 2 200  300 09-Sep-2021

090800996996 3 200  300 09-Sep-2021

Eurofins Analytico B.V.
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021146357/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021146357/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Hans van Vliet
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 13-Sep-2021

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Sep-2021

Waalbandijk naast 45 Ophemert

N218727
2021144204/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Analyse Eenheid

07-Sep-2021

2021144204/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 13-Sep-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

78.5% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

12.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
1)

9734gDroge massa aangeleverd monster
1)

N.v.t.mgAsbest fractie <0,5mm
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

0.0mgAsbest (som)
1)

0.0mg/kg dsTotaal asbest (ondergrens)
1)

1.0mg/kg dsTotaal asbest (bovengrens)
1)

0.0mg/kg dsSerpentijn ondergrens
1)

0.5mg/kg dsSerpentijn bovengrens
1)

0.0mg/kg dsAmfibool ondergrens
1)

0.5mg/kg dsAmfibool bovengrens
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsTotaal gehalte asbest
2)

<0.6mg/kg dsSerpentijn concentratie
2)

0.0mg/kg dsAmfibool concentratie
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MMA1 G01 tm G06 (0-50) 12261405

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Monstercode : 6866340
Uw referentie : MMA1 G01 tm G06 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 31/08/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 13-09-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12400 g
Droge massa aangeleverde monster : 9734 g
Percentage droogrest : 78,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9352,3 97,9 12,7 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 17,0 0,2 3,2 18,82 0 0,0
1-2 mm 26,0 0,3 9,6 36,92 0 0,0
2-4 mm 35,0 0,4 35,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 57,2 0,6 57,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 66,0 0,7 66,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 9553,5 100,0 183,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1242988
Uw project omschrijving : 2021144204-N218727
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FUPQ-CQSZ-CMYC-QYYV Ref.: 1242988_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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Projectcode : 1242988
Uw project omschrijving : 2021144204-N218727
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
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Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6866340 MMA1 G01 tm G06 (0-50) MMA1 G01 t 0-.5 1699207MG
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Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 

Grondsoort  Klei Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak baksteenhoudend, sporen 
baksteen 

zwak baksteenhoudend, sporen kolen, 
sporen baksteen 

sporen schelpen 

Certificaatcode   2021142952 2021142952 2021142952 

Boring(en)   01, 03 11, 15, 16 05, 09, 13, 18 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,25 0,00 - 0,25 0,00 - 0,25 

Humus % ds 5,30 5,40 4,40 

Lutum % ds 16,10 7,50 20,9 

Datum van toetsing  15-9-2021 15-9-2021 15-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,003 (6)  <0,002 <0,003 (6)  <0,002 <0,003 (6) 

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,44   0,0095   0,36  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021   0,0021   0,0021  

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,053   0,0032   0,0014  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0098   0,0014   0,017  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,38   0,0049   0,34  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,45   0,02   0,37  

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  0,45   0,021   0,37  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,002 0 

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,002 -0 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,002 -0 

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 (5)  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 (5) 

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 (5)  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 (5) 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,002 0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0026 0   <0,0026 0   <0,0032 0 

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

DDE (som) mg/kg ds   0,72 0,28   0,0091 -0,04   0,78 0,31 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  0,0011 0,0021  <0,001 <0,001  0,0013 0,0030 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  0,38 0,72  0,0042 0,0078  0,34 0,77 

DDD (som) mg/kg ds   0,018 -0   <0,0026 -0   0,038 0 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  0,0013 0,0025  <0,001 <0,001  0,0025 0,0057 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  0,0085 0,0160  <0,001 <0,001  0,014 0,032 

DDT (som) mg/kg ds   0,10 -0,07   0,0059 -0,13   <0,0032 -0,13 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  0,0062 0,0117  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  0,047 0,089  0,0025 0,0046  <0,001 <0,002 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,001 0  <0,001 <0,002 0 

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,001 (6)  <0,001 0,001 (6)  <0,001 0,002 (6) 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0026 0   <0,0026 0   <0,0032 0 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,0040 -0   <0,0039 -0   <0,0048 -0 

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   0,86 (5)   0,037   0,84 (5) 
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GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0092 -0,01   <0,0091 -0,01   <0,011 -0,01 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,001 -0  <0,001 <0,002 -0 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  8,9 12,3 -0,02  8,5 18,7 0,02  8,8 10,1 -0,03 

Nikkel  mg/kg ds  23 31 -0,06  22 44 0,14  24 27 -0,12 

Koper  mg/kg ds  32 41 0,01  14 22 -0,12  28 33 -0,04 

Zink  mg/kg ds  69 91 -0,08  85 148 0,01  82 96 -0,08 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,38 0,48 -0,01  0,25 0,35 -0,02  0,32 0,39 -0,02 

Barium  mg/kg ds  150 210 (6)  75 172 (6)  89 103 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,37 0,42 0,01  0,095 0,122 -0  0,14 0,15 0 

Lood  mg/kg ds  31 37 -0,03  31 42 -0,02  28 32 -0,04 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 94   94   94  

Droge stof % m/m  81,1   81,3   76,5  

Lutum %  16,1   7,5   20,9  

Organische stof (humus) %  5,3   5,4   4,4  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 4 (6)  <3 5 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  42 79 -0,02  <35 <45 -0,03  <35 <56 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 6 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 6 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  17 32 (6)  <11 14 (6)  <11 18 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  16 30 (6)  9,2 17,0 (6)  7,7 17,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,5 14,2 (6)  <6 8 (6)  <6 10 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,078 0,078 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,3 0,3  0,21 0,21 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,19 0,19  0,085 0,085 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,16 0,16  0,1 0,1 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,15 0,15  0,081 0,081 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,087 0,087  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  0,071 0,071 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,12 0,12  0,064 0,064 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   1,33 -0   0,79 -0,02 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM4 

Grondsoort  Klei 

Zintuiglijke bijmengingen   

Certificaatcode   2021142952 

Boring(en)   02, 09, 09, 13 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 

Humus % ds 2,30 

Lutum % ds 24,7 

Datum van toetsing  15-9-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  

Endosulfansulfaat mg/kg ds  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  

alfa-HCH mg/kg ds  

beta-HCH mg/kg ds  

gamma-HCH mg/kg ds  

delta-HCH mg/kg ds  

Isodrin mg/kg ds  

Telodrin mg/kg ds  

Heptachloor mg/kg ds  

Heptachloorepoxide mg/kg ds  

Aldrin mg/kg ds  

Dieldrin mg/kg ds  

Endrin mg/kg ds  

DDE (som) mg/kg ds  

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  

DDD (som) mg/kg ds  

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  

DDT (som) mg/kg ds  

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  

beta-Endosulfan mg/kg ds  

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  

cis-Chloordaan mg/kg ds  

trans-Chloordaan mg/kg ds  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds  
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GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,021 0 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  12 12 -0,02 

Nikkel  mg/kg ds  33 33 -0,03 

Koper  mg/kg ds  18 21 -0,13 

Zink  mg/kg ds  77 85 -0,1 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  0,32 0,40 -0,02 

Barium  mg/kg ds  260 263 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,099 0,104 -0 

Lood  mg/kg ds  24 26 -0,05 

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 96  

Droge stof % m/m  77,3  

Lutum %  24,7  

Organische stof (humus) %  2,3  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <107 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 33 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6) 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03 
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< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  09-1-1 

Datum  9-9-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  17-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

BTEX (som) µg/l  <0,9  

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

CKW (som) µg/l  <1,6  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,23 

Nikkel  µg/l  5,6 5,6 -0,16 

Koper  µg/l  4,8 4,8 -0,17 

Zink  µg/l  17 17 -0,07 

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01 

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Barium  µg/l  210 210 0,28 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06 

Lood  µg/l  13 13 -0,03 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 
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Watermonster  09-1-1 

Datum  9-9-2021 

Filterdiepte (m -mv)  2,00 - 3,00 

Datum van toetsing  17-9-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6) 

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 
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< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Barium  µg/l  50 200  625 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM1 MM2 MM3 

Grondsoort  Klei Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak baksteenhoudend, 
sporen baksteen 

zwak baksteenhoudend, 
sporen kolen, sporen 
baksteen 

sporen schelpen 

Humus (% ds)  5,30 5,40 4,40 

Lutum (% ds)  16,10 7,50 20,9 

Datum van toetsing  15-9-2021 15-9-2021 15-9-2021 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Klasse industrie Altijd toepasbaar Klasse industrie 

Samenstelling monster     

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,003 (6)  <0,002 <0,003 (6)  <0,002 <0,003 (6) 

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  0,44   0,0095   0,36  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0021   0,0021   0,0021  

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  0,0014   0,0014   0,0014  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,053   0,0032   0,0014  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0098   0,0014   0,017  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,38   0,0049   0,34  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,45   0,02   0,37  

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  0,45   0,021   0,37  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 (5)  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 (5) 

Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,001 (5)  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 (5) 

Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0026   <0,0026   <0,0032 

Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

DDE (som) mg/kg ds   0,72   0,0091   0,78 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  0,0011 0,0021  <0,001 <0,001  0,0013 0,0030 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  0,38 0,72  0,0042 0,0078  0,34 0,77 

DDD (som) mg/kg ds   0,018   <0,0026   0,038 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  0,0013 0,0025  <0,001 <0,001  0,0025 0,0057 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  0,0085 0,0160  <0,001 <0,001  0,014 0,032 

DDT (som) mg/kg ds   0,10   0,0059   <0,0032 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  0,0062 0,0117  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  0,047 0,089  0,0025 0,0046  <0,001 <0,002 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

beta-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 0,001 (6)  <0,001 0,001 (6)  <0,001 0,002 (6) 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0026   <0,0026   <0,0032 

cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   <0,0040   <0,0039   <0,0048 

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds   0,86 (5)   0,037   0,84 (5) 
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GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0092   <0,0091   <0,011 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  <0,001 <0,002 

     

METALEN     

Kobalt  mg/kg ds  8,9 12,3  8,5 18,7  8,8 10,1 

Nikkel  mg/kg ds  23 31  22 44  24 27 

Koper  mg/kg ds  32 41  14 22  28 33 

Zink  mg/kg ds  69 91  85 148  82 96 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

Cadmium  mg/kg ds  0,38 0,48  0,25 0,35  0,32 0,39 

Barium  mg/kg ds  150 210 (6)  75 172 (6)  89 103 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,37 0,42  0,095 0,122  0,14 0,15 

Lood  mg/kg ds  31 37  31 42  28 32 

     

OVERIG     

Gloeirest % (m/m) ds  94   94   94  

Droge stof % m/m  81,1   81,3   76,5  

Lutum %  16,1   7,5   20,9  

Organische stof (humus) %  5,3   5,4   4,4  

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 4 (6)  <3 4 (6)  <3 5 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  42 79  <35 <45  <35 <56 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 6 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 7 (6)  <5 6 (6)  <5 8 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  17 32 (6)  <11 14 (6)  <11 18 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  16 30 (6)  9,2 17,0 (6)  7,7 17,5 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,5 14,2 (6)  <6 8 (6)  <6 10 (6) 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,11 0,11  0,078 0,078 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,3 0,3  0,21 0,21 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,19 0,19  0,085 0,085 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,16 0,16  0,1 0,1 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,15 0,15  0,081 0,081 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,087 0,087  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,14 0,14  0,071 0,071 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,12 0,12  0,064 0,064 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35   1,33   0,79 
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM4 

Grondsoort  Klei 

Zintuiglijke bijmengingen   

Humus (% ds)  2,30 

Lutum (% ds)  24,7 

Datum van toetsing  15-9-2021 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster   

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  

Endosulfansulfaat mg/kg ds  

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

mg/kg ds  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

mg/kg ds  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds  

OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  

alfa-HCH mg/kg ds  

beta-HCH mg/kg ds  

gamma-HCH mg/kg ds  

delta-HCH mg/kg ds  

Isodrin mg/kg ds  

Telodrin mg/kg ds  

Heptachloor mg/kg ds  

Heptachloorepoxide mg/kg ds  

Aldrin mg/kg ds  

Dieldrin mg/kg ds  

Endrin mg/kg ds  

DDE (som) mg/kg ds  

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds  

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds  

DDD (som) mg/kg ds  

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds  

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds  

DDT (som) mg/kg ds  

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds  

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds  

alfa-Endosulfan mg/kg ds  

beta-Endosulfan mg/kg ds  

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  

cis-Chloordaan mg/kg ds  

trans-Chloordaan mg/kg ds  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds  

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

mg/kg ds  

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,021 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  
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Grondmonster  MM4 

Grondsoort  Klei 

Zintuiglijke bijmengingen   

Humus (% ds)  2,30 

Lutum (% ds)  24,7 

Datum van toetsing  15-9-2021 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 

Samenstelling monster   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,003 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  12 12 

Nikkel  mg/kg ds  33 33 

Koper  mg/kg ds  18 21 

Zink  mg/kg ds  77 85 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 

Cadmium  mg/kg ds  0,32 0,40 

Barium  mg/kg ds  260 263 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,099 0,104 

Lood  mg/kg ds  24 26 

   

OVERIG   

Gloeirest % (m/m) ds  96  

Droge stof % m/m  77,3  

Lutum %  24,7  

Organische stof (humus) %  2,3  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 9 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <107 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 33 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 15 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 18 (6) 

   

PAK   

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 

 
 
  



 
 

Projectcode: N218727 

 
 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
5 : Norm I ontbreekt 
6 : Heeft geen normwaarde 
8 : Asbest voldoet 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
 
 
 
Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Bijlage bodeminformatie
Aan: , NIPA milieutechniek B.V.
Onderwerp: Informatie bodemkwaliteit Waalbandijk 45 in Ophemert,
kadastraal perceel Ophemert, H, 625, Gemeente West Betuwe
Datum verzoek: 30 augustus 2021
Kenmerk: ODR2110269
Behandeld door: M. van der Harst
Informatie bodemkwaliteit
De reden van het informatieverzoek is een vooronderzoek conform NEN
5725, in voorbereiding op een NEN 5740 verkennend bodemonderzoek.
Ontwikkeling geoviewer bodeminformatie
Waarom een goed gevuld bodeminformatiesysteem in uw belang is?
De Omgevingsdienst Rivierenland is begonnen met de ontwikkeling van
een geoviewer voor bodeminformatie. Met de geoviewer kunt u zelf de
aanwezige bodeminformatie in gaan zien. De geoviewer zal gratis en
openbaar toegankelijk worden voor burgers en bedrijven. De verwachte
oplevering van de geoviewer is in 2022.
Met de geoviewer bodeminformatie hopen wij een betere dienstverlening
voor u te realiseren. Omdat u zelf de bodeminformatie kunt inzien, is de
informatie direct, zonder wachttijd, voor u beschikbaar. Dit lukt alleen
met een goed gevuld bodeminformatiesysteem. Informatie die wij niet
ontvangen, kunnen wij ook niet beschikbaar stellen voor u. De
Omgevingsdienst Rivierenland hecht daarom ook veel waarde aan een
efficiënte en kwalitatief correcte overdracht van bodemonderzoeks-
gegevens in haar bodeminformatiesysteem. Digitale juistheid en
volledigheid zijn van groot belang, ook voor u. Wij vragen u daarom om
bij het rapport van het bodemonderzoek ook een xml-bestand aan te
leveren.
Alleen samen kunnen wij de ontwikkeling van de geoviewer tot een goed
resultaat brengen.
Legeskosten
Totdat de geoviewer is ontwikkeld moet de gevraagde bodeminformatie
worden opgezocht. De daadwerkelijk bestede tijd hiervoor wordt in
rekening gebracht. Voor deze adviesnotitie bodeminformatie worden de
volgende kosten in rekening gebracht € 36,20. De legeskosten worden op
een later moment bij u in rekening gebracht.
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Afbeelding begrenzing onderzoekslocatie

Luchtfoto 2011

Luchtfoto 2014
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Luchtfoto 2018

Bodemgegevens(1)
In onderstaande tabel zijn de bij de ODR bekende bodemgegevens
opgenomen. In verband met een korte(re) doorlooptijd zijn alleen de bij
ons digitaal beschikbare gegevens toegestuurd.

Onderwerpen Resultaat
GIS/BIS (2) Op en nabij de locatie zijn

bodemonderzoeken bekend binnen ons
Bodeminformatiesysteem. Een overzicht
van deze onderzoeken (excel) wordt u
toegezonden. De bij ons beschikbare
onderzoeken worden u toegezonden.

Verdenking op PFAS De locatie betreft volgens onze gegevens
geen PFAS verdachte (punt)bron, zoals
verwerkende industrie, een locatie waar
brandblusschuim is gebruikt of sprake is
van een stortplaats,
waterzuiveringsinstallatie,
afvalverbranding, bootwerven of
kunstgras(velden).
Indien op basis van het vooronderzoek
de locatie wel als PFAS verdachte
puntbron moet worden beschouwd, dient
dit verder meegenomen te worden in het
onderzoek.(3)

Ophogingen/toepassingen
grond/baggerslib(4)

Er zijn geen meldingen over
toepassingen van grond/baggerslib
binnen de locatie.

Voormalige of huidige
bedrijfsactiviteiten

Voor de bedrijfsactiviteiten op locatie tot
2004 verwijzen wij u naar het
Bodemloket (www. Bodemloket.nl)
Er zijn verder geen bedrijfsactiviteiten op
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de locatie (geweest) na 2004.
In rivierenland komen veel boomgaarden
en kassen voor. In de periode van 1945-
2000 zijn in veel van deze boomgaarden
en kassen organochloor-
bestrijdingmiddelen (OCB’s) en drins
gebruikt. Het gebruikt van deze stoffen
kan hebben geleid tot een
verontreiniging. Boomgaarden en kassen
zijn goed zichtbaar op historische
kaarten (bijvoorbeeld via Topotijdreis).

Tanken bestand (5) Er zijn geen boven- of ondergrondse
tanks bekend op deze locatie.

Overige informatie: Geen bijzonderheden

Overige gegevens
Als onderzoeksbureau moet u zelf deze gegevens opvragen bij uw
opdrachtgever of kunt u andere informatiebronnen raadplegen. Indien
deze niet beschikbaar zijn of niet volledig zijn kunt u deze gegevens
opvragen bij de Omgevingsdienst. Indien u nog aanvullende gegevens wil
ontvangen, zoals bijvoorbeeld een milieu- of bouwdossier of een rapport
van een bodemonderzoek wat niet digitaal beschikbaar is, vragen wij u
om een nieuw verzoek in te dienen. Houd hierbij rekening met
aanvullende legeskosten en een langere doorlooptijd.

Onderwerpen Resultaat
Voormalige of huidige
bedrijfsactiviteiten

De milieudossiers kunnen apart worden
opgevraagd. Het is niet uitgesloten dat
deze bedrijfsactiviteiten tot
bodemverontreiniging hebben geleid.

Bouwvergunningen n.v.t. (nooit bebouwd geweest, niet
relevant geacht)
De bouwvergunningen kunnen apart
worden opgevraagd.

Sloopvergunningen/meldingen Er zijn voor zover bekend geen
sloopvergunningen/-meldingen.

Overige
informatiebronnen

Vindplaats
HBB-bestand www.Bodemloket.nl (Voor de

bedrijfsactiviteiten op locatie tot 2004
verwijzen wij u naar het Bodemloket)

Voormalige
boomgaarden,
perceelssloten en/of
wegen

www.topotijdreis.nl (Bij boomgaarden kunnen
van 1945 tot 2000 bestrijdingsmiddelen zijn
gebruikt)

Regionale http://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/
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Bodemkwaliteitskaart
Archeologische
verwachtings- en
advieskaart en/of
bestemmingplan

www.Ruimtelijkeplannen.nl

Verwachting
aanwezigheid
Explosieven

na te vragen bij gemeente

Bodemkaart en
asbestdakenkaart

www.gelderland.nl
Invasieve exoten: Graag bij locatiebezoek aandacht besteden aan

de mogelijke aanwezigheid van invasieve
exoten zoals Japanse Duizendknoop

(1) In dit overzicht zijn bodemgegevens opgenomen waar de ODR en de
gemeente(n) archiefhouder van is. Deze informatie is mogelijk niet
volledig. De actuele bodemkwaliteit is alleen vast te stellen door het laten
uitvoeren van een historisch bodemonderzoek volgens NEN 5725 en een
bodemonderzoek volgens NEN 5740. Daarnaast kan uitvoering van een
bodemonderzoek conform NEN 5707 (bodem-inspectie, monsterneming
en analyse van asbest in bodem) of NEN 5897 nodig zijn.
Bij graafwerkzaamheden in de bodem is soms ook overige wet- en
regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie
en risico’s op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de
bodem. Afhankelijk van de geplande werkzaamheden kan het ook nodig
zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Meer informatie
hierover kunt u bij de gemeente opvragen.
(2) De informatie komt uit het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst Rivierenland. Disclaimer: De vermelde
bodemonderzoeken zijn mogelijk niet actueel of representatief voor de
huidige bodemkwaliteit op de locatie.
(3) De ODR hanteert voor locaties waar sprake is van een diffuse belasting
met PFAS de strategie VED-HO uit de NEN 5740 en volgt het advies van
bodemplus t.a.v. het te hanteren analysepakket.
(4) De informatie komt vanuit het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. Het
melden van toepassen van grond en baggerslib is sinds 2008 wettelijk
verplicht. Eerdere toepassingen zijn dus mogelijk niet bekend.
(5) De informatie komt uit het tanken bestand van de desbetreffende
gemeente, waar de locatie is gelegen. Dit bestand is gebaseerd op een
schriftelijke inventarisatie bij bewoners begin jaren ‘90 en daarna
aangevuld met certificaten van gesaneerde tanks. Wanneer een adres
niet in dit bestand is opgenomen wil dit dus niet zeggen dat er nooit een
tank aanwezig is geweest, alleen dat er geen tank gemeld is en dat er
geen ondergrondse tank door een KIWA erkend tanksaneringsbedrijf op
die locatie is gesaneerd.
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Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente
West Betuwe,
Omgevingsdienst Rivierenland
‘Deze brief is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.’
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WIJZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

Bodem 

De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes aan 

de achtergrond- en interventiewaarde. De streefwaarden voor grond zijn per 1 oktober 2008 vervangen door de 

achtergrondwaarden (AW2000), deze zijn vastgesteld in de Regeling bodemkwaliteit. De achtergrondwaarden zijn 

landelijk vastgesteld en worden in het Besluit bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd:  

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehaltes aan chemische stoffen voor een goede 

bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

 
In gemeenten die beschikken over een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de achtergrondwaarde 

getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde verhoogde achtergrondwaarde aan.  

 

Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De streef- en interventiewaarden voor 

grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. De streefwaarden geven het niveau aan waarbij 

sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In het bodembeschermingsbeleid geven zij het te bereiken en te 

behouden kwaliteitsniveau voor de bodem aan.  

 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de vaste bodem en het grondwater 

hebben voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige 

bodemverontreiniging” te spreken dient voor ten minste één stof het gemiddelde gehalte van minimaal 25 m³ grond 

of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarde. 

 
In bijzondere situaties, zoals bij volkstuinen en bij kruipruimten, kan reeds bij een geringere omvang en bij gehaltes 

beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Op grond van de 

daadwerkelijk optredende blootstelling aan de verontreiniging dient bekeken te worden of onaanvaardbare risico’s 

voor mensen en/of ecosystemen optreden. 

 

Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. De interpretatie van de onderzoeksresultaten en de noodzaak 

tot het uitvoeren van vervolgonderzoek hangen voor een belangrijk deel af van de aanleiding en doelstelling van het 

onderzoek en de ‘gevoeligheid’ van het gebruik en de bestemming van de locatie. Ook de onderzoeksinspanning van 

het vervolgonderzoek wordt voor een belangrijk deel hierdoor bepaald. Bij overschrijding van de interventiewaarde 

wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid te bepalen.  

 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan het lutum- en/of organisch 

stofgehalte van de bodem. Bij de berekening van de gestandaardiseerde meetwaarden voor de vaste bodem is 

uitgegaan van gemeten lutum- en organisch stofgehaltes. De gestandaardiseerde meetwaarden zijn bepaald met 

behulp van BoToVa. De gestandaardiseerde meetwaarden en de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden 

zijn opgenomen in de BoToVa-toetsingstabellen.  

