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Memo  

Datum : 1 juli 2019 

Bestemd voor : Wissing B.V. 

Van : ing. J. Sips Paraaf :  

Projectnummer : 20180386 

Betreft : Verschillende milieuparagrafen t.b.v. bestemmingsplan ‘Welkoop’ 

(Rijksstraatweg, Geldermalsen) 

 

 

LUCHTKWALITEIT  

 

Kader 
Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 ‘Luchtkwaliteits-

eisen’ van de Wet milieubeheer (Wm). De titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ is beter bekend als de Wet 

luchtkwaliteit. Een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en inter-

nationaal niveau die de luchtkwaliteit verbeteren. Daarnaast zijn daarin alle ruimtelijke ontwikkelingen 
opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren. 

 

Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de luchtver-
ontreinigende stoffen. De meest van belangrijkste stoffen zijn stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en 

zeer fijnstof (PM2,5). De in de Wet luchtkwaliteit gestelde grenswaarden voor deze stoffen zijn in de 
volgende tabel weergegeven. In tabel 1 zijn de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit weergegeven. 

 
Tabel 1: Grenswaarden NO2, PM10 en PM2,5 

Stof  Grenswaarde 

NO2 jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m3 

PM10 jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m3 

 24 uurgemiddelde grenswaarde (maximaal 50 µg/m3) 35 dagen 

PM2,5 jaargemiddelde grenswaarde 40 µg/m3 

 
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen een belang-

rijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toenemen dan 1,2 µg/m3. In 

dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen.  
 

Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang vinden als:  

- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL;  
- de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-ontwikkeling;  

- de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden;  
- projectsaldering wordt toegepast.  
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Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden aange-

merkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 

Onderzoek 

In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdrage (luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM) zijn voor 
verschillende functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij een ontwikkeling als 

een NIBM-project kan worden beschouwd. Deze categorieën betreffen landbouwinrichtingen, spoor-
wegemplacementen, kantoorlocaties, woningbouwlocaties en een combinatielocatie van woningbouw 

en kantoren.  
 

De realisatie van een Welkoop valt niet binnen een hiervoor genoemde functiecategorie. Daardoor is 

deze ontwikkeling op voorhand niet is aan te merken als een project die NIBM bijdraagt aan de ver-
slechtering van de luchtkwaliteit. Aangetoond dient te worden dat aan de normen van de Wet lucht-

kwaliteit wordt voldaan.  
 

Voor kleine ontwikkelingen is een rekentool ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

waarmee op een eenvoudige en snelle manier kan worden bepaald of er sprake is van een NIBM bij-
drage. In deze tool wordt de toename van de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 aan de hand 

van de verkeerstoename als gevolg van de realisatie van de Welkoop.  
 

Aangegeven is dat de verkeersaantrekkende werking maximaal 700 motorvoertuigen per etmaal be-
draagt. Aangenomen is dat het aandeel vrachtverkeer 5% bedraagt. Figuur 1 geeft de ingevulde NIBM-

tool (versie 2019) weergegeven. 

 
Figuur 1: Resultaten NIBM-rekentool, versie 2019 

 
Uit de berekeningen met de NIBM-rekentool blijkt, dat de toenamen van de jaargemiddelde concentratie 

NO2 en PM10 ruim lager dan de toegestane NIBM-norm van 1,2 µg/m3. Daardoor is de realisatie van de 
Welkoop aan te merken als een project die NIBM bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Toetsing aan de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit is niet aan de orde. 
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de jaargemiddelde concentraties NO2, PM10 en 

PM2,5 in de omgeving van het plangebied inzichtelijk gemaakt op basis van de gegevens in de NSL-
monitoringstool. In deze tool is onder andere de Rijksstraatweg en de Provincialeweg Oost opgenomen. 

In de volgende figuur zijn de concentraties NO2, PM10 en PM2,5 voor het peiljaar 2017 nabij het plange-

bied weergegeven. Deze concentraties zijn afkomstig uit de NSL-monitoringstool 2018. 
 
Figuur 2: Overzicht concentraties NO2, PM10 en PM2,5, peiljaar 2017 (NSL-monitoringstool 2018) 

 

Uit de voorgaande afbeelding blijkt dat in de omgeving van het plangebied de jaargemiddelde concen-
traties NO2, PM10 en PM2,5 respectievelijk maximaal 24 µg/m3, 19 µg/m3 en 12 µg/m3 bedraagt. De 

jaargemiddelde grenswaarden voor NO2, PM10 (beide 40 µg/m3) en PM2,5 (25 µg/m3) worden niet over-

schreden. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddelde concentratie is maximaal 7, waar-
door het maximum van 35 dagen eveneens niet wordt overschreden.  

 
De algemene trend is dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze stoffen 

zullen dalen. Overschrijdingen van de grenswaarden zijn dan ook niet te verwachten.  
 

Conclusie 

De realisatie van een Welkoop aan de Rijksstraatweg is aan te merken als een project dat NIBM bijdraagt 
aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Toetsing aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit is 

zodoende niet benodigd. Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen 
oplevert voor de voorgenomen ontwikkelingen in dit bestemmingsplan (artikel 5.16, lid 1 aanhef en 

onder c Wm).  
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Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening ter plaatse van het plan de jaargemiddelde 

concentraties NO2, PM10 en PM2,5 bepaald. Deze waarden zijn veel lager dan de gestelde grenswaarden 
uit bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit. Vanwege de algemene trend dat de emissies en achtergrond-

concentraties zullen dalen worden er ook in de toekomst geen overschrijdingen verwacht. 

 

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

 
Kader  

Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een juiste afstem-

ming tussen de verschillende voorkomende functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik worden 
gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen milieuhinderlijke 

functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In de handreiking ‘Bedrijven 
en Milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) zijn deze richt-

afstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken. 
 

De richtafstanden zijn afhankelijk van het omgevingstype waarbinnen de milieugevoelige bestemming 

is gelegen. De VNG-handreiking gaat uit van de omgevingstypes rustige woonwijk/rustig buitengebied 
of gemengd gebied.  

 
Een rustige woonwijk/rustig buitengebied kan aangemerkt worden als een gebied zonder functiemen-

ging, met minimale invloed vanuit wegverkeer. Bij een gemengd gebied is sprake van een functiemen-

ging tussen wonen en milieubelastende activiteiten/functies en/of in de directe nabijheid van drukke 
gebiedsontsluitingswegen. Tevens is lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en 

andere bedrijvigheid als gemengd gebied aan te merken.  
 

De aangegeven richtafstanden in de VNG-handreiking zijn gebaseerd op het omgevingstype rustige 
woonwijk/rustig buitengebied. Voor het omgevingstype gemengd gebied kunnen deze richtafstanden 

met één stap worden verlaagd. De richtafstandenlijst biedt voor een scala aan typen bedrijvigheid de 

richtafstanden tot gevoelige bestemmingen vanwege geur, stof, geluid en gevaar.  
 

Onderzoek 
De nieuwe Welkoop is een milieubelastende functie voor omliggende woningen, waardoor onderzocht 

moet worden of de richtafstand over bestaande woningen zijn gelegen.  

 
Het plangebied is gelegen in een gebied waar verschillende functies aanwezig zijn naast woningen, te 

weten een bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie en een industriële functie. Daarnaast is direct ten oosten 
van het plangebied de Rijksstraatweg. De Rijksstraatweg heeft een ontsluitende functie voor de kern 

Geldermalsen. Gelet op het voorgaande is de omgeving van het plangebied is te beschouwen als ‘ge-

mengd gebied’. In deze quickscan wordt dan ook getoetst aan de gereduceerde richtafstanden uit de 
VNG-handreiking.  

 
Een Welkoop is winkel die gespecialiseerd in producten gerelateerd aan tuin, dier en kleding, waardoor 

het te beschouwen is als een bouwmarkt/tuincentrum (SBI-2008: 4725). In de VNG-handreiking is een 
dergelijke functie aangeduid als een inrichting met milieucategorie 2. Rekening houdend met een ge-
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biedstypering van ‘gemengd gebied’ wordt een gereduceerde richtafstand van 10 meter vanaf de in-

richtingsgrens aangehouden, waarbij het aspect geluid maatgevend is. In figuur 3 is de gereduceerde 
richtafstand weergegeven en de meest nabijgelegen omliggende woningen.  

 
Figuur 3: Weergave gereduceerde richtafstand Welkoop en omliggende woonbestemmingen  

 
Uit de voorgaande figuur blijkt dat de gereduceerde richtafstand niet over de vigerende woonbestem-

mingen is gelegen. Daardoor wordt voldaan aan de richtafstand en wordt gesteld dat ter plaatse van 

de bestaande woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 

Conclusie 
De nieuwe Welkoop is te beschouwen als een inrichting met een milieucategorie 2 op basis van de VNG-

handreiking ‘Bedrijven en Milieuzonering’. In de omgeving van het plangebied zijn bestaande woningen 
aanwezig. Gelet op de diversiteit aan functies en de aanwezigheid van de Rijksstraatweg en de spoorlijn 

Geldermalsen - Tiel wordt het gebied getypeerd als ‘gemengd gebied’, waardoor de gereduceerde richt-

afstanden uit de VNG-handreiking is aangehouden.  
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Uit het onderzoek blijkt dat binnen de gereduceerde richtafstand van 10 meter geen bestaande woon-

bestemmingen gelegen zijn. Om die reden wordt gesteld dat ter plaatse van de nieuwe woningen sprake 
is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en levert het aspect bedrijven en milieuzonering geen 

belemmering op voor de realisatie van de Welkoop aan de Rijksstraatweg.  

 

EXTERNE VEILIGHEID 

 
Kader  

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving kunnen 

opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie mede de ruimte-
lijke (on)mogelijkheden. 

 
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels omtrent 

externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van risicobronnen in de 
nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft, en dienen het plaatsgebonden risico 

en het groepsrisico, en de eventuele toename hiervan, berekend te worden. 

 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 

langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet overschreden mag 

worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe situaties het niveau van 10-6 per 
jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een 

gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 con-
tour.  

 
Het groepsrisico (GR) kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval 

van een calamiteit. Dit wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat een groep mensen van minimaal 10 

personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit. De normstelling heeft de status van een 
oriëntatiewaarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm, maar kan aangemerkt worden als 

een ijkpunt voor het bevoegd gezag voor haar verantwoording van het groepsrisico.  
 

In het geval dat kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van een risicobron zijn gelegen, geldt 

dat voor ieder ruimtelijk plan een verantwoording van het groepsrisico verplicht is. Een verantwoording 
is een kwalitatieve beschouwing van de waarde van het groepsrisico, eventuele maatregelen, zelfred-

zaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de regionale brandweer speelt hierbij een belangrijke rol. 
Bij complexe projecten ligt hieraan doorgaans een proces van overleg met veiligheidsdeskundigen ten 

grondslag.    

 
Het overheidsbeleid betreffende externe veiligheid is voor verschillende soorten van risicobronnen in 

verschillende wettelijke besluiten vastgelegd, te weten; 
 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb); 
 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 

 Activiteitenbesluit milieubeheer; 

 Vuurwerkbesluit. 
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Onderzoek 

Uit de risicokaart blijkt dat het plangebied is gelegen in de omgeving van verschillende risicobronnen, 
te weten;  

- Hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1; 

- LPG tankstation Rijksstraatweg 72a; 
- Betuweroute en spoorlijn Utrecht - Meteren. 

 
Hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 
Het invloedsgebied van een hogedrukgasleiding wordt bepaald aan de hand van de werkdruk en de 
diameter van de gasleiding. Voor de hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 bedraagt de werkdruk 40 bar 

en de diameter ongeveer 6 inch, waardoor het invloedsgebied van deze gasleiding 70 meter bedraagt.  

 
De nieuwe Welkoop in binnen het invloedsgebied gelegen, waardoor met een kwantitatieve risicobere-

kening (QRA) de hoogte en toename van het groepsrisico berekend dient te worden. In het separate 
rapport ‘Berekening en verantwoording groepsrisico hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1, Bestem-

mingsplan Welkoop te Geldermalsen’ (uitgevoerd door AGEL adviseurs, d.d. 14 februari 2019) is de QRA 

en de bijbehorende verantwoording van het groepsrisico beschreven.  
 

LPG tankstation Rijksstraatweg 72a 
Het invloedsgebied van het LPG tankstation bedraagt 150 meter vanaf het vulpunt. Het plangebied is 

buiten dit invloedsgebied gelegen, waardoor het LPG tankstation geen belemmering oplevert voor de 
voorgenomen ontwikkeling.  

 

Betuweroute, spoorlijn Utrecht - Meteren 
Uit de beoordeling van de transportroutes blijkt dat het plangebied niet gelegen is binnen een afstand 

van 200 meter van de transportroutes. Daardoor is een verantwoording van de hoogte van het groeps-
risico niet aan de orde. Wel is het plangebied gelegen binnen het invloedsgebied van het vervoer van 

toxische stoffen over deze routes. De motivering voor de aspecten zelfredzaamheden en bestrijdbaar-

heid is hierna beschreven. 
 

Zelfredzaamheid 
De nieuwe Welkoop is geen functie die specifiek bedoeld is voor niet-zelfredzame personen. In het 

algemeen kunnen er wel personen aanwezig zijn met een verminderde zelfredzaamheid, maar daarbij 

zijn altijd wel zelfredzame personen aanwezig die verminderde zelfredzame personen in veiligheid te 
brengen.  

 
Voor het aspect zelfredzaamheid wordt eveneens geadviseerd wordt om de Veiligheidsregio Gelderland 

Zuid (VRGZ) in een vroegtijdig stadium van in de bestemmingsplanprocedure te betrekken en om advies 
te vragen.  

 

Bij een toxische wolk kunnen mensen komen te overlijden als gevolg van blootstelling aan de toxische 
stof. Of mensen daadwerkelijk komen te overlijden is afhankelijk van de dosis, die bestaat uit de bloot-

stellingsduur en de concentratie waaraan de persoon is blootgesteld.  
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Het beste advies bij het vrijkomen van een toxische wolk als gevolg van een incident met toxische 

stoffen is te schuilen, mits ramen, deuren en ventilatie gesloten kunnen worden (safe-haven-principe). 
Indien dit niet mogelijk is, kan ervoor gekozen worden om te vluchten. Bij een toxische wolk dient 

gevlucht te worden haaks op de wolk, waarbij de meest voorkomende windrichting in Nederland vanuit 

het zuidwesten komt. Dit betekent dat ten aanzien van de transportroutes het plangebied relatief on-
gunstig is gelegen.  

 
Daarnaast kan in het kader van een effectieve zelfredzaamheid bij het vrijkomen van toxische stoffen 

de lokale brandweer adviseren om bij de nieuwebouw een afsluitbaar ventilatiesysteem toe te passen. 
Daarmee kan worden voorkomen dat toxische stoffen binnentreden. Om de effectiviteit van de hierbo-

ven genoemde maatregelen te garanderen is het zinvol de initiatiefnemer hierover te informeren. De 

gemeente West Betuwe heeft in dat kader een informatieplicht. 
 

Bestrijdbaarheid 
Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te dekken. Hierdoor wordt de 

verdamping verminderd. Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te verdunnen, bij-

voorbeeld met behulp van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig aanwezig is. 
Bij een toxisch incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf bovenwinds gebied (daar 

waar de wind vandaan komt). Het is daarom belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is. De meest 
voorkomende windrichting in Nederland is zuidwestenwind.  

 
Bij het ineens vrijkomen van de gehele inhoud van de tank, zal deze effectbestrijding lastig te realiseren 

zijn. De mogelijkheden voor slachtofferreductie worden bepaald op basis van de mogelijkheden om de 

vergiftiging te behandelen. Door een snelle ontruiming/evacuatie is ook slachtofferreductie mogelijk. 
Het niet of korter blootstellen aan een toxische stof zal het aantal slachtoffers verminderen. 

 
Conclusie 

In de omgeving van het plangebied van de nieuwe Welkoop zijn verschillende risicobronnen aanwezig. 

Ten zuiden van het plangebied is een hogedrukaardgasleiding gelegen. Hiervoor is een separaat onder-
zoek naar het groepsrisico en de verantwoording daarvan opgesteld.  

 
Daarnaast zijn er twee transportroutes en een LPG-tankstation in de omgeving gelegen. Het invloedsge-

bied van deze risicobronnen is niet over het plangebied gelegen, waardoor er geen berekening naar het 

groepsrisico benodigd is. Evenwel is een motivering naar de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid opge-
steld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht - Meteren.   

 
Geadviseerd wordt om vroegtijdig de VRGZ in de bestemmingsplanprocedure te betrekken en om advies 

te vragen.  
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OPSLAG VAN VUURWERK 

 
Kader  

De regelgeving met betrekking tot de opslag van vuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit. In hoofd-

stuk 4 en bijlage 3 van het Vuurwerk besluit zijn de in acht te nemen veiligheidsafstanden opgenomen.  
 

In artikel 1.2a van bijlage 3B zijn de veiligheidsafstanden opgenomen die behoren bij een inrichting 
waarin in totaal niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen. In dit artikel staat 

het volgende:  

Bij een inrichting waarin in totaal niet meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn, 
dient, gemeten vanaf de bewaarplaats en de bufferbewaarplaats in voorwaartse richting, tot een be-
perkt kwetsbaar of kwetsbaar object en een geprojecteerd beperkt kwetsbaar of kwetsbaar object een 
veiligheidsafstand van ten minste 8 meter in acht te worden genomen. 
 
Onderzoek 

In de Welkoop wordt consumentenvuurwerk opgeslagen, tot maximaal 10.000 kg, waarbij het vuurwerk 

wordt verdeeld over twee opslagbunkers. Dit betekent moet worden voldaan aan de veiligheidsafstan-
den, zoals genoemd in artikel 1.2a van bijlage 3B van het Vuurwerkbesluit. In figuur 4 is de veiligheids-

afstand van 8 meter, gemeten vanaf het bouwvlak, weergegeven.  
 
Figuur 4: Veiligheidsafstand Vuurwerkbesluit 
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Uit figuur 4 blijkt dat binnen de veiligheidsafstand van 8 meter geen kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten aanwezig zijn. Daardoor wordt voldaan aan de veiligheidsafstand uit het Vuurwerkbesluit en 
levert de opslag van vuurwerk geen belemmeringen op.  

 

Conclusie 
Omdat binnen de veiligheidsafstand geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn, levert 

de opslag van vuurwerk in de Welkoop niet tot belemmeringen.  
 

M.E.R.-BEOORDELING 

 
Kader  

Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk als een besluit wordt genomen over een activiteit waarbij belang-
rijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De vraag of door voorgenomen activiteiten belangrijke 

nadelige milieugevolgen veroorzaakt kunnen worden staat dan ook centraal bij het beoordelen of een 
m.e.r. moet worden uitgevoerd. De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. aangegeven bij welke 

activiteiten er zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 
In onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven voor welke activiteiten direct een 

m.e.r.-plicht geldt. Verder zijn in onderdeel D van het Besluit m.e.r.-activiteiten aangewezen waarvoor 
het niet zeker is of er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden; hiervoor is een m.e.r.-

beoordeling of plan-m.e.r. noodzakelijk). In dit kader zijn voor deze activiteiten in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen. Indien de activiteit onder de drempelwaarde van de D-lijst valt, is een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.  

 
Het bevoegd gezag dient na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoorde-
ling. Deze omstandigheden betreffen: 

- de kenmerken van de projecten; 

- de plaats van de projecten; 
- de kenmerken van de potentiële effecten. 

 
Onderzoek 

In de D-lijst, categorie 11.2, is de volgende activiteit opgenomen ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. In 
gevallen waarin de activiteit onderstaande drempelwaarden overschrijdt (kolom 2) is een m.e.r.-beoor-

deling of plan-m.e.r. noodzakelijk. Deze voorwaarden zijn: 
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 
 

De nieuwe Welkoop wordt gerealiseerd binnen de bestemming ‘Detailhandel - Perifeer’ (DH-P). Naast 
het pand van de nieuwe Welkoop zijn ook de parkeervoorzieningen binnen deze bestemming voorzien. 

De totale oppervlakte van de bestemming DH-P bedraagt 4.282 m2. De totale oppervlakte ligt ver onder 
de gestelde drempelwaarden van de D-lijst, categorie 11.2. Daardoor wordt volstaan met een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling.  
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Gelet op de kenmerken van de ontwikkeling (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden 

uit het Besluit m.e.r.), de ligging (tussen de kernen Geldermalsen en Meteren) en de kenmerken van 
de potentiële effecten, zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de 

onderbouwing van de verschillende milieuaspecten.  

 
Evenwel dient een m.e.r-aanmeldnotitie en een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld. 

Daarin dient nader ingegaan te worden op de onderdelen zoals genoemd in artikel 7.16 van de Wet 
milieubeheer. Het bevoegd gezag dient op basis van de m.e.r.-aanmeldnotitie / vormvrije m.e.r.-beoor-

deling een besluit nemen.  
 

Conclusie 

Voor de realisatie van de Welkoop aan de Rijksstraatweg is uitgebreide m.e.r.-procedure of m.e.r.-
beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. Evenwel dient een m.e.r.-aanmeldnotitie 

en een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld, op basis waarvan het bevoegd gezag een 
besluit hieromtrent moet nemen.   