 



Bij de interpretatie van de toetsingsresultaten is uitgegaan van de BodemIndex (BI) 

BodemIndex (BI) = (gestandaardiseerde meetwaarde - AW) / (IW - AW) 

AW = achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 

IW = interventiewaarde 

BodemIndex < 0: gestandaardiseerde meetwaarde < AW 

BodemIndex = 0: gestandaardiseerde meetwaarde = AW 

0 < BodemIndex < 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde >  AW maar < Tussenwaarde 

BodemIndex = 0,5: gestandaardiseerde meetwaarde = Tussenwaarde 

0,5 < BodemIndex < 1: gestandaardiseerde meetwaarde > Tussenwaarde maar < IW 

BodemIndex = 1,0: gestandaardiseerde meetwaarde = IW 

BodemIndex > 1: gestandaardiseerde meetwaarde > IW 

NB:  
De BodemIndex heeft geen wettelijk kader en heeft slechts de functie van hulpmiddel bij de interpretaties van de 
toetsingsresultaten. De Tussenwaarde heeft eveneens geen wettelijk kader, maar wordt veelal toegepast als een 
signaalwaarde om tot aanvullend onderzoek over te gaan 

 

De BodemIndex per analyseresultaat is eveneens weergegeven in de BoToVa-tabellen. 

 
Asbest in bodem 

In de eerste stap wordt op basis van het verkennend onderzoek vastgesteld of er sprake is van een verdachte locatie 

en of de bodem asbestverdacht materiaal bevat. Indien dit wordt bevestigd, ontstaat hierdoor direct aanleiding tot 

het uitvoeren van een nader bodemonderzoek om vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging. Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging met asbest in de bodem indien de 

gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 

(gewogen). Het vaststellen van de gemiddelde gewogen asbestconcentratie is vastgesteld aan de hand van de NEN 

5707 of NTA 5727. Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van 

toepassing is bij het vaststellen van de ernst. Elke sterk met asbest verontreinigde bodem dient beschouwd te 

worden als een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 
Op basis van het Milieuhygiënische saneringscriterium bodem, protocol asbest dat alleen van toepassing is indien er 

sprake is van een bodemverontreiniging met asbest in (water)bodem, grond en baggerspecie, waarbij asbest 

aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen), worden de locatiespecifieke 

risico’s ingedeeld in twee categorieën: “géén onaanvaardbare risico’s” en “onaanvaardbare risico’s”. De locatie valt 

in de categorie “géén onaanvaardbare risico’s” als er geen kans op vezelemissie is. Dit komt voor in situaties waarbij 

het bij het actuele gebruik niet mogelijk is om met de asbestbodemverontreiniging in contact te komen of als blijkt 

dat in dergelijke situaties nooit gehalten aan asbest in de lucht zullen voorkomen die het Verwaarloosbaar 

Risiconiveau (VR) overschrijden. Dit betekent dat dan een beperkingenregistratie moet plaatsvinden. Het bevoegd 

gezag kan naast registratie aanvullend beheermaatregelen voorschrijven. De inhoud van de beheermaatregelen 

wordt door het bevoegd gezag bepaald. Als de inrichting of het gebruik van de locatie verandert, dienen de 

locatiespecifieke risico’s opnieuw te worden beoordeeld.  

 
  



De concentratie aan asbest in (water)bodem, grond of baggerspecie is bekend uit het uitgevoerde verkennend en/of 

nader onderzoek. De analyses moeten worden uitgevoerd conform de NEN 5707. Conform deze norm dient in de 

rapportage van de uitgevoerde analyses naast het onderscheid in amfibool en serpentijn asbest ook onderscheid te 

worden gemaakt in hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Dit laatstgenoemde onderscheid wordt gemaakt 

door het aangetroffen materiaal te vergelijken met referentiematerialen met bekende hechtgebondenheid. Uit 

praktijkmetingen is bekend dat er in het geval van een bodemverontreiniging met alleen hechtgebonden asbest in 

gehalten lager dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen), geen asbest in de lucht wordt aangetroffen boven de 

bepalingsondergrens. Om deze reden is het niet nodig verdere metingen te verrichten indien het gehalte aan 

hechtgeboden asbest minder dan 1.000 mg/kg d.s. (gewogen) bedraagt.  

 

 

 

Er dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden getroffen op dat deel van de locatie waar sprake is van 

onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de aanwezigheid van de bodemverontreiniging met asbest. Met “spoedig” 

wordt in dit kader bedoeld dat de sanering binnen 4 jaar na het afgeven van de beschikking ernst en spoed moet 

aanvangen. De consequenties van de risicobeoordeling conform het onderhavige "protocol asbest" worden door het 

bevoegd gezag vastgelegd in een beschikking “ernst en spoed”. In paragraaf 5.2 van de Circulaire bodemsanering 

2009, zijn aandachtspunten voor de inhoud van een dergelijke beschikking opgenomen. 

 

Asbest in puin 

Voor asbest in puin geldt een maximale samenstellingswaarde van 100 mg/kg d.s. (Regeling bodemkwaliteit, 13 

december 2007). Het betreft een gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool 

asbest). Het betreft hierbij puin waaraan niet opzettelijk asbest is toegevoegd, anders geldt een norm van 0 mg/kg 

d.s.   

 

  



Berekening asbestconcentratie 

Op basis van de bij de inspectie verzamelde materialen en de analyses van de verzamelmonsters kan aan de hand van 

de volgende formule uit de NEN 5707/5897 de asbestconcentratie per inspectiepunt worden bepaald.  

 

Cgr= M x % I (V x n x E (x ds)) 

waarbij:  

Cgr = asbestconcentratie fractie groter dan 16 millimeter  

M = massa asbestverdacht materiaal in mg  

% = gemiddeld % asbest in materiaal 

V = volume gegraven inspectiegat  

n = stortgewicht grond  

E = inspectie efficiëntie  

ds = droge stof gehalte bepaald doormiddel van veldmeting* 

* op het analysecertificaten van Search staat bij de materiaal monsters eveneens een gehalte droge stof, dit is echter het droge stofgehalte van 

het materiaal en is voor deze calculatie niet relevant 

 

Voor de totale asbestconcentratie (Ctot) dient het gehalte van de fractie groter dan 16 millimeter (Cgr) opgeteld te 

worden met de concentratie die door het laboratorium in de grondmonsters aangetroffen wordt (Cf). 

 Asfaltonderzoek 

Bij een PAK-gehalte van meer dan 250 mg/kg d.s. geeft de PAK-marker een positieve uitslag, wat aangeeft dat het 

asfalt teerhoudend is. Asfalt is herbruikbaar als het PAK-gehalte minder is dan 75 mg/kg d.s. Om vast te stellen of het 

asfalt herbruikbaar is, dient als de PAK-marker geen uitsluitsel geeft, aanvullend een DLC- of HPLC-analyse uitgevoerd 

te worden.  

 Het aantal te analyseren monsters is afhankelijk van het af te voeren tonnage. Het tonnage wordt geschat op basis 

van oppervlakte en te frezen diepte / op te breken dikte. Het aantal te analyseren monsters per partij wordt volgens 

onderstaande tabel bepaald. 

Tabel 2: onderzoeksopzet DLC-analyses 

Tonnage van de te onderzoeken partij  Minimum aantal uit te voeren analyses * Partij kleiner dan 25 ton (ca. 12 – 15 
m³, ca. 1 volle vrachtwagen), afkomstig 
van één werk en aantoonbaar teervrij 
(PAK (10 VROM) < 250 mg/kg d.s.). 

0 – 25 

25 – 100 

100 – 500 

500 – 1000  

tot elke 1000 ton meer 

PAK-marker onderzoek voldoet* 

1 analyse** 

2 analyses** 

3 analyses** 

1 analyse** extra 

** DLC- en/of HPLC-analyse 

  

 Hierbij worden mengmonsters van boorkernen samengesteld van gelijksoortige teervrije lagen. Hoe uniformer de 

constructie is, hoe meer boringen tot één mengmonster kunnen worden samengevoegd 



Waterbodemonderzoek 

Waterbodems zijn overgeheveld van de Wet bodembescherming naar de Waterwet, omdat het type verontreiniging 

van een waterbodem verschilt van die van de landbodem. Waterbodems zijn veelal diffuus verontreinigd en 

onderhevig aan zogenoemde ‘herverontreiniging’. Daarnaast speelt ook een rol dat de drijvende kracht voor de 

aanpak van waterbodems veelal onderhoud en herinrichting is en niet zozeer milieuhygiënisch herstel. Een derde 

argument is dat het saneren van de waterbodem vrijwel altijd door de beheerder wordt uitgevoerd, terwijl 

landbodems veelal door derden worden gesaneerd. 

 

De kwaliteit van de waterbodem wordt bepaald aan de hand van de Regeling bodemkwaliteit (Artikel 4.10.3). In het 

generieke kader is de waterbodemkwaliteit onderverdeeld in de klassen “AW2000”, “klasse A”, “klasse B” en “niet 

toepasbaar”. Deze klassenindeling vervangt de klassenindeling uit de Vierde Nota Waterhuishouding. In onderstaand 

figuur is de klassenindeling voor waterbodems gegeven. 

 
 

 

 

 
De Maximale waarden voor de klasse A en de Maximale waarden voor de klasse B geven de bovengrens aan van de 

kwaliteit. Wanneer de maximale waarde voor B wordt overschreden, mag deze partij baggerspecie binnen het 

generieke kader niet worden toegepast. De bovengrens voor klasse B is tevens de interventiewaarden voor 

waterbodems. 

 

Bij het toepassen van grond en baggerspecie wordt alleen getoetst aan de actuele kwaliteit van de ontvangende 

waterbodem. Hier is het uitgangspunt dat de kwaliteit van de ontvangende waterbodem niet verslechtert. Een partij 

grond of baggerspecie kan als waterbodem worden hergebruikt wanneer de kwaliteitsklasse van de toe te passen 

grond of baggerspecie gelijk aan of schoner is dan de kwaliteit van de ontvangende bodem. 

 
Bij de toetsing van de analyseresultaten worden de gemeten gehaltes van de geanalyseerde parameters gecorrigeerd 

naar standaard bodem (10% organisch stof en 25% lutum). Voor de kwaliteit van de toe te passen materialen wordt 

verwezen naar de verruimde toetsing uit artikel 4.2.2 lid 4 van de Regeling bodemkwaliteit. Voor de kwaliteit van de 

ontvangende bodem wordt verwezen naar artikel 4.10.3 RBK. 

 

 

Regeling bodemkwaliteit  
Artikel 4.10.3. Vaststellen kwaliteitsklassen van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 
o   1. Voor het vaststellen van de kwaliteitsklasse van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt een correctie op 
de gemeten gehalten lutum en organisch stof uitgevoerd volgens de rekenregels in onderdeel III van bijlage G. 
o   2. De bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse A, indien de rekenkundige 
gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de achtergrondwaarden 
overschrijden, maar niet de maximale waarden voor kwaliteitsklasse A. Om te bepalen of er sprake is van een overschrijding van de 
achtergrondwaarden is artikel 4.2.2, vierde, vijfde en achtste lid, van overeenkomstige toepassing. 
o   3. De bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt uitgedrukt in kwaliteitsklasse B, indien de rekenkundige 
gemiddelden van de gehalten van de gemeten stoffen in de bodem of in de bodemkwaliteitszone de maximale waarden voor 
kwaliteitsklasse A overschrijden, maar niet de maximale waarden voor kwaliteitsklasse B. 

vrij toepasbaar klasse A klasse B niet toepasbaar 

AW2000 HVN Rijntakken  
P95 

Interventiewaarde 
waterbodem 
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Conclusies en advies 

De familie Lemkes is voornemens om een nieuwe woning te realiseren op de locatie naast 
Waalbandijk 45 te Ophemert. Dit voornemen is echter in het huidige bestemmingplan niet 
toegestaan. Om deze reden wordt een bestemmingsplanwijziging opgesteld.  
 
Het plan kan worden uitgevoerd als duidelijk is dat het plan niet in strijd is met de Wet 
natuurbescherming, het beleid van het Gelders Natuurnetwerk en overig provinciaal 
natuurbeleid (Gelderse Ontwikkelingszone). Daarom is inzicht gewenst in de aanwezigheid van 
beschermde gebieden en beschermde soorten binnen de invloedsfeer van het plangebied en de 
effecten hierop. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In dit hoofdstuk staan de 
conclusies uit de Natuurtoets beschreven. Tevens is aangegeven of volgens de Nederlandse 
wetgeving en het beleid vervolgstappen aan de orde zijn.  
 

Beschermde gebieden 
Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn binnen de invloedssfeer van het plan aanwezig. Als 
gevolg van het voornemen is er mogelijk sprake van een toename in stikstofdepositie. De 
mogelijke toename in stikstofdepositie van de gebruiksfase dient te worden berekend middels 
het rekenprogramma Aerius-calculator. De aanlegfase is met de inwerkingtreding van de Wet 
stikstofreductie en natuurverbetering op 1 juli 2021 (in werking als bestemmingsplan wordt 
vastgesteld) vergunningvrij wat stikstof betreft. Een Aerius-berekening geeft inzicht of er mogelijk 
een extern effect van stikstofdepositie optreedt voor de hiervoor gevoelige habitattypen die in 
nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken aanwezig zijn. Zonder deze informatie kan niet met 
zekerheid gesteld worden dat de gebiedsbescherming de uitvoering van het plan niet belemmert.  
 

Gebieden vallend onder het GNN en de GO bevinden zich niet binnen het plangebied. Hierdoor 
vindt er geen beoordeling plaats van de gevolgen voor GNN en GO (in de provincie Gelderland is 
geen externe werking van toepassing op het provinciale natuurbeleid). Het beleid ten aanzien 
van het GNN en de GO staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
 
Tabel 1. Overzicht conclusies, advies en vervolgstappen gebiedsbescherming.  

 Natura 2000 GNN en GO 

Aanwezig binnen de 
invloedssfeer? 

Ja  Ja 

Effecten? Mogelijk 
n.v.t, geen toetsing externe 
werking 

Vereiste 
vervolgstappen aan de 
orde? 

Ja, berekening in Aerius 
Calculator 

Nee 

Is het plan uitvoerbaar 
in het kader van de 
gebiedsbescherming? 

Mogelijk, afhankelijk van 
uitkomsten Aerius 

Ja 

 
Beschermde soorten 
Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) de 
volgende in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten aanwezig zijn en/of 
mogelijk verwacht worden in het plangebied: 

- Vogels met jaarrond beschermd nesten – steenuil (mogelijk haag in noordrand essentieel 
leefgebied); 

- Overige vogelsoorten (mogelijk nestplaatsen in haag in noordrand); 
- Zoogdieren – wezel (mogelijk verblijfplaatsen in haag in noordrand 
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In Tabel 2 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten 

heeft voor het voorliggende plan. Aangegeven is of er sprake is van een overtreding van de Wet 

Natuurbescherming en, indien noodzakelijk, onder welke voorwaarden het plan uitvoerbaar is.  

Tabel 2. Overzicht conclusies en vervolgstappen soortbescherming. 

Soort 
(groep) 

Vogelsoorten met 
jaarrond 

beschermde nesten  
[Steenuil] 

 
Overige 

broedvogels 

Zoogdieren  
[wezel] 

 

Essentieel 
leefgebied in 
plangebied? 

Mogelijk haag in 
noordrand 

essentieel onderdeel 
functionele 

leefomgeving 

 
Mogelijk nesten 

in haag in 
noordrand 

Mogelijk 
verblijfplaatsen in 

haag in 
noordrand  

Is er sprake van 
een overtreding? 

Nee, mits uit nader 
onderzoek blijkt dat de 
haag geen onderdeel 

uitmaakt van de 
functionele 

leefomgeving van 
steenuil, OF 

 
er een goed 

functionerend 
alternatief wordt 

aangeboden voordat 
eventueel de haag 
wordt verwijderd 

Nee, mits 
maatregelen 

worden genomen 
om verstoren van 
broedgevallen te 

voorkomen 

Mogelijk, nader 
onderzoek is 

nodig om 
aanwezigheid 

verblijfplaatsen 
uit te sluiten 
indien haag 

verwijderd wordt 

Is een ontheffing 
noodzakelijk 

Nee, mits haag geen 
onderdeel functionele 

leefomgeving, OF  
 

er is goed 
functionerend 

alternatief voor 
eventuele verwijdering 

haag 
 

N.v.t. 

Ja, indien 
aanwezigheid is 
aangetoond en 
de haag wordt 

verwijderd 

Is het plan 
uitvoerbaar?  

Ja, mits mitigerende 
maatregelen worden 
toegepast (enkel bij 

aangetoonde 
aanwezigheid 

steenuil in directe 
omgeving 

noodzakelijk) 

Ja  

Ja, de 
verwachting is 

dat een 
eventueel 
benodigde 
ontheffing 

verleend wordt 
met aanvullende 

maatregelen  
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Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader in Bijlage 1 staat 

het wetsartikel uitgeschreven. De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig 

vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is verantwoordelijk 

voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De familie Lemkes is voornemens om een nieuwe woning te realiseren op de locatie naast 
Waalbandijk 45 te Ophemert. Dit voornemen is echter in het huidige bestemmingplan niet 
toegestaan. Om deze reden wordt een bestemmingsplanwijziging opgesteld.  
 
Ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, dienen te worden beoordeeld op de 
uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving. Er dient onderzocht te worden of het 
plan effect heeft op beschermde soorten of beschermde gebieden (Wet natuurbescherming; 
Wnb en provinciaal natuurbeleid). Ontwikkelingen mogen niet zonder meer plaatsvinden indien 
deze negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit 
kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 
samenhangende consequenties. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In deze 
rapportage zijn de resultaten van de Natuurtoets beschreven en wordt antwoord gegeven of het 
plan uitvoerbaar is. 
 
In Figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven ten opzichte van de omgeving van het 
plangebied.  
 

 
Figuur 1.1: Ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Pdok, 2021. 



Natuurtoets 
Waalbandijk naast 45 Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
25 juni 2021 revisie 00 
Fam. Lemkes 

 
 
 

Blad 2 van 21 

 

 
 

1.2 Planvoornemen 

De initiatiefnemer is voornemens om een woning te bouwen binnen het plangebied. 
Een impressie van het voornemen is nog niet bekend. 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van het voorgenomen 
plan met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden, het 
Natuurnetwerk Nederland en overig provinciaal natuurbeleid) en het bepalen of het plan 
uitvoerbaar is.  
 
De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing: 

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied wettelijk/beleidsmatige beschermde 
natuurgebieden (zoals NNN en/of Natura 2000) voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de 
gevolgen hierop? Zijn vervolgstappen aan de orde? 

- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten komen voor in het 
beïnvloedingsgebied van het plan? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling die mogelijk 
gemaakt worden door het plan effecten plaats op deze soorten en worden daarbij 
verbodsbepalingen overtreden? Zijn vervolgstappen aan de orde? 

- Is het plan uitvoerbaar, met aanvullende voorwaarden uitvoerbaar of zijn verdere 
vervolgstappen aan de orde? 

 
Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de 
leeswijzer).  
 
In de Wet natuurbescherming is de bescherming geregeld van houtopstanden. Er zijn in het 
plangebied geen houtopstanden aanwezig die vallen onder de bescherming van de wet 
natuurbescherming; de Wnb - houtopstanden geldt niet voor onder andere fruitbomen en 
windschermen om boomgaarden. Daarom wordt in deze natuurtoets niet ingegaan op 
houtopstanden. 

1.4 Leeswijzer 

De Natuurtoets is als volgt opgebouwd: 
- De Natuurtoets begint met de conclusies en adviezen gedestilleerd uit de resultaten van 

voorliggende Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Natuurtoets en het planvoornemen; 
- Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de relevante ecologische waarden en de 

beschermde gebieden en soorten in (de omgeving) van het plangebied; 
- Hoofdstuk 5 toetst het plan aan de Wet natuurbescherming en het provinciaal 

natuurbeleid. 
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2 Wettelijk kader 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de gebiedsbescherming (paragraaf 2.2) en de 
soortenbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets. 

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden.  
 
In de Wet natuurbescherming is de bescherming geregeld van houtopstanden. De kern wordt 
gevormd door een herbeplantingsplicht ingeval houtopstanden worden geveld. Dit onderdeel 
wordt – zoals aangegeven in paragraaf 1.3- in deze natuurtoets niet meegenomen. 
 
Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN) en overig provinciaal natuurbeleid. De 
bescherming van het NNN en overig provinciaal natuurbeleid verloopt via het ruimtelijke 
ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen).  

2.2 Gebiedsbescherming 

2.2.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en/of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.2.2 Provinciaal natuurbeleid 

2.2.2.1 Natuurnetwerk Nederland; Gelders Natuurnetwerk 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een stelsel van ecologisch hoogwaardige 
natuurgebieden. Dit is onderdeel van de actieve soortbescherming uit de Wet 
natuurbescherming; bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding 
te brengen. Om dit te realiseren is in de Wnb art. 1.12, lid 2 vastgelegd dat de provincies zorgen 
voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd Natuurnetwerk Nederland. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen 
natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende 
natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van 
al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk Nederland. Het NNN is 
een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt 
voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun 
waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
 
In de provincie Gelderland heet het NNN het Gelders Natuurnetwerk (GNN). In de 
Geconsolideerde Omgevingsverordening (december 2018) zijn regels voor het NNN opgenomen. 
In Artikel 2.39 zijn regels opgenomen voor het GNN. Voor de natuurgebieden die behoren tot het 
GNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe . Het ‘nee, tenzij’-principe betekent in de provincie 



Natuurtoets 
Waalbandijk naast 45 Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
25 juni 2021 revisie 00 
Fam. Lemkes 

 
 
 

Blad 4 van 21 

 

Gelderland dat in het GNN nieuwe bestemmingen anders dan natuur niet mogelijk zijn als deze 
een significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied, 
tenzij daarmee een zwaarwegend belang gediend is en er geen reële alternatieven voorhanden 
zijn. In dat geval moet de schade zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van 
mitigerende maatregelen en moet de resterende schade gecompenseerd worden. De 
overblijvende effecten moeten in de provincie Gelderland gelijkwaardig worden gecompenseerd 
in overeenstemming met bijlage 8 Gelijkwaardige natuurbeheertypen (Geconsolideerde 
Omgevingsverordening (december 2018)). De mogelijkheden voor compensatie staan in de 
artikelen 2.43-2.46 uiteengezet. Afwijkend van het bovenstaande geldt in het GNN dat de 
volgende gebieden met de natuurbeheertypen niet anders bestemd mogen worden: bron, 
gemaaid rietland, hoogveen, trilveen en zwak gebufferd ven (Artikel 2.39, lid 2). In Artikel 2.40, 
van de Geconsolideerde Omgevingsverordening zijn regels opgenomen voor gronden die geheel 
omsloten worden door het Gelders natuurnetwerk. Voor deze gronden zijn tevens niet alle 
activiteiten/bestemmingen zonder meer mogelijk.  
 
Het regime ter bescherming van het NNN kent in de provincie Gelderland geen externe werking. 
Dit houdt in dat alleen wanneer er binnen de grenzen van het GNN gewerkt wordt, de effecten 
beoordeeld en eventueel gecompenseerd dienen te worden. Effecten als gevolg van de 
activiteiten die ontstaan op GNN-gebieden die buiten de plangrenzen liggen (externe effecten), 
hoeven derhalve niet gecompenseerd te worden.  

2.2.3 Groene ontwikkelingszone 

In de provincie Gelderland zijn een aantal gebieden aangewezen als Groene ontwikkelingszone 
(GO). Een GO-gebied betreft een gebied met een andere bestemming dan natuur dat ruimtelijk is 
vervlochten met het Gelders natuurnetwerk, waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden 
voor winterganzen. Binnen deze gebieden geldt dat zowel bij nieuwvestiging als bij een 
grootschalige uitbreiding er, naast een goede landschappelijk inpassing, sprake moet zijn van een 
per saldo substantiële versterking van de kernkwaliteiten van de Groene ontwikkelingszone. In de 
Geconsolideerde Omgevingsverordening (december 2018) zijn in Artikel 2.52 regels opgenomen 
voor de omgang met gebieden die aangewezen zijn als Groene ontwikkelzone. 
Voorop staat dat de kernkwaliteiten van de GO-gebieden niet aangetast mogen worden. Is dit 
toch het geval dan kan onder bepaalde voorwaarden (inclusief compensatie, groot belang etc.) 
een ontwikkeling mogelijk gemaakt worden (zie ook paragraaf 2.6.3 van de Geconsolideerde 
Omgevingsverordening (december 2018). 
 
In Artikel 2.54 zijn regels opgenomen die betrekking hebben op de kap en compensatie van in de 
Wnb-beschermde houtopstanden binnen Groene ontwikkelingszones. Een dergelijke kap is alleen 
mogelijk als wordt voorzien in een extra compensatie voor het areaal bos dat verloren gaat. In 
het artikel worden voorwaarden aan de compensatie uiteengezet. 
 
Het regime ter bescherming van de GO kent evenals het GNN geen externe werking. 

2.3 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn, met uitzondering van vogels;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   
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De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. Bij voorliggende toetsing wordt tevens beoordeeld of soorten met jaarrond 
beschermde nesten categorie 1 t/m 5 aanwezig zijn in het plangebied.  
 
Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet voor een aantal vogelsoorten, indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt (zie artikel 
3.1 in tekstkader in de bijlage).  
 
Indien bij het voornemen het overtreden van verbodsbepalingen in artikel 3.1 niet kan worden 
uitgesloten, kan onder bepaalde voorwaarden gewerkt worden conform een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het aanvragen van een 
ontheffing bij de provincie, waarin het voornemen plaatsvindt, noodzakelijk. De grond waarop 
een ontheffing kan worden verleend, verschilt per categorie.  
 
Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In 
tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet 
opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding.  
 
Indien bij het voornemen het overtreden van verbodsbepalingen in artikel 3.5 niet kan worden 
uitgesloten, kan onder bepaalde voorwaarden gewerkt worden conform een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het aanvragen van een 
ontheffing bij de provincie, waarin het voornemen plaatsvindt, noodzakelijk. De grond waarop 
een ontheffing kan worden verleend, verschilt per categorie.  
 
Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in artikel 3.10, bijlage A en B van de Wnb, zie 
ook Bijlage tabel B(1 en 2) en C van voorliggende rapportage. Voor soorten in bijlage A geldt een 
verbod op opzettelijk doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste 
voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op 
opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In tegenstelling 
tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan.  
 
Indien bij het voornemen het overtreden van verbodsbepalingen in artikel 3.10 niet kan worden 
uitgesloten, kan onder bepaalde voorwaarden gewerkt worden conform een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het aanvragen van een 
ontheffing bij de provincie, waarin het voornemen plaatsvindt, noodzakelijk. De grond waarop 
een ontheffing kan worden verleend, verschilt per categorie. Het voorgaande geldt echter niet 
indien de soorten zijn vrijgesteld door het bevoegd gezag. 
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Bij voorliggende toetsing is de provincie Gelderland bevoegd gezag. In de provincie Gelderland 
zijn in tegenstelling tot de landelijke vrijgestelde soorten van artikel 3.10 onderdeel A (zie 
Regeling Natuurbescherming, Bijlage 13) enkele soorten als de bunzing, hermelijn en wezel niet 
vrijgesteld. Zie Tabel B (2) in Bijlage 1 voor de uitzonderingen. Voor deze soorten dient bij een 
overtreding van de verbodsbepalingen uit artikel 3.10 gewerkt te worden conform een door het 
ministerie goedgekeurde gedragscode of dient een ontheffing aangevraagd te worden. In de 
provincie geldt voor de overige landelijk vrijgestelde soorten, ook een vrijstelling. Voor deze 
soorten geldt enkel de zorgplicht. 
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3 Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek zoals deze gehanteerd is bij voorliggende Natuurtoets. De 
methodiek wordt hieronder beschreven per onderdeel van de natuurtoets, beginnend met 
Natura 2000-gebieden (paragraaf 3.2), provinciaal natuurbeleid vanuit het GNN en de GO 
(paragraaf 3.3) en soortenbescherming (paragraaf 3.4). Daarna wordt aangegeven hoe deze 
gegevens in een effectbeoordeling leiden tot de conclusies van de Natuurtoets over de 
uitvoerbaarheid van het plan (paragraaf 3.5).  

3.1 Algemeen 

1. Bureaustudie naar de aanwezige beschermde gebieden (Natura 2000, GNN, Groene 
ontwikkelingszone) en beschermde soorten in/nabij het plangebied; 

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde natuurwaarden 
(beschermde soorten, Natura 2000, GNN).  

 
Onderstaand wordt per natuuraspect de methodiek en beoordeling uiteengezet. De methodiek 
voor Natura 2000 is beschreven in paragraaf 3.2 en de methodiek voor het provinciaal beleid is 
uiteengezet in paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 wordt de methodiek betreffende beschermde 
soorten uiteengezet en in paragraaf 3.5 wordt aangeduid hoe beoordeeld wordt of het plan 
uitvoerbaar is. 

3.2 Natura 2000 

Bureaustudie Natura 2000-gebieden 
Voor de Natura 2000-gebieden is middels de digitale kaartenviewer van de provincie, de 
gebiedendatabase op de website van het ministerie van LNV (natura2000.nl) en/of via AERIUS 
Calculator geïnventariseerd waar de Natura 2000-gebieden liggen ten opzichte van het 
plangebied. De instandhoudingsdoelstellingen zijn afgeleid uit de aanwijzingsbesluiten voor de 
Natura 2000-gebieden en worden geraadpleegd op de site van het ministerie van LNV. 
 
Effectbepaling en beoordeling 
Voor Natura 2000-gebieden wordt globaal beoordeeld of significant negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten.  
 
Mogelijk effecten op de instandhoudingsdoelen kunnen ontstaan wanneer sprake is van: 

• verandering oppervlakte leefgebied soorten of oppervlakte habitattypen met 
instandhoudingsdoel; 

• verandering kwaliteit leefgebied soorten of kwaliteit habitattypen met 
instandhoudingsdoel; 

• verandering populatieomvang soorten. 
 
Vervolgens wordt aangegeven of vervolgstappen in het kader van de bescherming van Natura 
2000 aan de orde zijn. 

3.3 Gelders natuurnetwerk (GNN) en Groene ontwikkelingszone (GO) 

Bureaustudie  
Voor het GNN en de GO is middels de digitale kaartenviewer van de provincie geïnventariseerd 
waar het plangebied ligt ten opzichte van deze aangewezen waardevolle natuurgebieden. 
Middels de natuurbeheertypen-kaart is bepaald welke natuur- en ambitiebeheertypen 
aangewezen zijn voor de GNN-gebieden.  
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Terreinbezoek  
Indien het planvoornemen binnen GNN en/of GO ligt, wordt in het terreinbezoek aandacht 
besteed aan mogelijke effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. Bij het 
terreinbezoek wordt een inschatting gemaakt wat de effecten van het voornemen zijn op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende gebied of de effecten op soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen. 
 
Effectbepaling en beoordeling 
Indien het planvoornemen binnen GNN ligt, is beoordeeld wat de (mogelijke) effecten zijn op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de aanwezige GNN-gebieden. Voor een GNN-gebied (en 
ecologische verbindingen) geldt dat de wezenlijke kenmerken en waarden van dat gebied niet 
mogen worden aangetast, ook mogen de gestelde ambities niet belemmerd worden. De 
beoordeling vindt plaats aan de hand van de onderstaande aspecten: 

• Uitwisselingsmogelijkheden (doel 'verbinden'); 

• Natuurlijke eenheid en aaneengeslotenheid (doel 'vergroten'); 

• Kwaliteit van het GNN en van leefgebied van soorten (doel 'kwaliteitsverbetering).  
 
De kwaliteit wordt onder andere bepaald door de natuur- en ambitiebeheertypen, natuurdoelen 
en -kwaliteit, geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de 
kwaliteit van de bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de 
landschapsstructuur en de belevingswaarde. De wezenlijke kenmerken en waarden voor de GNN-
gebieden zijn per gebied vastgelegd in Bijlage 5 van de Geconsolideerde Omgevingsverordening 
(december 2018) en zijn geraadpleegd via de interactieve kaartenviewer van de provincie. 
 
De mogelijke effecten op het GNN zijn indien aan de orde kwantitatief (oppervlakteverlies) en/of 
kwalitatief (overige aspecten) beoordeeld. 
 
Indien het planvoornemen binnen GO ligt, is eveneens beoordeeld wat de (mogelijke) effecten 
zijn op de wezenlijke kenmerken en waarden van de aanwezige gebieden binnen de GO. De 
wezenlijke kenmerken en waarden van de GO zijn eveneens per gebied vastgelegd in Bijlage 5 
van de Geconsolideerde Omgevingsverordening (december 2018) en tevens geraadpleegd via de 
interactieve kaartenviewer van de provincie.  

3.4 Beschermde soorten 

Bureaustudie  
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond het plangebied, is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. Bij het 
raadplegen van NDFF is nagegaan of er in de periode 2016-2021 beschermde soorten zijn 
aangetroffen in of nabij het plangebied en of deze zijn ingevoerd door derden. Een dergelijke 
tijdsperiode biedt inzicht in de meest recente natuurgegevens in een gebied. In de Wet 
natuurbescherming worden bij ontheffingsverlening veldgegevens tot vijf jaar oud (voor soorten 
die onder artikel 3.10 vallen) gehonoreerd om de aanwezigheid van soorten aan te tonen. Voor 
soorten die vallen onder artikel 3.1 en 3.5 (Beschermingsregime Vogel- en Habitatrichtlijn) mag 
dit maximaal drie jaar zijn. Het zoekgebied voor het opvragen van de NDFF-data betreft een 
cirkelvormig zoekgebied rondom het plangebied met een straal van circa 2,5 kilometer. 
Zodoende worden ook alle mobiele soorten in beeld gebracht. Aan de hand van de resultaten van 
de bureaustudie is een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor 
zouden kunnen komen.  
 
In het bureauonderzoek is specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn, soorten van de 
Habitatrichtlijn en ‘andere’ beschermde soorten (welke niet in de provinciale vrijstellingslijst zijn 
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opgenomen). Bij vogels wordt met name speciale aandacht geschonken aan soorten met een 
jaarrond beschermd nest en die in het plangebied een essentieel leefgebied hebben. En 
algemene vogels die een nest hebben in het plangebied. 
 
Terreinbezoek 
Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemde bureaustudie is middels een 
terreinbezoek bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk 
gesteld kan worden. Deze beoordeling wordt gebaseerd op een combinatie van waarnemingen 
van soorten (zicht of sporen), de aangetroffen biotoopkenmerken en aanwezig geschikt habitat in 
het plangebied. Het gaat hierbij om een deskundigenoordeel aan de hand van het aangetroffen 
biotoop en habitatvoorkeur(en) van bepaalde soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele 
seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet kunnen worden waargenomen 
gedurende het terreinbezoek. Daarnaast is tijdens het terreinbezoek gesproken met de bewoners 
van het naastgelegen erf over de aanwezigheid van beschermde soorten. 
 
Essentieel leefgebied 
Bij de beoordeling van de aanwezige biotopen wordt ingeschat wat het belang is van het 
plangebied voor beschermde soorten. Hierbij wordt aangegeven of essentieel leefgebied in het 
plangebied aanwezig is. Wanneer essentieel leefgebied aanwezig is, kunnen mogelijk 
verbodsbepalingen overtreden worden. Voorbeelden van essentieel leefgebied zijn 
voortplantingsplaatsen, vaste schuil- en rustplaatsen (incluis overwinteringsplaatsen) en 
belangrijke verbindingszones die leefgebieden met elkaar verbinden. Door in beeld te brengen of 
essentieel leefgebied aanwezig is, kan beoordeeld worden in hoeverre deze aangetast wordt (en 
of sprake is van een overtreding van de Wnb). Ook wordt er beoordeeld of er sprake kan zijn van 
het incidenteel voorkomen van een soort in het plangebied of dat de soort in het plangebied 
verblijft of zich hierin verschuilt (dit kan de mate van verstoring of zelfs doding in beeld brengen). 
In dat laatste geval kunnen verbodsbepalingen uit de Wnb overtreden worden.  
 
Periode en methode terreinbezoek 
Op 10 juni 2021 is vanaf circa 17:00 uur een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig 
ecoloog van Antea Group bij licht bewolkt weer met een temperatuur van circa 26 °C. Tijdens het 
terreinbezoek is het plangebied te voet belopen. Bij het bekijken van vegetatie, omringende 
bebouwing, etc, is gebruik gemaakt van een verrekijker.  

3.5 Uitvoerbaarheid 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of het plan uitvoerbaar is, of dat vervolgstappen nodig zijn 
om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen procedure 
inzake de natuurwetgeving.  
 
Indien natuurwaarden significant dreigen te worden aangetast, is de activiteit/ontwikkeling niet 
zonder meer mogelijk. Een ontheffing of vergunning is dan noodzakelijk. Enkel wanneer in 
redelijkheid verwacht kan worden dat deze door het bevoegd gezag kunnen worden verleend, is 
het plan uitvoerbaar. Bijvoorbeeld in het geval van soortbescherming kan ontheffing worden 
verleend wanneer bij het betreffende plan voldaan is aan drie criteria: 

• Er vinden door de activiteiten geen wezenlijke effecten plaats op de gunstige staat van 
instandhouding van de soort(en); 

• Er zijn voor het plan geen alternatieven voor handen; 

• Voor het plan is een uit de wet geldend doel aan de orde.  
 
In voorliggende toetsing wordt een eerste scan gedaan of aan voorgaande voorwaarden voldaan 
wordt.  
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4 Resultaten  

In paragraaf 4.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het plangebied gegeven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 in gegaan op de ligging van beschermde gebieden (Wnb, GNN 
en GO) ten opzichte van het plangebied, waarna in paragraaf 4.3 resultaten weergegeven worden 
van de in het gebied aanwezige of verwachte beschermde soorten (uiteenzetting van de 
resultaten van de bureaustudie en het terreinbezoek). 

4.1 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied betreft een agrarisch perceel dat ligt ten oosten van Waalbandijk nr 45 te 
Ophemert (gemeente West Betuwe, Provincie Gelderland). De zuidzijde van het plangebied 
wordt begrensd door de Waalbandijk, de westzijde door het erf behorende bij Waalbandijk nr 45 
en de oost- en noordzijde door overige agrarische percelen. 
 
Het plangebied is in gebruik als laagstamboomgaard. In de noordrand bevindt zich een dichte 
haag. Bomen ontbreken binnen het plangebied ontbreken. Wel bevindt zich een hoog opgaande 
wilg net buiten het plangebied (tegen de zuidwesthoek aan). Overige vegetatie is zeer beperkt tot 
intensief onderhouden eentonige grasvegetatie onder en rondom de fruitboompjes. 
Aangenomen wordt dat de fruitboompjes intensief bespoten worden met pesticiden. 
Oppervlaktewater ontbreekt binnen het plangebied. In de watergang langs de noordrand van het 
plangebied stond geen water tijdens het terreinbezoek. Aan de oostzijde van het plangebied 
loopt de laagstamfruitboomgaard door. Het agrarisch perceel ten noorden van het plangebied 
wordt gebruikt als paardenweide. Ten zuiden van het plangebied ligt de Waalbandijk die het 
plangebied scheidt van het uiterwaardengebied daar ten zuiden van.  
 
In Figuur 4.1 is een impressie gegeven van het plangebied.  
 

  

  
Figuur 4.1a. Impressie van het plangebied. 

Westelijk deel plangebied bezien vanaf 
Waalbandijk. 

Oostelijk deel plangebied bezien vanaf 
Waalbandijk. 
houtwal. 

Fruitboompjes binnen plangebied. Haag in noordrand plangebied. 
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Figuur 4.1b. Impressie van het plangebied. 

4.2 Beschermde gebieden 

4.2.1 Natura 2000-gebieden 

Het plangebied ligt niet in Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied  
Rijntakken (deelgebied Waal) ligt op circa 40 meter afstand ten zuiden van het plangebied. Dit 
Natura 2000-gebied is beschermd als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.  
Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitat ligt hierbij op circa 100 meter afstand ten zuiden van 
het plangebied. Overige Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 15 kilometer afstand.  
 
In Figuur 4.2 is de ligging van Natura 2000 Rijntakken weergegeven ten opzichte van het 
plangebied. 
 

Westrand plangebied bezien vanuit N. 

Uiterwaarden ten Z. van plangebied. 
Zuidwesthoek (deels buiten) 
plangebied. 

Paardenweide ten N. van plangebied. 
Erf Waalbandijk nr 45 ten W. van 
plangebied. 

Directe omgeving ten NO. van 
plangebied. 
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Figuur 4.2. Globale ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied Rijntakken. In blauw gebied aangewezen 
onder de Vogelrichtlijn en in groen gebied aangewezen onder de Habitat- en Vogelrichtlijn. Bron: Pdok. 

4.2.2 Gelders natuurnetwerk (GNN) en Groene ontwikkelingszone (GO) 

In het plangebied is geen gebied beschermd onder het GNN en/of de GO aanwezig. Het 
dichtstbijzijnde GNN-gebied is op circa 30 meter ten zuiden van het plangebied gelegen.  
 
In Figuur 4.3 is de ligging van het GNN en de GO ten opzichte van het plangebied weergegeven.  
 

Figuur 4.3. Ligging plangebied t.o.v. het GNN (donkergroen) en de GO (lichtgroen). Bron: Kaartviewer 
Provincie Gelderland (Gelders Natuurnetwerk kernkwaliteiten). 
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4.3 Beschermde soorten 

4.3.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse 
beschermde soorten zijn waargenomen. Dit betreft de beschermde soorten genoemd in 
Habitatrichtlijn (bijlage IV onderdeel a en b) en de niet-vrijgestelde ‘andere soorten’ uit bijlage I 
(onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming alsook vogelsoorten met een jaarrond 
beschermd nest. De soorten zijn weergegeven in Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1. Overzicht van waargenomen beschermde soorten in de omgeving van het plangebied (met een 
zoekgebied 2,5km rondom het plangebied) die in het NDFF door derden zijn ingevoerd. De soorten zijn in te 
delen in Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B behorende bij artikel 3.10 en vogelsoorten met een jaarrond 
beschermd nest (JRB) en zijn aangegeven met een ‘X’ (NDFF, 2016-2021).  

 

Soortgroep Soort JRB HR A/B 

Vogels met een jaarrond 
beschermd nest 

Boomvalk X   

Buizerd X   

Gierzwaluw X   

Grote gele kwikstaart X   

Havik X   

Huismus X   

Kerkuil X   

Ooievaar X   

Ransuil X   

Roek X   

Slechtvalk X   

Sperwer X   

Steenuil X   

Wespendief X   

Zoogdieren 

Bever  X  

Bunzing   X 

Das   X 

Vleermuizen**  X  

Amfibieën Kamsalamander  X  

Reptielen Ringslang   X 

Insecten - Dagvlinders Geen waarnemingen    

Insecten - Libellen Rivierrombout  X  

Vissen Grote modderkruiper   X 

Planten Geen waarnemingen    

Overige soortgroepen Geen waarnemingen    

*Categorie 5 soorten worden enkel weergegeven indien deze voor voorliggende Natuurtoets van belang 

zijn. De afweging of er sprake is van een jaarrond beschermd nest uit categorie 5 wordt gemaakt bij de 
beschrijving van de resultaten van het terreinbezoek (paragraaf 4.3.2). 

**Vleermuizen: gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse 
vleermuis. 
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4.3.2 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Op basis van het terreinbezoek (eventueel in combinatie met de bureaustudie) wordt per 
soortgroep ingegaan op de eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het 
plangebied.  
 
Afbakening relevante soorten  
Aangezien het plangebied geheel gecultiveerd is, geen open water bevat en het 
verspreidingsgebied van een aantal soorten niet tot aan Ophemert en omgeving loopt, zijn niet 
alle biotoop-kritische (sub)soortgroepen relevant. Zo zijn er onder andere op basis van het 
terreinbezoek geen effecten (overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wnb) aan de orde op 
de beschermde (sub)soortgroepen: vlinders, libellen, haften  kevers, weekdieren, vissen, 
zeezoogdieren en planten. Er is voor deze soort(groep)en geen essentieel leefgebied in het 
plangebied. Effecten zijn op voorhand uitgesloten.  

 
De overige soortgroepen worden hierna beschreven: vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen.  
 
Vogels  
Soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1 t/m 4)  
Zoals blijkt uit de bureaustudie is een aantal vogelsoorten waargenomen in de omgeving van het 
plangebied waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en waar bij verwijdering of 
aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd.  
Nesten van vogelsoorten met jaarrond beschermd nest (jrb-nesten) zijn niet aangetroffen binnen 
het plangebied. Op 100 meter ten noorden van het plangebied bevindt zich een nest van 
ooievaar. Tijdens het terreinbezoek was deze bezet (drie halfwas jongen op nest aanwezig). De 
bebouwing op het erf van Waalbandijk nr 45 is mogelijk geschikt voor huismus om in te broeden. 
Volgens de bewoners zijn huismussen periodiek wel aanwezig op het erf (komen op strooivoer af) 
maar broeden ze niet onder het dak. Tevens zijn hier geen geschikte broedplaatsen voor overige 
gebouwbroedende soorten als gierzwaluw, kerkuil, slechtvalk en steenuil. Voorts zijn er geen 
takkennesten geschikt voor roofvogels, ransuil en roek aanwezig in de directe omgeving van het 
plangebied.  
Het plangebied kan wel deel uitmaken van de functionele leefomgeving van deze vogels. 
Verwacht wordt dat het plangebied, gezien de beperkte grootte, beperkte 
voedselbeschikbaarheid (o.a. door pesticidegebruik) en meer geschikt alternatief 
foerageergebied in de omgeving geen essentieel onderdeel uitmaakt van de functionele 
leefomgeving van in de omgeving broedende soorten, uitgezonderd mogelijk dat van steenuil. 
Deze soort is aangetroffen op een boerenerf circa 250 meter ten oosten van het plangebied. 
Ondanks het gebruik van pesticiden binnen het plangebied kunnen onderdelen van het 
plangebied toch van (essentieel) belang zijn voor steenuil. De steenuil jaagt graag op kort 
(gehouden) grasland en de haag in de noordrand zou als bron kunnen dienen voor insecten en 
muizen.  
 
Gevolgen van het plan op vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (ooievaar en steenuil) 
wordt in Hoofdstuk 5 behandeld.  
 
Soorten met mogelijk een jaarrond beschermd nest (categorie 5) 
Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.  
Dit laatste is op het plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5 soorten te 
verwachten die zeldzaam zijn in de omgeving of onvoldoende nestgelegenheden hebben in de 
omgeving. Derhalve zijn er geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die 
jaarronde bescherming rechtvaardigen.  
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Overige vogelsoorten (artikel 3.1) 
De haag in de noordrand van het plangebied biedt een geschikt broedbiotoop voor enkele 
algemeen voorkomende soorten zoals winterkoning, heggenmus en merel.  
 
Gevolgen van het plan op overige vogelsoorten wordt in Hoofdstuk 5 behandeld.  
 
Zoogdieren 
Vleermuizen 
Zoals blijkt uit de bureaustudie is een aantal soorten vleermuizen waargenomen in de omgeving 
van het plangebied. Gebouwbewonende vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, 
onder dakbetimmering, achter boeiborden of op zolders. Boombewonende vleermuizen 
verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote bomen.  
 
Er is binnen het plangebied geen opgaande vegetatie aanwezig die geschikt zou kunnen zijn als 
vaste rust- en verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Tevens is er geen bebouwing 
aanwezig. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen is hierdoor uitgesloten. 
 
Daarnaast zou het plangebied onderdeel uit kunnen maken van foerageergebied en/of 
vliegroutes. Opgaande vegetatie binnen het plangebied betreft voornamelijk fruitboompjes. Deze 
worden intensief bespoten met insecticiden en verwacht kan worden dat er beperkt voedsel in 
de vorm van vliegende insecten aanwezig zijn binnen het plangebied (de haag in de noordrand 
van het plangebied vormt een te kleine voedselbron aan insecten om als essentieel te kunnen 
beschouwen). De aanwezigheid van voor vleermuizen essentieel foerageergebied wordt hierdoor 
op voorhand uitgesloten.  
Vleermuizen kunnen gebruik maken van de opgaande lijnelementen in en langs de randen van 
het plangebied als vliegroute. Gezien de aanwezigheid van geschikte alternatieven in de 
omgeving worden essentiële vliegroutes voor vleermuizen binnen het plangebied uitgesloten.  
 
Overige zoogdieren 
Zoals blijkt uit de bureaustudie zijn bever, bunzing en das waargenomen in de omgeving van het 
plangebied. 
 
Bevers verblijven in oevers. Deze bevinden zich niet binnen het plangebied. Dichtstbijzijnde 
mogelijk geschikte oevers bevinden zich in de strang in de uiterwaarden ten zuiden van de 
Waalbandijk. Bevers voeden zich ook wel met cultuurgewassen, zoals fruit. Tijdens het 
terreinbezoek zijn geen wissels binnen het plangebied en directe omgeving (over de Waalbandijk) 
aangetroffen die duiden op (frequent) bezoek van bevers aan het plangebied. De aanwezigheid 
van essentieel leefgebied voor bever binnen het plangebied wordt hierdoor uitgesloten. 
 
Het cultuurlandschap waar het plangebied onderdeel van uitmaakt, is geschikt voor bunzing. 
Tijdens het terreinbezoek zijn geen verblijfplaatsen aangetroffen binnen het plangebied en 
worden daardoor uitgesloten. Het plangebied kan wel onderdeel uitmaken van het 
foerageergebied. Gezien de beperkte grootte van het plangebied (< 1 hectare) in combinatie met 
de beperkte aanwezigheid van landschapselementen, is de aanwezigheid van voor bunzing 
essentieel foerageergebied uitgesloten. 
 