 

 
 

 
 



Bijlage 2  Onderzoek industrielawaai

   

     (vastgesteld) Welkoop Geldermalsen 

     NL.IMRO.1960.GDMRijksstrweg41A-VSG1 16 - 379
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Wissing Ruimtelijke Denkers een onderzoek industrielawaai uit-

gevoerd voor de nieuwe vestiging van Welkoop aan de Parallelweg te Geldermalsen. De inrichting 

valt in categorie 2, waarvoor volgens de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een richt-

afstand van 30 meter geldt. Binnen deze afstand zijn gevoelige bestemmingen gelegen, zodat nader 

onderzoek gewenst is. In figuur 1.1 is de situering van de toekomstige inrichting weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1 Plangebied 

 

In overleg met Wissing is het onderzoek uitgevoerd met als doel het bepalen van randvoorwaarden 

voor de toekomstige activiteiten binnen de inrichting van het tuincentrum. 
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2 TOETSINGSKADER 

 

Een tuincentrum valt volledig onder de werkingssfeer van het Besluit algemene regels inrichtingen 

milieubeheer (Activiteitenbesluit). Dergelijke inrichtingen dienen bij het bevoegd gezag melding te 

maken van een oprichting of wijziging. Voor de toekomstige bedrijfsvoering van de inrichting dient bij 

de melding een akoestisch onderzoek te worden bijgevoegd waarin de geluidsbelasting op de directe 

omgeving inzichtelijk wordt gemaakt en getoetst aan het Activiteitenbesluit. Voor de ruimtelijke inpas-

sing van het plan in afwijking van het vigerend bestemmingsplan biedt de VNG-publicatie Bedrijven 

en milieuzonering (2009) een handreiking voor het uitvoeren van een goede ruimtelijke onderbou-

wing. 

 

2.1 Activiteitenbesluit 

In het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden voor geluid opgenomen in artikel 2.17. Samengevat gel-

den op de gevel van gevoelige gebouwen de in tabel 2.1 opgenomen grenswaarden voor het langtijd-

gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximale geluidniveau (LA,max) voor inrichtingen. 

 
Tabel 2.1 Overzicht grenswaarden [dB(A)] 

 dag avond nacht 

LAr,LT  50 45 40 

LAmax 70 65 60 

 

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.1 maatwerkvoorschriften vast te 

stellen.  

 

2.2 Bedrijven en milieuzonering 

De VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) stelt richtwaarden aan de geluidsbelasting 

afhankelijk van het omgevingstype. Gelet op de ligging vlakbij een spoorlijn en drukke weg is een 

omgevingstype ‘gemengd gebied’ van toepassing. De richtwaarden hiervoor komen overeen met die 
in tabel 2.1, waarbij moet worden opgemerkt dat bij toetsing aan de VNG-publicatie rekening moet 

worden gehouden met onder andere stemgeluid en maximale geluidniveaus als gevolg van laden en 

lossen. 

 

2.3 Indirecte hinder 

Activiteiten buiten het eigen terrein van de inrichting, zoals de verkeersaantrekkende werking, kunnen 

eveneens leiden tot hinder bij omwonenden. Omdat dit onderdeel reeds aan bod komt in het onder-

zoek naar “Verkeer, parkeren en geluid” van Buro DB d.d. 5 februari 2019 wordt hier in voorliggend 

rapport niet dieper op ingegaan. 
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3 UITGANGSPUNTEN 

 

3.1 Ligging en representatieve bedrijfssituatie  

Het tuincentrum wordt gesitueerd aan de Parallelweg te Geldermalsen, net ten noorden van de spoor-

lijn Geldermalsen – Tiel en ten westen van de Rijksstraatweg. Op relatief korte afstand tot de in-

richting zijn woonbestemmingen aanwezig. Aan de oostzijde van de Rijksstraatweg is een zorgfunctie 

aanwezig. 

 

 
Figuur 3.1 Concept-schets inrichting 

 

Het plan bestaat uit de realisatie van een winkelpand met magazijn en buitenverkoop. De exacte 

openingstijden zijn nog niet bekend, maar omvatten zowel de dag- als de avondperiode. Het magazijn 

is vooralsnog voorzien aan de noordzijde van het pand. Vrachtwagens rijden het terrein in de dagpe-

riode via de Parallelweg op om vervolgens ter hoogte van het magazijn achteruit te manoeuvreren. 

Op het terrein bij het magazijn is rekening gehouden met maximaal 1 uur laden en lossen met een 

heftruck. Op het dak van het pand wordt rekening gehouden met luchtbehandelingskasten. De exacte 

gegevens van de installaties zijn in deze fase van het plan nog niet bekend. 

 

Het terrein van de inrichting wordt ontsloten op de Parallelweg. Uit het eerder aangehaalde verkeers-

onderzoek is af te leiden dat het plan leidt tot 700 extra voertuigbewegingen per etmaal, waaronder 5 

vrachtwagens. Van de resterende 695 personenwagens zullen er naar schatting 500 in de dagperiode 

en 195 in de avondperiode het terrein betreden. Aan de voorzijde van het pand zijn 65 parkeerplaat-

sen op eigen terrein. Ook zullen er winkelwagens worden gebruikt, naar schatting 200 in de dagperi-

ode en 100 in de avondperiode. Uitgegaan wordt van asfaltverharding op het parkeerterrein, waar-

door de emissie van winkelwagens wordt geminimaliseerd. 

 

Maximale geluidniveaus zijn met name afkomstig van sluitende autoportieren op het parkeerterrein. 

Ook de ontluchting van de parkeerrem, achteruitrijsignalering van vrachtwagens en het laden en los-

sen buiten is in dit kader relevant. Hoewel de laatste volgens het Activiteitenbesluit niet hoeft te wor-

den getoetst, wordt deze in het kader van goede ruimtelijke ordening wel inzichtelijk gemaakt. 
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3.2 Bijzondere geluiden 

Voor geluiden met een bovengemiddelde kans op hinder moet een toeslag op het berekend equiva-

lent geluidsniveau worden toegepast. Hieronder vallen tonale geluiden, muziekgeluid, impulsgeluid en 

intermitterend geluid. Voorwaarde is dat het geluid als zodanig op de plaats van beoordeling herken-

baar moet zijn. In dat geval wordt voor dat deel van de periode dat het geluid zich voordoet een straf-

factor toegepast.  

 

De straffactor voor tonaal geluid (zoals achteruitrijsignalering) bedraagt 5 dB. Omdat het achteruitrij-

den van een vrachtwagen slechts zeer kort plaatsvindt in relatie tot de volledige 12 uur van de dagpe-

riode is het effect van de 5 dB toeslag op deze korte tijdsduur vaak verwaarloosbaar te noemen. 

 

3.3 Overdrachtsmodel 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen indu-

strielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 4.50. In het model is 

de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, ge-

luidsbronnen en toetspunten. 

 

De gehanteerde bronvermogens zijn gebaseerd op beschikbare kentallen. In bijlage 1 zijn de invoer-

gegevens van het overdrachtsmodel opgenomen. 

 

 

  



 

Rapport 8481.001 versie D3  Pagina 5 van 5 

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 

 

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In tabel 4.1 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van omliggende wonin-

gen weergegeven. Volgens de systematiek van de Handreiking wordt in de dagperiode enkel op be-

ganegrondniveau getoetst, terwijl in de avond- en nachtperiode enkel op bovengelegen verdiepingen 

wordt getoetst. Voor afwijkende bebouwing (zoals de zorgbestemming aan de Rijksstraatweg 64) zijn 

overeenkomstig met de betreffende bouwlaag andere beoordelingshoogten gehanteerd. In bijlage 2 is 

een volledig overzicht van berekeningsresultaten weergegeven. Er zijn in onderstaande tabel geen 

toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast.  

 
Tabel 4.1.  Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)] 

object dag avond nacht 

01 Rijksstraatweg 39 32 34 22 

02 Parallelweg 1b 41 35 25 

03 S. Abrahamsestraat 28 39 32 23 

04-05 Rijksstraatweg 64 28 27 25 

 

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 41 dB(A) in de dagperiode bij 

de woning aan de Parallelweg, ten westen van de inrichting. Hiermee wordt voldaan aan de grens-

waarde uit het Activiteitenbesluit. Ook wanneer in de dagperiode alsnog rekening wordt gehouden 

met een straffactor van 5 dB wegens tonaal geluid gedurende zeer kort tijd, kan nog ruim voldaan 

worden aan de grenswaarden. Aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie kan eveneens worden vol-

daan. 

 

4.2 Maximale geluidniveau 

In tabel 4.2 is het berekend maximale geluidniveau ter plaatse van maatgevende toetspunten weer-

gegeven.  

 
Tabel 4.2  Maximale geluidniveau [dB(A)] 

object dag avond nacht 

01 Rijksstraatweg 39 61 56 - 

02 Parallelweg 1b 61 51 - 

03 S. Abrahamsestraat 28 59 47 - 

04-05 Rijksstraatweg 64 48 40 - 

 

Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 61 dB(A) in de dagperiode. Hiermee wordt 

voldaan aan de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarde uit de VNG-publicatie. 

 

 

5 CONCLUSIE 

 

Zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (inclusief straffactor voor tonaal geluid) als het 

maximale geluidniveau voldoet aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Ook aan de richt-

waarden aan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) kan worden voldaan. De nieuwe 

vestiging van Welkoop aan de Parallelweg te Geldermalsen is wat betreft industrielawaai ruimtelijk 

inpasbaar. 

 



 

 

BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL 

 

  



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D3

Model eigenschap

Omschrijving D3
Verantwoordelijke Marc de Loos
Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
    
Aangemaakt door Marc de Loos op 21-2-2019
Laatst ingezien door Ruud Smeets op 18-7-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor 0.8
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja

18-7-2019 22:37:59Geomilieu V4.50
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep ISO_H Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k

m1 personenauto's LArLT      0.75  10   500   195 --   14.02   13.33 -- -100.00   60.00   67.00   72.00   78.00   80.00   79.00
m2 vrachtwagen LArLT      0.75  10     5 -- --   34.04 -- --   60.10   76.10   84.10   89.30   94.50   98.30   96.90
m3 vrachtwagen achteruit LArLT      0.75  10     5 -- --   34.80 -- -- --   76.00   80.00   80.00   89.00   92.00  101.00
m4 winkelwagens LArLT      0.75   5   200   100 --   15.08   13.32 --    0.00   51.30   57.10   61.20   63.70   69.10   75.30
m5 vrachtwagen achteruit LAmax      0.75  10     5 -- --   34.80 -- --   59.00   71.10   82.80   84.70   86.70  111.30  104.80
m6 vrachtwagen LAmax      0.75  10     5 -- --   34.04 -- --    0.00   85.00   89.00   94.00   99.00  103.00  101.00
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

m1   73.00   63.00   84.57
m2   89.90   77.20  102.22
m3   92.00   83.00  102.30
m4   77.50   76.80   81.77
m5   93.60   77.30  112.26
m6   94.00   84.00  106.71
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Groep Hoogte Hdef. X Y Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(D) Cb(A)

p1 LBK LArLT     0.50 Relatief aan onderliggend item     148132.82     431617.89 Normale puntbron   0.00 360.00 12.000  3.000  4.000   0.00   1.25
p7 laden&lossen LArLT     1.00 Relatief     148112.62     431638.72 Normale puntbron   0.00 360.00  1.000 -- --  10.79 --
p2 autoportier LAmax     1.00 Relatief     148093.80     431643.11 Normale puntbron   0.00 360.00 12.000  4.000 --   0.00   0.00
p3 autoportier LAmax     1.00 Relatief     148086.29     431599.14 Normale puntbron   0.00 360.00 12.000  4.000 --   0.00   0.00
p4 autoportier LAmax     1.00 Relatief     148103.22     431587.08 Normale puntbron   0.00 360.00 12.000  4.000 --   0.00   0.00
p5 ontluchten parkeerrem vw LAmax     1.00 Relatief     148101.68     431636.75 Normale puntbron   0.00 360.00 12.000 -- --   0.00 --
p6 winkelwagenstalling LAmax     1.00 Relatief     148117.09     431631.79 Normale puntbron   0.00 360.00 12.000  4.000 --   0.00   0.00
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

p1   3.01 Nee Nee   59.50   67.10   71.00   73.80   80.50   81.60   79.20   71.40   66.30   86.03
p7 -- Nee Nee    0.00   81.00   85.00   90.00   95.00   99.00   97.00   90.00   80.00  102.71
p2 -- Nee Nee   68.80   79.30   83.20   86.10   96.10   95.90   88.60   87.90   78.00  100.03
p3 -- Nee Nee   68.80   79.30   83.20   86.10   96.10   95.90   88.60   87.90   78.00  100.03
p4 -- Nee Nee   68.80   79.30   83.20   86.10   96.10   95.90   88.60   87.90   78.00  100.03
p5 -- Nee Nee   61.20   79.90   87.30   97.50  105.80  106.50  106.10  101.10   94.00  111.62
p6 -- Nee Nee   55.70   68.40   79.50   86.60   92.40   91.50   89.70   85.70   78.20   97.05
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Rijksstraatweg 39     148107.93     431679.32      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
02 Parallelweg 1b     148016.98     431604.24      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
03 S. Abrahamsestraat 28     148049.12     431477.96      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
04 Rijksstraatweg 64     148258.01     431614.55      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
05 Rijksstraatweg 64     148253.35     431670.36      0.00 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

115332169 0.00
115333923 0.00
115335684 0.00
115335712 0.00
115335732 0.00
115335770 0.00
115335829 0.00
115337627 0.00
117439480 0.00
117439484 0.00
117444537 0.00
117445962 0.00
117445978 0.00
118959744 0.00
118960187 0.00
124541607 0.00
124541675 0.00
124541758 0.00
124541760 0.00
124541762 0.00
124541789 0.00
124541790 0.00
115332220 0.00
115332255 0.00
115332331 0.00
115332420 0.00
115332424 0.00
115332511 0.00
115332581 0.00
115332773 0.00
115332789 0.00
115332991 0.00
115333097 0.00
115333222 0.00
115333304 0.00
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

115333348 0.00
115333376 0.00
115333402 0.00
115333543 0.00
115333555 0.00
115333652 0.00
115333689 0.00
115333828 0.00
115333845 0.00
115333935 0.00
115333941 0.00
115334001 0.00
115334026 0.00
115334191 0.00
115334500 0.00
115334602 0.00
115334611 0.00
115334686 0.00
115334930 0.00
115334939 0.00
115335124 0.00
115335151 0.00
115335497 0.00
115335624 0.00
115335625 0.00
115335684 0.00
115335712 0.00
115335748 0.00
115335770 0.00
115336042 0.00
115336155 0.00
115336161 0.00
115336188 0.00
115336280 0.00
115336304 0.00
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

115336364 0.00
115336469 0.00
115336482 0.00
115336550 0.00
115336586 0.00
115336671 0.00
115336672 0.00
115336837 0.00
115336849 0.00
115336879 0.00
115336953 0.00
115336955 0.00
115336959 0.00
115337088 0.00
115337154 0.00
115337177 0.00
115337220 0.00
115337339 0.00
115337476 0.00
115337592 0.00
115337644 0.00
115337714 0.00
117441976 0.00
117443650 0.00
117444371 0.00
117444372 0.00
117444536 0.00
117445912 0.00
117445913 0.00
117445923 0.00
117445962 0.00
117445978 0.00
117446048 0.00
117446051 0.00
118957875 0.00
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

118957883 0.00
118958089 0.00
118958144 0.00
118958369 0.00
118958740 0.00
118959034 0.00
118959410 0.00
118959688 0.00
118959741 0.00
118959744 0.00
118959859 0.00
118959933 0.00
118959951 0.00
118960187 0.00
118960528 0.00
118960613 0.00
124541567 0.00
124541674 0.00
124541675 0.00
124541735 0.00
124541758 0.00
124541759 0.00
115337154 0.00
115337339 0.00

0.00
0.00
0.00

1 0.00
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

73     148031.64     431873.81     2.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
74     147998.51     431888.97     2.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
75     148383.58     431885.61     2.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
70     147866.93     431469.38     2.60      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
71     147863.09     431779.98     2.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
72     148042.06     431735.50     2.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
76     147915.71     431610.92     2.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
80     147934.56     431625.08     2.98      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
81     147851.14     431824.38     9.29      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
82     148188.42     431732.83     6.78      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
77     148106.06     431670.50     7.63      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
78     147948.19     431484.55     7.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
79     147931.00     431496.59     7.84      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
69     148019.50     431458.51     6.89      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
59     148035.71     431471.28     6.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
60     148072.11     431436.54    10.63      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
61     147837.04     431479.72     3.14      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
56     148366.22     431681.40     7.54      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
57     148402.59     431636.26     6.77      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
58     148322.26     431459.72     7.79      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
62     148249.58     431472.81     6.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
66     148318.86     431470.67     5.89      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
67     148466.28     431694.32     7.65      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
68     148039.46     431889.27     8.22      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
63     147998.83     431869.77     5.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
64     148009.02     431872.72     5.78      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
65     147986.42     431876.26     5.72      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
100     148031.60     431886.91     8.18      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
101     147987.56     431890.12     5.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
102     148096.12     431866.10     2.82      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
97     148244.83     431869.87     7.66      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
98     148359.11     431860.98     7.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
99     148527.49     431836.98     8.43      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
103     148547.90     431828.32     8.66      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
107     148560.84     431817.13     8.67      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

108     148244.30     431831.21     6.54      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
109     148334.53     431860.72     7.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
104     148397.97     431805.73     8.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
105     148078.31     431871.02     8.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
106     148441.56     431815.14     8.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
96     148276.34     431890.69     7.72      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
86     148334.08     431826.45     7.40      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
87     148070.28     431867.51     8.12      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
88     148124.88     431750.92     6.72      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
83     147851.69     431634.19     7.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
84     147895.11     431630.24     6.55      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
85     147924.67     431617.72     6.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
89     148050.90     431476.16     6.58      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
93     147895.15     431516.33     7.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
94     147952.55     431464.17     7.12      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
95     147997.21     431457.46     7.72      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
90     148380.28     431697.38     6.32      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
91     148395.08     431720.78     8.98      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
92     147866.74     431791.72    15.01      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
55     148083.33     431848.74     5.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
18     148000.00     431620.16     5.70      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
19     147974.54     431454.59     7.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
20     148159.56     431454.06     5.39      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
15     148430.62     431844.95     8.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
16     148246.87     431884.76     6.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
17     148330.58     431875.33     8.02      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
21     148299.19     431711.01    11.01      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
25     148288.39     431485.54     5.65      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
26     148376.23     431888.44     8.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
27     148455.17     431878.28     8.05      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
22     148451.36     431887.53     8.27      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
23     148445.77     431888.44     8.24      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
24     148440.33     431890.70     8.29      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
14     148440.11     431889.36     8.20      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
4     147904.50     431462.83     6.83      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

5     148109.84     431678.86     7.49      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
6     147933.51     431608.28     6.35      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
1     148408.27     431888.32     8.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
2     148307.72     431869.37     9.11      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
3     148401.01     431850.26     8.31      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
7     148113.44     431844.25     5.55      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
11     148032.25     431869.06     5.77      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
12     148044.86     431864.46     5.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
13     148070.66     431857.00     5.73      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
8     148057.67     431860.44     5.77      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
9     148434.64     431890.26     8.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
10     148457.64     431809.29     8.01      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
45     148467.61     431811.15     8.03      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
46     148481.93     431805.26     8.09      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
47     148491.75     431807.12     8.10      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
42     148510.27     431805.66     8.14      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
43     148517.12     431807.79     8.13      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
44     148271.94     431833.98     7.99      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
48     148285.53     431826.31     7.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
52     148257.66     431830.82     7.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
53     148274.06     431871.68     7.94      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
54     148086.96     431734.33     3.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
49     148112.37     431745.33     3.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
50     148116.90     431734.94     2.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
51     148103.47     431678.46     5.76      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
41     147921.56     431630.72     5.37      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
31     147914.90     431615.43     4.96      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
32     148105.25     431665.05     2.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
33     148351.34     431686.51     5.24      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
28     148166.24     431729.02     3.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
29     148324.98     431459.02     2.63      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
30     148532.82     431885.78     2.65      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
34     148510.30     431887.14     2.61      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
38     148507.85     431872.61     2.66      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
39     148392.56     431886.39     4.63      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

40     148382.83     431816.97     2.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
35     148379.21     431819.37     2.48      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
36     148519.77     431787.10     3.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
37     148452.53     431830.39     2.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
110     148456.36     431832.61     3.08      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
183     148316.60     431875.37     2.96      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
184     148320.57     431870.40     2.84      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
185     148457.74     431841.62     8.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
180     148467.20     431843.06     8.19      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
181     148467.20     431843.06     8.14      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
182     148475.62     431838.66     8.36      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
186     148485.21     431839.96     8.35      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
190     148493.56     431835.70     8.48      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
191     148503.13     431837.00     8.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
192     148511.51     431832.70     8.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
187     148438.02     431820.98     8.56      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
188     148401.02     431856.83     8.13      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
189     148388.31     431846.88     8.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
179     148391.52     431836.78     8.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
169     148388.27     431826.55     8.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
170     148359.08     431819.48     8.56      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
171     148368.23     431819.40     8.39      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
166     148371.61     431829.59     8.42      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
167     148368.23     431839.80     8.45      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
168     148369.26     431856.25     8.10      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
172     148379.34     431852.90     2.56      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
176     148318.57     431820.01     7.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
177     148309.55     431824.29     7.39      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
178     148309.61     431833.94     7.38      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
173     148291.51     431826.31     7.25      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
174     148278.46     431862.93     7.95      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
175     148304.25     431869.92     9.18      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
210     148286.62     431874.90     7.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
211     148295.81     431871.25     9.22      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
212     148333.76     431884.71     9.23      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

207     148338.66     431866.73     7.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
208     148333.75     431878.83     9.22      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
209     148067.77     431879.53     8.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
213     148045.22     431879.00     8.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
217     148083.25     431863.09     8.17      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
218     148130.73     431842.36     5.62      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
219     148143.76     431855.71     5.69      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
214     148113.44     431844.25     5.69      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
215     148138.51     431682.10     9.41      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
216     148534.63     431890.27     8.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
206     147851.73     431497.05     6.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
196     147845.21     431487.13     6.85      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
197     147904.50     431462.83     6.90      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
198     147928.41     431443.63     6.87      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
193     147928.41     431443.63     6.88      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
194     147877.94     431478.10     6.89      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
195     147877.94     431478.10     6.93      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
199     147841.98     431464.86     9.21      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
203     148548.99     431793.89     8.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
204     148550.70     431804.00     8.74      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
205     148569.12     431797.34     8.79      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
200     148519.12     431890.30     2.67      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
201     148525.67     431876.48     8.56      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
202     148524.21     431868.06     8.53      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
165     148518.98     431868.77     8.12      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
128     148521.71     431884.52     2.63      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
129     148499.12     431878.00     8.56      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
130     148490.63     431879.37     8.38      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
125     148499.97     431883.33     8.51      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
126     148500.83     431888.67     8.53      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
127     147839.24     431455.36     8.95      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
131     147849.95     431459.77     8.98      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
135     147855.65     431449.80     9.03      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
136     147866.76     431452.94     8.91      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
137     147871.30     431442.35     9.14      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

132     147886.12     431433.31     8.81      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
133     147886.12     431433.31     8.92      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
134     148558.54     431864.07     8.45      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
124     148559.98     431873.16     8.38      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
114     148560.45     431876.18     2.65      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
115     148559.96     431881.41     2.65      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
116     148508.51     431876.49     2.69      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
111     148509.40     431881.82     2.68      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
112     148430.62     431844.95     8.33      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
113     148439.14     431840.75     8.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
117     148243.35     431460.42     5.15      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
121     148113.19     431876.24     8.47      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
122     147902.07     431511.56     7.20      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
123     148432.61     431467.53     9.67      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
118     148432.61     431467.53     9.55      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
119     148432.70     431472.63     9.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
120     148432.78     431477.73     9.58      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
155     148432.87     431482.83     9.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
156     148432.95     431487.92     9.57      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
157     148399.92     431488.44     9.59      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
152     148399.84     431483.17     9.46      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
153     148399.97     431478.24     9.60      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
154     148408.63     431473.20     9.59      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
158     148399.58     431468.04     9.46      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
162     148399.58     431468.04     9.50      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
163     148287.82     431485.59     3.70      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
164     148258.36     431612.49     7.94      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
159     147897.15     431513.72     2.60      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
160     148417.50     431488.05     2.71      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
161     148417.50     431488.05     2.56      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
151     148550.12     431458.81     0.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
141     148537.28     431442.31     0.05      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
142     148550.89     431480.12     0.04      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
143     148421.39     431467.59     2.46      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
138     148421.66     431475.83     2.25      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Model: D3
D3 - Welkoop Geldermalsen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

139     148421.59     431469.70     2.25      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
140     148421.66     431479.94     2.49      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
144     148421.74     431485.07     2.53      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
148     148421.88     431490.18     2.44      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
149     148416.62     431481.11     2.39      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
150     148416.67     431476.14     2.34      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
145     148416.38     431471.08     2.28      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
146     148417.24     431467.64     2.35      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
147     148120.69     431642.42     7.50      0.00 Relatief 0 dB 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Rapport: Resultatentabel
Model: D3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Rijksstraatweg 39 1.50 32.34 27.01 16.80 32.34
01_B Rijksstraatweg 39 5.00 37.09 33.83 21.87 38.83
02_A Parallelweg 1b 1.50 40.64 32.91 24.28 40.64
02_B Parallelweg 1b 5.00 42.84 34.98 25.46 42.84
03_A S. Abrahamsestraat 28 1.50 38.94 30.85 22.64 38.94

03_B S. Abrahamsestraat 28 5.00 40.23 32.25 23.45 40.23
04_A Rijksstraatweg 64 1.50 27.51 25.90 23.73 33.73
04_B Rijksstraatweg 64 5.00 28.32 26.69 24.52 34.52
05_A Rijksstraatweg 64 1.50 27.45 24.92 22.98 32.98
05_B Rijksstraatweg 64 5.00 28.37 25.67 23.71 33.71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Rijksstraatweg 39
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Rijksstraatweg 39 1.50 32.34 27.01 16.80 32.34

m1 personenauto's 0.75 24.74 25.43 -- 30.43
m2 vrachtwagen 0.75 22.52 -- -- 22.52
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 16.17 -- -- 16.17
m4 winkelwagens 0.75 17.33 19.09 -- 24.09
p1 LBK 0.50 19.81 18.56 16.80 26.80

p7 laden&lossen 1.00 30.19 -- -- 30.19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Rijksstraatweg 39
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_B Rijksstraatweg 39 5.00 37.09 33.83 21.87 38.83

m1 personenauto's 0.75 31.77 32.46 -- 37.46
m2 vrachtwagen 0.75 29.36 -- -- 29.36
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 18.65 -- -- 18.65
m4 winkelwagens 0.75 24.51 26.27 -- 31.27
p1 LBK 0.50 24.88 23.63 21.87 31.87

p7 laden&lossen 1.00 33.20 -- -- 33.20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Parallelweg 1b
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A Parallelweg 1b 1.50 40.64 32.91 24.28 40.64

m1 personenauto's 0.75 29.81 30.50 -- 35.50
m2 vrachtwagen 0.75 27.59 -- -- 27.59
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 20.45 -- -- 20.45
m4 winkelwagens 0.75 24.59 26.35 -- 31.35
p1 LBK 0.50 27.29 26.04 24.28 34.28

p7 laden&lossen 1.00 39.60 -- -- 39.60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Parallelweg 1b
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Parallelweg 1b 5.00 42.84 34.98 25.46 42.84

m1 personenauto's 0.75 32.23 32.92 -- 37.92
m2 vrachtwagen 0.75 29.91 -- -- 29.91
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 22.08 -- -- 22.08
m4 winkelwagens 0.75 26.43 28.19 -- 33.19
p1 LBK 0.50 28.47 27.22 25.46 35.46

p7 laden&lossen 1.00 41.84 -- -- 41.84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:29Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - S. Abrahamsestraat 28
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_A S. Abrahamsestraat 28 1.50 38.94 30.85 22.64 38.94

m1 personenauto's 0.75 27.83 28.52 -- 33.52
m2 vrachtwagen 0.75 25.57 -- -- 25.57
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 18.52 -- -- 18.52
m4 winkelwagens 0.75 21.87 23.63 -- 28.63
p1 LBK 0.50 25.65 24.40 22.64 32.64

p7 laden&lossen 1.00 37.98 -- -- 37.98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:29Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - S. Abrahamsestraat 28
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

03_B S. Abrahamsestraat 28 5.00 40.23 32.25 23.45 40.23

m1 personenauto's 0.75 29.57 30.26 -- 35.26
m2 vrachtwagen 0.75 27.17 -- -- 27.17
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 19.09 -- -- 19.09
m4 winkelwagens 0.75 22.77 24.53 -- 29.53
p1 LBK 0.50 26.46 25.21 23.45 33.45

p7 laden&lossen 1.00 39.25 -- -- 39.25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:29Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Rijksstraatweg 64
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_A Rijksstraatweg 64 1.50 27.51 25.90 23.73 33.73

m1 personenauto's 0.75 14.60 15.29 -- 20.29
m2 vrachtwagen 0.75 12.45 -- -- 12.45
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 -4.83 -- -- -4.83
m4 winkelwagens 0.75 -1.85 -0.09 -- 4.91
p1 LBK 0.50 26.74 25.49 23.73 33.73

p7 laden&lossen 1.00 16.46 -- -- 16.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:29Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Rijksstraatweg 64
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

04_B Rijksstraatweg 64 5.00 28.32 26.69 24.52 34.52

m1 personenauto's 0.75 15.39 16.08 -- 21.08
m2 vrachtwagen 0.75 13.18 -- -- 13.18
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 -4.33 -- -- -4.33
m4 winkelwagens 0.75 -1.31 0.45 -- 5.45
p1 LBK 0.50 27.53 26.28 24.52 34.52

p7 laden&lossen 1.00 17.56 -- -- 17.56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:29Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Rijksstraatweg 64
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_A Rijksstraatweg 64 1.50 27.45 24.92 22.98 32.98

m1 personenauto's 0.75 10.07 10.76 -- 15.76
m2 vrachtwagen 0.75 6.25 -- -- 6.25
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 1.15 -- -- 1.15
m4 winkelwagens 0.75 -2.19 -0.43 -- 4.57
p1 LBK 0.50 25.99 24.74 22.98 32.98

p7 laden&lossen 1.00 21.53 -- -- 21.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:29Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Rijksstraatweg 64
Groep: LArLT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_B Rijksstraatweg 64 5.00 28.37 25.67 23.71 33.71

m1 personenauto's 0.75 11.15 11.84 -- 16.84
m2 vrachtwagen 0.75 7.34 -- -- 7.34
m3 vrachtwagen achteruit 0.75 1.91 -- -- 1.91
m4 winkelwagens 0.75 -1.57 0.19 -- 5.19
p1 LBK 0.50 26.72 25.47 23.71 33.71

p7 laden&lossen 1.00 22.93 -- -- 22.93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:29Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Rijksstraatweg 39 1.50 61.49 47.51 --
01_B Rijksstraatweg 39 5.00 63.81 55.94 --
02_A Parallelweg 1b 1.50 60.66 48.07 --
02_B Parallelweg 1b 5.00 62.54 51.16 --
03_A S. Abrahamsestraat 28 1.50 59.00 44.76 --

03_B S. Abrahamsestraat 28 5.00 59.75 46.94 --
04_A Rijksstraatweg 64 1.50 47.00 36.80 --
04_B Rijksstraatweg 64 5.00 47.68 37.40 --
05_A Rijksstraatweg 64 1.50 45.44 38.67 --
05_B Rijksstraatweg 64 5.00 46.14 40.09 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:43Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Rijksstraatweg 39
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Rijksstraatweg 39 1.50 61.49 47.51 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 61.49 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 57.51 -- --
p2 autoportier 1.00 47.51 47.51 --
p3 autoportier 1.00 43.46 43.46 --
p4 autoportier 1.00 38.61 38.61 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 58.94 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 35.71 35.71 --

LAmax (hoofdgroep) 61.49 47.51 19.81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Rijksstraatweg 39
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_B Rijksstraatweg 39 5.00 63.81 55.94 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 63.81 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 61.92 -- --
p2 autoportier 1.00 55.94 55.94 --
p3 autoportier 1.00 50.66 50.66 --
p4 autoportier 1.00 41.42 41.42 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 60.90 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 39.62 39.62 --

LAmax (hoofdgroep) 63.81 55.94 24.88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Parallelweg 1b
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_A Parallelweg 1b 1.50 60.66 48.07 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 60.66 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 55.18 -- --
p2 autoportier 1.00 46.76 46.76 --
p3 autoportier 1.00 48.07 48.07 --
p4 autoportier 1.00 45.01 45.01 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 58.99 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 44.23 44.23 --

LAmax (hoofdgroep) 60.66 48.07 27.29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Parallelweg 1b
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Parallelweg 1b 5.00 62.54 51.16 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 62.54 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 57.68 -- --
p2 autoportier 1.00 49.36 49.36 --
p3 autoportier 1.00 51.16 51.16 --
p4 autoportier 1.00 47.74 47.74 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 61.43 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 46.99 46.99 --

LAmax (hoofdgroep) 62.54 51.16 28.47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - S. Abrahamsestraat 28
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_A S. Abrahamsestraat 28 1.50 59.00 44.76 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 59.00 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 53.76 -- --
p2 autoportier 1.00 44.64 44.64 --
p3 autoportier 1.00 44.57 44.57 --
p4 autoportier 1.00 44.76 44.76 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 57.19 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 42.51 42.51 --

LAmax (hoofdgroep) 59.00 44.76 25.65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - S. Abrahamsestraat 28
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

03_B S. Abrahamsestraat 28 5.00 59.75 46.94 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 59.75 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 55.45 -- --
p2 autoportier 1.00 46.87 46.87 --
p3 autoportier 1.00 46.80 46.80 --
p4 autoportier 1.00 46.94 46.94 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 58.83 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 44.60 44.60 --

LAmax (hoofdgroep) 59.75 46.94 26.46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Rijksstraatweg 64
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_A Rijksstraatweg 64 1.50 47.00 36.80 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 35.79 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 47.00 -- --
p2 autoportier 1.00 27.88 27.88 --
p3 autoportier 1.00 27.88 27.88 --
p4 autoportier 1.00 36.80 36.80 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 35.56 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 19.12 19.12 --

LAmax (hoofdgroep) 47.00 36.80 26.74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Rijksstraatweg 64
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

04_B Rijksstraatweg 64 5.00 47.68 37.40 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 36.53 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 47.68 -- --
p2 autoportier 1.00 28.95 28.95 --
p3 autoportier 1.00 28.95 28.95 --
p4 autoportier 1.00 37.40 37.40 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 37.00 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 20.80 20.80 --

LAmax (hoofdgroep) 47.68 37.40 27.53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Rijksstraatweg 64
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

05_A Rijksstraatweg 64 1.50 45.44 38.67 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 45.44 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 40.32 -- --
p2 autoportier 1.00 38.67 38.67 --
p3 autoportier 1.00 26.26 26.26 --
p4 autoportier 1.00 24.90 24.90 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 43.91 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 18.98 18.98 --

LAmax (hoofdgroep) 45.44 38.67 25.99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Rijksstraatweg 64
Groep: LAmax

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

05_B Rijksstraatweg 64 5.00 46.14 40.09 --

m5 vrachtwagen achteruit 0.75 46.14 -- --
m6 vrachtwagen 0.75 41.31 -- --
p2 autoportier 1.00 40.09 40.09 --
p3 autoportier 1.00 27.51 27.51 --
p4 autoportier 1.00 25.94 25.94 --

p5 ontluchten parkeerrem vw 1.00 45.25 -- --
p6 winkelwagenstalling 1.00 20.84 20.84 --

LAmax (hoofdgroep) 46.14 40.09 26.72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

18-7-2019 22:43:54Geomilieu V4.50



 

 

 

 



Bijlage 3  Geluidscontouren
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Rapport 8481.002 versie D2  Pagina 1 van 2 

Onderbouwing geur en stof 
 

In het kader van de bestemmingsplanwijziging van het perceel aan de Parallelweg te Geldermalsen 

heeft Econsultancy opdracht gekregen om een beoordeling te leveren met betrekking tot mogelijke 

geur- en stofhinder. Op het perceel is men voornemens een Welkoop te realiseren. In figuur 1.1 en 

1.2 zijn de globale situering en de indeling van het plan weergegeven.  

 

 
Figuur 1.1 locatie plan 

 
Figuur 1.2 indeling plan 

In deze onderbouwing wordt inzichtelijk gemaakt of bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot geur 

en stof het woon- en leefklimaat van omliggende gevoelige bestemmingen aantasten. De nabijgele-

gen gevoelige objecten zijn gelegen ten noorden en westen van de planlocatie op circa 15 meter af-

stand.   



 

Rapport 8481.002 versie D2  Pagina 2 van 2 

Geur 

Voor een retailbedrijf als de Welkoop worden geen relevante geuremissies voorzien aangezien er 

geen sprake is van: 

 mestopslag; 

 intensieve veehouderij; 

 grootschalige productie of menging van dierenvoer. 

 

Wanneer er tevens geen agrarische bedrijfsstoffen (bijv. vaste mest), drijfmest, digestaat en/of vloei-

bare bijvoedermiddelen opgeslagen worden en er niet gecomposteerd wordt op het terrein, zullen er 

geen afstandsnormen gelden voor de Welkoop. Een berekening van de geuremissies is ook niet van 

toepassing. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat er geen maatregelen gelden met betrekking tot 

geurhinder van agriretailketens (Welkoop/Boerenbond) zonder grote mengtorens en installaties voor 

de productie van dierenvoer.  

 

Vaak worden er bij een Welkoop kleine knaagdieren, vissen en/of vogels verkocht. Volgens het Activi-

teitenbesluit Milieubeheer worden vissen, muizen, cavia’s, siervogel en duiven niet als landbouwdie-

ren aangemerkt. Uitsluitend konijnen voor productiedoeleinden worden aangemerkt als landbouw-

huisdieren en is voor de Welkoop niet aan de orde. Tevens zijn er voor knaagdieren geen geur en 

fijnstof emissies opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. 

 

In de handreiking “Bedrijven en milieuzonering” is voor tuincentra, bouwmarkten en hypermarkten een 

afstandsnorm van 0 meter vastgesteld met betrekking tot geur1. Het voorliggend plan en de gewenste 

bedrijfsvoering geeft geen aanleiding om af te wijken van de afstandsnormen voor gemiddeld moder-

ne bedrijfsactiviteiten voor vergelijkbare bedrijven. 

 

Stof 

Er vindt geen op- of overslag van onverpakte stuifgevoelige producten plaats binnen de inrichting. Op 

de locatie in Geldermalsen wordt niet op grote schaal diervoeding geproduceerd of gemengd. Van 

relevante (fijn)stofemissies naar de omgeving is derhalve geen sprake. Hiermee wordt verondersteld 

dat er geen stofhinder zal ontstaan op de omliggende gevoelige bestemmingen. 

 

Tevens is er in de handreiking “Bedrijven en milieuzonering” voor tuincentra, bouwmarkten en hyper-

markten een afstandsnorm van 0 meter vastgesteld met betrekking tot stof
1
. Het voorliggend plan en 

de gewenste bedrijfsvoering geeft geen aanleiding om af te wijken van de afstandsnormen voor ge-

middeld moderne bedrijfsactiviteiten voor vergelijkbare bedrijven.  

 

 

Conclusie 

Uitgaande van de representatieve bedrijfskenmerken van de Welkoop en de huidige indeling van het 

plan, worden er geen relevante geur- en stofemissies voorzien. De komst van de Welkoop zal hier-

mee geen relevante geur en stofhinder veroorzaken op de omliggende gevoelige bestemmingen. Er 

is met betrekking tot de aspecten geur en stof sprake van een goed woon- en leefklimaat.  

 

                                                      

1 VNG © 2017 
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1 INLEIDING 
 

 
In opdracht van Wissing B.V. is door AGEL adviseurs een groepsrisicoberekening externe veilig-

heid uitgevoerd voor één hogedrukgasleiding gelegen nabij het plangebied van het bestemmings-

plan Welkoop te Geldermalsen.  
 

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om binnen het invloedsgebied voor het groeps-
risico van deze hogedrukgasleiding een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling te realiseren waarbij de 

vestiging van een Welkoop winkel mogelijk wordt. In het vigerend bestemmingsplan is een deel 
van de locatie bestemd als ‘Agrarisch’. 

 

Op basis van het veiligheidsbeleid dient in de omgeving van risicobronnen het groepsrisico ver-
antwoord te worden wanneer sprake is van een hoge personendichtheid.  

 
Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de hoogte van het groepsrisico van de 

nabijgelegen hogedrukgasleiding. Het veiligheidsbeleid voor een hogedrukgasleiding is vastge-

legd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buis-
leidingen (Revb).  

 
In hoofdstuk 2 zal nader ingegaan worden op het landelijk veiligheidsbeleid. Hoofdstuk 3 geeft 

een omschrijving van de onderzoekslocatie. In hoofdstuk 4 zal een toets plaatsvinden aan het 

Bevb en hoofdstuk 5 beschrijft de verantwoording van het groepsrisico. De rapportage wordt 
afgesloten met een met een samenvatting en een conclusie in hoofdstuk 6 
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2 VEILIGHEIDSBELEID 
 

 
2.1 Algemeen 

 

Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het plaatsgebonden 
risico (PR) en het groepsrisico (GR). Daarnaast is voor de beoordeling van belang of er sprake is 

van een kwetsbaar object dan wel van een beperkt kwetsbaar object. 
 

2.2 Plaatsgebonden risico 
 

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat, één persoon die onafgebroken en onbeschermd 

op een plaats langs een transportroute of nabij een inrichting verblijft, komt te overlijden als 
gevolg van een incident met het vervoer, de opslag en/of de handeling van gevaarlijke stoffen. 

Daarbij is de omvang van het risico een functie van de afstand waarbij geldt: hoe groter de 
afstand, des te kleiner het risico. De risico’s worden weergegeven in PR-risico-contouren. De PR 

contour geldt voor kwetsbare objecten als een grenswaarde en mag niet worden overschreden. 

Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de PR contour van 10-6 als richtwaarde. Van een richt-
waarde kan op basis van gewichtige redenen worden afgeweken. Hierbij kan o.a. gedacht worden 

aan zwaarwegende maatschappelijke, economische en/of planologische redenen. 
 
Figuur 2.1: Gevaarbron met PR contouren 10-5 en 10-6 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
2.3 Groepsrisico 

 

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van 
een transportroute, buisleiding of een inrichting voor handelingen met gevaarlijke stoffen in één 

keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. Het groepsrisico geeft de aandachtspunten 
aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarmee rekening 

met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van de risicobron. 
 