Voor das is het plangebied mogelijk geschikt als leefgebied. Tijdens het terreinbezoek is de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen in het plangebied en directe omgeving uitgesloten. Het 
plangebied kan wel onderdeel uitmaken van het foerageergebied. Gezien de beperkte grootte 
van het plangebied (< 1 hectare) is de aanwezigheid van voor das essentieel foerageergebied 
uitgesloten. 
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Uit de bureaustudie is de aanwezigheid van steenmarter en wezel niet naar voren gekomen. 
Steenmarter kan verwacht worden in het cultuurlandschap waar het plangebied onderdeel van 
uitmaakt. Voor deze soort is het voorkomen van verblijfplaatsen en essentieel foerageergebied, 
gelijk aan bunzing en das, uitgesloten binnen het plangebied.  
Voor wezel kan de aanwezigheid van verblijfplaatsen echter niet uitgesloten worden. De 
bewoners van Waalbandijk nr 45 gaven tijdens het terreinbezoek aan dat de kat recentelijk een 
wezel had buitgemaakt. Tijdens het terreinbezoek zijn meerdere muizenholen aangetroffen 
binnen het plangebied. Deze zijn echter niet allemaal geschikt voor wezel om in te kunnen 
verblijven vanwege het ontbreken van voldoende dekking. Enkel muizenholen gelegen in de 
dichte haag in de noordrand van het plangebied zijn geschikt als verblijfplaats. Gezien de 
beperkte grootte van de haag en het ontbreken van voldoende dekking in het overige deel van 
het plangebied wordt de aanwezigheid van voor wezel essentieel foerageergebied uitgesloten. 
De omringende percelen (zoals de paardenweide) en randen hiervan zijn meer geschikt als 
foerageergebied. 
 
Gevolgen van het plan op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van wezel wordt in Hoofdstuk 5 
behandeld.  
 
Reptielen 
Zoals blijkt uit de bureaustudie is ringslang waargenomen in de omgeving van het plangebied. 
Het plangebied vormt geen geschikt biotoop voor ringslang om vaste verblijfplaatsen te hebben 
vanwege onder meer de afwezigheid van broeihopen en geschikte overwinteringsplaatsen (zoals 
onder schors/houthopen, vermolmde boomstronken, basaltdijken, etc). Vanwege het ontbreken 
van oppervlaktewater is de aanwezigheid van foerageergebied eveneens uitgesloten. 
 
Amfibieën 
Zoals blijkt uit de bureaustudie is kamsalamander waargenomen in de omgeving van het 
plangebied. Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater zijn voortplantingsplaatsen 
uitgesloten binnen het plangebied. Geschikt landbiotoop voor zomerverblijf- en 
overwinteringsplaatsen (zoals tussen stapels stenen, in hout of muizenholen in extensief beheerd 
grasland) ontbreekt eveneens binnen het plangebied. De aanwezigheid van essentieel 
foerageergebied is hierdoor ook uitgesloten. 

4.3.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een 
beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het 
plangebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  
 
Tabel 4.2. Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het plangebied.  

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting 

Vogel met 
jaarrond 

beschermd nest 
[steenuil] 

Artikel 3.1 
 

Mogelijk/ 
waarschijnlijk 

Haag in noordrand plangebied mogelijk 
belangrijk onderdeel foerageergebied 

Overige 
broedvogels 

Artikel 3.1 
Mogelijk/ 
waarschijnlijk 

Mogelijk nestplaatsen in haag in 
noordrand plangebied 

Wezel Artikel 3.5  Mogelijk 
Mogelijk verblijfplaatsen in haag in 
noordrand plangebied 
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5 Toetsing  

In paragraaf 5.1 is de effectbepaling van het plan gegeven. In paragraaf 5.2 worden de 
werkzaamheden getoetst aan de gebiedenbescherming (Wnb, provinciaal natuurbeleid). In 
paragraaf 5.3 wordt het plan getoetst aan de soortbescherming (Wnb). Indien vervolgstappen 
aan de orde zijn, is dit aangeven in een tekstkader.  

5.1 Effectbepaling plan 

De volgende biotopen worden beïnvloed door het voornemen: 
- Vegetatie (mogelijk ook haag in noordrand) wordt verwijderd; 
- Grond wordt vergraven. 

5.2 Effecten op beschermde gebieden 

5.2.1 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Uit de bureaustudie blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op 40 meter afstand van 
het plangebied ligt. Andere Natura 2000-gebieden liggen op (veel) grotere afstand. Gezien de 
afschermende werking van de tussenliggende dijk en de aard van de ontwikkeling (bouw van één 
woning) liggen Natura 2000-gebieden buiten het invloedsgebied van het plan wat betreft alle 
storingsfactoren (zoals verstoring door geluid, trillingen en licht), met uitzondering van een 
(beperkte) toename van stikstofdepositie tijdens de aanleg en het gebruik.  
 
Op 1 juli 2021 treedt de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Deze wet voorziet 
in een vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector, zoals slopen en bouwen. De 
bij deze activiteiten vrijkomende emissies die zorgen voor stikstofdepositie mogen dan bij de 
beoordeling buiten beschouwing worden gelaten. Daarom is ten behoeve van de beoordeling van 
het stikstofeffect van het plan uitsluitend de gebruiksfase relevant. 
 
Voorstel is om eerst een Aerius-berekening te laten uitvoeren. Een Aerius-berekening geeft 
inzicht of er mogelijk een extern effect van stikstofdepositie optreedt voor de hiervoor gevoelige 
habitattypen of leefgebieden die gelegen zijn in Natura 2000-gebieden in de omgeving. Op basis 
van deze berekening is een advies op maat mogelijk. 
 
Zonder deze informatie kan niet met zekerheid gesteld worden dat de gebiedsbescherming de 
uitvoering van het plan niet belemmert.  
 

5.2.2 Effecten op het Gelders natuurnetwerk (GNN) en de Groene ontwikkelingszone 
(GO) 

Voor wat betreft het GNN en de GO is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, 
waaronder compensatie. Er bevindt zich geen GNN en/of GO binnen het plangebied. Er is van 
directe aantasting van het GNN en/of GO dan ook geen sprake. Vanuit dit oogpunt zijn er voor 
het GNN en de GO geen belemmeringen. Het GNN- beleid en GO-beleid staat de uitvoering van 
het plan niet in de weg. 
 
Voor het GNN en de GO zijn geen vervolgstappen nodig bij indirecte aantasting (er geldt geen 
externe werking). Er vindt dan geen beoordeling plaats van de gevolgen voor de natuur. Het 
GNN-beleid en GO-beleid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
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5.3 Effecten op beschermde soorten  

Op basis van het terreinbezoek en de bureaustudie is gebleken dat het plangebied een 
(potentieel) essentieel leefgebied vormt voor steenuil, overige broedvogels en wezel (zie ook 
Tabel 4.2). Om deze reden is er enkel op deze soort(groep)en een potentieel effect aan de orde. 
De onderstaande effectbeoordeling richt zich alleen op deze soort(groep)en. Essentieel 
leefgebied van overige beschermde soorten is uitgesloten waardoor deze soorten geen effecten 
ondervinden van het voornemen. In paragraaf 5.3.3 wordt de uitvoerbaarheid van het 
voornemen in relatie tot beschermde soorten beoordeeld. 

5.3.1 Vogels  

Jaarrond beschermde nesten (artikel 3.1) 
De steenuil is een vogelsoort waarvan de broedplaatsen alsook de functionele leefomgeving 
jaarrond beschermd zijn en bij verwijdering altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Deze 
soort behoort tot de zogenoemde categorie 1-4-vogelsoorten (zie Bijlage 1). Het is niet uit te 
sluiten dat de haag in de noordrand van het plangebied van essentiële waarde is als functionele 
leefomgeving van mogelijk in de omgeving broedende steenuilen. Aantasting van de functionele 
leefomgeving van steenuil is niet zonder meer toegestaan. Indien de haag in de noordrand wordt 
verwijderd en hier geen goed alternatief voor wordt teruggeplaatst binnen het plangebied en/of 
directe omgeving, dan zou dit een overtreding betekenen van gestelde verbodsbepalingen in de 
Wet natuurbescherming (artikel 3.1). In principe dient dan een ontheffing Wet 
natuurbescherming voor deze activiteit te worden aangevraagd, maar zie paragraaf 5.3.3 voor de 
(on)mogelijkheid van de uitvoerbaarheid hiervan. 
 
Om de functie van het plangebied en tevens het effect van het plan op eventueel aanwezige 
broedende steenuilen in de omgeving te kunnen bepalen, is een vervolgonderzoek naar het 
voorkomen van steenuil noodzakelijk indien de haag in de noordrand verwijderd wordt en er geen 
goed alternatief aangeplant wordt.  
 

 
 
Algemene broedvogels 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1). Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief 
eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele kapwerkzaamheden niet uit te voeren in 
de broedtijd (circa maart tot en met juli1) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op 
deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde. 
 
Zo kunnen in het plangebied nesten gebouwd worden door (algemeen voorkomende) soorten in 
de haag in de noordrand. Indien nesten aanwezig zijn mogen deze tijdens de broedperiode (en 
wanneer deze in gebruik zijn) niet verwijderd of verstoord worden.  

 
1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is 

afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en 
eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn. 

Nader onderzoek 
Indien de haag in de noordrand verwijderd wordt en hiervoor geen goed alternatief terugkomt 
binnen het plangebied en/of directe omgeving, dient ter bepaling van maatregelen om te 
voorkomen dat eventuele verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden 
worden, tijdig en nauwkeurig inzicht verkregen te worden in het daadwerkelijke gebruik en de 
functie van het plangebied voor steenuil. Dit dient onderzocht te worden aan de hand van het 
geldende kennisdocument van BIJ12, 2017). Nader onderzoek naar steenuil vindt meerdere 
malen plaats in de optimale periode 15 februari - 15 april.  
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Indien het niet mogelijk is om buiten de broedperiode te werken dan dient voorafgaand aan de 
werkzaamheden het plangebied gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedvogels 
door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen 
binnen het plangebied dan worden locatiespecifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt het 
plangebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden totdat het nest 
niet meer in gebruik is. 

5.3.2 Zoogdieren 

Beschermingsregime ‘andere soorten’ (artikel 3.10) 
 
Wezel is een beschermde soort en staat vermeld in bijlage A en B van de Wnb. In het kader van 
de Wet natuurbescherming is daarom een aantal verbodsbepalingen ten aanzien van wezel 
neergelegd die in principe niet overtreden mag worden door onder andere een ruimtelijke 
ontwikkeling. 
 
Verblijfplaatsen van wezel zijn niet uitgesloten in de haag in de noordrand van het plangebied. 
Indien de haag in de noordrand wordt verwijderd, is mogelijk sprake van het aantasten van vaste 
rust- en verblijfplaatsen van wezel. Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen aanwezig zijn, is 
verwijdering van de haag in de noordrand in strijd met de Wet natuurbescherming. Voor deze 
overtreding (en daarbij de uit te voeren activiteit) is een ontheffing nodig. 
 
Om de functie van het plangebied en tevens het effect van het plan op eventueel aanwezige 
verblijfplaatsen van wezel te kunnen bepalen, is een vervolgonderzoek naar het voorkomen van 
wezel noodzakelijk indien de haag in de noordrand verwijderd wordt.  
 

 

5.3.3 Uitvoerbaarheid 

Zoals uit bovenstaande tekst naar voren komt is het mogelijk aan de orde dat een ontheffing 
Wnb – soortbescherming aangevraagd moet worden. Ten behoeve van de ontheffingsaanvraag 
dient een mitigatieplan opgesteld te worden en dient het voornemen nauwkeurig onderbouwd 
te worden. Wanneer op basis van onder andere dit mitigatieplan en de beschrijving van het 
voornemen de verwachting is dat een ontheffing verleend kan worden door het bevoegd gezag 
(provincie Gelderland) is het plan uitvoerbaar bevonden.  
 
Bij de ontheffingsprocedure wordt aan drie criteria getoetst:  

1. Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere 
bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is; 

2. Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de 
verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke 
ontwikkeling, volksgezondheid of openbare veiligheid; 

3. Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort, 
bijvoorbeeld door het nemen van mitigerende maatregelen.    

Nader onderzoek 
Indien de haag in de noordrand verwijderd wordt, dient ter bepaling of eventuele 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden worden, tijdig en nauwkeurig 
inzicht verkregen te worden in het daadwerkelijke gebruik en de functie van het plangebied 
voor wezel. Dit kan onderzocht worden volgens de handreiking kleine marters 2017. Nader 
onderzoek naar wezel vindt minimaal zes weken plaats in de actieve periode (maart tot en 
met augustus) of minimaal twaalf weken buiten de actieve periode voor de soort.  
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Wanneer aan deze drie criteria voldaan is, wordt de ontheffing verleend en is het plan 
uitvoerbaar.  
 
Vooruitlopend op een eventuele ontheffingsprocedure wordt verwacht dat een dergelijke 
ontheffing mogelijk enkel verleend wordt voor wezel en niet voor steenuil. Voor steenuil mist 
een in de Vogelrichtlijn genoemd belang (zoals volksgezondheid of openbare veiligheid) voor 
onderhavig plan. De noodzaak voor een ontheffing voor steenuil is echter te voorkomen door te 
zorgen voor een goed functionerend alternatief voordat de haag in de noordrand eventueel 
verwijderd wordt. Er vindt dan geen aantasting plaats van de functionele leefomgeving voor 
steenuil. 
 
Voor wezel is ruimtelijke ontwikkeling een geldig belang (zie ook Tabel D in Bijlage 1). Voor deze 
soort dient altijd een Wnb ontheffing aangevraagd te worden - ook met een alternatief indien de 
haag verwijderd dient te worden - doordat eventueel aanwezige verblijfplaatsen desondanks 
aangetast zullen worden.  Daarbij moet in het plan ook gemotiveerd worden waarom er geen 
andere bevredigende oplossing is (zoals het behouden van de huidige haag) en dienen 
mitigerende maatregelen te zijn opgenomen (zoals aanplant alternatieve haag binnen 
plangebied) ter voorkoming van afbreuk van de staat van instandhouding van de soort. 
 
Op basis van het bovenstaande kan – vooruitlopend op eventueel benodigde resultaten van het 
nader onderzoek – ervan uitgegaan worden dat het Bestemmingsplan uitvoerbaar is ten aanzien 
van de Wet natuurbescherming (soortbescherming). 
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Bijlage 1: Wettelijk kader 

Een van de doelen van de Wnb is de bescherming van inheemse flora en fauna. Vanuit deze wet is 
bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied. Het uitgangspunt van de wet is 
dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er 
gelden en op welke gronden ontheffingen kunnen worden aangevraagd. 
 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven. 
Het gaat om de volgende drie categorieën: 
 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   
 
Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze in principe niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring 
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit 
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie 
Tabel A van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten. Voor de ‘andere soorten’ geldt dat 
verstoring is toegestaan. Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere 
soorten’) zijn opgenomen in tabel B en C van deze Bijlage. Tevens is in Tabel B (2) aangegeven 
welke soorten in welke provincie zijn vrijgesteld. Deze vrijstelling is enkel van toepassing indien de 
provincie het bevoegd gezag is en indien het gaat om handelingen die worden verricht in verband 
met: 

a) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting; 
b) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan 

vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, 
wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

c) de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de 
landbouw of bosbouw; 

d) bestendig gebruik. 
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 
 

 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang.  

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden. 
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Tabel A. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn 
bijlage I). 

Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën  

boomkikker   

Zoogdieren 
landzoogdieren  

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

 
Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 
vleermuizen  

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

Kevers  

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen  

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 
zeezoogdieren  

walrus   

Reptielen  

Dikkopschildpad,   kemp’s zee-
schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis  
bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   gestreepte dolfijn 

muurhagedis   gewone dolfijn   

zandhagedis   gewone spitsdolfijn   

Sporenplanten  

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten  

liggende raket, zomerschroeforchis   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend,  witte dolfijn  

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  
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Tabel B (1) “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Met een * is aangegeven welke soorten landelijk zijn vrijgesteld (indien het Rijk bevoegd gezag is). 

Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën  

Alpenwatersalamander 

Vissen 

Beekdonderpad 

Bruine kikker* Beekprik 

Gewone pad* Elrits 

Kleine watersalamander* Europese rivierkreeft 

Meerkikker* Gestippelde alver 

Middelste groene kikker* Grote modderkruiper 

Vinpootsalamander Kwabaal 

Vuursalamander  

 
Dagvlinders  

Aardbeivlinder  

Bosparelmoervlinder 

Zoogdieren 

 

Aardmuis* 

Bruin dikkopje Boommarter 

Bruine eikenpage Bosmuis* 

Donker pimpernelblauwtje Bunzing* 

Duinparelmoervlinder Damhert 

Gentiaanblauwtje Das 

Grote parelmoervlinder Dwergmuis* 

Grote vos Dwergspitsmuis* 

Grote vuurvlinder Edelhert 

Grote weerschijnvlinder Eekhoorn 

Iepenpage Egel* 

Kleine heivlinder Eikelmuis 

Kleine ijsvogelvlinder Gewone bosspitsmuis* 

Kommavlinder Gewone zeehond 

Pimpernelblauwtje Grote bosmuis 

Sleedoornpage Grijze zeehond 

Spiegeldikkopje Haas* 

Veenbesblauwtje Hermelijn 

Veenbesparelmoervlinder Huisspitsmuis* 

Veenhooibeestje Konijn* 

Veldparelmoervlinder Molmuis 

Zilveren maan Ondergrondse woelmuis* 

Reptielen  

Adder Ree* 

Hazelworm Rosse woelmuis* 

Levendbarende hagedis Steenmarter 

Ringslang Tweekleurige bosspitsmuis* 

Libellen 

Beekkrombout Veldmuis* 

Bosbeekjuffer Veldspitsmuis 

Donkere waterjuffer Vos* 

Gevlekte glanslibel Waterspitsmuis  

Gewone bronlibel Wezel* 

Hoogveenglanslibel Wild zwijn 

Kempense heidelibel Woelrat* 

Speerwaterjuffer Kevers Vliegend hert 
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Tabel B (2). Per provincie vrijgestelde “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a. (aangegeven met een ‘x’ of ‘*’). 
 

Provincie  
Soort                                            

Friesland Groningen Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht 
Noord-
Holland 

Zuid-
Holland 

Flevoland Zeeland 
Noord-
Brabant 

Limburg 

Aardmuis x x x x x x x x x x x x 

Bastaardkikker x x x x x x x x x x x x 

Bosmuis x x x x x x x x x x x x 

Bruine kikker x x x x x x x x x x x x 

Bunzing x x x    x   x x x   x 

Dwergmuis x x x x x x x x  x  x x x 

Dwergspitsmuis x x x x x x x x x x x x 

Eekhoorn                       (*) 

Egel x x x   x x x x x x x x 

Gewone bosspitsmuis x x x x x x x x x x x x 

Gewone pad x x x x x x x x x x x x 

Haas x x x x x x x x x x x x 

Hazelworm                       (**) 

Hermelijn x x x    x   x x     x 

Huisspitsmuis x x x x x x x x x x x x 

Kleine watersalamander x x x x x x x x x x x x 

Konijn x x x x x x x x x x x x 

Levendbarende hagedis                       (***) 

Meerkikker x x x x x x x x x x x x 

Molmuis            x 

Ondergrondse woelmuis x x x x x x x   x x x x 

Ree x x x x x x x x x x x x 

Rosse woelmuis x x x x x x x x x x x x 

Steenmarter x                     (****) 

Tweekleurige bosspitsmuis x x x x x x x   x x x x 

Veldmuis x x x x x x x x x x x x 

Vos x x x x x x x x x x x x 

Wezel x x x    x   x x     x 

Wild zwijn                     x   

Woelrat x x x x x x x x x x x x 

(*) = vrijgesteld maart–april en juli t/m november (**) = vrijgesteld in juli t/m september, (***) = 15 aug t/m 15 okt, (****) = 15 aug t/m feb (Wijzigingsverordening, provincie Limburg, 2017) 
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Soortgroep Nederlandse naam Nederlandse naam Nederlandse naam 

Planten 

Akkerboterbloem Groensteel Roggelelie 

Akkerdoornzaad Groot spiegelklokje Rood peperboompje 

Akkerogentroost Grote bosaardbei Rozenkransje 

Beklierde ogentroost Grote leeuwenklauw Ruw parelzaad 

Berggamander Honingorchis Scherpkruid 

Bergnachtorchis Kalkboterbloem Schubvaren 

Blaasvaren Kalketrip Schubzegge 

Blauw guichelheil Karthuizeranjer Smalle raai 

Bokkenorchis Karwijselie Spits havikskruid 

Bosboterbloem Kleine ereprijs Steenbraam 

Bosdravik Kleine Schorseneer Stijve wolfsmelk 

Brave hendrik Kleine wolfsmelk Stofzaad 

Brede wolfsmelk Kluwenklokje Tengere distel 

Breed wollegras Knollathyrus Tengere veldmuur 

Bruinrode wespenorchis Knolspirea Trosgamander 

Dennenorchis Korensla Veenbloembies 

Dreps Kranskarwij Vliegenorchis 

Echte gamander Kruiptijm Vroege ereprijs 

Franjegentiaan Lange zonnedauw Wilde averuit 

Geelgroene wespenorchis Liggende ereprijs Wilde ridderspoor 

Geplooide vrouwenmantel Moerasgamander Wilde weit 

Getande veldsla Muurbloem Wolfskers 

Gevlekt zonneroosje Naakte lathyrus Zandwolfsmelk 

Glad biggenkruid Naaldenkervel Zinkviooltje 

Gladde zegge Pijlscheefkalk Zweedse kornoelje 

Groene nachtorchis   
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  
 

 
 
De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen 
worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs 
kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. 
Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor 
zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen 
en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze 
algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 
 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of ontheffing 
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de provincie 
waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  
 

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een 
deel van deze soorten vrijstelling is verleend (zie Tabel B (2)). Het Rijk heeft ook een vrijstelling 
gemaakt voor projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals 
ook te herleiden is uit Tabel B (2), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van de 
verbodsbepalingen in artikel 3.10. 
 
Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde verboden 
in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie waarin het 
voornemen plaatsvindt. 
 

 
 
 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 

natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen 

worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied 

of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt 

of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het 

bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij het 
bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  
 
Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

 
In tabel D worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of Habitatrichtlijn, 
Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen mitigerende maatregelen 
worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing worden aangevraagd om de 
mitigerende maatregelen goed te keuren. 
 
Tabel D. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden 

Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van de 
Vogelrichtlijn 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 

Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 
Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing 

X X X 

2 
Leiden niet tot verslechtering van de staat 
van instandhouding  

X X X 

3 

Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 
ter voorkoming van schade aan gewassen, 
vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 
voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 
schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 

 
Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft aan 
te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn vrijgesteld, 
dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een gedragscode.  
 
 
 
 



Natuurtoets 
Waalbandijk naast 45 Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
25 juni 2021 revisie 00 
Fam. Lemkes 

 

Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 
 
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak 
voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) 
afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de 
uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

 
Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  
 
Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die later 
ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2014 
werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 
 
Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk staat, 
bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de 
wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  
 
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  
 
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden 
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 
Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  
 
Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare nieuwe 
natuur in te richten vóór 2027. 
 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  
 
De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van soorten 
niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor de 
soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  
 
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  
 

Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-gebied 
na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 
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Overgangsrecht 
In de Wnb (artikel 9.4) is opgenomen dat de vergunningen afgegeven onder het oude recht, gelden 
als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde voorschriften gelden. 
Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  
 
Beschermde Natuurmonumenten hebben vanaf inwerkingtreding van de Wnb niet langer een 
beschermde status. Daardoor zijn deze gebieden alleen nog ruimtelijk beschermd (Barro, 
bestemmingsplannen).  
 

Stroomschema vergunningsprocedure 
Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
Deze is ook van kracht onder de huidige Wet natuurbescherming. Een Voortoets geeft aan of er 
wel of geen negatieve effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, 
dan hoeft er geen vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op 
negatieve effecten, kan een habitattoets een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot 
deze negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk 
om een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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Over Antea Group 
 
Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 

jaar. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Familie Lemkes is voornemens om op het ten oosten van de Waalbandijk 45 gelegen perceel in 
Ophemert een woning te bouwen. Afbeelding 1.1 toont de locatie van de nieuw te bouwen 
woning. Hiervoor heeft de familie Lemkes een principeverzoek ingediend bij de gemeente West 
Betuwe. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 januari 2021 besloten om in 
principe medewerking te verlenen. Het vigerende plan waarin het plangebied is gelegen betreft 
het bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017“. Het plan is gelegen binnen de 
bestemming “agrarisch”. Binnen deze bestemmingen is het niet mogelijk om de voorgenomen 
ontwikkeling mogelijk te maken. Daarom dient er afgeweken te worden van het 
bestemmingsplan. Voor het wijzingen van het bestemmingsplan is onder andere een akoestisch 
onderzoek nodig. 
 