Het groepsrisico kan niet in contouren worden vertaald zoals het plaatsgebonden risico, maar 

wordt weergegeven in een grafiek. In de grafiek wordt de groepsgrootte van het aantal slachtof-
fers (x-as) uitgezet tegen de cumulatieve kans dat deze groepsgrootte slachtoffer wordt van een 

ongeval (y-as).  In figuur 2.1 is een voorbeeld van een dergelijke grafiek weergegeven. 
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Figuur 2.1: Voorbeeld groepsrisicocurve 

 

De kans dat (een groep) slachtoffers vallen, wordt weergegeven met een curve; de fN-curve. Het 

verloop van deze curve geeft een beeld van de hoogte van het groepsrisico. 
 

In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar 
een oriëntatiewaarde. Deze oriëntatiewaarde kan gezien worden als een afwegingspunt en heeft 

geen juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk mits dit in de be-

sluitvorming door het bevoegd gezag gemotiveerd wordt middels een verantwoordingsverplich-
ting. Bij deze verantwoordingsplicht moet o.a. aandacht besteed worden aan bronmaatregelen, 

zelfredzaamheid, inzetbaarheid hulpdiensten e.d.. 
 

De verantwoordingsplicht groepsrisico 
De verantwoordingsplicht van het groepsrisico houdt o.a. in dat naast een rekenkundige beoor-

deling van de hoogte van het groepsrisico ook een beoordeling moet plaatsvinden naar de as-

pecten ‘zelfredzaamheid’ en ‘bestrijdbaarheid’ van het ongeval. Deze beoordeling is noodzakelijk 
indien sprake is van de ligging van (beperkt) kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied van 

een buisleiding en er sprake is van een toename van de hoogte van het groepsrisico boven de 
waarde genoemd in artikel 8 van de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revi).  

 

Verantwoordingsplicht zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het vermogen van de burger om zichzelf of andere burgers in veiligheid te 

brengen zonder tussenkomst van professionele hulpverleners bij de dreiging van, of het optreden 
van, een gevaarlijke situatie. Hierbij spelen o.a. de fysieke gesteldheid van de aanwezige perso-

nen, de beschikbare vluchtmogelijkheden en de mogelijkheden tot tijdig waarschuwen een be-

langrijke rol. 
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Verantwoordingsplicht hulpdiensten 
In de verantwoordingsplicht moet met name aandacht worden besteed aan de benodigde en 

aanwezige hulpverleningscapaciteit, de inzet van blusmiddelen, bereikbaarheid e.d.. Het brand-
weeradvies is hierbij een belangrijke informatiebron.  

 

2.4 Kwetsbare objecten 
 

Onder kwetsbare objecten worden o.a. verstaan: 
 Woningen, woonschepen, woonwagens, woongebouwen e.d., tenzij verspreid gelegen met 

een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare. 
 Verblijfsgebouwen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen e.d.. 

 Overige gebouwen waar grote aantallen personen gedurende een groot deel van de dag 

aanwezig zijn zoals kantoorgebouwen met een bedrijfsvloeroppervlak (bvo) van meer dan 
1.500 m² of winkelcomplexen met meer dan 5 winkels. 

 
2.5 Beperkt kwetsbare objecten 

 

Als beperkt kwetsbare objecten worden o.a. aangemerkt: 
 verspreid gelegen woningen met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare; 

 dienst- en bedrijfswoningen; 
 kantoorgebouwen tot 1.500 m²; 

 horeca-inrichtingen; 

 bedrijfsgebouwen; 
 recreatie-inrichtingen tot een verblijf van niet meer dan 50 personen gedurende meerdere 

aaneengesloten dagen; 
 winkels welke niet aangemerkt worden als kwetsbaar object. 
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3 OMSCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 

 
3.1 Onderzoekslocatie 

 

De onderzoekslocatie is gelegen op de hoek Rijksstraatweg - Parallelweg aan de zuidrand van de 
kern Geldermalsen in de gemeente West Betuwe. 

 
De leidingtracé van de hogedrukgasleiding is gelegen ten zuiden van de onderzoekslocatie. In 

figuur 3.1 is in blauw het leidingtracé aangegeven. De onderzoekslocatie is geel gemarkeerd. De 
afstand van het bouwvlak tot de doorgaande hogedrukgasleiding bedraagt circa 16 meter. 

 

De onderzoekslocatie is voor een groot deel gelegen binnen het invloedsgebied van de door-
gaande hogedrukgasleiding. De hogedrukgasleiding heeft aan beide zijde van het leidingtracé 

een invloedsgebied van 70 meter. De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 
3.1.  

 
Figuur 3.1: Situatietekening onderzoekslocatie (geel gemarkeerd, bron CAROLA) 

 
 
 

3.2 Ruimtelijke ontwikkeling 

 
Binnen de onderzoekslocatie wil men een Welkoop winkel realiseren met een bedrijfsvloeropper-

vlak (b.v.o.) van 1.200 m² en een buitenverkoop van circa 750 m².  
 

Voor het aantal aanwezige personen aan medewerkers en bezoekers is aangehaakt dat volgens 

de melding brandveilig gebruik maximaal 150 personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn. In de 
berekening is rekening gehouden met 150 aanwezigen in de dagperiode. Dit aantal wordt als 

worst-case beschouwd.  

Bouwlocatie 
Welkoop winkel 
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4 BESLUIT EXTERNE VEILIGHEID BUISLEIDINGEN 
 

 
4.1 Algemeen 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen is per 1 januari 2011 het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Voor het berekenen van het plaatsgebonden 

risico (PR) en het groepsrisico (GR) is in opdracht van het ministerie van VROM door het (Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het rekenmodel CAROLA ontwikkelt en is de 

Handleiding Risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen opgesteld. De invoergege-
vens van de leiding dient via het bevoegd gezag aangeleverd te worden door de leidingbeheerder. 

Het rekenmodel CAROLA wordt in het Bevb voorgeschreven voor de berekening van het plaats-

gebonden risico en het groepsrisico voor een hogedrukgasleiding. 
 

Op grond van het Bevb dienen plannen getoetst te worden aan de grens- en richtwaarde voor 
het plaatsgebonden risico (PR) en de oriënterende waarde voor het groepsrisico (GR). Voor het 

PR geldt dat binnen de risicocontour van 10-6 geen kwetsbare objecten kunnen worden gereali-

seerd. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 
Voor het GR geldt, indien er objecten binnen het invloedsgebied liggen, een verantwoordings-

plicht. 
In een aantal situaties kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het GR. Het 

betreft de volgende situaties: 

 het plangebied ligt buiten het gebied behorende bij de afstand waar nog 100% van de 
aanwezigen kan komen te overlijden of bij toxische stoffen het plangebied ligt buiten de 

grens waarbij het PR 10-8 per jaar is, of; 
 het GR is kleiner dan 0,1 maal de oriënterende waarde, of; 

 het GR neemt met minder dan 10% toe terwijl de oriënterende waarde (1 x OW) niet wordt 
overschreden. 

 

Bij een beperkte verantwoording kan worden volstaan met het vermelden van: 
 de personendichtheid in het invloedsgebied van de buisleiding en een uitspraak over 

verwachte toekomstige personendichtheid in het geval er concrete ontwikkelingen in het 
invloedsgebied zijn; 

 het GR per kilometer buisleiding en de bijdrage van de ontwikkeling (toegelaten beperkt 

kwetsbare en kwetsbare objecten) aan de hoogte van het GR; 
 de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van rampen; 

 de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied. 
 

Ten aanzien van de laatste twee aspecten dient het bevoegd gezag de regionale brandweer of 
de veiligheidsregio in staat te stellen om een advies uit te brengen.  

 

Bij een uitgebreide verantwoording worden ook de volgende aspecten verantwoord: 
 de maatregelen die door de exploitant worden genomen ter beperking van het GR; 

 alternatieve mogelijkheden voor een ruimtelijke ontwikkeling met een lager GR en de 
voor- en nadelen daarvan; 

 andere mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van GR. 

 
In verband met de bescherming en het beheer van de leiding, moet ook een belemmeringen-

strook worden bestemd. Binnen deze afstand is in beginsel geen bebouwing toegestaan. 
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4.2 Inventarisatie buisleidingen 
 

Voor het uitvoeren van de groepsrisicoberekening zijn bij de Gasunie de relevante leidinggege-
vens opgevraagd. De aangeleverde informatie heeft betrekking op de hogedrukgasleiding W-527-

02-deel 1. In figuur 4.1. is het tracé van de hogedrukgasleiding weergegeven. 

 
Figuur 4.1: Leidingtracé hogedrukgasleiding 

 
 
Tabel 4.1: Details hogedrukgasleiding 

Leidingkenmerk 
W-527-02 
deel 1 

uitwendige diameter 159,0 mm 

Uitwendige diam. in inch 6,26 inch 

Maximale werkdruk 40,0 bar 

Ligging bovenkant buis 131 cm 

PR contour 0 m 

Gebied 100% letaliteit 38 m 

Invloedsgebied 1% letaliteit 70 m 

 
De lengte van het invloedsgebied bedraagt de lengte van de ruimtelijke ontwikkeling vermeerderd 

aan elke zijde met één kilometer + 2x de breedte van het invloedsgebied. In figuur 4.2 is de 
omvang van het invloedsgebied van de hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 weergegeven. Het 

invloedsgebied heeft aan beide zijden van de hogedrukgasleiding een breedte van 70 meter.  

 
 

 

W-527-02 
deel 1 
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Figuur 4.2: Invloedsgebied hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 (bron: CAROLA) 

 
 

Het groen gemarkeerde deel binnen het invloedsgebied betreft de 100% letaliteit contour. 
 

Uit de afbeelding blijkt dat de onderzoekslocatie voor een groot deel is gelegen binnen de contour 
van 1% letaliteit. De bouwlocatie van de Welkoop winkel is aan de zuidzijde gelegen binnen de 

contour van 100% letaliteit. In figuur 4.3 is een detailschets van de bouwlocatie weergegeven. 
De hoekpunten van de locatie  zijn gebaseerd op de RD coördinaten van het bouwvlak van het 

bestemmingsplan. 
 
  

onderzoekslocatie 
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Figuur 4.3: Detailschets bouwplan Welkoop winkel (bron: CAROLA) 

 
 

Via de gemeente West Betuwe is bij de Gasunie leidinginformatie opgevraagd en aangeleverd. 
Deze informatie is ingevoerd in het rekenmodel CAROLA. In de omgeving zijn geen risicoverho-

gende objecten aanwezig zoals windmolens. 

 
Naast de noodzakelijke leidinginformatie is voor het uitvoeren van de veiligheidsberekeningen  

ook de personendichtheid binnen het invloedsgebied van belang. 
 

Voor het bepalen van de personendichtheid binnen het invloedsgebied is gebruik gemaakt van 

de BAG Populatieservice. Op basis van de ligging van de maatgevende contour van het invloeds-
gebied (1% letaliteit) is een populatiebestand aangeleverd en ingevoerd in het rekenmodel. Het 

beschikbaar gestelde populatiebestand is met behulp van het rekenprogramma Geomilieu gecon-
troleerd op nog niet ingevulde planologische gebruiksmogelijkheden.  

 
Uit deze beoordeling is gebleken dat voor een bouwvlak met de bestemming maatschappelijk, 

gelegen aan de Meersteeg, nog geen invulling is gegeven. Deze bestemming heeft de functie 

‘welzijnsinstelling’ met het mogelijk gebruik voor religie, educatie, cultuur en gezondheid en daar-
naast de mogelijkheid voor de bouw van 11 zorgwoningen. Voor dit bouwvlak is in het rekenmodel 

een populatie van 22 personen aangehouden voor de dag- en nachtperiode, gebaseerd op de 
continue aanwezigheid van 2 personen per zorgwoning. In figuur 4.4 is detailinformatie aange-

geven van dit bouwvlak. 
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Figuur 4.4: Afbeelding nog niet ingevuld planologisch gebruik bestemming Maatschappelijk  

 
 

Binnen het invloedsgebied is sprake van een geringe bevolkingsdichtheid. Het totaal aantal aan-
wezige personen binnen het invloedsgebied in de autonome situatie bedraagt 1.219 personen. 

De meeste personen betreffen medewerkers en leerlingen van de kantoren en onderwijsfuncties 
gelegen aan de Laan van Leeuwenstein, gelegen ten westen van de onderzoekslocatie.  

 

Voor de onderzoekslocatie is voor de autonome situatie uitgegaan dat er binnen de onderzoeks-
locatie geen personen aanwezig zijn vanwege het ontbreken van bebouwing binnen de onder-

zoekslocatie en de extensieve vorm van agrarisch gebruik. 
 

Voor het berekenen van het groepsrisico wordt voor de aanwezigheid van personen uitgegaan 

van de continue aanwezigheid van personen in de dagperiode (08.00-18.30 uur) en de nachtpe-
riode (18.30 uur tot 08.00 uur). Voor de bestemming detailhandel wordt standaard uitgegaan 

van de aanwezigheid van 100% in de dagperiode en 0% in de nachtperiode. 
 

Zoals omschreven in paragraaf 3.2 is voor de ruimtelijke ontwikkeling uitgegaan van de aanwe-
zigheid van 40 personen in de dagperiode. In figuur 4.5 is de invoer van de populatiebestanden 

in de omgeving van de onderzoekslocatie weergegeven. 

 
 

 
  

bouwvlak 
maatschappelijk 
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Figuur 4.5: Invoer populatiebestanden omgeving onderzoekslocatie (bron: Carola) 

 
 
Na realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling komt het totaal aantal personen binnen het invloeds-

gebied op 1.369 personen. 
 

4.3 Rekenmodel risicoberekeningen 

 
Voor de uitvoering van de risicoberekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel CAROLA, 

versie 1.0.052. Dit model is ontwikkeld voor het in beeld brengen van het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico van een hogedrukgasleiding. Voor het uitvoeren van de berekeningen zijn de 

door de Gasunie beschikbaar gestelde leidinggegevens ingevoerd.  
 

De berekening is uitgevoerd voor de autonome situatie en de nieuwe situatie met bijdrage van 

de ruimtelijke ontwikkeling 
 

4.4 Rekenresultaten risicoberekening 
 

In deze paragraaf zijn de uitkomsten van de risicoberekeningen samengevat. Een uitgebreide 

rapportage van de uitgevoerde berekeningen van de autonome situatie is als bijlage 2 bijgevoegd 
en voor de nieuwe situatie als bijlage 3.  

 
Het plaatsgebonden risico 

In figuur 4.6 is de ligging van de PR contouren voor de hogedrukgasleiding ter hoogte van de 
onderzoekslocatie weergegeven. 
 
  

Polygoon toe-

name populatie 
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Figuur 4.6: PR contouren hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 

 

De blauwe lijn betreft de contour PR 10-7 en de paarse lijn de contour PR 10-8. Uit de afbeeldingen 
blijkt dat het plaatsgebonden risico geen beperking geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling omdat 

het plangebied gelegen is buiten de contour PR 10-6. De PR 10-6 contour is gelegen op het hart 

van de hogedrukgasleiding.  
 

Uit de ligging van de PR contouren blijkt dat het zuidelijk deel van het bouwplan gelegen is binnen 
de PR 10-7 en het noordelijk deel binnen de PR 10-8 contour van de hogedrukgasleiding W-527-

02-deel 1. 

 
Voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling kan gesteld worden dat het plaatsgebonden risico geen 

beperking geeft voor de realisatie ervan . De aanvaardbaar geachte basisveiligheid is aanwezig.  
 

Het groepsrisico 
Het groepsrisico is berekend voor de navolgende scenario’s: 

 Scenario 1: Autonome situatie zonder invloed ontwikkeling 

 Scenario 2: Nieuwe situatie met bijdrage invloed ontwikkeling 
 

Door de scenario’s met elkaar te vergelijken, is de invloed van de nieuwe ontwikkeling op de 
hoogte van het groepsrisico inzichtelijk gemaakt. 

 

De fN-curve voor de autonome situatie van de hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 is weerge-
geven in figuur 4.7  en voor de nieuwe situatie in figuur 4.8.  

 
Voor de hogedrukgasleiding W-527-02 deel 1 zijn de rekenresultaten ter informatie opgenomen 

in de bijlagen 2 en 3.  
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In deze figuren is het aantal dodelijke slachtoffers aangegeven op de horizontale as en de faal-
frequentie op de verticale as. De rode lijn betreft de oriëntatiewaarde (OW). In de berekeningen 

wordt de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde bepaald. De overschrijdingsfactor is de 
verhouding tussen de fN-curve en de oriëntatiewaarde en is hiermee een maat in hoeverre de 

oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft 

aan dat de fN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft en groter dan 1 dan wordt de oriëntatie-
waarde overschreden. 

 
Figuur 4.7: fN-curve autonome situatie leidingtracé W-527-02-deel 1 

Overschrijdingsfactor 0,005055 
 
Figuur 4.8: fN-curve nieuwe situatie leidingtracé W-527-02-deel1 

Overschrijdingsfactor 0,005055 

 
In tabel 4.2 zijn de rekenresultaten van de groepsrisicoberekeningen voor de hogedrukgasleiding 

W-527-02-deel 1 samengevat. Voor de berekeningen van de beide scenario’s wordt verwezen 
naar de bijlagen 2 en 3. In de tabellen worden de volgende parameters aangegeven: 

 Scenario; 

 Maximale overschrijdingsfactor; 
 Aantal slachtoffers; 

 Kans; 
 Traject hoogste groepsrisico. 

 

 
Tabel 4.2: Groepsrisico hogedrukgasleiding 

 hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 
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Scenario 1 autonome situatie Scenario 2 nieuwe situatie 

Overschrijdingsfactor 0,005055 0,005055 

Aantal slachtoffers 48 48 

Frequentie 2,19 x 10-8 2,19 x 10-8 

Traject 490-1.490 490-1.490 

 

Uit de rekenresultaten blijkt dat er tussen de autonome situatie en nieuwe situatie geen sprake 

is van een toename van de hoogte van het groepsrisico. Voor beide scenario’s bedraagt deze 
0,005055 x OW. 

 

In figuur 4.9 is de ligging van de maatgevende kilometer in groen weergegeven. Deze is gelegen 
ter hoogte van de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 4.9: Ligging maatgevende kilometer voor de hoogte van het groepsrisico (bron: Carola) 

 
 
De oriëntatiewaarde 1x OW wordt ruim onderschreden. Daarnaast blijkt dat er geen sprake is 

van een toename van het groepsrisico. Het traject dat bepalend is voor de maatgevende kilometer 

is gelegen ten westen en zuiden van het plangebied.  
 

De hoogte van het groepsrisico ter hoogte van de onderzoekslocatie is ruim lager dan 0,1 x OW.  
 

Omdat er geen sprake is van een toename van de hoogte van het groepsrisico en deze ter plaatse 

van de onderzoekslocatie lager is dan 0,1 x OW zoals aangegeven in artikel 8 van het Revb is 
geen verantwoording van de toename van het groepsrisico noodzakelijk. Volstaan kan worden 

met een verantwoording van de onderdelen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid door hulpdien-
sten.  
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4.5 Toets Besluit externe veiligheid buisleidingen 
 

Uit de rekenresultaten blijkt dat er geen sprake is van de aanwezigheid van een PR 10-6 contour. 
Het plaatsgebonden risico geeft derhalve geen beperkingen aan de nieuwe ruimtelijke ontwikke-

ling.  

 
Ten aanzien van het groepsrisico blijkt uit de rekenresultaten dat in de nieuwe situatie een kleine 

kans bestaat op een ongeval waarbij meer dan 10 dodelijke slachtoffers zijn betrokken. Als gevolg 
van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is er geen sprake van een toename van de hoogte van 

het groepsrisico. De hoogte van het groepsrisico ligt ruim onder de oriëntatiewaarde van 1 x OW 
en bedraagt voor de maatgevende kilometer, gelegen nabij de ontwikkelingslocatie, 0,005055 x 

OW. Op basis hiervan kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsri-

sico. 
 

De beperkte verantwoording kan bestaan uit de volgende onderdelen: 
 De personendichtheid in het invloedsgebied van de hogedrukgasleiding: 

Na realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling is binnen het invloedsgebied van de hogedruk-
gasleiding sprake van een personendichtheid van 1.369 personen. Als gevolg van de nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling neemt de personendichtheid toe met maximaal 150 personen (gelijk 
met het aantal personen die gelijktijdig aanwezig mogen zijn zoals vermeld in de melding 
brandveilig gebruik). 

 De hoogte van het groepsrisico per kilometer ter plaatse van de ruimtelijke ontwikkeling: 

De overschrijdingsfactor van het groepsrisico voor de hogedrukgasleiding voor de maatge-
vende kilometer bedraagt 0,005055.. 

 De mogelijkheden tot bestrijding en beperking van rampen: 
In de verantwoording hiervan dienen de mogelijkheden hiervan opgenomen te worden op 
basis van het advies van de regionale brandweer. Hierbij is o.a. de bereikbaar van het plan-
gebied voor hulpdiensten een aandachtspunt.  

 De mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied: 

Binnen de beperkte verantwoording dient aangegeven te worden op welke wijze voorzien 
wordt in vluchtwegen binnen de onderzoekslocatie en welke maatregelen worden getroffen 
in verband met de ligging van het zuidelijk deel van het bouwplan binnen de 100% contour 
voor letaliteit.  
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5 VERANTWOORDING VAN HET GROEPSRISICO 
 

 
5.1 Algemeen 

 

Doordat het bouwplan van de Welkoop in het invloedsgebied van de hogedrukgasleiding hoge-
drukgasleiding W-527-02-deel 1 dient voor deze risicobron een verantwoording van het GR te 

worden opgesteld.  
 

In de verantwoording dient naast het inzichtelijk maken van de effecten op het GR ook in te 
worden gegaan op de aspecten zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Tevens dienen de gemeente 

West Betuwe en de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) in staat te worden gesteld om een 

advies uit te brengen. 
 

5.2 Groepsrisico 
 

Hieronder is nader ingegaan op de effecten van het GR als gevolg van de realisatie van de Wel-

koop. Uiteindelijk dient de gemeente West Betuwe hierover een standpunt in te nemen.  
 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat voor de berekeningen van het GR is uitgegaan van 
een populatie geldend voor een winkelfunctie. Deze populatie is ruim hoger dan de aangegeven 

populatie door de exploitant van de nieuwe Welkoop. 

 
Uit de berekeningen blijkt dat door de extra populatie vanwege de realisatie van de Welkoop de 

hoogte van het GR niet toeneemt. De absolute hoogte van het GR, in zowel de huidige als de 
nieuwe situatie bedraagt 0,005055 x OW. Daardoor ligt het GR ruim onder 0,1 x OW, waarvoor 

geen verantwoording van de toename van het GR noodzakelijk is. Op basis van de berekeningen 
van het GR kan gesteld worden dat de hoogte van het GR geen beperkingen geeft voor de reali-

satie van de Welkoop het bouwplan.  

 
5.3 Maatgevend scenario 

 
Het maatgevende scenario voor een gasleiding is een fakkelbrandincident. Door een beschadiging 

van de leiding kan gas vrijkomen dat vervolgens ontsteekt en een fakkelbrand vormt. De richting 

van de fakkel is afhankelijk van het punt waar de brandbare gassen vrijkomen.  
 

5.4 Zelfredzaamheid 
 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerke-
lijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal 

uit schuilen en ontvluchten.  

 
De nieuwe Welkoop betreft geen functie die specifiek bedoeld is voor minder zelfredzame perso-

nen, zoals kinderen of ouderen. Dit betekent dat personen zich bij een eventuele dreigende situ-
atie over het algemeen op eigen kracht goed in veiligheid kunnen brengen. Geadviseerd wordt 

dat de nieuwe Welkoop beschikt over een bedrijfsnoodplan, waarin aandacht wordt besteed aan 

het ontruimingsplan, procestaken bij incidenten, gedragsregels, vluchtwegen etc.  
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De 100% letaliteitsgrens, de zogenaamde 1e ring, van de aardgasleiding W-527-02-deel 1 is ge-
legen op 38 meter. Binnen dit gebied geldt een hittestraling van meer dan 35 kW/m2  in geval 

van een incident. Aanwezigen die in de buitenlucht zijn, op het moment dat de fakkelbrand op-
treedt, zullen allen komen te overlijden. Aanwezigen die binnen zijn, zullen naar schatting in 90% 

van de gevallen overleven, maar wel gewond kunnen raken.  

 
De processen en taken van de brandweer zijn primair gericht op het voorkomen van uitbreiding 

van de brand in de 2e ring. Het gaat dus om het redden van personen in de 2e ring (tussen 38 en 
70 meter) en het voorkomen dat de brand uitslaat naar de 3e ring (>70 meter). In figuur 5.1 zijn 

de verschillende ringen van een fakkelbrand weergegeven. 
 
Figuur 5.1: Calamiteiten ringen fakkelbrand hogedrukgasleiding W-527-02-deel 1 

 
Het zuidelijk gedeelte van de nieuwe Welkoop en het parkeerterrein is gelegen binnen de 1e ring 

(100% letaliteit). Als ter hoogte van het plangebied een breuk van de leiding optreedt en een 

ontsteking plaatsvindt, is ontvluchting bij een fakkelbrandincident (is zichtbaar en hoorbaar voor 
aanwezigen) mogelijk tot buiten de 1e ring op het terrein van de Welkoop.  
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Om de zelfredzaamheid te optimaliseren, worden de volgende maatregelen geadviseerd:  
 Ten minste één (nood)uitgang te realiseren in de gevel van de risicobron af gericht; 

 De gebruikers van de panden zullen worden geïnformeerd over de risico’s en de handels-
wijze hoe te handelen in geval van een incident met gevaarlijke stoffen; 

 De BHV organisatie wordt geïnstrueerd hoe te handelen in geval van een incident; 

 Er komt een verzamelplaats voor gebruikers, die gebruikt wordt in geval van een incident.  
 

Het gebied kan -afhankelijk van de locatie van het incident- ontvlucht worden over de groenvoor-
ziening in noordelijke richting via de Rijksstraatweg.  

 
Geadviseerd wordt om de VRGZ om advies te vragen ten aanzien van de zelfredzaamheid.  

 

5.5 Bestrijdbaarheid 
 

Mocht er een calamiteit voordoen, dan is het van belang dat de hulpdiensten snel ter plaatse zijn 
met de juiste hulpmiddelen en blusmiddelen. De werkzaamheden van de brandweer zullen met 

name gericht zijn op het voorkomen van uitbreiding van de brand. De leidingbeheerder dient de 
toevoer van het gas af te sluiten bij een incident, er zijn dus geen mogelijkheden tot effectieve 

bronbestrijding.  

 
De VRGZ zal om advies worden gevraagd ten aanzien van primair en secundair bluswater en de 

bereikbaarheid van de locatie of in het plangebied voldaan wordt aan de door hen gestelde uit-
gangspunten.  
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 

 
6.1 Samenvatting 

 

In opdracht van Wissing B.V. is door AGEL adviseurs een groepsrisicoberekening externe veilig-
heid uitgevoerd voor een hogedrukgasleiding gelegen nabij het bestemmingsplan Welkoop te 

Geldermalsen. De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de realisatie van een Welkoop winkel. 
 

Plaatsgebonden risico: 
Uit het onderzoek blijkt dat de PR 10-6 contour niet over het bestemmingsplan loopt. Het plaats-

gebonden risico is geen beperking voor de realisatie van een kwetsbaar object binnen het plan-

gebied.  
 

Groepsrisico: 
Ten aanzien van de verantwoording van het groepsrisico blijkt dat de onderzoekslocatie gelegen 

is binnen het invloedsgebied van een hogedrukgasleiding. Het invloedsgebied van de maatge-

vende hogedrukgasleiding heeft een breedte van 70 meter aan weerszijde van de leiding.  
 

Als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling neemt de personendichtheid binnen het in-
vloedsgebied van de hogedrukgasleiding toe met maximaal 150 personen. Na realisatie is sprake 

van een aanwezigheid van 1.369 personen binnen het invloedsgebied.  

 
De hoogte van het groepsrisico voor zowel de autonome situatie als de nieuwe situatie is met 

een overschrijdingsfactor van 0,005055 ruim gelegen onder de oriëntatiewaarde. De faalfrequen-
tie waarbij sprake is van het maximaal aantal slachtoffers van 48 personen bedraagt 2,19 x 10-8. 

Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling is er geen sprake van een toename van de hoogte van 
het groepsrisico. De toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied is dermate 

gering dat dit geen invloed heeft op de hoogte van het groepsrisico. 

 
De maatgevende kilometer voor de hoogte van het groepsrisico is gelegen ten westen en zuiden 

van de onderzoekslocatie. 
 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan volstaan worden met een beperkte verantwoording 

van het groepsrisico, welke kan bestaan uit:  
 vermelding van de personendichtheid in het invloedsgebied van de hogedrukgasleiding; 

 verantwoording van de hoogte van het groepsrisico en bijdrage van de ontwikkeling (toege-
laten beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten) aan de hoogte van het groepsrisico; 

 de mogelijkheden tot bestrijding en beperking van rampen; 
 de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen in het plangebied. 

 

Ten aanzien van de laatste twee aspecten dienen de gemeente West Betuwe en de VRGZ in staat 
worden gesteld om hierover een advies uit te brengen.  

 
6.2 Conclusie 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat na realisatie van de ruimtelijke 
ontwikkeling het plaatsgebonden risico en de hoogte van het groepsrisico een aanvaardbaar vei-

ligheidsniveau garanderen. 
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Type Aardgasleiding NEN 3650-leiding

1785Lengte transportdeel [m]

Informatie over invoer

17-1-2018Datum eerste registratie
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Hoofdtransportroute / Corridor (transportroutedeel maakt hiervan deel uit)

W-527-02Naam

BuisleidingModaliteit
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Risico effect bevolking

Plaatsgebonden risico

Groepsrisico gegevens

Details buisleiding
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Uitwendige diameter [mm] [inch] 6,26 159,00

Wanddikte buisleiding [mm] [inch] 393,66 9999,00

Maximale werkdruk [bar] [kpa] 40,00  4000,00

134Ligging bovenkant buisleidingdeel [cm]
Nader te bepalenStaalsoort

Maatregel
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 14-01-2020.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  O:\20180386-00 Rijksstraatweg te 

Geldermalsen\i06\w40\EV\leidingen\Autonome situatie Rijksstraatweg te 

Geldermalsen_2020-01.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 14-01-2020. Voor de berekeningen 

is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Soesterberg. De 

gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1. 

  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6432_leiding-

W-527-02-

deel-1 

168.30 40.00 14-01-2020 
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De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3. 
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 

11 

zorgwoningen 

Wonen 22.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

..\bevolking\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Wonen 163 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

..\bevolking\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 5 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

..\bevolking\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 915   

..\bevolking\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 114   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Plaatsgebonden risico voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Groepsrisico screening voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 48 

slachtoffers en een frequentie van 2.19E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 5.055E-003 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 490.00 en stationing 

1490.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 FN curve voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

voor de kilometer tussen stationing 490.00 en stationing 1490.00 
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1 Inleiding 

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde 

resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast 

deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB 

aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand 

overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA 

worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze 

door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van 

de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb. 

 

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding 

Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden 

gevonden in [2, 3, 4, 5]. 
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2 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 14-01-2020.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  O:\20180386-00 Rijksstraatweg te 

Geldermalsen\i06\w40\EV\leidingen\Nieuwe situatie Rijksstraatweg te Geldermalsen_2020-

01.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 14-01-2020. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt 

van de meteorologische gegevens van het weerstation Soesterberg. De gebruikte 

ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1. 

  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

6432_leiding-

W-527-02-

deel-1 

168.30 40.00 14-01-2020 



Pagina 5 van 10   
   

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen 
 

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is 
 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

2.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3. 

 
  



Pagina 6 van 10   
   

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 

Personen 

11 

zorgwoningen 

Wonen 22.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Welkoop 

winkel 

Werken 150.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

..\bevolking\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Wonen 163 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

..\bevolking\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 5 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

..\bevolking\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 915   

..\bevolking\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 114   
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3 Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

3.1 Plaatsgebonden risico voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

1E-4 
 

1E-5 
 

1E-6 
 

1E-7 
 

1E-8 
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4 Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding 

is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 

wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-

curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 

oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

4.1 Groepsrisico screening voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 48 

slachtoffers en een frequentie van 2.19E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 5.055E-003 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 490.00 en stationing 

1490.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 

 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor 

elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) 

“slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 FN curve voor 6432_leiding-W-527-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

voor de kilometer tussen stationing 490.00 en stationing 1490.00 
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1 Inleiding 

AgruniekRijnvallei werkt aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuw filiaal van de Welkoop aan de 

Parallelweg in Geldermalsen. De planlocatie is gesitueerd ten zuiden van de Provincialeweg Oost (N327), 

ten westen van de Rijksstraatweg en ten noorden van de spoorbaan Tiel-Geldermalsen. 

 

In figuur 1.1 is de ligging van de planlocatie weergegeven. 

 

 

Figuur 1.1: Situering planlocatie nieuwe Welkoop aan de Parallelweg in Geldermalsen 

 

 

De benodigde ruimtelijke procedure voor het nieuwe bestemmingsplan wordt uitgevoerd door Wissing 

BV uit Barendrecht. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan is onder meer 

onderzoek naar de effecten voor het verkeer en de geluidssituatie. In opdracht van Wissing heeft 

BuroDB verkeerskundig en akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. De bevindingen van het 

onderzoek zijn beschreven in deze rapportage. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport is de planlocatie omschreven en zijn de verkeerskundige aspecten voor de 

bestaande en beoogde plansituatie beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de verwachte verkeersgeneratie en 

aanverwante verkeerseffecten van het plan beschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de akoestische gevolgen 

van het plan op de omgeving. De conclusies en aanbevelingen van de verkeerskundige en akoestische 

beschouwing zijn samengevat in hoofdstuk 5 van dit rapport.  
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2 Het plan en de planlocatie 

De planlocatie van de nieuwe Welkoop in Geldermalsen, gemeente West-Betuwe, is gelegen ten zuiden 

van de kern van Geldermalsen. Het perceel ligt aan de Parallelweg die aansluit op de Rijksstraatweg. De 

Rijksstraatweg vormt een verbinding tussen de Provincialeweg Oost (N327) aan de noordzijde en de 

Rijksweg A15 aan de zuidzijde. 

 

Het plan omvat de realisatie van een nieuw filiaal van de Welkoop op deze nu nog onbebouwde locatie. 

In figuur 2.1 is een afbeelding met een impressie van het plan weergegeven. 

  

 

Figuur 2.1: Impressie nieuwe Welkoop in Geldermalsen (bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement) 

 

 

Het terrein van de nieuwe Welkoop zal worden ontsloten aan de Parallelweg. In figuur 2.2 is de 

ontsluiting van de nieuwe Welkoop voor autoverkeer weergegeven. Voor langzaam verkeer (fietsers en 

voetgangers) is de locatie ook bereikbaar via het fietspad en trottoir langs de Rijksstraatweg.  

 

De dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer is gesitueerd aan de Rijksstraatweg ten zuiden van de 

aanwezige spoorbaan. De loopafstand tussen deze bushalte en de nieuwe Welkoop is circa 270 meter. 
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Figuur 2.2: Verkeersontsluiting nieuwe Welkoop  

 

 

Het plan voor de nieuwe Welkoop bestaat uit de realisatie van een winkelpand met magazijn en 

buitenverkoop ter grootte van circa 2.009 vierkante meter. Naast de winkel wordt voorzien in een 

parkeerterrein. Volgens de voorlopige plantekening zijn in het plan 65 parkeerplaatsen voor 

personenauto's op eigen terrein opgenomen. 

 

In figuur 2.3 is een weergave van de voorlopige plantekening opgenomen. 

 

 

 Figuur 2.3: Voorlopig ontwerp plan, situatie en plattegrond (bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement) 
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Ten behoeve van het plan en de planlocatie is verkeerskundig onderzoek uitgevoerd waarbij de 

verwachte verkeersgeneratie van het plan is vastgesteld en de verwachte verkeerseffecten zijn bepaald 

en beoordeeld. De bereikbaarheid van de planlocatie speelt daarbij een rol alsmede de gevolgen van het 

aan het plan verbonden verkeer op de bestaande wegen. 

 

Als basis voor het verkeersonderzoek zijn mechanische verkeerstellingen uitgevoerd op de wegen rond 

het kruispunt van de Rijksstraatweg en de Parallelweg. De resultaten hiervan zijn in dit rapport 

beschreven en verwerkt in het onderzoek. 

 

Ook is de parkeerbehoefte van het plan bepaald en het planontwerp hierop beoordeeld. Tot slot zijn de 

akoestische gevolgen van het plan beschouwd en beoordeeld. De Welkoop zelf is geen geluidsgevoelige 

bestemming. De geluidsbelasting op de nieuwe winkel hoeft dan ook niet te worden onderzocht. Wel zijn 

de geluidseffecten van het aan het plan verbonden verkeer op de omgeving inzichtelijk gemaakt en 

beoordeeld. 

 

In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt ingegaan op de uitgangspunten en bevindingen van het 

verkeeronderzoek. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de aan het verkeer gerelateerde akoestische 

effecten van het plan.  
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3 Verkeer 

3.1 Verkeersgeneratie 

In de huidige situatie is de planlocatie onbebouwd. De locatie maakt onderdeel uit van het vigerende 

bestemmingsplan 'Geldermalsen, woongebied 2011' en het perceel is bestemd als 'Agrarisch - 

Dorpsgebied'. 

 

Het plan voor de nieuwe Welkoop bestaat uit de realisatie van een winkelpand met magazijn en 

buitenverkoopplaats ter grootte van circa 2.009 vierkante meter bvo.   

 

De verkeersgeneratie van de locatie in de huidige situatie is nihil. Voor de nieuwe situatie is de 

verkeersaantrekkende werking van de nieuwe Welkoop vastgesteld op basis van daarvoor beschikbare 

kencijfers uit de publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' en de publicatie 381 

'Toekomstbestendig parkeren' van het CROW
1
 en op basis van ervaringscijfers van Welkoop filialen 

elders in Nederland. 

 

Een Welkoop lijkt qua winkeltype op een bouwmarkt en/of een tuincentrum zoals die zijn beschreven in 

de CROW-publicaties. De Welkoop kan niet duidelijk in één van deze categorieën worden ingedeeld 

omdat het van beide type winkels wat heeft. In vergelijkbare studies wordt daarom uitgegaan van een 

gemiddelde ritgeneratie van beide categorieën.  

 

De ligging van de planlocatie volgens de definities van het CROW is 'Rest bebouwde kom' in een 'Weinig 

stedelijke omgeving'. In tabel 3.1 zijn de kencijfers voor de verkeersaantrekkende werking van een 

bouwmarkt en een tuincentrum weergegeven. 

 

Bestemming Verkeersaantrekkende werking [ritten/100m2 bvo/etmaal] 

Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Bouwmarkt 28,6 35,2 31,9 

Tuincentrum 14,1 17,0 15,6 

Tabel 3.1: Kencijfers verkeersaantrekkende werking 

 

 

Uit tabel 3.1 volgt dat in dit type omgeving de gemiddelde verkeersaantrekkende werking van een 

bouwmarkt 31,9 autoritten per 100 m
2
 bvo per etmaal is en die van een tuincentrum 15,6 autoritten per 

100 m
2
 bvo per etmaal. Gemiddeld genomen zou daarmee voor een Welkoop kunnen worden uitgegaan 

van een ritgeneratie van circa 23,8 ritten per 100 m
2
 bvo. Bij dit onderzoek voor de nieuwe Welkoop in 

Geldermalsen wordt uitgegaan van een (iets hogere) gemiddelde verkeersgeneratie van 25 autoritten 

per 100 m
2
 bvo per etmaal. 

 

De bruto omvang van de nieuwe Welkoop (winkel, magazijn en buitenverkoop) is  ongeveer 2.009 m
2
. De 

verkeersaantrekkende werking op een maatgevende gemiddelde dag wordt daarmee bepaald op 

(2.009/100 * 25 =) circa 500 autoritten per etmaal.   

                                                                 
1 Het CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer 
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In verband met seizoensgebonden acties kan het bezoek aan een Welkoop in incidentele gevallen hoger 

zijn. In het onderzoek naar de verwachte verkeerseffecten wordt voor extreem drukke dagen rekening 

gehouden met 40 procent extra verkeer per dag. Daarmee ligt de verkeersaantrekkende werking van de 

nieuwe Welkoop op een extreem drukke dag op circa 700 autoritten. 

 

Resumé 

In tabel 3.2 is samenvattend de verwachte verkeersaantrekkende werking van de nieuwe Welkoop in 

Geldermalsen weergegeven. 

 

Verkeersaantrekkende Werking Aantal autoritten per etmaal 

Maatgevend gemiddeld 500 

Maatgevend maximaal 700 

Tabel 3.2: Verkeersaantrekkende werking nieuwe Welkoop in Geldermalsen 

 

 

3.2 Verkeerstellingen 

De nieuwe Welkoop wordt via de Parallelweg rechtstreeks aangesloten op de Rijksstraatweg. Van deze 

weg zijn geen actuele verkeersgegevens beschikbaar. Daarom zijn voor dit onderzoek verkeerstellingen 

uitgevoerd. Gedurende de periode van 11 januari tot en met 19 januari 2019 zijn mechanische 

verkeersmetingen (slangtellingen) verricht op de vier takken van het kruispunt (rotonde) van de 

Rijksstraatweg-Parallelweg-Meersteeg. In figuur 3.1 zijn de tellocaties op kaart aangegeven. 

 

 

Figuur 3.1: Locatie telpunten 

 

 

Bij elk van de telpunten is de hoeveelheid, snelheid en samenstelling van het verkeer op de weg 

geregistreerd per rijrichting. Bij telpunt 3, op de Rijksstraatweg ten zuiden van de rotonde, is de tellocatie 

per rijrichting gesplitst in verband met de aanwezige spoorwegovergang. De tellers zijn hier per richting 

4 

3a 

1 

2 

3b 
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na de spoorwegovergang geplaatst. Hiermee is voorkomen dat het verkeer ter plaatse van de teller kan 

gaan stilstaan op het moment van een passerende trein. 

 

De resultaten van de verkeersmetingen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. In tabel 3.3 zijn de 

voor het verkeersonderzoek meest relevante verkeersgegevens samengevat. 

 

Telpunt Wegvak Etmaalintensiteit 

werkdag [mvt/etm] 

Etmaalintensiteit 

weekdag [mvt/etm] 

Etmaalintensiteit 

zaterdag [mvt/etm] 

1 Rijksstraatweg (n) 12.108 10.817 9,944 

2 Meersteeg 1.595 1.265 644 

3 Rijksstraatweg (z) 12.679 11.307 10.605 

4 Parallelweg 363 298 210 

Tabel 3.3: Kencijfers verkeersaantrekkende werking 

 

 

Uit tabel 3.3 volgt dat er sprake is van een sterke doorgaande route op de Rijksstraatweg. De zijwegen 

Meersteeg en Parallelweg zijn qua hoeveelheid verkeer ondergeschikt. Dit geldt met name voor de 

Parallelweg, waar de etmaalintensiteit minder dan 3 procent is van de intensiteit op de Rijksstraatweg. 