  
Afbeelding 1.1: Locatie nieuw te bouwen woning 

 

1.2 Doel 

Doel van het akoestisch onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting op de nieuwe 
woning vanwege wegverkeerslawaai en te beoordelen of deze geluidbelasting voldoet aan de 
grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de 
gemeente namelijk de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht te nemen als gevolg van 
omliggende wegen. 
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1.3 Leeswijzer 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 
• Hoofdstuk 2 beschrijft het juridisch kader;  
• De onderzoeksopzet en uitgangspunten komen aan de orde in hoofdstuk 3; 
• In hoofdstuk 4 worden de rekenresultaten getoetst; 
• In hoofdstuk 5 ten slotte wordt een samenvatting en een conclusie gegeven. 

 
  



Akoestisch onderzoek 
Realisatie woning op perceel ten oosten van Waalbandijk 45 
projectnummer 0469707.100 
24 juni 2021  
Fam. Lemkes 

 
 
 
 

Blad 3 van 11 

 

2 Juridisch kader 

2.1 Wet geluidhinder 

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden en de ten hoogst toelaatbare waarden op 
geluidgevoelige bestemmingen vanwege wegverkeerlawaai vastgelegd. Afhankelijk van de 
bronsoort is de geluidbelasting weergegeven in etmaalwaarde (dB(A)) of Lden (dB). De door het 
bevoegd gezag ten hoogst toelaatbare waarde, de gronden waarop ontheffing van de 
voorkeurswaarde kan worden verleend en de hierbij te volgen procedure zijn opgenomen in de 
Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. 
 
Geluid en het effect hiervan zijn ruimtelijk bepaald. Het geluidniveau neemt af bij toenemende 
afstand tussen de bron en de ontvanger. De wetgever heeft om die reden gekozen voor het 
definiëren van ruimtelijke aandachtsgebieden, de zogeheten geluidzones. Er zijn zones 
gedefinieerd voor drie geluidbronnen: industrieterreinen met grote lawaaimakers, wegverkeer 
en railverkeer. De hoogst toelaatbare waarden gelden voor geluidgevoelige bestemmingen die 
gelegen zijn binnen zones van industrieterreinen, wegen en spoorwegen.  
 
Er zijn geen spoorwegen en industrieterreinen met grote lawaaimakers in de (directe) omgeving 
van de nieuwe woning. Om die reden wordt alleen onderzoek gedaan naar wegverkeerslawaai.  

2.2 Wegverkeerslawaai 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de 
weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd 
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De ruimte 
boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes 
zijn in tabel 2.1 weergegeven. 
 

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer 

Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

5 of meer - 600 

3 of meer 350 - 

3 of 4 - 400 

1 of 2 200 250 

 

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwde kom doch 
voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied. Binnen de zone van een weg dient een akoestisch 
onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en 
andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-
waarde in dB bepaald.  
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De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te 
worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk 
zijn, kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders. 
 
In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties 
bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van 
woningen en andere geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh1 vermeld. In 
tabel 2.2 zijn deze waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare 
geluidbelasting) opgenomen. 
 

Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg incl. aftrek ex art 110g Wgh 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde 
[dB] 

Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting [dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Nieuw te bouwen 
woningen 

48 63 53 

Vervangende 
nieuwbouw (woningen) 

48 68 58 

Nieuw te bouwen 
agrarische woningen 

48 58 58 

Nieuw te bouwen 
andere geluidgevoelige 

gebouwen 
48 63 53 

*) Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijk gebied gerekend 

2.2.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder dient het resultaat van berekening en meting van 
de geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.  
 
De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en Meetvoorschrift geluid 
2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden 
toegepast met uitzondering van 2 specifieke situaties:  

• Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB;  

• Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet 
geluidhinder 57 dB is, geldt een aftrek van 4 dB.  

Voor de overige gezoneerde wegen bedraagt de aftrek 5 dB. 

2.2.2 30 km/uur zone 

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder 
niet gezoneerd. Dergelijke wegen blijven daarom in het akoestisch onderzoek buiten 
beschouwing. 

 
1 Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrische inrichting, kinderdagverblijf. 
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Uit jurisprudentie blijkt echter dat, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, wel moet 
worden onderzocht of vanwege het geluid van 30 km/uur wegen nog sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit moet ‘deugdelijk’ worden gemotiveerd bij het vaststellen 
van een bestemmingsplan. In de Wgh zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan 30 
km/uur wegen. Voor de vraag of sprake is van een aanvaardbaard woon- en leefklimaat wordt 
veelal aangesloten bij de normen uit de Wgh. De aftrek ex artikel 110g Wgh is niet van toepassing 
op wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur.  

2.3 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in 
de zone van meerdere geluidbronnen ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de 
gecumuleerde geluidbelasting is. Het bevoegd gezag dient dan een oordeel te vellen over de 
hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan de grenswaarde is niet aan de orde. 
 

2.4 Toetsingskader planstudie 

De realiseren woning op het perceel ten oosten van Waalbandijk 45 is gelegen binnen de zones 
van de Waalbandijk en Molenstraat. Op de Molenstraat geldt binnen de bebouwde kom een 
maximumsnelheid van 50 km/uur en buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 
60/uur. Op de Waalbandijk is de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 30 km/uur en 
buiten de bebouwde kom 60 km/uur. Echter zijn er geen verkeersgegevens van de Waalbandijk 
binnen de bebouwde kom. Derhalve wordt de Waalbandijk binnen de bebouwde kom niet 
getoetst. 
 
De locatie van de nieuw te realiseren woning is buiten de bebouwde kom gelegen. Er zal daarom 
getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De 
ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is 53 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. 
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3 Uitgangspunten en onderzoeksopzet 

Afbeelding 3.1 toont het conceptplan. In het onderzoek is uitgegaan dat de nieuwe woning op 
het bouwplak ‘vrij’ wordt gebouwd.  
 

  
Afbeelding 3.1: Concept plan 

 

3.1 Rekenmethode 

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het wegverkeer zijn twee wettelijk vastgestelde 
rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode 1 en de Standaardrekenmethode 2 uit 
het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg 
aangeduid als SRM1 respectievelijk SRM2. 
 
De SRM2 is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van 
objecten, hetgeen met de SRM1 niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan 
ook uitgevoerd conform SRM2. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een 
sectorhoek van 2 graden. 
 
In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een 
grafisch computermodel dat rekent volgens de Standaardrekenmethode 2 uit het 'Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruikgemaakt van het programma Geomilieu versie 
2020.2. 
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3.2 Uitgangspunten 

Rekenmethode en zichtjaar 
Voor de bepaling van de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer is een rekenmodel 
opgesteld. In het model zijn de omliggende bebouwing, bodemgebieden, hoogtekenmerken en 
de relevante wegen opgenomen. Met behulp van het geluidrekenmodel is geluidbelasting voor 
de desbetreffende woningen voor het zichtjaar 2031 berekend. 
 
Omgevingskenmerken 
Het gehele onderzoeksgebied is gezien de gesteldheid van de bodem grotendeels als akoestisch 
zacht (Bf = 1,0) te kenmerken. Verharde gebieden zijn als apart zacht bodemgebied gemodelleerd 
(Bf = 0,0). De diverse (bestaande) gebouwen buiten het plangebied zijn in de berekeningen zowel 
afschermend als reflecterend meegenomen.  
 
Beoordelingshoogte 
Voor de maximale bouwhoogte van de woning is uitgegaan van 8 meter. De geluidbelasting is 
berekend op de gevels van de nieuwe woning. Voor de berekeningen is uitgegaan van een 
waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter 
(tweede verdieping). 
 
Verkeersgegevens 
De verkeerscijfers zijn afkomstig uit het ‘Onderzoek verkeerslawaai plan Slingerbos Ophemert’ 
opgesteld door de Omgevingsdienst Rivierenland d.d. 8 juli 2015 (kenmerk 021440820). In dit 
onderzoek zijn prognosecijfers gebruikt voor het jaar 2025. In onderhavig onderzoek zijn deze 
verkeerscijfers voor de Molenstraat en de Waalbandijk opgehoogd met 1 % per jaar om tot het 
zichtjaar 2031 te komen. Er zijn geen verkeersgegevens beschikbaar van de Waalbandijk binnen 
de bebouwde kom. Derhalve wordt de Waalbandijk binnen de bebouwde kom buiten 
beschouwing gelaten. 
 
De gehanteerde verkeersgegevens van de relevante wegen wordt weergegeven in tabel 3.1. 
Afbeelding 3.2 toont met de gestippelde rode lijnen welke wegen zijn getoetst. Het gele vierkant 
toont de locatie van de nieuwe woning. Een overzicht van de ingevoerde verkeersgegevens is 
weergegeven in de bijlage 1. 
 

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeerscijfers 2031 

Wegvak Intensiteit 
2031  

[mvt/etm] 

Snelheid  
[km/uur] 

Wegdek 

Waalbandijk (Molenstraat – G. Janssenstraat) 155 60 W8 - Oppervlaktebewerking 

Molenstraat (G.Janssenstraat - bebouwde kom) 890 50 W8 - Oppervlaktebewerking 

Molenstraat (Bebouwde kom - Waalbandijk) 890 60 W8 - Oppervlaktebewerking 
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Afbeelding 3.2: Overzicht wegen 
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Toetsing  

Met behulp van het rekenmodel is op de ontvangerspunten de geluidbelasting vanwege het 
wegverkeer op de Molenstraat en de Waalbandijk voor het zichtjaar 2031 berekend. Per weg is 
de geluidbelasting berekend op de beoordelingspunten. Afbeelding 4.1 toont de locatie van de 
beoordelingspunten. 
 

  
Afbeelding 4.1: Beoordelingspunten 

 
 
Molenstraat 
 
De geluidbelasting van het wegverkeer op de Molenstraat op de te beoordelen gevels inclusief 5 
dB aftrek ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder is ten hoogste 32 dB en overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB derhalve niet. Als gevolg van deze weg zijn er geen akoestische 
belemmeringen voor het plan. 
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Waalbandijk 
 
De geluidbelasting van het wegverkeer op de Waalbandijk op de te beoordelen gevels inclusief 5 
dB aftrek ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder is ten hoogste 38 dB en overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB derhalve niet. Als gevolg van deze weg zijn er geen akoestische 
belemmeringen voor het plan. 
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5 Samenvatting en conclusie 

Familie Lemkes is voornemens om op het ten oosten van de Waalbandijk 45 gelegen perceel in 
Ophemert een woning te bouwen. Hiervoor heeft de familie Lemkes een principeverzoek 
ingediend bij de gemeente West Betuwe. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
12 januari 2021 besloten om in principe medewerking te verlenen. Het vigerende plan waarin het 
plangebied is gelegen betreft het bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017“. 
Het plan is gelegen binnen de bestemming “agrarisch”. Binnen deze bestemmingen is het niet 
mogelijk om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. Daarom dient er afgeweken te 
worden van het bestemmingsplan. Voor het wijzingen van het bestemmingsplan is onder andere 
een akoestisch onderzoek nodig. 
 
Doel van het akoestisch onderzoek is het in beeld brengen van de geluidbelasting op de nieuwe 
woning vanwege wegverkeerslawaai en te beoordelen of deze geluidbelasting voldoet aan de 
grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de 
gemeente namelijk de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht te nemen als gevolg van 
omliggende wegen. 
 
Resultaten 
 
Molenstraat 
De geluidbelasting van het wegverkeer op de Molenstraat op de te beoordelen gevels inclusief 5 
dB aftrek ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder is ten hoogste 32 dB en overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB derhalve niet. Als gevolg van deze weg zijn er geen akoestische 
belemmeringen voor het plan. 
 
 
Waalbandijk 
De geluidbelasting van het wegverkeer op de Waalbandijk op de te beoordelen gevels inclusief 5 
dB aftrek ingevolge artikel 110g Wet geluidhinder is ten hoogste 38 dB en overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB derhalve niet. Als gevolg van deze weg zijn er geen akoestische 
belemmeringen voor het plan. 
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Bijlage 1Antea Group
RekenparametersInvoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke d17082
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door d17082 op 23-4-2021
Laatst ingezien door d17082 op 24-6-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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RekenparametersInvoergegevens

Commentaar
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Bijlage 1Antea Group
ToetspuntenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Noord      5,93 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02 Oost      6,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03 Noord      6,36 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 Oost      6,76 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 Zuid      7,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 Zuid      6,84 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
07 West      6,38 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
08 Noord      6,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
09 West      5,96 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling

01 Waalbandijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
02 Molenstraat (Bebouwde kom - Waalbandijk)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
03 Molenstraat (G.Janssenstraat - bebouwde kom)      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A))

01 W8 -- -- -- --  60  60  60 --  60  60
02 W8 -- -- -- --  60  60  60 --  60  60
03 W8 -- -- -- --  50  50  50 --  50  50
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WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

01  60 --  60  60  60 --    155,19   6,61   3,61   0,77 --
02  60 --  60  60  60 --    889,95   6,64   3,51   0,78 --
03  50 --  50  50  50 --    889,95   6,64   3,51   0,78 --
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A)

01 -- -- -- --  97,72  98,81  97,39 --   2,11   1,09   2,34 --   0,17   0,10
02 -- -- -- --  90,97  95,14  89,70 --   8,12   4,35   8,92 --   0,91   0,52
03 -- -- -- --  90,97  95,14  89,70 --   8,12   4,35   8,92 --   0,91   0,52
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A)

01   0,27 -- -- -- -- --     10,02      5,54      1,16 --      0,22      0,06
02   1,38 -- -- -- -- --     53,76     29,72      6,23 --      4,80      1,36
03   1,38 -- -- -- -- --     53,76     29,72      6,23 --      4,80      1,36
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

01      0,03 --      0,02      0,01 -- --   64,83   73,24   79,76   88,01
02      0,62 --      0,54      0,16      0,10 --   73,74   83,42   90,04   96,16
03      0,62 --      0,54      0,16      0,10 --   73,97   82,60   89,94   94,99
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k

01   95,46   87,99   80,11   69,50   61,96   70,01   76,49   85,29   92,85   85,34
02  102,97   95,74   88,04   78,15   70,23   79,26   85,83   93,07  100,26   92,88
03  101,37   94,32   86,71   77,70   70,38   78,34   85,45   91,92   98,64   91,41
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k

01   77,43   66,69   55,58   64,08   70,61   78,71   86,12   78,66   70,79   60,23
02   85,07   74,77   64,72   74,48   81,12   87,01   93,66   86,47   78,81   69,04
03   83,66   74,02   64,95   73,70   81,07   85,83   92,07   85,08   77,51   68,68
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Bijlage 1Antea Group
WegenInvoergegevens

Model: wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

01 -- -- -- -- -- -- -- --
02 -- -- -- -- -- -- -- --
03 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 2Antea Group
Molenstraat (incl. aftrek)Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Noord 1,50 31
01_B Noord 4,50 32
01_C Noord 7,50 32
02_A Oost 1,50 31
02_B Oost 4,50 32

02_C Oost 7,50 32
03_A Noord 1,50 31
03_B Noord 4,50 31
03_C Noord 7,50 32
04_A Oost 1,50 31

04_B Oost 4,50 32
04_C Oost 7,50 32
05_A Zuid 1,50 30
05_B Zuid 4,50 31
05_C Zuid 7,50 31

06_A Zuid 1,50 30
06_B Zuid 4,50 31
06_C Zuid 7,50 31
07_A West 1,50 30
07_B West 4,50 31

07_C West 7,50 32
08_A Noord 1,50 30
08_B Noord 4,50 31
08_C Noord 7,50 31
09_A West 1,50 31

09_B West 4,50 32
09_C West 7,50 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2Antea Group
Waalbandijk (incl. aftrek)Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Waalbandijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Noord 1,50 31
01_B Noord 4,50 35
01_C Noord 7,50 36
02_A Oost 1,50 31
02_B Oost 4,50 35

02_C Oost 7,50 36
03_A Noord 1,50 31
03_B Noord 4,50 36
03_C Noord 7,50 37
04_A Oost 1,50 32

04_B Oost 4,50 36
04_C Oost 7,50 37
05_A Zuid 1,50 33
05_B Zuid 4,50 37
05_C Zuid 7,50 38

06_A Zuid 1,50 33
06_B Zuid 4,50 37
06_C Zuid 7,50 38
07_A West 1,50 32
07_B West 4,50 36

07_C West 7,50 37
08_A Noord 1,50 32
08_B Noord 4,50 36
08_C Noord 7,50 37
09_A West 1,50 32

09_B West 4,50 35
09_C West 7,50 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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betreft Stikstofberekening 
bijlage Gebruiksfase_AERIUS_bijlage_20210603092116_RiCLt31b4nzT.pdf 

INLEIDING

Bouwkundig Advies- en Tekenburo Megens is voornemens om te oosten van Waalbandijk 45 te Ophemert 
woningbouw te realiseren. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voornemen bestaat uit 
1 woning.  

De Wet natuurbescherming (Wnb) schrijft voor dat voor alle (nieuwe) activiteiten die significante (negatieve) gevolgen 
kunnen hebben op de beschermde habitats in de Natura 2000-gebieden een beoordeling uitgevoerd moet worden. 
Om deze reden is de bijdrage van het voornemen aan de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden in beeld 
gebracht en beoordeeld.  

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft ‘Rijntakken’ en is gelegen op circa 170 meter vanaf het plangebied. 
Het Natura 2000-gebied bevat voor stikstof gevoelige habitats en is daarmee relevant voor de beoordeling van het 
aspect stikstofdepositie. Het plangebied en de omliggende Natura 2000-gebieden zijn weergegeven in onderstaande 
figuur. 

Figuur 1: Globale ligging voornemen ten opzichte van omliggende Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS-calculator) 
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KADER STIKSTOFDEPOSITIE

Binnen de EU worden de belangrijkste leefgebieden van de meest bedreigde en waardevolle soorten en habitattypen 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Deze Natura 2000-gebieden moeten samen een Europees ecologisch netwerk 
vormen om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. De juridische basis voor dit netwerk zijn de Europese 
Vogel- en Habitatrichtlijn, die in Nederland zijn vertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). Per gebied worden voor 
de soorten en habitattypen instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Dit kunnen behouds- of uitbreidings-
/verbeteringsdoelstellingen zijn.  

Het is verplicht om plannen en projecten te beoordelen op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Voor projecten 
geldt een vergunningsplicht als het project een significant gevolg kan hebben op een Nederlands Natura 2000-gebied 
(art. 2.7 lid 2, Wnb). Bij vaststelling van plannen moet het bevoegd gezag rekening houden met de gevolgen van het 
plan voor Natura 2000-gebieden (art. 2.7 lid 1, Wnb). 

Bij plannen of projecten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied dient in een oriënterende fase onderzocht 
te worden of de ontwikkeling een significant (negatief) gevolg op het betreffende Natura 2000-gebied kan hebben. 
Indien na dit onderzoek op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de activiteit een significant gevolg heeft, dient 
meer gedetailleerd dan in de oriënterende fase in kaart gebracht te worden wat de effecten van de activiteit kunnen 
zijn. 

Deze analyse heet een ‘passende beoordeling’. Wanneer uit de passende beoordeling alsnog de zekerheid wordt 
verkregen dat de activiteit geen significant gevolg heeft, staat de Wet natuurbescherming besluitvorming (voor wat 
betreft gebiedsbescherming) niet in de weg. 

UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENINGEN

Het voorgenomen initiatief leidt tot een emissie van NOx en NH3 vanwege de functiewijziging met het daarbij 
bijhorende verkeer.  

De stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied kan berekend worden met behulp van het verplicht te gebruiken 
rekenprogramma AERIUS Calculator (2020). Van elke te berekenen situatie wordt een model gemaakt met 
invoergegevens waarmee vervolgens de berekening wordt uitgevoerd. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de 
omliggende Natura 2000-gebieden wordt berekend ter plaatse van voor stikstofgevoelige habitats. In de 
berekeningsuitdraaien van AERIUS Calculator worden zowel alle invoergegevens als alle resultaten weergegeven. De 
stikstofberekeningen zijn uitgevoerd door middel van het rekenprogramma AERIUS Calculator versie 2020. Het 
rekenjaar voor de gebruiksfase is 2022. 

De uitspraak van de Raad van State over het Tracé-besluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken” (ECLI:NL:RVS:2021:105) 
zorgt er voor, dat bij besluitvorming stilgestaan moet worden bij een mogelijke bijdrage aan de stikstofdepositie van 
wegbronnen op een afstand van meer dan 5 kilometer vanaf die bron. Dit omdat aangetoond moet worden dat er 
geen significante gevolgen kunnen zijn. Echter rekent de AERIUS Calculator bij het rekenen met de SRM-2-module de 
depositiebijdrage op een afstand van meer dan 5 km vanaf een bron niet (afkap op 5 km). 

Referentiesituatie 
Het plangebied is momenteel in gebruik als boomgaard. Er is momenteel geen sprake van een stikstofuitstoot. 

Realisatiefase 
Op 9 maart j.l. is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering door de 1e kamer aangenomen. Deze wet, die op korte 
termijn van kracht wordt, voorziet in een vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector, zoals slopen en bouwen. De 
bij deze activiteiten vrijkomende emissies die zorgen voor stikstofdepositie mogen dan bij de beoordeling buiten 
beschouwing worden gelaten. Daarom is ten behoeve van dit voornemen voor wat betreft stikstofdepositie 
uitsluitend de gebruiksfase onderzocht. 
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Gebruiksfase 
De ontwikkeling betreft 1 woning. De woning wordt aardgasloos uitgevoerd. Daarom is uitsluitend met 
verkeersemissies gerekend. De verkeersgeneratie ten gevolge van het voornemen is bepaald op basis van de 
publicatie “Toekomstbestendig parkeren - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW, 1 december 2018”. 
Daarbij is uitgegaan van categorie ‘Buitengebied’ en het type ‘Niet stedelijk'. De verkeersgeneratie ten gevolge van dit 
plan is in onderstaande tabel weergegeven.  

Tabel 1: Verkeersgeneratie gebruiksfase (per etmaal) 

Type woning Aantal Per wooneenheid Totaal

min max min max

Kopen, huis, vrijstaand 1 woning 7,8 8,6 7,8 8,6 

Totale maximale verkeersgeneratie 8,6 

De ontwikkeling heeft een totale extra verkeersgeneratie van 8,60 motorvoertuigen per weekdagetmaal, dit zijn 3.139 
motorvoertuigen per jaar. Voor de verdeling tussen de verschillende voertuigtypen is aangenomen dat 96%, 3% en 1% 
uit respectievelijk licht, middelzwaar en zwaar verkeer bestaat. Onderstaande verkeersverdeling is afgerond naar 
boven op hele voertuigen. 

Tabel 2: Vervoersverdeling gebruiksfase (per jaar) 

Totaal Licht verkeer Middelzwaar verkeer Zwaar verkeer 

3.139 3.014 91 31 

Vervoersafwikkeling 
Om te bepalen wanneer verkeer geacht wordt te zijn opgenomen in het ‘heersende verkeersbeeld’ is aangesloten bij 
de vuistregel van de provincie Gelderland1: 

 Binnen de bebouwde kom: 50 m voor personenauto’s en 150 m voor vrachtverkeer. 

 Buiten de bebouwde kom: 80 m voor personenauto’s en 250 m voor vrachtverkeer. 
Uitzonderingen: 

 Als het verkeer binnen de bovengenoemde afstand een kruising of splitsing bereikt, dan geldt die kortere afstand 
tot die splitsing. 

 Als een weg (vrijwel) uitsluitend gebruikt wordt door één bedrijf of enkele bedrijven (bijvoorbeeld een 
toegangsweg van een steenfabriek in de uiterwaarden), dan wordt de hele toegangsweg meegenomen plus de 
afstand die hierboven is genoemd. 

 Iedere andere redelijke uitzondering.  

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom. De verkeersafwikkeling is gemodelleerd via de Waalbandijk. Het verkeer 
is evenwichtig verdeeld richting het westen en oosten. Over de Waalbandijk is het verkeer 250 meter gemodelleerd. 
In lijn met de vuistregel van de provincie Gelderland wordt uitgegaan dat het verkeer hier opgegaan is in het 
heersende verkeersbeeld.  

1

https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Vergunningen/DOC_Checklist_indieningsvereiste_wet_natuurbescherming.pdf
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Figuur 2: Verkeersafwikkeling 

BEREKENINGSRESULTATEN EN CONCLUSIE

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is voor de gebruiksfase een berekening uitgevoerd. De berekende 
stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is 0,00 mol/ha/jaar.  

Geconcludeerd kan worden dat er geen significante (negatieve) gevolgen zijn voor de beschermde habitats in de 
Natura 2000-gebieden. De Wet natuurbescherming staat verdere besluitvorming niet in de weg. 



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.

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.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RiCLt31b4nzT (03 juni 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Antea Nederland B.V. Waalbandijk, 4061AL Ophemert

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Waalbandijk ongenummer te
Ophemert

RiCLt31b4nzT

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

03 juni 2021, 09:21 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Nieuwe locatie voor wonen.