 

  

3.3 Verkeerseffecten 

3.3.1 Effecten op wegvakniveau 

Het toekomstige verkeer van en naar de Welkoop zal naar verwachting voor 100 procent rijden via de 

Rijksstraatweg en gebruik maken van de op het kruispunt aanwezige rotonde. De verwachte maximale 

toename van autoverkeer door het plan van is circa 700 autoritten per etmaal. Voor de circa 50 meter 

van de Paralellweg (tussen kruispunt en entree nieuwe Welkoop) betekent dit een verkeerstoename van 

bijna 200 procent. In absolute zin neemt de verkeersintensiteit op dit korte wegdeel toe naar circa 1.063 

motorvoertuigen per etmaal. De capaciteit van deze erftoegangsweg binnen de bebouwde kom ligt rond 

de 4.000 motorvoertuigen per etmaal en de weg kan deze nieuwe hoeveelheid verkeer dus nog prima 

verwerken. 

 

Vanaf het kruispunt verdeeld het verkeer zich over de beide richtingen van de Rijksstraatweg, waarbij 

ervan kan worden gegaan dat het grootste deel van dat verkeer een relatie heeft met de noordelijke 

richting en de kern van Geldermalsen. Gelet op het verzorgingsgebied en de geografische ligging van 

woningen lijkt een verhouding van 75 procent in noordelijke richting en 25 procent in zuidelijke richting 

hierbij aannemelijk. Bij de bepaling van de verkeerseffecten is van deze verdeling uitgegaan. 

 

Voor de worst case-situatie met 700 autoritten per etmaal betekent dit dat de noordelijke tak van de 

Rijksstraatweg met circa 525 motorvoertuigen drukker wordt en de etmaalintensiteit op de zuidelijke tak 

van de Rijksstraatweg circa 175 motorvoertuigen toeneemt door de komst van de Welkoop. In tabel 3.4 

zijn de verkeersintensiteiten op de Rijksstraatweg weergegeven voor de situatie voor  en na realisatie 

van de Welkoop. 
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Telpunt Wegvak Etmaalintensiteit werkdag  

huidig maximaal [mvt/etm] 

Etmaalintensiteit werkdag  

plan maximaal [mvt/etm] 

1 Rijksstraatweg (n) 12.108 12.633 (+4,3%) 

3 Rijksstraatweg (z) 12.679 12.854 (+1,4%) 

Tabel 3.4: Kencijfers verkeersaantrekkende werking 

 

 

Uit tabel 3.4 volgt dat door de komst van de nieuwe Welkoop de verkeersintensiteit op de Rijksstraatweg 

(noordelijk deel) toeneemt met maximaal 4,3 procent. De Rijksstraatweg is een gebiedsontsluitingsweg 

met gescheiden rijrichtingen (gescheiden rijbaan) en vrij liggende fietsvoorzieningen. De weg kan 

daarmee een hoeveelheid verkeer tot circa 18.000 motorvoertuigen per etmaal nog goed verwerken. De 

verwachte verkeerstoename vormt voor de verkeersafwikkeling op de Rijksstraatweg dan ook geen 

probleem.  

 

De bereikbaarheid van de nieuwe Welkoop per fiets of te voet is tevens via de Rijksstraatweg. Langs de 

westzijde van de Rijksstraatweg is een vrij liggend, in twee richtingen bereden fietspad aanwezig. Langs 

het fietspad ligt een trottoir. Voor de Welkoop is dit aan de gunstige zijde van de weg en daarmee kan 

gesteld worden dat de bereikbaarheid van de nieuwe winkel voor langzaam verkeer op een goede en 

veilige manier is ingericht. Het aantal benodigde conflicten (oversteken) met het autoverkeer is 

minimaal. Op de rotonde van het kruispunt Rijksstraatweg-Parallelweg heeft het fietsverkeer voorrang 

op het autoverkeer. Op de noordelijke tak van de Rijksstraatweg en op de Parallelweg is een 

oversteekvoorziening (zebrapad) voor voetgangers aanwezig. 

 

3.3.2 Effecten op kruispuntniveau 

Om de effecten op de afwikkeling van het verkeer op het kruispunt van de Rijksstraatweg-Meersteeg-

Parallelweg te bepalen is een kruispuntanalyse uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de 

verkeerstellingen en de voor de nieuwe Welkoop berekende maximale verkeersaantrekkende werking is 

de verkeersafwikkeling van de rotonde berekend in de huidige situatie en plansituatie. Voor het 

uitvoeren van deze kruispuntanalyse is gebruik gemaakt van het programma Omni-X. Het programma 

berekent op basis van de kruispuntstromen in hoeverre het verkeer bij de aanwezige of gekozen 

vormgeving van het kruispunt verwerkt kan worden. 

 

Voor de maatgevende situatie is uitgegaan van het drukste bezoekersmoment van de Welkoop in 

combinatie met het drukste verkeersmoment van de Rijksstraatweg. Als maatgevende moment kan de 

middagperiode van 16.30 tot 18.00 uur op een werkdag worden aangehouden. Die periode valt samen 

met de avondspits en is tevens een druk winkelmoment binnen de openingstijden van de Welkoop.  

 

De gemeten hoeveelheid verkeer op de wegen (auto- en fietsverkeer) tijdens de maatgevende periode 

van 16.30 tot 18.00 uur is in een rekenmodel ingevoerd. De intensiteiten en het verloop van de 

hoeveelheid verkeer in de tijd zijn ontleend aan de uitgevoerde verkeersmetingen (tellingen per 

kwartier)
2
. Naast gemotoriseerd verkeer zijn ook fietsers en voetgangers ingevoerd. Ten aanzien van de 

voetgangers is uitgegaan van 30 personen die in het maatgevende kwartier het zebrapad op de 

Rijksstraatweg oversteken. Ten aanzien van het fietsverkeer is uitgegaan van 50 fietsers die in het 

drukste kwartier op het fietspad langs de Rijkstraatweg rijden daarbij de Parallelweg oversteken. 

 

                                                                 
2 Het drukste kwartier binnen de beschouwde periode en meest bepalende moment is het kwartier van 17.15 tot 17.30 uur. 
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Aan de hand van de kruispuntberekeningen is de kwaliteit van de verkeersafwikkeling van het kruispunt 

bepaald. Belangrijke graadmeters daarbij zijn: 

� de gemiddelde wachttijd; 

� de I/C-ratio. 

 

De gemiddelde wachttijd is de tijd die een autobestuurder gemiddeld moet wachten voor het kruispunt 

om de gewenste (afslaande) richting te kunnen gaan rijden. Deze gemiddelde wachttijd wordt per tak 

van het kruispunt bepaald. 

 

De I/C-ratio geeft de verdeling tussen de intensiteit en de capaciteit van het kruispunt aan. Bij de 

beoordeling van voorrangskruispunten en rotondes worden de grenzen aangehouden voor de I/C-ratio 

zoals aangegeven in tabel 3.5. 

 

I/C-ratio Verkeersafwikkeling kruispunt 

< 0,7 kruispuntvormgeving kan het verkeer goed verwerken; 

tussen 0,7 en 0,85 kruispuntvormgeving zit tegen de maximale verwerkingscapaciteit aan; 

> 0,85 kruispuntvormgeving kan het verkeer niet (altijd) verwerken, een andere 

kruispuntvormgeving is gewenst. 

Tabel 3.5: I/C-ratio en verkeersafwikkeling kruispunt 

 

 

Huidige situatie 

In de tabel van figuur 3.2 zijn de resultaten van de kruispuntberekening voor de huidige situatie 

weergegeven. 

 

Uit de tabel van figuur 3.2 volgt dat de gemiddelde wachttijd op de Rijksstraatweg vijf seconden is en 

voor het verkeer op de Meersteeg en Parallelweg vier tot vijf seconden (in het drukste kwartier). Dit is 

zeer acceptabel. 

 

De I/C-ratio van het kruispunt is in het drukste kwartier gemiddeld 0,45 en op de Rijksstraatweg 

maximaal 0,49. De eerste grenswaarde van 0,7 wordt hiermee niet overschreden. Hieruit blijkt dat het 

kruispunt het verkeer in de huidige situatie goed kan verwerken. Dit is in lijn met de 

praktijkwaarneming(en) en bevindingen van de verkeersmetingen. 
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Figuur 3.2: Resultaten kruispuntberekening rotonde Rijksstraatweg-Parallelweg, huidige situatie 

 

 

Plansituatie 

Voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling op het kruispunt Rijksstraatweg-Meersteeg-Parallelweg 

in de plansituatie is de verwachte hoeveelheid extra verkeer van en naar de nieuwe Welkoop aan de 

Parallelweg bij de huidige verkeersintensiteiten opgeteld. Daarnaast is rekening gehouden met circa 10% 

marge voor de autonome groei van het verkeer in de komende jaren. De aan de welkoop verbonden 

hoeveelheid verkeer is verdeeld over de richtingen van de Rijksstraatweg volgens de in paragraaf 3.3.1 

beschreven verdeling. In de tabel van figuur 3.3 zijn de resultaten van de kruispuntberekening voor de 

plansituatie weergegeven. 
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 Figuur 3.3: Resultaten kruispuntberekening rotonde Rijksstraatweg-Parallelweg, huidige situatie 

 

 

Uit de resultaten in de tabel van figuur 3.3 volgt dat de gemiddelde wachttijd voor het verkeer op de 

Rijksstraatweg in de plansituatie nog steeds vijf seconden is. Voor de Meersteeg en de Parallelweg blijft 

de gemiddelde wachttijd 4 à 5 seconden. Deze situatie is en blijft dus zeer acceptabel. 

 

De I/C-ratio van het kruispunt is in het drukste kwartier gemiddeld 0,46 en op de Rijksstraatweg 

maximaal 0,50. Ten opzichte van de huidige situatie is dit een verhoging van slechts 0,01. De I/C-ratio 

blijft hiermee onder de eerste grenswaarde van 0,7 en gesteld kan worden dan ook in de plansituatie de 
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rotonde het verkeer goed kan verwerken. De goede verkeersafwikkeling op het kruispunt komt door de 

komst van de nieuwe Welkoop niet in gevaar. 

 

Resumé 

Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de verkeerssituatie rondom de planlocatie. Dat geldt zowel 

op wegvakniveau als op kruispuntniveau. De als gevolg van het plan verwachte verkeerstoename aan 

autoverkeer ten opzichte van de huidige situatie is niet significant/substantieel. Negatieve gevolgen voor 

de bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn dan ook niet te verwachten. Vanuit het aspect verkeer kan 

het plan zonder aanvullende verkeersmaatregelen worden gerealiseerd. 

 

 

3.4 Parkeren 

De gemeente West Betuwe heeft, voor zover bekend, voor het vaststellen van de parkeerbehoefte van 

nieuwbouwplannen, geen specifieke parkeernormen vastgesteld. Voor het bepalen van de 

parkeerbehoefte van het onderhavige plan is daarom uitgegaan van de parkeerkencijfers van het CROW 

uit de publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren'.  

 

Parkeercapaciteit in het plan 

In het plan voor de nieuwbouw van de Welkoop aan de Parallelweg in Geldermalsen zijn in totaal 65 

parkeerplaatsen  opgenomen. Vier als tijdelijke aangegeven parkeerplaatsen zijn in dit aantal niet 

meegenomen.  

 

In figuur 3.4 is een fragment uit het voorlopig planontwerp opgenomen. Hierin zijn de aantallen in het 

plan opgenomen parkeerplaatsen aangegeven. 

 

Parkeerbehoefte plan 

De parkeerbehoefte van het plan is berekend op basis van de beschikbare CROW-normen. Net als bij de 

berekening van de verkeersgeneratie zijn hierbij de kencijfers afgeleid van de bestemming 'Bouwmarkt' 

en 'Tuincentrum' omdat een Welkoop van beide type winkels iets heeft. 

 

In tabel 3.6 zijn de parkeerkencijfers van deze motieven weergegeven. Uitgegaan is van de 'Rest 

bebouwde kom' in een 'Weinig stedelijke omgeving'. 

 

Bestemming Parkeerkencijfer [per 100m2 bvo] 

Minimaal Maximaal Gemiddeld 

Bouwmarkt 2,2 2,7 2,45 

Tuincentrum 2,4 2,9 2,65 

Tabel 3.6: Kencijfers parkeren 
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Figuur 3.4: Fragment voorlopig ontwerp met aantallen parkeerplaatsen bij de nieuwe Welkoop 

 

 

Uit tabel 3.6 volgt een gemiddeld parkeerkencijfer van 2,45 tot 2,65 parkeerplaatsen per 100 m
2
 bvo 

bedrijfsruimte. Op basis daarvan is bij dit onderzoek is uitgegaan van een parkeerkencijfer van 2,6 

parkeerplaatsen per 100 m
2
 bvo.  

 

Op basis van het gehanteerde parkeerkencijfers heeft het plan een parkeerbehoefte volgens de 

berekening in tabel 3.7. 

 

Bestemming Omvang Kencijfer Parkeerbehoefte 

Welkoop 2.009 m2 2,6 / 100 m2 bvo 52,2 p.p. 

Totaal (afgerond)   53 p.p. 

Tabel 3.7: Berekening parkeerbehoefte plan nieuwe Welkoop in Geldermalsen 

 

 

Uit tabel 3.7 volgt dat het plan een parkeerbehoefte heeft van ten minste 53 parkeerplaatsen voor 

personenauto's. Het aantal in het plan opgenomen parkeervakken is 65. Daarmee voorziet het plan in 

voldoende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers van het Welkoop filiaal.  

 

  

15 

24 

11 

9 

6 
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Maatvoering 

Het parkeerterrein met de parkeervakken op het terrein moet voldoen aan de normen die daarvoor zijn 

opgenomen in de NEN 2443 'Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages' van 

maart 2013. Bij de indeling van het parkeerterrein moet rekening worden gehouden met de volgende 

(minimale) maten: 

� Breedte parkeervak: 2,50 meter 

� Diepte parkeervak: 5,13 meter 

� Breedte parkeerweg (bij haaks parkeren): 6,00 meter 

   

Op basis van de digitale tekening van het voorlopig ontwerp is de daarin opgenomen maatvoering 

beschouwd. Uit de analyse volgt dat alle in de tekening de parkeervakken zijn opgenomen met een maat 

van 2,50 bij 5,00 meter. Daarom wordt hier opgemerkt dat in het definitieve ontwerp rekening moet 

worden gehouden met een iets grotere diepte van de parkeervakken.  

 

De in het voorlopig ontwerp opgenomen parkeerwegen hebben een breedte van 7,00 meter. Deze 

breedte is volgens de norm ruim voldoende. Met deze maat is er nog ruimte beschikbaar om de 

parkeervakken van het voorlopig ontwerp dieper te maken en te laten voldoen aan de norm.  

 

Op basis van de analyse van het voorlopig ontwerp kan worden gesteld dat er voldoende ruimte op het 

(parkeer)terrein aanwezig is om de beoogde 65 parkeerplaatsen te realiseren. 

 

Resumé 

Het plan voorziet in voldoende parkeerplaatsen en er is voldoende ruimte op het terrein aanwezig om 

de maatvoering van de parkeergelegenheid te laten voldoen aan de norm. Vanuit het oogpunt van het 

parkeren kan die nieuwe vestiging van de Welkoop volgens plan worden gerealiseerd. 
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4 Akoestische effecten 

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven heeft de nieuwe Welkoop een verkeersaantrekkende werking van 

gemiddeld 500 en maximaal 700 motorvoertuigen per etmaal. Het gaat daarbij om personenauto's van 

personeel en bezoekers maar ook om vrachtverkeer voor het laden en lossen van goederen. Naar 

schatting gaat het om maximaal vijf vrachtwagens per etmaal (tijdens openingstijden) die de nieuwe 

winkel van Welkoop aandoen (worst case aanname). 

 

Verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting (de Welkoop) kan 'gevolgen elders' 

veroorzaken en indirecte (geluids)hinder met zich meebrengen. Het gaat hierbij op om geluidshinder die 

wordt veroorzaakt in de omgeving van de inrichting door het aan de inrichting verbonden verkeer.  

 

In het Activiteitenbesluit is de term 'indirecte hinder' niet opgenomen. Ook is daarin niets geregeld over 

de indirecte hinder ten gevolge van een verkeersaantrekkende werking. Daarom is de zorgplicht van 

toepassing op de verkeersaantrekkende werking van een inrichting die nadelige gevolgen voor het 

(leef)milieu kan hebben. De zogenaamde 'Schrikkelcirculaire' van 29 februari 1996 geeft hiervoor een 

toetsingskader.  

 

In de Wet geluidhinder wordt bij wijzigingen op of aan een weg gesproken over mogelijke 'gevolgen 

elders'. Indien er sprake is van een substantiële geluidstoename na een wijziging op of aan een weg dan 

dient het treffen van compenserende maatregelen te worden overwogen. 

 

De nieuw winkel van de Welkoop is zelf geen geluidsgevoelige bestemming. De geluidsbelasting van het 

verkeer op het winkelpand hoeft dan ook niet te worden onderzocht en getoetst. 

 

 

4.1 Toetsingskader 

In dit onderzoek zijn de mogelijke 'gevolgen elders' en 'indirecte hinder' van de nieuwe Welkoop in 

Geldermalsen beschouwd en beoordeeld. Aan de hand van akoestisch onderzoek is bepaald in welke 

mate er sprake is van een geluidstoename door de Welkoop bij de woningen in de omgeving en is de 

indirecte hinder van het aan de Welkoop verbonden verkeer beoordeeld.  

 

In tabel 4.1 is weergegeven welk toetsingskader bij het akoestisch onderzoek is gehanteerd.  

 

Beoordeling Toetsingskader 

Gevolgen elders Toename geluidsbelasting ≥ 1,5 dB t.o.v. de huidige situatie 

Indirecte hinder Geluidsbelasting Welkoop gebonden verkeer ≤ 50 dB(A) 

Tabel 4.1: Gehanteerde toetsingskader 

 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor enkele relevante en maatgevende geluidsgevoelige 

bestemmingen die zich bevinden langs de Parallelweg en Rijksstraatweg. Omdat de verkeerssituatie op 

de Meersteeg niet verandert ten gevolge van het plan, is onderzoek langs deze weg niet nodig. De 

geluidsbijdrage van deze weg is wel meegenomen in het onderzoek. In alle situaties is de 
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geluidsbelasting bepaald ten gevolge van het verkeer op de Rijksstraatweg (inclusief rotonde), de 

Parallelweg en de Meersteeg samen (gecumuleerd). 

 

 

4.2 Uitgangspunten 

Verkeersgegevens 

In tabel 3.1 zijn de bij het akoestisch onderzoek gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven. Deze 

gegevens zijn ontleend aan de resultaten van het verkeersonderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

 

Weg Intensiteit huidige situatie 

[mvt/etm] 

Intensiteit  

plansituatie [mvt/etm] 

Intensiteit inrichting 

gebonden verkeer [mvt/etm] 

Rijksstraatweg (n) 12.108 12.633 525 

Meersteeg 1.595 1.595 0 

Rijksstraatweg (z) 12.679 12.854 175 

Parallelweg 363 1.063 700 

Tabel 4.1: Overzicht gehanteerde verkeersintensiteiten 

 

 

Naast de verkeersintensiteit is de verdeling van het verkeer over de etmaalperioden (dag, avond en 

nacht) en de samenstelling van het verkeer (aandeel vrachtverkeer) van belang. Bij het onderzoek naar 

de 'gevolgen elders' is uitgegaan van de verkeersverdeling op de wegen die volgt uit de uitgevoerde 

verkeerstellingen. Bij het onderzoek naar de 'indirecte hinder' is uitgegaan van 98,5 procent 

personenauto's en 1,5 procent zwaar vrachtverkeer. Dit komt neer op ruim 5 zware vrachtwagens die 

per etmaal (in de dagperiode) een bezoek brengen aan de Welkoop en is een worst case aanname. 

 

In tabel 4.2 is de gehanteerde verkeersverdeling van de verschillende wegen in de beide beschouwde 

situaties weergegeven.  

 

   Rijksstraatweg (n)          Rijksstraatweg (z) 

 

   Meersteeg             Parallelweg 

 

Tabel 4.2: Verkeersverdeling wegen in huidige situatie en plansituatie 
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Snelheid 

Voor het verkeer op de in het onderzoek beschouwde delen van de Rijksstraatweg is uitgegaan van de 

wettelijke maximum snelheid van 50 km/uur. Op de Parallelweg en de Meersteeg is uitgegaan van 30 

km/uur. Op de rotonde is uitgegaan van een rijsnelheid van het verkeer van 35 km/uur.  

 

Hoogteligging 

De wegen en de omliggende gebouwen liggen ongeveer op een dezelfde (maaiveld)hoogte. Er zijn in het 

landschap geen noemenswaardige hoogteverschillen aanwezig die invloed hebben op de geluidssituatie. 

In het onderzoek is hiervan uitgegaan.  

 

Bodemfactor 

De bij de berekeningen gehanteerde standaard bodemfactor is 1,0. Daarmee is uitgegaan van een 

overwegend geluidsabsorberende omgeving. De oppervlaktes van wegen en water zijn als akoestisch 

reflecterende bodemgebieden ingevoerd. Daarbij is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd. 

 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige en nieuwe bebouwing en andere objecten’ 

hebben een geluidsreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de in het 

Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend.  

 

Kruispunten en rotondes 

Binnen de invloedsfeer van het plangebied is de rotonde van het kruispunt Rijksstraatweg-Meersteeg-

Parallelweg aanwezig. Voor deze rotonde is een toeslag van geluid toegepast voor het optrekken en 

afremmen van het wegverkeer.  

  

Wegdekverharding wegen 

Voor alle wegen is uitgegaan van een wegdek bestaande uit een normale asfaltverharding van Dicht  

Asfaltbeton. Dit is bij akoestisch onderzoek het referentiewegdek (type W0).  

 

Toetspunten 

De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd op toetspunten die zijn gepositioneerd op de gevels van 

relevante, maatgevende woningen in de omgeving van de planlocatie. Bij alle toetspunten is uitgegaan 

van een rekenhoogte van 5 meter boven maaiveldniveau.  

 

In tabel 4.3 is een overzicht van de toetspunten met de bijbehorende adressen weergegeven. In  

 

Toetspunt Adres 

01 Parallelweg 1b/1c 

02 Rijksstraatweg 39 

03 Rijksstraatweg 39 

04 Rijksstraatweg 37a 

05 Rijksstraatweg 35b 

06 Rijksstraatweg 64 'De Pluk' 

07 Rijksstraatweg 64 'De Pluk' 

08 Rijksstraatweg 70a 

Tabel 4.3: Overzicht toetspunten 
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In figuur 4.1 is de situering van de toetspunten op een schematische kaart weergegeven. 

 

 

Figuur 4.1: Situering toetspunten 

 

 

4.3 Resultaten 

Gevolgen elders 

Op basis van de resultaten van de geluidsberekeningen voor de huidige situatie en plansituatie zijn de 

'gevolgen elders' van het plan vastgesteld. Daarvoor is het geluidsverschil tussen beide situaties per 

toetspunt is bepaald en beoordeeld. In tabel 4.4 zijn de resultaten per toetspunt weergegeven. De 

resultaten zijn tevens opgenomen in de tabellen van bijlage 2 van dit rapport. 

 

Toetspunt Adres Geluidsbelasting  

huidige situatie [dB] 

Geluidsbelasting 

plansituatie [dB] 

Verschil [dB] 

01 Parallelweg 1b/1c 45,32 45,91 +0,59 

02 Rijksstraatweg 39 50,99 51,25 +0,26 

03 Rijksstraatweg 39 53,92 54,13 +0,21 

04 Rijksstraatweg 37a 62,93 63,12 +0,19 

05 Rijksstraatweg 35b 51,45 51,64 +0,19 

06 Rijksstraatweg 64 'De Pluk' 56,99 57,21 +0,22 

07 Rijksstraatweg 64 'De Pluk' 56,15 56,49 +0,34 

08 Rijksstraatweg 70a 46,39 46,80 +0,41 

Tabel 4.4: Resultaten geluidsberekeningen 'gevolgen elders' 
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Uit de resultaten van tabel 4.4 volgt dat de maximale geluidstoename langs de wegen van het 

onderzoeksgebied 0,59 dB bedraagt. Het betreft de woning Parallelweg 1c welke is gesitueerd op circa 

65 meter vanaf de planlocatie. Deze geluidstoename wordt veroorzaakt door de verkeerstoename op 

het eerste deel van de Parallelweg, tussen de rotonde en de entree van de Welkoop. 

 

De geluidstoename langs het noordelijke deel van de Rijksstraatweg is ongeveer 0,2 dB en langs het 

zuidelijke deel van de Rijksstraatweg circa 0,4 dB. 

 

In geen enkel geval neemt de geluidsbelasting toe met 1,5 dB of meer. Er is dan ook geen sprake van 

'gevolgen elders' van het plan. De geluidstoename die optreedt als gevolg van het verkeer van en naar 

de nieuwe Welkoop is voor de mens (het gehoor) niet waarneembaar. 

 

Indirecte hinder 

Voor de acht toetspunten is ook de geluidsbelasting bepaald van het aan de Welkoop gebonden verkeer. 

Het gaat daarbij om de bepaalde maximale hoeveelheid verkeer van 700 motorvoertuigen per etmaal 

gedurende de openingstijden van de Welkoop (in de dagperiode van 7.00 tot 19.00 uur).  

 

In tabel 4.5 en in de derde tabel van bijlage 2 van dit rapport zijn de berekeningsresultaten weergegeven. 

Conform de zogenaamde 'Schrikkelcirculaire', wordt indirecte geluidshinder vastgesteld in dB(A)'s. Voor 

onderhavige situatie is enkel de dagperiode bepalend. 

 

Toetspunt Adres Geluidsbelasting ten gevolge van het  

aan Welkoop gebonden verkeer [dB(A)] 

01 Parallelweg 1b/1c 35,83 

02 Rijksstraatweg 39 37,96 

03 Rijksstraatweg 39 40,76 

04 Rijksstraatweg 37a 49,83 

05 Rijksstraatweg 35b 38,26 

06 Rijksstraatweg 64 'De Pluk' 43,99 

07 Rijksstraatweg 64 'De Pluk' 42,74 

08 Rijksstraatweg 70a 32,64 

Tabel 4.5: Resultaten geluidsberekeningen 'indirecte hinder' 

 

 

Uit de resultaten van tabel 4.5 volgt dat de geluidsbelasting van het aan de Welkoop gebonden verkeer, 

in de worst case-situatie, maximaal 49,83 dB(A) bedraagt. De norm van 50 dB(A)  wordt daarmee niet 

overschreden. Het plan voldoet aan de norm(en) voor het geluid als gevolg van indirecte hinder. Het 

treffen van geluidsbeperkende maatregelen is daarom niet nodig. 

 

Resumé 

Het plan voor de nieuwe Welkoop in Geldermalsen leidt voor de geluidssituatie in de omgeving niet tot 

zogenaamde gevolgen elders. Ook worden de normen voor eventueel optredende indirecte hinder niet 

overschreden. Vanuit het oogpunt van geluid kan het plan zonder nadere geluidsbeperkende 

maatregelen worden gerealiseerd. 
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5 Samenvatting en conclusies 
 

AgruniekRijnvallei werkt aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuw filiaal van de Welkoop aan de 

Parallelweg in Geldermalsen. De benodigde ruimtelijke procedure voor het nieuwe bestemmingsplan 

wordt uitgevoerd door Wissing BV uit Barendrecht. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van 

het plan is door BuroDB verkeersonderzoek en akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn de effecten 

van het plan op de verkeers- en geluidssituatie bepaald en beoordeeld en is de parkeerbehoefte van het 

plan bepaald en getoetst. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende bevindingen worden samengevat: 

  

Verkeersgeneratie 

� de gemiddelde verkeersaantrekkende werking van het plan is circa 500 motorvoertuigen per 

etmaal. In een maximale situatie (worst case) is de verkeersgeneratie van het plan circa 700 

motorvoertuigen per etmaal. 

� Op wegvakniveau leidt de verkeerstoename in geen geval tot knelpunten in de 

verkeersafwikkeling. Ook heeft het plan geen substantiële negatieve invloed op de 

verkeersveiligheid. 

� Ook op het kruispunt van de Rijksstraatweg-Meersteeg-Parallelweg (de rotonde) leidt de 

verwachte verkeerstoename van het plan niet tot knelpunten in de doorstroming en 

bereikbaarheid. En ook hier heeft het plan geen substantiele negatieve invloed op de 

verkeersveiligheid. De dimensionering van het kruispunt is ruim voldoende om het verkeer in de 

plansituatie goed en veilig te kunnen verwerken. 

  

Parkeren 

� De parkeerbehoefte van het plan is minimaal 53 parkeerplaatsen voor personenauto's. 

� In het voorlopig ontwerp van het plan zijn 65 parkeerplaatsen voorzien. Daarmee wordt 

ruimschoots voldaan aan de parkeerbehoefte. 

� Volgens de norm dienen de parkeervakken in dit plan een minimale omvang van 2,50 bij 5,13 

meter te krijgen. Voor het opstellen van het definitieve planontwerp is dit een aandachtspunt. 

� De minimale breedte van een parkeerweg in dit plan dient 6,0 meter te zijn. In het voorlopig 

ontwerp is uitgegaan van een breedte van 7,0 meter. Dit is derhalve voldoende en geeft ruimte 

om de parkeervakken in het ontwerp te verlengen. 

  

Geluid 

� Het plan leidt niet tot zogenaamde 'gevolgen elders'. De geluidsbelasting bij woningen langs de 

rond de planlocatie liggende wegen neemt niet toe met 1,5 dB of meer. Het treffen van 

geluidsbeperkende maatregelen is hiervoor niet nodig. 

� De geluidsbelasting van het aan het plan gebonden verkeer op de woningen langs de rond de 

planlocatie liggende wegen overschrijdt de norm(en) voor indirecte hinder niet. In alle gevallen 

wordt voldaan aan maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde (dagperiode). 

  

Op basis van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat het plan voor de realisatie van de nieuwe 

Welkoop in Geldermalsen, vanuit het oogpunt van verkeer en geluid, zonder het treffen van verdere 

maatregelen kan worden gerealiseerd.  



Bijlage 1:  
 

Resultaten verkeersmetingen 
 



Meetlocatie

Rijksstraatweg Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Geldermalsen Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Doorsnede

Tussen Meersteeg en N327 Etmaal (0-24u) 12108 100% 10817 100% 6469 5789 5639 5028 Ri. Noord

Ri. 1 = Ri. Noord (N327) Dag (7-19u) 9853 81,4% 8790 81,3% 5239 4693 4614 4097 Ri. Zuid

Ri. 2 = Ri. Zuid (Meersteeg) Avond (19-23u) 1643 13,6% 1462 13,5% 843 748 800 714

Nacht (23-7u) 612 5,1% 565 5,2% 387 348 225 217

Meting Ochtendspits (7-9u) 1592 13,1% 1224 11,3% 976 752 616 472

Meetperiode: 11 januari t/m 19 januari 2019 Avondspits (16-18u) 2287 18,9% 1955 18,1% 1093 948 1194 1007

Methodiek: Telslangen (Meetel MC)

In opdracht van: Buro DB

Uitgevoerd door: Meetel

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

00:00 - 01:00 31 0,3% 59 0,5% 20 34 11 25 0u

01:00 - 02:00 12 0,1% 25 0,2% 7 15 5 11

02:00 - 03:00 5 0,0% 11 0,1% 3 5 2 6 2u

03:00 - 04:00 10 0,1% 14 0,1% 6 8 4 6

04:00 - 05:00 20 0,2% 18 0,2% 10 10 9 9 4u

05:00 - 06:00 97 0,8% 75 0,7% 67 51 31 24

06:00 - 07:00 309 2,6% 238 2,2% 207 159 102 79 6u Aantal

07:00 - 08:00 668 5,5% 503 4,7% 429 323 239 180 voertuigen Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

08:00 - 09:00 924 7,6% 721 6,7% 546 429 377 292 8u za 12-jan 9944 Gem. snelheid 36 38 35

09:00 - 10:00 655 5,4% 593 5,5% 384 347 270 246 zo 13-jan 5232 V85 43 43 43

10:00 - 11:00 610 5,0% 578 5,3% 338 322 272 256 10uma 14-jan 11427 < 15 km/u 1,6% 0,1% 3,3%

11:00 - 12:00 682 5,6% 677 6,3% 354 351 328 326 di 15-jan 12018 15 - 20 km/u 2,3% 0,4% 4,5%

12:00 - 13:00 720 5,9% 707 6,5% 373 362 347 345 12uwo 16-jan 12099 20 - 25 km/u 4,1% 1,9% 6,6%

13:00 - 14:00 746 6,2% 709 6,5% 414 389 332 319 do 17-jan 12422 25 - 30 km/u 9,6% 7,3% 12,2%

UURCIJFERS

ETMAALTOTALEN SNELHEID

VERKEERSTELLING RIJKSSTRAATWEG, GELDERMALSEN

Motorvoertuigen Tussen Meersteeg en N327

INTENSITEITEN UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING
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13:00 - 14:00 746 6,2% 709 6,5% 414 389 332 319 do 17-jan 12422 25 - 30 km/u 9,6% 7,3% 12,2%

14:00 - 15:00 821 6,8% 786 7,3% 432 419 389 367 14uvr 18-jan 12661 30 - 35 km/u 22,6% 23,7% 21,3%

15:00 - 16:00 938 7,7% 851 7,9% 480 439 458 412 35 - 40 km/u 32,3% 37,4% 26,4%

16:00 - 17:00 1100 9,1% 948 8,8% 543 471 557 477 16u 40 - 45 km/u 19,7% 21,5% 17,7%

17:00 - 18:00 1187 9,8% 1007 9,3% 550 477 637 530 > 45 km/u 7,8% 7,6% 8,1%

18:00 - 19:00 802 6,6% 710 6,6% 396 364 406 346 18u

Voertuigclassificatie 19:00 - 20:00 660 5,5% 565 5,2% 340 289 320 275

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties 20:00 - 21:00 414 3,4% 396 3,7% 208 196 206 200 20u

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m) 21:00 - 22:00 303 2,5% 267 2,5% 159 140 143 126

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m) 22:00 - 23:00 266 2,2% 235 2,2% 136 122 130 112 22u

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen) 23:00 - 24:00 129 1,1% 124 1,1% 68 67 61 57

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Licht (L) 11719 96,8% 10507 97,1% 96,9% 97,3% 96,6% 97,0%

Middelzwaar (M) 278 2,3% 221 2,0% 2,1% 1,9% 2,6% 2,3%

Zwaar (Z) 112 0,9% 89 0,8% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%

VOERTUIGVERDELING



Meetlocatie

Meersteeg Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost

Geldermalsen Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Doorsnede

Tussen N327 en Rijksstraatweg Etmaal (0-24u) 1595 100% 1265 100% 790 626 805 639 Ri. Noordwest

Ri. 1 = Ri. Noordwest (Rijksstraatweg) Dag (7-19u) 1380 86,5% 1089 86,1% 670 529 710 560 Ri. Zuidoost

Ri. 2 = Ri. Zuidoost (N327) Avond (19-23u) 181 11,4% 145 11,4% 99 78 82 67

Nacht (23-7u) 34 2,1% 32 2,5% 20 20 13 12

Meting Ochtendspits (7-9u) 155 9,7% 114 9,0% 54 39 101 74

Meetperiode: 11 januari t/m 19 januari 2019 Avondspits (16-18u) 290 18,2% 220 17,4% 169 129 122 91

Methodiek: Telslangen (Meetel MC)

In opdracht van: Buro DB

Uitgevoerd door: Meetel

Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

00:00 - 01:00 1 0,1% 2 0,1% 1 1 0 0 0u

01:00 - 02:00 0 0,0% 1 0,1% 0 0 0 0

02:00 - 03:00 1 0,0% 1 0,1% 0 0 0 1 2u

03:00 - 04:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0

04:00 - 05:00 1 0,1% 1 0,1% 0 0 1 1 4u

05:00 - 06:00 6 0,4% 4 0,3% 2 2 4 3

06:00 - 07:00 12 0,8% 11 0,8% 6 5 7 6 6u Aantal

07:00 - 08:00 42 2,6% 31 2,4% 14 10 28 20 voertuigen Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost

08:00 - 09:00 113 7,1% 83 6,6% 40 29 74 54 8u za 12-jan 644 Gem. snelheid 26 26 25

09:00 - 10:00 110 6,9% 84 6,6% 43 31 67 53 zo 13-jan 257 V85 30 30 29

10:00 - 11:00 99 6,2% 77 6,1% 47 35 52 41 10uma 14-jan 1575 < 15 km/u 0,5% 0,7% 0,2%

11:00 - 12:00 113 7,1% 92 7,2% 57 46 56 46 di 15-jan 1602 15 - 20 km/u 5,8% 6,5% 5,1%

12:00 - 13:00 118 7,4% 98 7,8% 63 54 55 44 12uwo 16-jan 1658 20 - 25 km/u 34,7% 32% 37,4%

13:00 - 14:00 129 8,1% 106 8,4% 61 49 68 57 do 17-jan 1643 25 - 30 km/u 47,3% 45,1% 49,5%

UURCIJFERS

ETMAALTOTALEN SNELHEID

VERKEERSTELLING MEERSTEEG, GELDERMALSEN

Motorvoertuigen Tussen N327 en Rijksstraatweg

INTENSITEITEN UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u

13:00 - 14:00 129 8,1% 106 8,4% 61 49 68 57 do 17-jan 1643 25 - 30 km/u 47,3% 45,1% 49,5%

14:00 - 15:00 144 9,0% 116 9,2% 69 55 75 61 14uvr 18-jan 1418 30 - 35 km/u 10,8% 14,1% 7,5%

15:00 - 16:00 158 9,9% 126 10,0% 83 63 75 63 35 - 40 km/u 0,8% 1,5% 0,2%

16:00 - 17:00 165 10,3% 123 9,7% 91 68 73 55 16u 40 - 45 km/u 0% 0,1% 0%

17:00 - 18:00 126 7,9% 97 7,7% 77 61 48 36 > 45 km/u 0% 0% 0%

18:00 - 19:00 63 4,0% 56 4,4% 25 27 39 29 18u

Voertuigclassificatie 19:00 - 20:00 86 5,4% 68 5,4% 25 19 61 49

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties 20:00 - 21:00 34 2,1% 28 2,2% 21 17 13 11 20u

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m) 21:00 - 22:00 33 2,1% 28 2,2% 28 22 5 5

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m) 22:00 - 23:00 29 1,8% 21 1,7% 26 19 2 2 22u

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen) 23:00 - 24:00 12 0,8% 13 1,0% 11 11 1 1

Doorsnede Ri. Noordwest Ri. Zuidoost

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Licht (L) 1574 98,7% 1249 98,7% 98,3% 98,4% 99,1% 99,1%

Middelzwaar (M) 16 1,0% 12 0,9% 1,3% 1,2% 0,7% 0,7%

Zwaar (Z) 5 0,3% 4 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2%

VOERTUIGVERDELING



Meetlocatie

Rijksstraatweg Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Geldermalsen Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Doorsnede

Tussen Bentickshof en Meersteeg Etmaal (0-24u) 12679 100% 11307 100% 6683 5979 5996 5328 Ri. Noord

Ri. 1 = Ri. Noord (Meersteeg) Dag (7-19u) 10426 82,2% 9285 82,1% 5466 4896 4960 4389 Ri. Zuid

Ri. 2 = Ri. Zuid (Bentickshof) Avond (19-23u) 1636 12,9% 1458 12,9% 829 738 807 720

Nacht (23-7u) 617 4,9% 564 5,0% 388 345 229 220

Meting Ochtendspits (7-9u) 1711 13,5% 1312 11,6% 1072 823 639 489

Meetperiode: 11 januari t/m 19 januari 2019 Avondspits (16-18u) 2550 20,1% 2164 19,1% 1131 983 1419 1181

Methodiek: Telslangen (Meetel MC)

In opdracht van: Buro DB

Uitgevoerd door: Meetel

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

00:00 - 01:00 31 0,2% 58 0,5% 20 33 12 26 0u

01:00 - 02:00 11 0,1% 25 0,2% 7 15 5 11

02:00 - 03:00 5 0,0% 11 0,1% 3 5 2 6 2u

03:00 - 04:00 10 0,1% 14 0,1% 6 8 4 6

04:00 - 05:00 20 0,2% 19 0,2% 10 10 10 9 4u

05:00 - 06:00 104 0,8% 80 0,7% 73 56 31 24

06:00 - 07:00 309 2,4% 237 2,1% 206 158 102 79 6u Aantal

07:00 - 08:00 700 5,5% 525 4,6% 461 346 239 180 voertuigen Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

08:00 - 09:00 1011 8,0% 786 7,0% 611 477 400 309 8u za 12-jan 10605 Gem. snelheid 35 34 36

09:00 - 10:00 656 5,2% 602 5,3% 399 363 258 239 zo 13-jan 5152 V85 41 40 42

10:00 - 11:00 610 4,8% 587 5,2% 341 330 269 256 10uma 14-jan 11930 < 15 km/u 0,3% 0,2% 0,3%

11:00 - 12:00 698 5,5% 698 6,2% 363 363 335 335 di 15-jan 12542 15 - 20 km/u 1,7% 1,7% 1,8%

12:00 - 13:00 757 6,0% 743 6,6% 384 372 373 371 12uwo 16-jan 12649 20 - 25 km/u 5,8% 7,8% 3,5%

13:00 - 14:00 772 6,1% 735 6,5% 427 404 345 331 do 17-jan 12934 25 - 30 km/u 12,6% 17,5% 7,1%

UURCIJFERS

ETMAALTOTALEN SNELHEID

VERKEERSTELLING RIJKSSTRAATWEG, GELDERMALSEN

Motorvoertuigen Tussen Bentickshof en Meersteeg

INTENSITEITEN UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING
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13:00 - 14:00 772 6,1% 735 6,5% 427 404 345 331 do 17-jan 12934 25 - 30 km/u 12,6% 17,5% 7,1%

14:00 - 15:00 847 6,7% 815 7,2% 445 434 401 381 14uvr 18-jan 13455 30 - 35 km/u 27,2% 29% 25,1%

15:00 - 16:00 980 7,7% 892 7,9% 486 451 494 441 35 - 40 km/u 33% 28% 38,6%

16:00 - 17:00 1192 9,4% 1026 9,1% 557 487 636 540 16u 40 - 45 km/u 15% 11,7% 18,7%