RiCLt31b4nzT (03 juni 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1: Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bron 1: Wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Plangebied
Anders... | Anders...

- -

RiCLt31b4nzT (03 juni 2021)Resultaten Situatie 1
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pagina 3/6



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1: Wegverkeer
Locatie (X,Y) 155814, 428537
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.507,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

46,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 16,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bron 1: Wegverkeer
Locatie (X,Y) 155816, 428551
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.014,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

91,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 31,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RiCLt31b4nzT (03 juni 2021)Resultaten Situatie 1
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Naam Plangebied
Locatie (X,Y) 155795, 428590
Uitstoothoogte 0,0 m
Oppervlakte 0,5 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
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Resultaten

pagina 5/6



Disclaimer 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RiCLt31b4nzT (03 juni 2021)Resultaten Situatie 1
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1 Inleiding 

Aan de oostzijde van Ophemert is de realisering van een nieuwe woonbuurt voorzien. 
Onder de naam Slingerbos wordt een gebied met een oppervlakte van circa 4 hectare, 
aansluitend aan het bestaand stedelijk gebied van Ophemert, ontwikkeld tot nieuw 
woongebied.  
Op het perceel Molenstraat 33a, ten noordoosten van het plangebied, en rond het perceel 
Waalbandijk 45, ten zuidoosten van het plangebied, zijn fruitboomgaarden aanwezig. 
Rond fruitboomgaarden is sprake van een zogenaamde spuitcirkel waarbinnen 
woningbouw niet zonder meer mogelijk is in verband met het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Om hiermee rekening te houden, is in voorliggend 
bestemmingsplan op de gronden binnen 50 meter van de fruitboomgaarden de 
aanduiding ‘milieuzone’ opgenomen. In de planregels is bepaald dat binnen deze zone 
geen woningen mogen worden gebouwd. 
 
Initiatiefnemer wenst inzicht te krijgen naar de mogelijkheden om de planologisch 
vastgelegde spuitzone te verkleinen. Onderzocht dient te worden of in de huidige situatie  
volstaan kan worden met een kleinere te respecteren afstand tussen de beoogde 
woonbebouwing en de nabijgelegen fruitteeltpercelen. 
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2 Omgeving plangebied 

2.1 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt aan de oostzijde van Ophemert, tussen de Waalbandijk in het zuiden 
en de Molenstraat in het noorden. Het plangebied wordt in het westen begrensd door de 
woonpercelen aan de Gulhofstraat en door de Goossen Janssenstraat (tussen de 
kruising met de Gulhofstraat en de Waalbandijk). In het oosten grenst het plangebied aan 
agrarische gronden en aan het woonperceel Waalbandijk 45. in de volgende afbeelding 
is de situering van de locatie globaal weergegeven. 
 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied 
 

In figuur 2.2 is de begrenzing van het plangebied opgenomen. 
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Figuur 2.2  Begrenzing plangebied  

2.2 Planologische situatie plangebied  

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Kern Ophemert’, dat op 23 april 2009 
is vastgesteld door de gemeenteraad. Het overgrote deel van de gronden in het 
plangebied is in het bestemmingsplan ‘Kern Ophemert’ bestemd als ‘Agrarisch’. Het 
perceel van de Gulhof is grotendeels bestemd als ‘Wonen’ en voor een klein deel (de 
voortuin aan de zijde van de Molenstraat) als ‘Tuin’. Het bestemmingsplan ‘Kern 
Ophemert’ is in 2009 vastgesteld om te voorzien in een actueel juridisch-planologisch 
kader voor de hele kern van Ophemert. Het bestemmingsplan heeft een conserverend 
karakter en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De voorgenomen ontwikkeling 
van Slingerbos is dan ook niet mogelijk op grond van het vigerende bestemmingsplan. 
Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is voorliggend 
bestemmingsplan opgesteld. 

2.3 Planologische vastgelegde spuitzone 

Op het perceel Molenstraat 33a en rond het perceel Waalbandijk 45 zijn 
fruitboomgaarden aanwezig. In het ontwerpbestemmingsplan Slingerbos Ophemert 
(vastgesteld 20-1-2017) is op de gronden binnen 50 meter van deze fruitboomgaarden  
de aanduiding ‘milieuzone’ opgenomen.  
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Deze milieuzone is onderstaande weergegeven: 
  

Figuur 2.3 Verbeelding Slingersbos, Ophemert met de vastgelegde milieuzone 
 
In de voorschriften bij het ontwerpbestemmingsplan Slingerbos Ophemert is opgenomen 
dat de milieuzone kan worden verkleind of verwijderd, bijvoorbeeld als nieuwe 
regelgeving daar aanleiding toe geeft of als uit onderzoek blijkt dat met kleinere afstanden 
kan worden volstaan.   
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3 Uitgangspunten en onderzoeksmethode   

3.1 Algemeen 

In Nederland is niet wettelijk vastgelegd wat de minimale afstand moet zijn tussen 
boomgaarden en nabijgelegen gevoelige objecten. Door het ontbreken van wetgeving is 
een vuistregel ontstaan die aangeeft dat een afstand van 50 meter tussen boomgaarden 
en een gevoelig object moet worden aangehouden. Bij deze afstand treden geen 
nadelige gezondheidseffecten op voor de omwonenden/aanwezigen.  
 
De afstand van 50 meter rondom boomgaarden is een indicatieve afstand. Op basis van 
specifieke omstandigheden kan gemotiveerd van deze 50 meter worden afgeweken. De 
afstand tot een boomgaard wordt bepaald door de driftblootstelling aan de 
gewasbeschermingsmiddelen. Deze driftblootstelling is afhankelijk van de toxiciteit van 
het gewasbeschermingsmiddel, de toegepaste spuittechnieken, kale of volle bladsituatie 
van de (fruit)bomen, een (gedeeltelijke) windhaag rondom het perceel en de 
overheersende windrichting.  
Voor de motivatie of afgeweken mag worden van 50 meter-zone is gebruik gemaakt van 
het wetenschappelijk rapport van PRI 2015 in Wageningen, ‘Driftblootstelling van 
omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen’, rapportnummer 609 van 
maart 2015 (verder PRI 2015). Dit rapport geeft op basis van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten een inschatting van de mate van driftblootstelling bij 
bespuiting van een boomgaard. 
 
De belangrijkste uitgangspunten van het onderzoek van PRI zijn de volgende: 

• Maximale dosering van gewasbeschermingsmiddelen volgens de geldende 
toelatingen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb). 

• De voor het blootstellingrisico maatgevende gewasbeschermingsmiddelen. 

• Worstcase blootstelling aan drift door uit te gaan van 100% meewindomstandigheden 
met een gemiddelde windsnelheid van 3 m/s. 

• Rekening houdend met de maatgevende bespuitingen in de kaalblad situatie. 

• Hanteren van een actueel drift verspreidingsmodel. 
Hiermee is het rapport van PRI 2015 algemeen bruikbaar als basis voor de onderbouwing 
van locatie-specifieke praktijksituaties. 
 
Een nadere omschrijving van de onderzoeksmethode van het rapport PRI 2015 is 
opgenomen in bijlage 1. 
 

3.2 Afbakening onderzoek  

Dit locatie-specifieke onderzoek richt zich op de beoordeling van de te respecteren 
spuitzone als gevolg van de fruitteelt op de percelen Molenstraat 33a en Waalbandijk 45. 
Op de gronden binnen 50 meter van deze fruitboomgaarden is in het 
ontwerpbestemmingsplan Slingerbos Ophemert (vastgesteld 20-1-2017) de aanduiding 
‘milieuzone’ opgenomen. In voorliggend onderzoek is onderzocht of in de huidige situatie  
volstaan kan worden met een kleinere te respecteren afstand tussen de beoogde 
woonbebouwing en de nabijgelegen fruitteeltpercelen. 
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3.3 Wettelijke verankering DRT75  

In de ‘tweede Nota Duurzame Gewasbescherming’ zijn maatregelen opgenomen om de 
vervuiling van oppervlakte water door gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Eén 
maatregel is alleen nog maar spuittechnieken toe te staan met een minimale driftreductie 
van 75%. Deze maatregel is opgenomen in de voorpublicatie tot wijziging van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer die op 6 juli 2016 verscheen in de Staatscourant (nr. 
32229). Op grond van het voorgestelde (nieuwe) artikel 3.78a Activiteitenbesluit 
milieubeheer wordt het verplicht om bij open teelten te spuiten met een driftreductie van 
75%. Dit geldt, anders dan op dit moment, óók als het perceel waarop wordt gespoten 
niet is gelegen aan een watergang. De bedoeling is dat dit nieuwe artikel in de loop van 
2017 in werking treedt. Vanaf dat moment kan en dient bij de ruimtelijke beoordeling met 
deze verplichting rekening te worden gehouden.  

3.4 Veiligheidsafstanden 

In het rapport PRI 2015 worden 12 praktijksituaties geschetst waarvoor een minimaal aan 
te houden veiligheidsafstand (gemeten vanaf de eerste bomenrij) is berekend, zie ook 
tabellen 4.1 en 4.2 hierna. Deze veiligheidsafstanden zijn door PRI ingedeeld in 
verschillende afstandsklassen, in stappen van 5 meter. Met de in paragraaf 4.3 
omschreven wettelijke verankering van het gebruik van een spuittechniek met een 
driftreductie van 75% (met ingang van medio 2017) vervallen de in tabel 3.1 en 3.2 
beschreven praktijksituatie 1 tot en met 4.  
 

Tabel 3.1 – 12 praktijksituaties met betrekking tot driftreducerende maatregelen (bron: PRI 2015) 
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Tabel 3.2 – Benodigde afstand vanaf de eerste bomenrij (m) (bron: PRI, 2015) 

 
 
Uit het rapport PRI 2015 blijkt dat bij de toediening van captan langs oppervlaktewater 
gebruik gemaakt moet worden van een 90% driftreducerende spuittechniek (DRT90). 
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4 Beoordeling situatie   
4.1 Toetsing veiligheidsafstanden 

Uit paragraaf 3.4 blijkt dat de te hanteren veiligheidsafstanden afhankelijk zijn van de 
toegepaste spuittechniek. De ligging van het fruitperceel ten opzichte van  
oppervlaktewater is hierbij sterk bepalend. Dit aangezien ook het oppervlaktewater 
beschermd wordt tegen depositie van gewasbeschermingsmiddelen. De ligging van de 
reeds bestaande oppervlaktewateren nabij het plangebied is zichtbaar in navolgende 
uitsnede van de Legger Wateren (oktober 2016) van Waterschap Rivierenland. 
  

Figuur 4.1: Uitsnede Legger Wateren (oktober 2016) van Waterschap Rivierenland 
 

Uit figuur 4.1 blijkt zowel voor perceel Molenstraat 33a als perceel Waalbandijk 45 dat 
tussen de percelen en de bestemmingsplangrens een bestaande waterloop is gesitueerd.   
Voor deze percelen is, conform tabel 3.1, praktijksituatie 9 van toepassing. Uit tabel 3.2 
blijkt dat hiervoor, gemeten vanaf de eerste bomenrij, een te respecteren afstand van 25 
meter tot gevoelige objecten geldt . 
 
In figuur 4.2 is de 25 meter zone weergegeven. Opgemerkt wordt dat deze afstanden zijn  
gemeten vanaf de perceelgrens, waarbij de eerste bomenrij dus fictief op de uiterste 
begrenzing van het agrarische perceel worden gesitueerd.   
 

Perceel 
Waalbandijk 45 

Perceel Molenstraat 33a 
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Figuur 4.2: Te respecteren afstanden fruitpercelen ivm driftblootstelling (situatie 9; 25 meter) 

 
Uit figuur 4.2 blijkt dat de gevoelige functies binnen het plangebied vrijwel geheel buiten 
de te respecteren spuitzone van 25 meter zijn gesitueerd. Echter in de zuid-oostelijke 
hoek van het plangebied ligt een deel binnen deze zone. Dit plandeel is navolgend 
ingezoomd weergegeven.  

  
Figuur 4.3: Plandeel gelegen binnen spuitzone 25 meter  
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Op het in figuur 4.3 weergegeven plandeel overschrijdt de ingetekende zone (als gevolg 
van het perceel Waalbandijk 45) de bestemming ‘wonen’ met ongeveer 25 meter. De 
spuitzone is hierbij ingetekend vanaf de kadastrale grens van het agrarisch perceel. Deze 
grens wordt echter gevormd door een watergang. Deze watergang heeft een bepaalde 
breedte die ten koste gaat van het bruikbaar teeltoppervlak. Daarnaast geldt conform de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit bij een watergang te allen tijde een te respecteren 
minimale teeltvrije zone van 3 meter. Wanneer rekening wordt gehouden met deze 
wettelijke verplichte teeltvrije zone (én tevens de breedte van de aanwezige watergang), 
wordt geconcludeerd dat de spuitzone maximaal 22 meter over de bestemming ‘wonen’ 
kan reiken.    

4.2 Resultaten 

Door de ruimtelijke scheiding in combinatie met de noodzakelijke driftreducerende 
spuittechniek ter hoogte van de noordelijke plangrens ligt het gehele plangebied buiten 
de spuitzone van het fruitperceel aan de Molenstraat 33a. Dit betekent dat hier géén 
overschrijding van de 100%-norm voor dermale driftblootstelling plaatsvindt en derhalve 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig is met betrekking tot het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Het fruitperceel aan de Waalbandijk 45 veroorzaakt wél een relevante spuitzone; deze 
reikt tot ongeveer 22 meter over bestemming ‘wonen’ in de zuid-oostelijke plangrens. 
Teneinde een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen, dienen gevoelige 
objecten en bestemmingen (wonen en tuin) buiten deze 25 meter zone te worden 
geprojecteerd. Door het treffen van aanvullende afschermende maatregelen kan deze 
vrijwaringszone verder worden verkleind.  
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5 Uitwerking randvoorwaarden invulling plangebied  

Aangetoond is dat een deel van het plangebied binnen de spuitzone van het fruitperceel 
aan de Waalbandijk 45 is gelegen (zie figuur 4.3). Ter plaatse van de overschrijdingszone 
kan een goed woon- en leefklimaat niet worden gegarandeerd. Indien géén aanvullende 
afschermende maatregelen worden getroffen, wordt geadviseerd om voor deze 
overschrijdingszone een gebruiksbeperking op te leggen. In deze bufferzone mag geen 
sprake zijn van een ‘gevoelige functie’, zijnde een plaats waar regelmatig mensen 
verblijven of samenkomen (wonen of tuin). 
 
De overschrijdingszone kan worden verkleind door het treffen van aanvullende 
afschermende maatregelen waardoor de drift van het fruitperceel wordt gereduceerd. Bij 
de aanplant van een groenblijvende winterharde windhaag op een deel van de grens van 
het fruitperceel wordt de te respecteren spuitzone teruggebracht van  25 meter tot 5 meter 
(zie praktijksituatie 12 in tabel 3.2). Hiertoe dient echter wel in het bestemmingsplan 
geborgd te worden dat op het gedeelte van de perceelgrenzen, zoals aangeduid in 
onderstaande figuur 5.1, een wintergroene windhaag aanwezig is en in stand wordt 
gehouden.  

Figuur 5.1: Verkleining spuitzone door aanplant groenblijvende winterharde windhaag op deel 
grens van fruitperceel Waalbandijk 45 
 

Windhaag 

over lengte 25 meter 

Windhaag 

over lengte 25 meter 

Verkleining 
spuitzone van 

25 m naar 5 m 
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Bij de hoogte van de haag dient rekening gehouden te worden met de hoogte van de 
fruitbomen; de haag dient minimaal één meter hoger te zijn dan de hoogste fruitboom 
(gesitueerd op het fruitperceel aan de Waalbandijk 45) binnen een afstand van 25 meter 
gemeten vanaf het bestemmingsvlak ‘Wonen’.  
 
Zowel de gebruiksbeperkingen binnen de spuitzone als een eventuele aanplant van een 
groenblijvende winterharde windhaag op een deel van de grens van het fruitperceel aan 
de Waalbandijk 45 dienen planologisch verankerd te worden in het bestemmingsplan. 
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6 Conclusie 

Het woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe te realiseren woonbuurt, onder de 
naam Slingerbos, is beoordeeld vanwege de aanwezigheid van twee nabijgelegen 
fruitteeltbedrijven. Het gebruik van de percelen is beschouwd waarbij beoordeeld is of 
eventuele drift afkomstig van het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen het woon 
en -leefklimaat ter plaatse van het plangebied onaanvaardbaar aantast.  
 
Op basis van voorhanden onderzoek, toegepast op de lokale situatie van het plangebied 
en de betreffende fruitpercelen, kan geconcludeerd worden dat vanaf een afstand van 25 
meter van de fruitpercelen (gemeten vanaf de eerste bomenrij) reeds sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarmee is aangetoond dat in afwijking van de in 
het ontwerpbestemmingsplan toegekende ‘milieuzone’ van 50 meter, dat volstaan kan 
worden met een te respecteren afstand van 25 meter tussen de beoogde 
woonbebouwing en de nabijgelegen fruitteeltpercelen. Bij de aanplant van een 
groenblijvende winterharde windhaag op een deel van de grens van het fruitperceel wordt 
de te respecteren spuitzone teruggebracht van 25 meter tot 5 meter.  
 
Zowel de gebruiksbeperkingen binnen de spuitzone als een eventuele aanplant van een 
groenblijvende winterharde windhaag op een deel van de grens van het fruitperceel aan 
de Waalbandijk 45, dienen planologisch verankerd te worden in het bestemmingsplan. 
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I. BIJLAGE 
Uitgangspunten en onderzoeksmethode  



 

 

Drift en blootstelling  
Met de term (spuit)drift wordt de hoeveelheid spuitmiddel bedoeld die bij het spuiten 
buiten het perceel op de grond terecht kan komen en/of op hoogte door de lucht passeert. 
Drift is een belangrijke en directe bron van luchtverontreiniging, waardoor mens en dier 
in contact kunnen komen met gewasbeschermingsmiddelen. Vooral bij middelen met een 
hoge toxiciteit en/of voor kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen of zwangere vrouwen, 
kan dit risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen. 
 
In figuur 3.1 is de drift (als percentage van de dosering) van een standaard 
boomgaardspuit uitgezet tegen de afstand. Te zien is dat de drift exponentieel afneemt 
met de afstand en al vanaf 25 meter de nullijn (x-as) nadert. Van belang is daarbij te 
vermelden dat tienden van procenten aan gewasbeschermingsmiddel al kan zorgen dat 
risiconormen worden overschreden. Met andere woorden: het driftpercentage moet zeer 
klein zijn op de toetsingsafstand om elk risico uit te sluiten. 
 
Ten aanzien van de risicobeoordeling voor de volksgezondheid door blootstelling via de 
lucht stelt het Ctgb dat over het algemeen de afstand tot de plaats waar met 
gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt voor omwonenden aanmerkelijk groter is 
dan voor de toepasser en omstander. De driftblootstelling zal voor omwonenden derhalve 
lager zijn dan voor de toepasser en de omstander.  
 

 
Figuur 3.1 Driftdepositie (% van de dosering) op grondoppervlak naast het perceel voor een standaard 
boomgaardspuit in de volblad (na 1 mei) en de kaalblad (voor 1 mei) situatie (PRI, 2015). 



 

 

 

De driftblootstellingroutes die het gezondheidrisico bepalen, zijn opname door voedsel, 
inademen (inhalatoir), huidcontact (dermaal) en indirect contact. Voor elk contact gelden 
verschillende (effect) drempelwaarden. Uit het rapport PRI 2015 blijkt dat de directe 
driftblootstelling via dermale opname (absorptie) maatgevend is. In het rapport PRI 2015 
is een 100%-norm voor dermale driftblootstelling (AEL) opgesteld. 
Het effect van toepassing van gewasbeschermingsmiddelen wordt als kritisch geacht 
wanneer de 100%-norm wordt overschreden. PRI 2015 geeft inzicht in wanneer en bij 
welke afstanden deze 100%-norm wordt overschreden, dit betreft de zogenoemde 
veiligheidsafstand. 
Om vast te stellen welk gewasbeschermingsmiddel het hoogste risico aan dermale 
driftblootstelling met zich meebrengt, is het van belang om de hoeveelheid werkzame stof 
die op de mens terecht kan komen te toetsen aan de maximale hoeveelheid die op grond 
van de dermale interne blootstelling tot effect leidt. In het rapport PRI 2015 wordt 
geconcludeerd dat de werkzame stof Captan, mede door de hoge frequentie en dosering 
van gebruik, het hoogste risico voor dermale driftblootstelling met zich meebrengt. 
Het Ctgb biedt een database1 waarin alle soorten gewasbeschermingsmiddelen zijn 
opgenomen, inclusief de wettelijke gebruiksvoorschriften. Hiermee zijn alle 
gewasbeschermingsmiddelen geselecteerd die de werkzame stof Captan bevatten. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Captan-houdende toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Tabel 3.1 – Overzicht van Captan houdende gewasbeschermingsmiddelen (fungicides) 

Soort 
gewasbeschermings-
middel in de fruitteelt 

Naam middel % Captan Gebruikt in teelt van  

water dispergeerbaar 
granulaat 

Captan 80WG 80% Appels en peren in 
volblad situatie 

Granulaat of korrel Captosan spuitkorrel 
80WG 

80% Appels en peren 

Granulaat of korrel Pro-Captan 80% WG 80% Appels en peren 

Suspensie concentraat Captor SC 50% Bloembollen en 
bolbloemen 

Suspensie concentraat Captosan 500SC 50% Appels en peren 

Suspensie concentraat Merpan Flowable 50% Appels en peren 

Granulaat of korrel Merpan spuitkorrel 80% Appels en peren 

water dispergeerbaar 
granulaat 

Malvin WG 80% Appels en peren in 
volblad situatie 

 
De gewasbeschermingsmiddelen die in het rapport PRI 2015 als maatgevend worden 
geacht, zijn de stoffen Merpan en Captosan. In de PRI 2015 rapportage wordt de 
maximaal toegestane dosering hiervan gesteld op 2,5 kg/ha, waarmee de toegediende 
hoeveelheid werkzame stof Captan 200 mg/m² bedraagt. Met deze stoffen heeft PRI de 
bijbehorende veiligheidsafstanden in verschillende situaties berekend. 

                                                      
1 http://www.CTBG.nl/toelatingen 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

De gemeente West Betuwe is voornemens om de bouw van een woning aan de Waalbandijk 
mogelijk te maken. Initiatiefnemers hebben in het kader van een ruilverkaveling voor de 
ontwikkeling van het woongebied Slingerbos met de gemeente afspraken gemaakt over de 
realisatie van een woning aan de Waalbandijk (naast nummer 45). Om deze ontwikkeling 
mogelijk te maken zal de bestaande boomgaard op het perceel worden verwijderd. Omdat de 
bouw ter plekke niet is toegestaan moet het geldende bestemmingsplan aangepast worden. Het 
bestemmingsplan maakt de bouw van één woning mogelijk.   
 
Het plangebied waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft ligt ten noorden van de 
Waalbandijk, ten oosten van de woning aan de Waalbandijk 45 te Ophemert. De omgeving van 
het plangebied bestaat verder uit agrarische percelen (boomgaarden). In figuur 1.1 is de ligging 
van het plangebied weergegeven.  
 

 
Figuur 1.1: Globale ligging plangebied 

1.2 Waarom een m.e.r-beoordeling? 

Volgens het Besluit milieueffectrapportage dient voor activiteiten van onderdeel D te worden 
bepaald, of er ten gevolge van de voorgenomen activiteit sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Afhankelijk van waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu is een milieueffectrapportage (m.e.r., de procedure) al dan niet nodig en dient er wel of 



Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r-beoordeling 
Woning Waalbandijk ongenummerd te Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
21 juni 2021 revisie 0A 
Bouwkundig Advies- en Tekenburo Megens 

 
 
 
 
 
 

Blad 2 van 19 

 

geen MER (milieueffectrapport, het document) te worden opgesteld. Dit is ter beoordeling aan 
het bevoegd gezag. 
 
In relatie met themaparken is categorie D 11.2 uit het Besluit milieueffectrapportage van belang: 
“De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsplan met inbegrip van de bouw 
van winkelcentra of parkeerterreinen”.  
Er is hier sprake van vormvrije m.e.r.-beoordeling, omdat de drempelwaarden van deze categorie 
D 11.2 uit het Besluit milieueffectrapportage niet worden overschreden. De voorgenomen 
wijziging heeft namelijk geen betrekking op: 

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2°. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 
3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 
De op te stellen aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling gaat in op de 
mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu. Met deze informatie kan het bevoegd gezag 
bepalen of er al dan niet een MER dient te worden opgesteld. 

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

Wet milieubeheer en m.e.r.-beoordeling 
Volgens artikel 7.16 Wet milieubeheer deelt de initiatiefnemer het voornemen mee aan het 
bevoegd gezag.  
 
Bij deze mededeling dient in ieder geval de volgende informatie te worden verstrekt: 

a. een beschrijving van de activiteit met in het bijzonder: 
1) een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en voor zover 

relevant van sloopwerken; 
2) een beschrijving van de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de 

kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan 
zijn; 

b. een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het 
milieu kan hebben; 

c. een beschrijving, voor zover er informatie over deze gevolgen beschikbaar is, van de 
waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben ten 
gevolge van: 
1) indien van toepassing, de verwachte residuen en emissies en de productie van 

afvalstoffen; 
2) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en 

biodiversiteit. 
 
Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de relevante criteria van bijlage III bij de 
m.e.r.-richtlijn en, voor zover relevant, met de beschikbare resultaten van andere relevante 
beoordelingen van gevolgen voor het milieu. 
 
Voorts kan bij de mededeling een beschrijving worden verstrekt van de kenmerken van de 
voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen. 
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Op grond van de mededeling (het voorliggende document) neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes 
weken na ontvangst een beslissing omtrent de vraag, of er bij de voorbereiding van het 
betrokken besluit voor de activiteit vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het 
milieu kan hebben een milieueffectrapport moet worden gemaakt (artikel 7.17 Wet 
milieubeheer). Het bevoegd gezag houdt bij zijn beslissing rekening met de in bijlage III bij de EU 
Richtlijn MER aangegeven criteria.  
 
Criteria EU Richtlijn 
Op grond van de EU Richtlijn MER bijlage III (genoemd in de Wet milieubeheer, artikel 7.16) moet 
worden getoetst op een aantal criteria. In de voorliggende notitie vindt deze toetsing plaats. 
 
1. Kenmerken van de planen 
Bij de kenmerken van de planen moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a) de omvang en het ontwerp van het gehele plan; 
b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde planen; 
c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en 

biodiversiteit; 
d) de productie van afvalstoffen; 
e) verontreiniging en hinder; 
f) het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het plan in kwestie, 

waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in 
overeenstemming met wetenschappelijke kennis; 

g) de risico's voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van 
waterverontreiniging of luchtvervuiling). 

 
2. Plaats van de planen 
De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de planen van invloed kunnen zijn, moet 
in aanmerking worden genomen, en met name: 

a) het bestaande en goedgekeurde landgebruik; 
b) de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van 

natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het 
gebied en de ondergrond ervan; 

c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende typen gebieden: 

i. wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 
ii. kustgebieden en het mariene milieu; 

iii. berg- en bosgebieden; 
iv. natuurreservaten en -parken; 
v. gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving 

worden beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn 
aangewezen krachtens Richtlijn 92/43/EEG en Richtlijn 2009/147/EG; 

vi. gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie 
vastgesteld en relevant voor het plan, al niet worden nagekomen of worden 
beschouwd als niet-nagekomen; 

vii. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid; 
viii. landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

 
3. Soort en kenmerken van het potentiële effect 



Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r-beoordeling 
Woning Waalbandijk ongenummerd te Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
21 juni 2021 revisie 0A 
Bouwkundig Advies- en Tekenburo Megens 

 
 
 
 
 
 

Blad 4 van 19 

 

De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van planen moeten, in samenhang met de onder 
punten 1 en 2 van deze bijlage hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden genomen, 
met aandacht voor het effect van het plan op de in artikel 3, lid 1, uiteengezette factoren, met 
inachtneming van: 

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch 
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

b) de aard van het effect; 
c) het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
d) de intensiteit en de complexiteit van het effect; 
e) de waarschijnlijkheid van het effect; 
f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 
g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

planen; 
h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

1.4 Leeswijzer en bronnen 

Het vervolg van het rapport is als volgt opgebouwd: 

• hoofdstuk 2: de plaats van de activiteit en de kenmerken van de activiteit (aard en omvang, 
de wijze van aanleg);  

• hoofdstuk 3: de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit; 

• hoofdstuk 4: conclusie. 
 
Voor de planinformatie is het Bestemmingsplan "Waalbandijk ongenummer, Ophemert" evenals 
de door de opdrachtgever aangeleverde stukken geraadpleegd. 
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2 Plaats en kenmerken van de activiteit 

2.1 Beschrijving van de activiteit 

De initiatiefnemer is van plan om een woning te realiseren ten oosten van de Waalbandijk 45 (zie 
figuur 2.1). Er ontstaan met dit plan een nieuw woonperceel met bouwmogelijkheden voor 1 
woning. Deze woning mag een maximale bouwhoogte van 8 meter en goothoogte van 5 meter 
mogen hebben. Daarbij sluit de woning aan bij naastliggend perceel. Het perceel zal worden 
ontsloten met een zuidelijke op- / uitrit naar de Waalbandijk. Parkeren zal op eigen terrein 
plaatsvinden.  
 
De indeling van het perceel is afgestemd op naastliggend perceel. De woning zal op dezelfde 
rooilijn komen te staan als naastliggende gronden. Daarachter zijn de gronden bestemd voor 
Wonen en mogen er bijbehorende bouwwerken gebouwd worden. Alle gronden voor de 
voorgevel zijn bestemd als 'Tuin'.  De oostelijke helft van het perceel krijgt de bestemming Groen 
zodat een groene invulling mogelijk gemaakt wordt. Dit heeft mede te maken met de oostelijk 
gelegen spuitzone en afstand die daartoe moet worden aangehouden. 
 

 
Figuur 2.1: Toekomstige situatie plangebied 

2.2 Energie en emissie 

Het actuele gebruik van het plangebied verandert na afronding van de activiteiten, er wordt 1 
woning gerealiseerd. De energie en emissie van voorgenomen ontwikkeling worden bij de 
effectbeschrijving beschouwd. Voor de mogelijke aanleg- en bouwwerkzaamheden worden 
diverse mobiele werktuigen en transportmiddelen (zoals vrachtwagens) gebruikt. De energie 
daarvoor wordt geleverd door dieselolie en soms ook door elektriciteit uit het net. In het kader 
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van de werkzaamheden is geen sprake van specifieke risico’s voor zware ongevallen of rampen in 
en in de omgeving van het plangebied. Door de aanlegwerkzaamheden is, conform regelgeving, 
sprake van emissies ten aanzien van water, geluid, licht en lucht. Bij de effectbeschrijving in 
hoofdstuk 3 wordt hierop nader ingegaan.  
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3 Kenmerken van het potentiële effect  

De voorgenomen ontwikkeling heeft mogelijk invloed op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 
mogelijke milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling beschreven. Voor de planinformatie 
zijn reeds uitgevoerde onderzoeken en de aangeleverde stukken geraadpleegd. Waar nodig is de 
informatie aangevuld. 

3.1 Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie 

Het plangebied waar de woning gebouwd wordt ligt binnen de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie 4' dat op de gemeentelijke beleidskaart (van de voormalige gemeente Neerijnen) is 
aangewezen als een lage verwachting met een onderzoekplicht bij ingrepen vanaf 10.000 m2. Die 
grens wordt niet overschreden. Alle omliggende gronden krijgen in dit bestemmingsplan nog 
steeds deze dubbelbestemming ter bescherming van eventuele toekomstige 
grondwerkzaamheden. 
 
Een klein deel van het plangebied dicht tegen de dijk aan heeft de dubbelbestemming 'Waarde - 
Archeologie 1'. Dit is een gebied met een hoge archeologische verwachting met een 
vrijstellingsregime van werkzaamheden onder de 100 m² en grondwerkzaamheden dieper dan 50 
centimeter. In dit gebied worden geen bouwwerkzaamheden mogelijk gemaakt en de gronden 
krijgen de bestemming 'Tuin'. De geldende dubbelbestemming wordt op dit deel gehandhaafd op 
de verbeelding zodat eventuele toekomstige grondwerkzaamheden die dieper gaan of groter zijn 
dan 100m² aan een omgevingsvergunning gekoppeld worden. Indien deze werkzaamheden 
ontstaan dan dient er alsnog archeologisch onderzoek gedaan te worden.  
 

 
Figuur 3.1: Plangebied met archeologische waarden 
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Cultuurhistorie 
Uit de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland blijkt dat het plangebied in 
het landschapstype 'Rivierengebied' ligt. Kenmerkend zijn onder andere een licht glooiend gebied 
waar keileem en dekzand aan het oppervlak liggen, doorsneden door beekdalen en veenvlakten. 
Echter komen deze elementen niet voor binnen de grenzen van het plangebied. In onderstaand 
figuur is een uitsnede van het plangebied en de cultuurhistorische waarden in de omgeving 
getoond. 
 

 
Figuur 3.2: Uitsnede cultuurhistorische waarden 

Binnen het plangebied liggen geen belangrijke landschappelijke elementen. Zoals te zien is op 
figuur 3.2 zijn in het plangebied geen beschermde Rijks- en/of gemeentelijke monumenten of 
werelderfgoed aanwezig. In het plangebied zijn geen karakteristieke panden aanwezig. Het plan 
heeft geen invloed op de cultuurhistorische waarden. Direct ten zuiden van het plangebied is 
landschappelijk element gelegen (bruine contour). Dit betreft de Waalbandijk en uitwaarden. Ten 
oosten ligt de kern van Ophemert. De voorgenomen ontwikkeling heeft geen invloed hierop. 
 
Conclusie 
Door de planregels van het bestemmingsplan en de blijvende borging van archeologisch 
onderzoek in de planregels worden de archeologische waarden beschermd en vormt dit geen 
belemmering. Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de vaststelling van 
voorliggend bestemmingsplan. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het plan niet tot 
belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema archeologie en cultuurhistorie.  

3.2 Bodem 

Een verontreinigde bodem kan zorgen voor gezondheidsproblemen en tast de kwaliteit van het 
natuurlijk leefmilieu aan. Daarom is het belangrijk om bij ruimtelijke plannen de bodemkwaliteit 
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mee te nemen in de overwegingen. De Wet bodembescherming (Wbb), het Besluit bodem-
kwaliteit en de Woningwet stellen grenzen aan de aanvaardbaarheid van verontreinigingen. 
Indien bij planvorming blijkt dat (ernstige) verontreinigingen in het plangebied aanwezig zijn, 
wordt op basis van de aard en omvang van de verontreiniging én de aard van de ruimtelijke 
plannen beoordeeld welke gevolgen dit heeft.  
 
In het kader van voorgenomen plan is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het 
onderzoek blijkt dat de locatie sinds circa minstens 1900 tot heden in gebruik is als boomgaard. 
Uit het historisch kaartmateriaal en de BAG-viewer is gebleken dat in de asbestverdachte periode 
(1945-1993) bouw én sloop van gebouwen heeft plaatsgevonden ter plaatse van het uiterste 
westen van het plangebied. Voor zover bekend zijn ter plaatse van het plangebied of in de directe 
omgeving geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Ter plaatse van enkele omliggende 
boomgaarden zijn tijdens voorgaand bodemonderzoek licht tot matig verhoogde gehalten aan 
bestrijdingsmiddelen (OCB's) en licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. Het 
gebruik van de locatie als boomgaard tijdens de vorige eeuw heeft mogelijk geleid tot 
bodemverontreiniging met OCB's als gevolg van gebruik van deze bestrijdingsmiddelen. 
Daarnaast is tijdens de bouw én sloop aan de westzijde van de locatie tijdens de asbestverdachte 
periode mogelijk een bodemverontreiniging met asbest ontstaan in de vorm van asbesthoudend 
(sloop)puin.  
 
Conclusie  
Uit het vooronderzoek blijkt dat de gehele locatie onvoldoende is onderzocht om vrij te kunnen 
geven. Mogelijk is sprake van sterke verontreinigingen met o.a. asbest en OCB's. Om de actuele 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van het perceel vast te stellen is een bodem- en 
asbestonderzoek nodig voordat er gebouwd kan worden. Dit aanvullende onderzoek zal 
uitgevoerd worden en gereed zijn voordat de omgevingsvergunning voor het bouwen ingediend 
wordt. Er wordt door initiatiefnemer naar gestreefd om dit onderzoek ook gereed te hebben 
voordat het bestemmingsplan vastgesteld wordt. Omdat borging ten aanzien van de kwaliteit van 
de bodem plaatsvindt in het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden 
geconcludeerd dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het 
thema bodem.  

3.3 Externe veiligheid 

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid 
in de directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. In het kader 
van het bestemmingsplan is een toetsing gedaan voor het aspect externe veiligheid in relatie tot 
het voornemen.  
 
In de omgeving van het plangebied liggen geen bedrijven die onder het regime van het Bevi 
vallen. Ook overige stationaire risicobronnen, waarop het Bevi niet van toepassing is 
(bijvoorbeeld propaangastanks bij agrarische bedrijven) liggen op ruime afstand van het 
plangebied.  
 
Ten noorden van Ophemert ligt een hogedruk aardgasleiding, die in beheer is bij de Gasunie. De 
gasleiding (met kenmerk A-555) heeft een diameter van 42 inch en een werkdruk van 66 bar. De 
leiding heeft geen plaatsgebonden risicocontour 10-6 en de 1% letaliteitsgrens ligt op 490 meter 



Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r-beoordeling 
Woning Waalbandijk ongenummerd te Ophemert 
projectnummer 0469707.100 
21 juni 2021 revisie 0A 
Bouwkundig Advies- en Tekenburo Megens 

 
 
 
 
 
 

Blad 10 van 19 

 

van de gasleiding. De afstand tussen het plangebied en de aardgasleiding is meer dan 600 meter. 
Er is geen overlap met het invloedsgebied. 
 
Ten zuiden van het plangebied is de Waal gesitueerd. Hierover worden gevaarlijke stoffen 
vervoerd. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van deze transportroute, waarbij 
personen kunnen overlijden als rechtstreeks gevolg van een zwaar ongeval met toxische stoffen. 
Het plangebied ligt echter buiten een veiligheidszone, een plasbrandaandachtsgebied en buiten 
de meest relevante zone voor het groepsrisico (de 200 meter zone). Op grond van artikel 7 van 
het Bevt moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de mogelijkheden voor: 
 de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en 
 de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten 

binnen het plangebied. 
 
Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om 
hierover een advies uit te brengen. Dit zal door de gemeente gedaan worden tijdens het 
verplichte vooroverleg over het bestemmingsplan ex artikel 3.1.1. Bro.  
 
Zelfredzaamheid 
Middel voorliggend plan wordt 1 woning toegevoegd. Hierdoor neemt het aantal personen in het 
gebied minimaal toe. Uitgaande van een gemiddelde van 1,2 aanwezigen overdag en 2,4 in de 
nacht, zorgt de realisatie een extra woning in het plangebied dat het aantal personen op deze 
locatie zeer beperkt toeneemt. Dit is van invloed op het zogenoemde groepsrisico (de kans dat in 
één keer een groep mensen die zich in de omgeving van een risicosituatie bevindt, dodelijk door 
een ongeval wordt getroffen). Echter worden er geen kwetsbare groepen toegestaan en zullen de 
personen die worden toegevoegd aan het gebied zelfredzame personen zijn.  
 
Bestrijdbaarheid 
Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het 
beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De 
brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De 
mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid is alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over 
de Waal. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er gezien vanuit het plangebied 
voldoende mogelijkheden voor de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid bij een zwaar ongeval op 
deze transportroute. Daarvan uitgaande kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van 
waarschijnlijk belangrijke nadelige milieueffecten betreffende het thema externe veiligheid. 

3.4 Geluid 

Aanleg 
Voor de aanleg van de 1 woning vindt een aantal werkzaamheden plaats. De werkzaamheden 
vinden overdag plaats. Deze werkzaamheden en het hierbij in te zetten materieel veroorzaken 
een bepaalde geluidsbelasting op de omgeving. De effecten vanwege de geluidshinder treden 
alleen op tijdens de aanleg. Voor dergelijke activiteiten is veelal de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening) van toepassing. Gezien de tijdelijk aard en beperkte omvang van de 
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werkzaamheden wordt geen hinder verwacht of zullen specifieke afschermende maatregelen de 
hinder zo veel mogelijk beperken.  
 
Gebruik 
Het plangebied is niet gelegen op een gezoneerd bedrijventerrein. Het plangebied valt niet 
binnen de geluidszone van het spoor. Het valt wel binnen de zone van de Waalbandijk. Er is in het 
kader van het bestemmingsplan akoestisch onderzoek verricht. Het onderzoek toont voor 
zoneplichtige wegen aan dat wel aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. De maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt 
betreffende het thema geluid. 

3.5 Luchtkwaliteit 

Aanleg  
Het in te zetten materieel bij de ontwikkeling heeft een tijdelijke emissie naar de lucht. Daarnaast 
kan bij droge grond door verstuiving enige emissie van stof plaatsvinden. Gezien het feit dat de 
werkzaamheden plaatsvinden in een beperkt gebied en het tijdelijke karakter van de 
aanlegwerkzaamheden (en daarmee de emissies), worden de effecten op de luchtkwaliteit niet 
relevant (verwaarloosbaar) geacht. 
 
Gebruik  
De voorgenomen ontwikkeling betreft de toevoeging van 1 extra woning. In de Regeling NIBM is 
een lijst met categorieën van gevallen (kantoor- en woningbouwlocaties, specifieke inrichtingen) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Het aantal 
woningen bedraagt minder dan 1.500 woningen. Het plan  kan zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  
 
Het Besluit gevoelige bestemmingen die beperkingen stelt aan de vestiging van 'gevoelige 
bestemmingen' in de nabijheid van provinciale en rijkswegen is niet van toepassing omdat 
woningen geen gevoelige bestemmingen zijn. Volgens het Besluit zijn dat de volgende gebouwen 
met de bijbehorende terreinen: scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot 
belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema lucht. 

3.6 Natuur 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening worden te gehouden met beschermde plant- en 
diersoorten en met beschermde gebieden. Er dient onderzocht te worden of de geplande 
ingrepen effect hebben op onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten of 
beschermde gebieden. Ontwikkelingen mogen niet zonder meer plaatsvinden indien deze 
negatieve gevolgen hebben op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. Naar 
aanleiding van het bestemmingsplan is er een natuurtoets uitgevoerd.  
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Toetsing 
Gebiedsbescherming 
In het plangebied is geen NNN-gebied of Natura 2000-gebied aanwezig. Op korte afstand van het 
plangebied is NNN-gebied en groene ontwikkelzone aanwezig. Directe en indirecte effecten 
kunnen echter worden uitgesloten. Op 0,17 km ligt een Natura 2000-gebied. Effecten van 
verzuring en vermesting als gevolg van stikstofdepositie kunnen niet op voorhand geheel worden 
uitgesloten. Om deze effecten toch uit te kunnen sluiten is hieronder verdere toelichting 
gegeven. 
 
Soortenbescherming 
Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat de reeds aanwezige 
laagstamfruitboomgaard niet relevant is, op de haag in de noordrand van het perceel na. Deze 
kan van essentiële waarde zijn voor kleine marterachtigen (met name wezel) en steenuil.  
 
Indien de haag wordt verwijderd is nader onderzoek naar kleine marterachtigen noodzakelijk 
(omdat deze hier verblijfplaatsen kunnen hebben). Voor steenuil is enkel het terugkomen van 
een haag, of ander essentieel landschapselement(en), in de landschappelijke inpassing nodig. 
Deze soort broedt niet in de haag, maar het plangebied vormt naar verwachting wel (een 
essentieel) onderdeel van zijn leefgebied. 
 
Voor overige beschermde soorten worden geen problemen verwacht in het kader van 
voorliggend plan. 
 
Stikstofonderbouwing 
In de omgeving van het plangebied zijn Natura 2000-gebieden gelegen waarbinnen 
stikstofgevoelige habitats aanwezig zijn. Deze gebieden zijn relevant in het kader van 
stikstofonderzoek (AERIUS). De afstand vanaf het plangebied tot en met het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied (Rijntakken) met stikstofgevoelig gebied is circa 0,17 kilometer. In het kader 
van de Wet natuurbescherming moet beoordeeld worden of de ontwikkeling leidt tot een 
verslechtering van de kwaliteit van de beschermde habitats en de habitats van soorten in dit 
Natura 2000-gebied. In het kader van het bestemmingsplan is  een stikstofonderzoek uitgevoerd. 
Uit het onderzoek komt geen depositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Het aspect stikstof is geen 
belemmering voor de realisatie van voorliggend plan. 
 
Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in dat planten 
en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/ 
uitvoerder is verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt 
betreffende het thema natuur, mits de voorgestelde maatregelen (behoud haag) opgevolgd 
worden. 
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3.7 Water 

Ruimtelijke plannen moeten voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van 
de watertoets worden doorlopen. Het waterschap kijkt of in een plan voldoende rekening is 
gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies. Het doel van de 
watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige 
wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 
plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. In het kader van het bestemmingsplan is 
een watertoets uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.  
 
Toetsing 
Een digitale watertoets is aangemeld bij het Waterschap Rivierenland. Het plangebied zoals is 
ingediend bij de digitale watertoets is weergegeven als blauw vlak. Het figuur 3.3 is een uitsnede 
van de Legger waterkeringen van Rivierenland. In de volgende paragraven worden de 
verschillende elementen uit de Legger weergegeven in dit figuur nader toegelicht. 
 

 
Figuur 3.3: Legger waterkeringen ter hoogte van de Waaldijk met indicatie bestemmingsplan nabij 
Waalband 45, Ophemert. Bron: Legger waterkeringen Waterschap Rivierenland 

Beschermingszones waterkering 
Hierin is zichtbaar dat het bestemmingsplan zich (deels) in de buiten en binnenbeschermingszone 
van de primaire waterkering bevindt ('Tiel – Gorinchem' ter hoogte van dwarsprofiel TG055); de 
binnenbeschermingszone heeft een breedte van 36m vanuit het waterstaatswerk; en de 
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buitenbeschermingszone heeft een breedte van 85m. Een principeprofiel is weergegeven in 
figuur 3.4. Een uitsnede uit de legger waterkeringen is weergegeven in figuur 3.3 met daarin het 
plangebied indicatief weergegeven. De legger bestaat uit een kaart met waterkeringen in het 
beheer van Rivierenland, en waar de regels van de Keur voor gelden.  
 

 
Figuur 3.4: Principe profiel primaire waterkering met de kernzones en plangebied indicatief weergegeven.  

De beschermingszone  een waterkering is de ruimte die gereserveerd is rondom het 
waterstaatswerk om de stabiliteit ervan te beschermen. Binnen het waterstaatswerk mag niet 
worden gebouwd. Het plan mag de waterveiligheid niet in gevaar brengen en er wordt geëist dat 
er een watervergunning wordt aangevraagd bij het waterschap voor de uitvoering van 
werkzaamheden. Objecten en/of veranderde inrichtingen van waterkeringen en 
onderhoudsstroken kunnen de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel belemmeren. 
Middels deze vergunning toetst het waterschap of de belangen betreft waterveiligheid en 
waterbeheer voldoen zijn gewaarborgd in het bestemmingsplan en of het uitvoeren van 
onderhoud nog op een goede wijze mogelijk is. 
 
In de uitwerking van het bestemmingsplan dienen de zones behorende bij de waterkering te 
worden weergegeven conform de volgende notaties, (zie ook figuur 3.4)  
 het waterstaatswerk op te nemen met de 'dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering' in 

het plan; 
 de beschermingszone op te nemen met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk - 1'. de 

gronden, naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens aangeduid voor de 
bescherming, onderhoud en instandhouding van de primaire waterkering; 

 de buitenbeschermingszone aan te duiden met een algemene aanduidingsregel. In 
buitenbeschermingszones zijn de volgende zaken niet toegestaan zonder watervergunning; 
afgravingen en seismische onderzoeken, werken met een overdruk van 10 bar, aanleggen 
van bodemenergiesystemen en werken met explosiegevaarlijk materiaal of 
explosiegevaarlijke inrichtingen. Toetsingscriteria (beleidsregel) - In de 
buitenbeschermingszone zijn (diepe) ontgrondingen alleen toegestaan, als door het 
hydrologisch en geotechnisch onderzoek is aangetoond dat er geen negatief effect is op de 
algehele standzekerheid van de waterkering (Denk aan bijvoorbeeld diepe parkeerplaatsen). 

 
Binnen de beschermingszone van de waterkering bevinden zich nog andere grenzen zijn die een 
toetsingskader vormen en zullen moeten worden benoemd bij het aanvragen van de 
watervergunning.  
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Profiel van vrije ruimte/ bouwgrens 
Het profiel van vrije ruimte geeft de contouren aan van een eventuele toekomstige 
dijkversterking. Bij het beoordelen van de watervergunningsaanvraag voor bouwwerken binnen 
de beschermingszone is het belangrijk dat enkel gebouwd gaat worden buiten het profiel van 
vrije ruimte.  
 
Zo is de bouwgrens (BG) relevant omdat bouwwerkzaamheden een (ongewenste) invloed kunnen 
hebben op de functionaliteit van de waterkering. Bij de bouwgrens verwacht het waterschap 
eventuele dijkverbetering uit te kunnen voeren tussen de waterkering en de bouwgrens. Daarom 
hoeft achter de bouwgrens (gezien vanaf de waterkering) niet buiten het profiel van vrije ruimte 
gebouwd te worden. 
 
De werkzaamheden in of nabij de watergangen, waterkeringen en wegen in beheer bij het 
waterschap worden getoetst aan de regels in de Keur . Dit betekend dat er beperkingen zijn voor 
bouwen en andere activiteiten langs de waterkering. bouwgrens bakent het gebied af (gezien 
vanaf het waterstaatswerk) waarbinnen een bouwverbod geldt. Achter de bouwgrens (gezien 
vanaf het waterstaatswerk) mag onder voorwaarden binnen het profiel van vrije ruimte gebouwd 
worden, omdat het waterschap verwacht eventuele dijkverbetering uit te kunnen voeren tussen 
het waterstaatswerk en de bouwgrens. De bouwgrens (BG) bevindt zich op 10m vanaf de teenlijn 
- zie de gestippelde paarse lijn in figuur 3.3. Oftewel, onder voorwaarden is bouwen soms 
toegestaan. 
 
Grondwater  
Naast zorgdragen voor de waterveiligheid is het waterschap verantwoordelijk voor het waterpeil 
in sloten en vaarten. Dit peil heeft indirect effect op het grondwaterpeil. Het peilbesluit in 
Tielerwaard is De na te streven waterpeilen in peilvak: TLW009 (m NAP): zomerpiel: + 3,5; 
winterpeil: + 3,3 winterpeil. Gemeenten moeten overlast door te veel of te weinig grondwater 
beperken. Particulieren zijn verantwoordelijk voor het grondwater op hun perceel. Het 
waterschap adviseren voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil 
een drooglegging van 1,00 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van 1,30 meter. Zo 
voorkomt u overlast door grondwater. Het maaiveld in het perceel ligt ca. op m NAP +5,10 – zie 
onderstaand figuur.  
 

 
Figuur 3.5: Dwarsprofiel waterstaatswerk + plangebied (Hoogteligging, bron: Algemeen Hoogebestand 
Nederland 3 (AHN3)) 
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Watergangen en waterkwaliteit 
Werkzaamheden in de watergang hebben invloed op de water aan- en afvoer, de waterberging of 
het onderhoud.  Binnen het plangebied ligt een C-watergang (Waterlopenreferentienummer: 
079488). Ruimtelijke ontwikkelingen nabij een C-watergang kunnen aanleiding zijn voor een 
statuswijziging. Voor deze werkzaamheden geldt een vergunning- of meldplicht. Een C-watergang 
heeft geen beschermingszone. Voorkom dat bladverliezende bomen nabij een watergang worden 
geplaatst om de water kwaliteit niet negatief te beïnvloeden in het herfstseizoen. Gebruik geen 
uitlogende materialen zoals zink of koper. Zo komen deze materialen niet in de sloot terecht. 
Gebruikt u wel uitlogende materialen, dan mag het dakwater niet rechtstreeks op de sloten 
worden geloosd. 
 
Riolering 
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente 
contact op nemen voor het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven. Het waterschap gaat 
bij nieuwbouw van woningen uit van een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater 
van terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af op het oppervlaktewater, maar 
infiltreert in een de ondergrond, zoals een berm, wadi of bodempassage zodat het water hier 
gefilterd kan worden.  
 
Watercompensatie 
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar 
watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, kan aanleg van extra 
waterberging wenselijk  zijn. Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd. 
Binnen het nieuwe bestemmingsplan nabij Waalbanddijk 45 is de verwachting dat het verhard 
oppervlak zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Wanneer het oppervlak minder is 
dan 1.500 m² (landelijk gebied) is er eenmalige vrijstelling van een compensatieplicht. Onder 
verhard oppervlak wordt verstaan daken, betegelde oppervlaktes zoals terras en oprijlaan etc.. 
Gelet op de omvang van de voorgenomen ontwikkeling zal de toename minder zijn dan 1.500 m². 
 
Klimaatbestendige inrichting 
Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren richt het waterschap en de gemeente zich 
erop de ruimtelijke ordening klimaatbestendig in te richten. Een vrijblijvend en vriendelijk 
verzoek vanuit het waterschap om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig 
waterbeheer in de ruimtelijke ordening en inrichting van de leefomgeving. Denk hierbij aan het 
beperken van wateroverlast door buffers in het systeem te bouwen welke het wateropvangen na 
een hevige regenbouw. Tevens kunnen deze buffers worden ingezet ten tijde van droogte. Denk 
hierbij aan het creëren van groene (vegetatie) en blauwe (waterlichamen zoals vijver of wadi) 
maatregelen. Deze maatregelen kunnen ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en 
reduceren van hittestress, en bodemdaling. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd, dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt 
betreffende het thema water.  

3.8 Licht 

Aanleg 
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Uitgangspunt is dat de aanlegwerkzaamheden overdag plaatsvinden. Alleen bij bijzondere 
omstandigheden kan het noodzakelijk zijn om ook ’s avonds of ’s nachts te werken. Het gaat 
hierbij om een kans op tijdelijke lichthinder veroorzaakt door het in te zetten materieel bij de 
ontwikkeling. Eventuele lichthinder is naar verwachting niet aan de orde mede gezien de ligging 
van het plan aan de rand van het stedelijk gebied waardoor de locatie van zichzelf al in redelijke 
mate verlicht is. 
 
Gebruik 
Het plangebied ligt in het oosten van Ophemert aan de Waalbandijk, op de grens van de 
woonbebouwing. Dit gebied is van zichzelf in de nacht in zekere mate verlicht. Verwacht wordt 
daarom dat de ontwikkeling geen significante verschillen veroorzaakt in het kader van 
lichtemissie ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het voornemen niet tot 
belangrijke nadelige milieueffecten leidt betreffende het thema licht. 

3.9 Verkeer en transport 

Aanleg  
De aanlegwerkzaamheden hebben geen gevolgen voor de overige infrastructuur in het gebied. 
Wel kan er tijdens de uitvoering mogelijk beperkt hinder ondervonden worden door een 
toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van het plangebied. Naar verwachting kan het 
bestaande wegennetwerk de tijdelijke toename van het aantal verkeersbewegingen in de 
aanlegfase goed verwerken. In het kader van de voorbereiding van de uitvoeringsactiviteiten zal 
in overleg met de wegbeheerders worden nagegaan of/welke specifieke verkeersmaatregelen 
nodig zijn (bijvoorbeeld in de vorm van bebording).  
 
 
Gebruik 
Als gevolg van de planontwikkeling vindt er op de Waalbandijk een zeer kleine toename van de 
verkeersintensiteit plaats. De resulterende verkeersintensiteit ligt op ongeveer 9 
motorvoertuigen per etmaal. Deze verkeersintensiteiten zijn, gelet op de functie en inrichting van 
de Waalbandijk als laag te noemen en zijn verkeerskundig acceptabel. Er worden dan ook geen 
afwikkelings- en verkeersveiligheidsproblemen verwacht als gevolg van de planontwikkeling. 
 
Conclusie 
Er kan worden geconcludeerd dat het plan niet tot belangrijke nadelige milieueffecten leidt 
betreffende het thema verkeer. 

3.10 Gezondheid 

Mede op basis van de beoordeling ten aanzien van water, lucht, licht en geluid is er geen sprake 
van specifieke risico’s door het plan voor de volksgezondheid of voor bijvoorbeeld 
waterverontreiniging of luchtvervuiling. 
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3.11 Effectkenmerken 

Orde van grootte en het ruimtelijk bereik van het effect (geografisch gebied en omvang van de 
bevolking die getroffen kan worden) 

• Orde van grootte van het effect: zie paragraaf 3.1 t/m 3.11. 

• Bereik van het effect: lokaal tot zeer lokaal. 

• Getroffen bevolking: niet van toepassing, belangrijke nadelige effecten worden niet 
voorzien. 

 
Aard van het effect 

• Aard van de effecten: zie paragraaf 3.1 t/m 3.11. 
 
Grensoverschrijdende karakter van het effect 

• Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect. 
 

Intensiteit en de complexiteit van het effect 

• De effecten zijn beperkt qua intensiteit en complexiteit (geen vervolgeffecten of indirecte 
effecten verwacht). 

 
Waarschijnlijkheid van het effect 

• (Beperkte) emissies geluid, lucht en licht zijn zeker. 

• Waarschijnlijkheid van effecten door calamiteiten is zeer gering. 
 
Verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect 

• Verwachte aanvang: start herinrichting na vaststelling bestemmingsplan. 

• Duur en periode indicatief: herinrichting en gebruik van het gebied is voor onbepaalde tijd. 

• Frequentie: deze beoordeling betreft de aanleg/inrichting én het gebruik van het gebied. 

• Er is geen sprake van onomkeerbare effecten. 
 

Cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde planen 
Er zijn geen andere planen of ontwikkelingen in de omgeving bekend die zouden kunnen leiden 
tot cumulatieve effecten, door bijvoorbeeld een toename van het verkeer. Omdat de verwachte 
effecten beperkt van omvang zijn, zal ook voor andere aspecten de cumulatie met effecten van 
andere ontwikkelingen niet tot aanmerkelijke effecten leiden. 
 
Mogelijkheid om de effecten doeltreffende te verminderen 
Per onderdeel worden de effecten van het plan zo summier mogelijk gehouden. Er hoeven geen 
maatregelen genomen voor de mitigatie van (mogelijke) effecten. 
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4 Conclusie 

Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van waarschijnlijk 
belangrijke gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.16 en 7.17 Wet milieubeheer en is 
het maken van een milieueffectrapport voor de besluitvorming over het plan niet nodig. Deze 
beoordeling ligt formeel bij het bevoegd gezag. 
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memonummer 1 
datum 24 juni 2021 
aan   
van Rens Hasman  
kopie Alfred Schuphof 

Arjen Kuijt 
 

project BP Waalbandijk (nabij nr. 45) te Ophemert 
projectnr. 0469707.100 
betreft Watertoets 

 

1.1 Aanleiding 

U bent voornemens om 1 woning ten oosten van de Waalbandijk 45 te Ophemert realiseren. Om deze plannen 
mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het uitvoeren 
van een watertoets juridisch verplicht bij bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten. Instemming 
van het waterschap is een voorwaarde voor goedkeuring van het bestemmingsplan. Het resultaat van een watertoets 
wordt vastgelegd in een zogenaamde waterparagraaf welke opgenomen wordt in de ruimtelijke onderbouwing. 

1.2 Doel 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat 
de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk 
stadium en zo tot overeenstemming kunnen komen met hun belangen.  
 
Maatwerk 
Bij het watertoetsproces is inhoudelijk maatwerk vereist. De inhoud van een watertoetsproces is specifiek voor het 
betreffende plangebied, het schaalniveau en de inhoudelijke insteek van het plan. Het plangebied ligt in het 
beheersgebied van waterschap Rivierenland. Dit waterschap maakt gebruikt van de zogenaamde digitale watertoets. 
Dit is een website waar een ruimtelijke ontwikkeling getoetst kan worden aan waterhuishoudkundige belangen.  
Voor het bestemmingsplan blijkt dat de gangbare watertoets procedure gevolgd kan worden. Hiermee wordt bedoel 
dat er nader overleg plaatst moet vinden met het waterschap zodat deze vroegtijdig mee kan denken, informeren en 
kan adviseren over de waterhuishoudkundige aspecten van het plan.  
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1.3 Resultaat: Uitwerking aanmelding digitale watertoets 

Een digitale watertoets voor het indicatieve bestemmingsplan nabij Waalbanddijk 45 te West Betuwe is aangemeld bij 
het Waterschap Rivierenland. In de figuur 1 is het plangebied zoals is ingediend bij de digitale watertoets 
weergegeven als blauw vlak. Dit figuur is een uitsnede van de Legger waterkeringen van Rivierenland. In de volgende 
paragraven worden de verschillende elementen uit de Legger weergegeven in dit figuur nader toegelicht. In deze 
paragraven is uiteengezet welke wateraspecten van belang zijn voor uw ruimtelijke plan en als uitgangspunten zullen 
worden gebruikt voor de toetsing door het waterschap. Deze uitgangspunten dienen te worden gebruikt als basis voor 
de uitwerking van de planvorming. Er heeft reeds afstemming plaats gevonden met de accountmanager Waterschap 
Rivierenland (paragraaf 1.4). In deze communicatie kwamen een aantal uitgangspunten en aandachtspunten naar 
voren welke door de initiatiefnemer dienen moet worden opgepakt in de uitwerking van het plan - zie paragraaf 1.5.  

  
Figuur 1: Legger waterkeringen ter hoogte van de Waaldijk met indicatie bestemmingsplan nabij Waalband 45, Ophemert. Bron: 
Legger waterkeringen Waterschap Rivierenland 

Beschermingszones waterkering 
Hierin is zichtbaar dat het bestemmingsplan zich (deels) in de buiten en binnenbeschermingszone van de primaire 
waterkering bevindt (‘Tiel – Gorinchem’ ter hoogte van dwarsprofiel TG055); de binnenbeschermingszone heeft een 
breedte van 36m vanuit het waterstaatswerk; en de buitenbeschermingszone heeft een breedte van 85m. Een 
principeprofiel is weergegeven in figuur 2. Een uitsnede uit de legger waterkeringen is in Figuur 1 met daarin het 
plangebied indicatief weergegeven. De legger bestaat uit een kaart met waterkeringen in het beheer van Rivierenland, 
en waar de regels van de Keur voor gelden.  
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Figuur 2: Principe profiel primaire waterkering met de kernzones en plangebied indicatief weergegeven.  

De beschermingszone een waterkering is de ruimte die gereserveerd is rondom het waterstaatswerk om de stabiliteit 
ervan te beschermen. Binnen het waterstaatswerk mag niet worden gebouwd. Het plan mag de waterveiligheid niet in 
gevaar brengen en er wordt geëist dat er een watervergunning wordt aangevraagd bij het waterschap voor de 
uitvoering van werkzaamheden. Objecten en/of veranderde inrichtingen van waterkeringen en onderhoudsstroken 
kunnen de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel belemmeren. Middels deze vergunning toetst het 
waterschap of de belangen betreft waterveiligheid en waterbeheer voldoen zijn gewaarborgd in het bestemmingsplan 
en of het uitvoeren van onderhoud nog op een goede wijze mogelijk is. 
 
In de uitwerking van het bestemmingsplan dienen de zones behorende bij de waterkering te worden weergegeven 
conform de volgende notaties, zie ook (figuur 2)  

➢ het waterstaatswerk op te nemen met de ‘dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering’ in het plan; 

➢ de beschermingszone op te nemen met de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - dijk - 1'. de gronden, naast 

de voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens aangeduid voor de bescherming, onderhoud en 

instandhouding van de primaire waterkering; 

➢ de buitenbeschermingszone aan te duiden met een algemene aanduidingsregel. In buitenbeschermingszones 

zijn de volgende zaken niet toegestaan zonder watervergunning; afgravingen en seismische onderzoeken, 

werken met een overdruk van 10 bar, aanleggen van bodemenergiesystemen en werken met 

explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen. Toetsingscriteria (beleidsregel) - In de 

buitenbeschermingszone zijn (diepe) ontgrondingen alleen toegestaan, als door het hydrologisch en 

geotechnisch onderzoek is aangetoond dat er geen negatief effect is op de algehele standzekerheid van de 

waterkering (Denk aan bijvoorbeeld diepe parkeerplaatsen). 

Binnen de beschermingszone van de waterkering bevinden zich nog andere grenzen zijn die een toetsingskader 
vormen en zullen moeten worden benoemd bij het aanvragen van de watervergunning.  

Profiel van vrije ruimte/ bouwgrens 

Het profiel van vrije ruimte geeft de contouren aan van een eventuele toekomstige dijkversterking. Bij het beoordelen 
van de watervergunningsaanvraag voor bouwwerken binnen de beschermingszone is het belangrijk dat enkel 
gebouwd gaat worden buiten het profiel van vrije ruimte.  

Zo is de bouwgrens (BG) relevant omdat bouwwerkzaamheden een (ongewenste) invloed kunnen hebben op de 

functionaliteit van de waterkering. Bij de bouwgrens verwacht het waterschap eventuele dijkverbetering uit te kunnen 

voeren tussen de waterkering en de bouwgrens. Daarom hoeft achter de bouwgrens (gezien vanaf de waterkering) 

niet buiten het profiel van vrije ruimte gebouwd te worden. 
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De werkzaamheden in of nabij de watergangen, waterkeringen en wegen in beheer bij het waterschap worden 

getoetst aan de regels in de Keur1. Dit betekent dat er beperkingen zijn voor bouwen en andere activiteiten langs de 

waterkering. bouwgrens bakent het gebied af (gezien vanaf het waterstaatswerk) waarbinnen een bouwverbod geldt. 

Achter de bouwgrens (gezien vanaf het waterstaatswerk) mag onder voorwaarden binnen het profiel van vrije ruimte 

gebouwd worden, omdat het waterschap verwacht eventuele dijkverbetering uit te kunnen voeren tussen het 

waterstaatswerk en de bouwgrens. De bouwgrens (BG) bevindt zich op 10m vanaf de teenlijn – zie de gestippelde 

paarse lijn in figuur 1. Oftewel, onder voorwaarden is bouwen soms toegestaan. 

 

In afstemming van het concept watertoets met Waterschap Rivierenland werd duidelijk dat op dit traject de dijk in de 

toekomst zal worden verbeterd. Dit heeft tot gevolg dat het profiel van vrije ruimte wordt aangepast. Het nieuwe 

profiel van vrije ruimte zal (via de omgevingsmanager) worden gedeeld met de initiatiefnemer en behoort dit op te 

nemen in het uitwerken van het bestemmingsplan. Zie nadere toelichting voor de reactie van het waterschap 

paragraaf 1.4.  

 

Grondwater  
Naast zorgdragen voor de waterveiligheid is het waterschap verantwoordelijk voor het waterpeil in sloten en vaarten. 
Dit peil heeft indirect effect op het grondwaterpeil. Het peilbesluit in Tielerwaard is De na te streven waterpeilen in 
peilvak: TLW009 (m NAP): zomerpiel: + 3,5; winterpeil: + 3,3 winterpeil. Gemeenten moeten overlast door te veel of te 
weinig grondwater beperken. Particulieren zijn verantwoordelijk voor het grondwater op hun perceel. Het waterschap 
adviseren voor het maaiveld een drooglegging van 0,70 meter, voor het straatpeil een drooglegging van 1,00 meter en 
voor het bouwpeil een drooglegging van 1,30 meter. Zo voorkomt u overlast door grondwater. Het maaiveld in het 
perceel ligt ca. op m NAP +5,10 – zie onderstaand figuur.  

 
Figuur 3: Dwarsprofiel waterstaatswerk + plangebied (Hoogteligging, bron: Algemeen Hoogebestand Nederland 3 (AHN3)) 

Watergangen en waterkwaliteit 
Werkzaamheden in de watergang hebben invloed op de water aan- en afvoer, de waterberging of het onderhoud.  
Binnen het plangebied ligt een C-watergang (Waterlopenreferentienummer: 079488). Ruimtelijke ontwikkelingen 
nabij een C-watergang kunnen aanleiding zijn voor een statuswijziging. Voor deze werkzaamheden geldt een 
vergunning- of meldplicht. Een C-watergang heeft geen beschermingszone. Voorkom dat bladverliezende bomen nabij 
een watergang worden geplaatst om de water kwaliteit niet negatief te beïnvloeden in het herfstseizoen. Gebruik 
geen uitlogende materialen zoals zink of koper. Zo komen deze materialen niet in de sloot terecht. Gebruikt u wel 
uitlogende materialen, dan mag het dakwater niet rechtstreeks op de sloten worden geloosd. 
 

 
1 Keur Rivierland (2014): 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Waterschap%20Rivierenland/344329/344329_3.html 
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Riolering 
Het rioolstelsel valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. U kunt met uw gemeente contact op nemen 
voor het aansluiten van (nieuwe) woningen en bedrijven. Het waterschap gaat bij nieuwbouw van woningen uit van 
een (duurzaam) gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater van terreinverhardingen stroomt bij voorkeur niet direct af 
op het oppervlaktewater, maar infiltreert in een de ondergrond, zoals een berm, wadi of bodempassage zodat het 
water hier gefilterd kan worden.  
 
Watercompensatie 
Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar watergangen. Om te voorkomen 
dat hierdoor wateroverlast ontstaat, kan aanleg van extra waterberging wenselijk  zijn. Zo wordt het verlies van 
berging in de bodem gecompenseerd. Binnen het nieuwe bestemmingsplan nabij Waalbanddijk 45 is de verwachting 
dat het verhard oppervlak zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Wanneer het oppervlak minder is dan 
1.500 m² (landelijk gebied) is er eenmalige vrijstelling van een compensatieplicht. Onder verhard oppervlak wordt 
verstaan daken, betegelde oppervlaktes zoals terras en oprijlaan etc.. Gelet op de omvang van de voorgenomen 
ontwikkeling zal de toename minder zijn dan 1.500 m²   
 
Klimaatbestendige inrichting 
Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren richt het waterschap en de gemeente zich erop de ruimtelijke 
ordening klimaatbestendig in te richten. Een vrijblijvend en vriendelijk verzoek vanuit het waterschap om een bijdrage 
te leveren aan een klimaatbestendig waterbeheer in de ruimtelijke ordening en inrichting van de leefomgeving. Denk 
hierbij aan het beperken van wateroverlast door buffers in het systeem te bouwen welke het wateropvangen na een 
hevige regenbouw. Tevens kunnen deze buffers worden ingezet ten tijde van droogte. Denk hierbij aan het creëren 
van groene (vegetatie) en blauwe (waterlichamen zoals vijver of wadi) maatregelen. Deze maatregelen kunnen ook 
een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en reduceren van hittestress, en bodemdaling. De gemeente draagt ook 
zorg voor aspecten van de waterhuishouding. Daarom is het belangrijk om uw plan ook met hen af te stemmen. 
 
In de afstemming met het waterschap op het concept watertoets gaf Waterschap Rivierenland aan om nader te 
onderzoeken hoe klimaatadaptie wordt uitgewerkt in de planvorming.  Zo zal er inzichtelijk gemaakt moeten worden 
hoeveel verhard oppervlak erbij komt; denk hierbij ook aan erf- en tuinverharding. 

1.4 Afstemming met het waterschap en omgevingsmanager dijkverbetering 

 
Per e-mail is er afstemming gezocht met het waterschap Rivierenland over de uitgangspunten uit de watertoets waar 
de initiatiefnemer tijdens de uitwerking van het bestemmingsplan rekening mee te houden. In de e-mail van maandag 
21 juni 2021 zijn de belangrijkste punten gedeeld met de opsteller van de watertoets (Rens Hasman, Antea Group). In 
deze correspondentie werd kenbaar gemaakt dat Waterschap Rivierenland werkt aan het verbeteren van de dijk op 
deze locatie. Hierdoor zal het profiel van vrije ruimte op deze locatie anders worden dan het nu is. Het toekomstige 
profiel van vrije ruimte zal hierdoor veranderen. De initiatiefnemer dient dit nieuwe profiel van vrije ruimte op te 
nemen in de planvorming. Dit profiel zal later worden toegestuurd richting aanvrager en/of initiatiefnemer. Het is 
wenselijk om het concept bestemmingsplan met het nieuwe profiel van ruimte te hebben afgestemd met de 
betreffende omgevingsmanager  van het dijkverbetering. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar de volgende 
paragraaf.  
  
Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen de initiatiefnemer en onze omgevingsmanager over de aanleg van een 
nieuwe in- en uitrit naar het perceel. De omgevingsmanager kan meekijken met de aanvraag, zodat deze voldoet aan 
het nieuwe dijkprofiel.  
 
Graag ook deze aanvullende afspraken meenemen in de uitwerking van het plan. Hetzelfde geldt ook voor eventuele 
afspraken die gemaakt zijn over het watersysteem op deze locatie.  
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1.5 Vervolgtraject 

Er heeft reeds afstemming plaats gevonden met het waterschap betreft de inhoud en uitgangspunten van de 
watertoets van het bestemmingsplan. Het is belangrijk om de uitgangspunten te verwerken in de planvorming en dit 
vervolgens af te stemmen met de accountmanager van het waterschap (Adriana Jeuring en Milanne Veldkamp) en de 
omgevingsmanager (Basten Heeg) van de dijkverbetering.  
 
Vanuit het waterschappelijk is het wenselijk om inzichtelijk maken hoeveel verhard oppervlak erbij komt; denk hierbij 
ook aan erf- en tuinverharding. Bij de verdere uitwerking van het plan moet worden beschreven en waar nodig 
onderzocht hoe klimaatadaptatie is vormgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring 
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