17:00 - 18:00 1358 10,7% 1138 10,1% 574 496 784 642 > 45 km/u 4,5% 4,1% 4,9%

18:00 - 19:00 846 6,7% 737 6,5% 418 373 428 364 18u

Voertuigclassificatie 19:00 - 20:00 672 5,3% 573 5,1% 364 308 308 266

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties 20:00 - 21:00 423 3,3% 401 3,5% 208 195 216 207 20u

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m) 21:00 - 22:00 289 2,3% 259 2,3% 141 128 148 131

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m) 22:00 - 23:00 251 2,0% 225 2,0% 117 109 134 116 22u

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen) 23:00 - 24:00 126 1,0% 120 1,1% 63 60 64 60

Doorsnede Ri. Noord Ri. Zuid

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Licht (L) 12236 96,5% 10953 96,9% 95,9% 96,4% 97,2% 97,4%

Middelzwaar (M) 316 2,5% 253 2,2% 3,0% 2,7% 1,9% 1,8%

Zwaar (Z) 127 1,0% 101 0,9% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%

VOERTUIGVERDELING



Meetlocatie

Parallelweg Doorsnede Ri. Oost Ri. West

Geldermalsen Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Doorsnede

Tussen Rijksstraatweg en Industrieweg Etmaal (0-24u) 363 100% 298 100% 260 214 102 84 Ri. Oost

Ri. 1 = Ri. Oost (Industrieweg) Dag (7-19u) 320 88,3% 261 87,6% 232 189 89 72 Ri. West

Ri. 2 = Ri. West (Rijksstraatweg) Avond (19-23u) 31 8,5% 27 9,1% 22 19 9 8

Nacht (23-7u) 12 3,2% 10 3,4% 7 6 5 4

Meting Ochtendspits (7-9u) 56 15,3% 42 13,9% 25 19 30 22

Meetperiode: 11 januari t/m 19 januari 2019 Avondspits (16-18u) 115 31,7% 87 29,2% 99 75 16 13

Methodiek: Telslangen (Meetel MC)

In opdracht van: Buro DB

Uitgevoerd door: Meetel

Doorsnede Ri. Oost Ri. West

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

00:00 - 01:00 1 0,3% 2 0,6% 1 1 0 1 0u

01:00 - 02:00 0 0,0% 0 0,1% 0 0 0 0

02:00 - 03:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 2u

03:00 - 04:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0

04:00 - 05:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 4u

05:00 - 06:00 2 0,7% 2 0,6% 1 1 1 1

06:00 - 07:00 6 1,6% 4 1,4% 4 3 2 1 6u Aantal

07:00 - 08:00 19 5,1% 14 4,6% 9 7 10 7 voertuigen Doorsnede Ri. Oost Ri. West

08:00 - 09:00 37 10,2% 28 9,3% 17 13 20 15 8u za 12-jan 210 Gem. snelheid 47 46 47

09:00 - 10:00 16 4,4% 14 4,7% 9 8 7 6 zo 13-jan 66 V85 57 56 57

10:00 - 11:00 16 4,4% 15 5,0% 11 10 5 5 10uma 14-jan 352 < 20 km/u 0,4% 0,5% 0,2%

11:00 - 12:00 11 2,9% 11 3,7% 7 7 3 4 di 15-jan 403 20 - 30 km/u 2,6% 2,8% 2,1%

12:00 - 13:00 19 5,3% 18 6,1% 14 14 5 5 12uwo 16-jan 297 30 - 40 km/u 17,7% 18,5% 15,7%

13:00 - 14:00 16 4,5% 15 4,9% 12 11 4 4 do 17-jan 379 40 - 50 km/u 45,2% 46% 43,1%

UURCIJFERS

ETMAALTOTALEN SNELHEID

VERKEERSTELLING PARALLELWEG, GELDERMALSEN

Motorvoertuigen Tussen Rijksstraatweg en Industrieweg

INTENSITEITEN UURVERLOOP WERKDAG PER RIJRICHTING
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13:00 - 14:00 16 4,5% 15 4,9% 12 11 4 4 do 17-jan 379 40 - 50 km/u 45,2% 46% 43,1%

14:00 - 15:00 25 6,8% 21 7,1% 16 15 9 7 14uvr 18-jan 403 50 - 60 km/u 28,7% 26,9% 33,4%

15:00 - 16:00 32 8,7% 26 8,9% 25 21 7 6 60 - 70 km/u 5% 5% 4,9%

16:00 - 17:00 46 12,6% 36 12,2% 36 28 10 8 16u 70 - 80 km/u 0,4% 0,3% 0,5%

17:00 - 18:00 69 19,0% 51 17,1% 63 47 6 4 > 80 km/u 0% 0% 0,2%

18:00 - 19:00 16 4,3% 12 4,1% 13 10 3 2 18u

Voertuigclassificatie 19:00 - 20:00 14 3,9% 11 3,7% 11 8 4 3

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties 20:00 - 21:00 6 1,5% 6 2,0% 4 4 2 2 20u

L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m) 21:00 - 22:00 5 1,4% 5 1,7% 4 4 1 1

M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m) 22:00 - 23:00 6 1,6% 5 1,7% 3 3 3 2 22u

Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen) 23:00 - 24:00 2 0,6% 2 0,7% 1 1 1 1

Doorsnede Ri. Oost Ri. West

Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag

Licht (L) 339 93,5% 280 93,8% 96,8% 96,9% 85,1% 85,8%

Middelzwaar (M) 14 3,9% 11 3,8% 1,5% 1,5% 10,1% 9,6%

Zwaar (Z) 9 2,6% 7 2,4% 1,7% 1,5% 4,8% 4,7%

VOERTUIGVERDELING



Bijlage 2:  
 

Resultaten geluidsberekeningen 
 



huidige situatieAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: huidige situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A toetspunt 5,00 45,09 41,58 34,90 45,32
02_A toetspunt 5,00 50,72 47,37 40,55 50,99
03_A toetspunt 5,00 53,63 50,35 43,48 53,92
04_A toetspunt 5,00 62,62 59,37 52,50 62,93
05_A toetspunt 5,00 51,15 47,90 41,01 51,45

06_A toetspunt 5,00 56,70 53,40 46,57 56,99
07_A toetspunt 5,00 55,89 52,49 45,72 56,15
08_A toetspunt 5,00 46,14 42,77 35,93 46,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50



plansituatieAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A toetspunt 5,00 45,72 42,02 35,54 45,91
02_A toetspunt 5,00 51,00 47,60 40,81 51,25
03_A toetspunt 5,00 53,85 50,55 43,68 54,13
04_A toetspunt 5,00 62,81 59,56 52,68 63,12
05_A toetspunt 5,00 51,35 48,08 41,20 51,64

06_A toetspunt 5,00 56,93 53,61 46,78 57,21
07_A toetspunt 5,00 56,28 52,83 45,99 56,49
08_A toetspunt 5,00 46,61 43,18 36,23 46,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50



verkeer WelkoopAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie Indirecte Hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag

01_A toetspunt 5,00 35,83
02_A toetspunt 5,00 37,96
03_A toetspunt 5,00 40,76
04_A toetspunt 5,00 49,83
05_A toetspunt 5,00 38,26

06_A toetspunt 5,00 43,99
07_A toetspunt 5,00 42,74
08_A toetspunt 5,00 32,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50



 

 

 



Bijlage 7  Bodemonderzoek

   

     (vastgesteld) Welkoop Geldermalsen 

     NL.IMRO.1960.GDMRijksstrweg41A-VSG1 163 - 379
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D01 Verkennend Bodemonderzoek  20180386 
Rijksstraatweg  November, 2018 
Geldermalsen  Samenvatting 
 

 

 

SAMENVATTING 

 
Algemeen 
Opdrachtgever : Wissing B.V. 

Adres onderzoekslocatie : Rijksstraatweg te Geldermalsen (ten zuiden van nr. 41) 
Kadastrale registratie : Sectie H, nummers 3413 ged., 1691 ged., 1163 ged. 

Oppervlakte onderzoekslocatie : 5.400 m2 
Huidig gebruik : Deels als weiland, deels als boomgaard 

Type onderzoek : Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding onderzoek : Ruimtelijke ontwikkeling 
 

Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Hypothese conform NEN 5740 : Verdacht, heterogeen verontreinigde diffuus belaste 

locatie (met name bestrijdingsmiddelen) 
 

Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
Datum:   
 Grond 

 Grondwater 

: 

: 

17 oktober 2018 

24 oktober 2018 
Veldmedewerkers en protocol : C.J.M. van Laarhoven en A. Jongbloed1 

conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002) 

Laboratorium : Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam 
 

Samenvatting resultaten 
Grond:   

 Zintuiglijke waarnemingen 

 Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 
 

 Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) 
 Indicatieve toetsing Bbk 

: 

: 
 

: 
: 

Niet aangetroffen 

Koper, kwik, zink, minerale olie, DDD/DDE/DDT > AW 
Zeer lokaal DDE > tussenwaarde  

< AW 
Klasse industrie  

Voldoet aan LMW voor bestrijdingsmiddelen 
Grondwater : Barium > S 

 
Conclusies 
 In de bovengrond is lokaal een matige verhoging met DDE aangetoond. De licht tot lokaal 

matig verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bovengrond worden als niet sterk 
afwijkend beschouwd ten opzichte van de regionale situatie. De gemeten gehalten aan 

bestrijdingsmiddelen voldoen ruimschoots aan de lokale maximale waarden voor 

(voormalige) boomgaarden bij toekomstige bebouwing, zodat een nader bodemonderzoek 
niet zinvol wordt geacht. 

 Middels het verkennend bodemonderzoek is de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem in voldoende mate vastgesteld. De resultaten van het uitgevoerde verkennend 

bodemonderzoek geven geen aanleiding voor het verrichten van een nader 
bodemonderzoek.  

 De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar voor het voorgenomen 

gebruik van de locatie en de voorgenomen bouwactiviteiten. 

                                                
1 De heer Jongbloed is een veldwerker in opleiding 
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1 INLEIDING 

 
 

1.1 Aanleiding en doel 

 
In opdracht van Wissing B.V. heeft AGEL adviseurs een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Rijksstraatweg te Geldermalsen, ten zuiden van 
huisnummer 41. 

 

De locatie is momenteel deels in gebruik als weiland en een klein deel is in gebruik als 
boomgaard en heeft een oppervlakte van circa 5.400 m2. 

 
De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen ruimtelijke 

ontwikkeling van de locatie. In het kader hiervan is inzicht gewenst in de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem. 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. De doelstelling van het 
verkennend bodemonderzoek is inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in de grond of 
het freatisch grondwater aanwezig zijn. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek dient te worden vastgesteld of 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen 

ruimtelijke ontwikkeling van de locatie. 
 

1.2 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 

 
Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van AGEL adviseurs. AGEL adviseurs is 

gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20258). De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002), waarvoor AGEL adviseurs 

erkend is door Rijkswaterstaat Leefomgeving. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het 
milieulaboratorium van Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. 

 

In bijlage 8 is de kwaliteitsborging en onafhankelijkheidsverklaring opgenomen. 
 

1.3 Leeswijzer 
 

Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd: 

 vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 
 veld- en laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 3); 

 resultaten en interpretatie (hoofdstuk 4); 
 conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

 
In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 

van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Inleiding 

 
Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 is het verrichten van 

een vooronderzoek conform de NEN 5725. Gezien de doelstelling van het bodemonderzoek is 
uitgegaan van een vooronderzoek op standaardniveau. 

 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Om dit doel te bereiken is relevante informatie over 

de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie heeft betrekking op 

locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en potentieel 
bodembedreigende activiteiten op de vooronderzoekslocatie.  

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekshypothese voor het 
verkennend bodemonderzoek opgesteld. Ook kunnen de resultaten van het vooronderzoek 

worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 

2.2 Bronvermelding 

 
In het kader van het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is 

aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is.  
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Instantie  Aspect Relevante informatie 
aanwezig 

Opdrachtgever Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Eerder bodemonderzoek 

+ 
+ 
+ 
+ 

Bodemloket Informatie Landsdekkend beeld/Globis - 

Omgevingsdienst Rivierenland Bodemkwaliteitskaart 
BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder onderzoek 
Archief BOOT/tankenbestand 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

Bevoegd gezag Wbb Beschikkingen Wet bodembescherming - 

Literatuur en eigen archief  Topografische kaart 
Luchtfoto google earth 
Historische atlas Topotijdreis 
DINOloket 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 
Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 

Kadaster Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
+ 

Terreinverkenning Bodembedreigende activiteiten 
Verwachting t.a.v. asbest 
Locatie interviews 

- 
- 
- 

+  : Informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
-  : Geen voor het onderzoek relevante informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie. 
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2.3 Locatiegegevens 

 
Onderstaand zijn de locatiegegevens samengevat. 

  
Tabel 2.2: Locatiegegevens 

Aspect Gegevens 

Adres Rijksstraatweg te Geldermalsen 

Kadastraal Gemeente: Geldermalsen 

Sectie: H Nummer(s): 3413 ged., 1691 ged., 1163 ged 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 148.135 y: 431.616 

Eigenaar 3413: Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn Geldermalsen Bv 
1691 1n 1163: Rijnvallei Holding B.V. 

Gebruiker  

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 10.825 m² Onderzoekslocatie: circa 5.400 m² 

 
In figuur 2.1 is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Een situatietekening met 

begrenzing van de onderzoekslocatie is tevens opgenomen in bijlage 2. 

 
Figuur 2.1: Luchtfoto onderzoekslocatie (met rood aangegeven) 

 
 

Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor het deel van het perceel waarop 
de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling betrekking heeft. Het geografisch gebied waarop het 

vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de onderzoekslocatie waarbinnen het geografisch 
besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende percelen tot een maximale afstand van 25 

meter.  
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2.4 Gebruik en beïnvloeding van de locatie 

 
2.4.1 Voormalig gebruik 
In figuur 2.2 zijn een aantal historische topografische kaarten opgenomen. 

 
Figuur 2.2: Historische  topografische kaarten van de onderzoekslocatie (rode cirkel) 

1940 1960 

  
1980 2000 

 

 

 

De locatie is sinds begin vorige eeuw in gebruik geweest als boomgaard voor de fruitteelt en is 
gelegen aan de zuidelijke rand van Geldermalsen en ten noorden van de spoorlijn, traject  

’s-Hertogenbosch-Utrecht. Behoudens het gebruik als boomgaard zijn er bij het raadplegen van 
de gebruikte bronnen zijn er geen historisch relevante gegevens naar voren gekomen die van 

belang zijn voor het verrichten van bodemonderzoek. 

 
2.4.2 Huidig gebruik en terreinverkenning 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de rand van een woonwijk. In de directe omgeving van 
de locatie zijn geen factoren bekend die van invloed zijn op de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
 

De onderzoekslocatie is momenteel grotendeels in gebruik als weiland en voor een klein deel in 

gebruik als boomgaard (fruitteelt).  
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Onderstaande foto’s geven een indruk van de locatie.  

 
Figuur 2.3: Foto’s onderzoekslocatie 

 
 

 

 

Tijdens de terreinverkenning zijn aan het oppervlak van de locatie geen indicaties verkregen die 
in verband kunnen worden gebracht met een mogelijke verontreiniging van de bodem. Voor 

zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte 
materialen op de bodem aangetroffen. 

 

2.4.3 Asbest 
De kans op het aantreffen van asbesthoudende materialen ter plaatse van de onderzoekslocatie 

wordt als gevolg van het voormalige en huidige gebruik (weiland/boomgaard) klein geacht. De 
locatie wordt door de Asbestkansenkaart van de provincie Gelderland (bodematlas Gelderland, 

thema asbest) ook niet als verdacht aangemerkt voor de kans op het aantreffen van asbest. 

 
2.4.4 Niet gesprongen explosieven 
Ten aanzien van de verwachting van niet gesprongen explosieven is bij de opdrachtgever geen 
informatie bekend.  

 

2.4.5 Archeologische waarden 
Ten aanzien van de verwachting van archeologische waarden is de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd (www. 
archeologieinnederland.nl) alsook de archeologische beleidskaart van de gemeente 

Geldermalsen. De onderzoekslocatie en de directe omgeving hebben een hoge trefkans op 
archeologische waarden. 

 

2.5 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 
 

2.5.1 Zonering bodemkwaliteitskaart 
Voor de gemeente Geldermalsen is een interactieve bodemkwaliteitskaart beschikbaar (via 

Omgevingsdienst Rivierenland). Op basis van deze bodemkwaliteitskaart wordt ter plaatse van 

de onderzoekslocatie de volgende bodemkwaliteit verwacht: 
 bovengrond (0,0-0,5 m-mv) : klasse Achtergrondwaarde; 

 ondergrond (0,5-2,0 m-mv) : klasse Achtergrondwaarde. 
 

Op de bodemfunctieklassenkaart is de onderzoekslocatie gelegen in de zone Overig 
(landbouw/natuur). Een groot deel van de locatie is gezoneerd als boomgaarden landelijk 

gebied, waarvoor een onderzoeksplicht geldt. 
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2.5.2 Gebiedsspecifiek beleid bestrijdingsmiddelen 
In de nota bodembeheer regio Rivierenland (d.d. 3 juli 2012) is gebiedsspecifiek beleid 
opgenomen voor bestrijdingsmiddelen aangezien in de regio op grote schaal 

bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen die te relateren zijn aan het voormalig gebruik 

hiervan in boomgaarden. De meest kritische stof is DDE. De generieke normen voor 
bestrijdingsmiddelen liggen laag ten opzichte van de heersende bodemkwaliteit, waardoor dit 

belemmeringen oplevert. Deze belemmeringen komen vooral voor bij sanering en grondverzet 
in het kader van de ontwikkeling van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen op 

boomgaarden in het landelijk gebied, zoals in deze specifieke situatie van toepassing is. 

 
Gezien de schaal waarop de verdachte boomgaarden voorkomen worden deze als één 

heterogene diffuse verontreiniging gezien. Juridisch is het belangrijk om een onderscheid te 
maken tussen lokale gevallen van ernstige bodemverontreiniging (waarop de Wet 

bodembescherming –Wbb- van toepassing is) en overige verontreinigingen (waarop het Besluit 
van toepassing is). Deze grens wijkt niet af van het landelijk beleid en ligt bij de in de Wbb 

genoemde gevalsgrens van 25 m3 grond waarin de interventiewaarde voor een of meerdere 

stoffen wordt overschreden. 
 

In woon- en industriegebieden zijn vooral humane risico’s van belang. Bij uitbreidingen van 
woon- en industriegebieden in het buitengebied verschuift de functie, waarbij vooral humane 

risico’s van belang zijn en een lager ecologisch beschermingsniveau vereist is. Vanuit een 

beleidsmatig oogpunt is het wenselijk om in woon- en industriegebieden hogere waarden te 
accepteren bij sanering en hergebruik van grond dan in het landelijk gebied en een 

verslechtering voor wat betreft bestrijdingsmiddelen toe te laten ten gunste van het landelijk 
gebied. De regiogemeenten hanteren in woon- en industriegebieden de humaan toxicologische 

grenswaarden als Lokaal Maximale Waarde (LMW) binnen de (voormalige) boomgaarden zoals 

aangegeven in de bijlagen 4 en 5 van de nota; hieronder samengevat in tabel 2.3. Deze LMW 
gelden voor zowel toekomstige als bestaande woon- en industriegebieden.  

 
Tabel 2.3: Lokale maximale waarden voor bestrijdingsmiddelen (standaardbodem in mg/kg d.s.) 

Gebruik DDT DDD DDE 

(Voormalige) 
boomgaarden bij huidige 
en toekomstige bebouwing 

1,7 34 2,3 

 

2.5.3 Beschikbaar bodemonderzoek 
Een klein deel van de huidige onderzoekslocatie, een strook aan de noordzijde, is in het 

verleden eerder onderzocht. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het rapport Verkennend 
bodemonderzoek Rijksstraatweg 39 e.o. te Geldermalsen, uitgevoerd door BOOT met kenmerk 

ME8186-53 van 13 augustus 2008. Dit onderzoek is uitgevoerd op de percelen rondom de 

woning en opstallen.   
 

Uit bovenstaande onderzoek blijkt samengevat het volgende: 
De bovengrond is licht verontreinigd met diverse zware metalen, DDT DD DDE (som), minerale 

olie en PAK. In de ondergrond is een lichte overschrijding van de streefwaarde aangetoond met 
kobalt en in het grondwater overschrijden de concentraties aan barium en zink de 

streefwaarden. Plaatselijk, in de noordwestelijke hoek achter de schuur behorende bij woning 

nr 39 en 41, is een sterke verontreiniging met PAK aangetoond, welke wordt gerelateerd aan de 
ter plaatse aangetroffen gruislaag. Voor zover bekend is de verontreiniging naderhand niet in 

beeld gebracht.   
 

De relevante kopieën van de beschikbare onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 7. 
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2.5.4 Asbest 
Tijdens voorgaand bodemonderzoek in 2008 zijn in de boringen verricht binnen de begrenzing 
van onderhavige onderzoekslocatie enkel sporen of resten baksteen aangetroffen. 

Bijmengingen met bakstenen worden in de regel niet als verdacht beschouwd op het aantreffen 

van asbest.     
 

2.6 Toekomstig gebruik 
 

In het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zal ter plaatse van de onderzoeks-

locatie in de toekomst een tuincentrum met parkeerterrein worden gerealiseerd. De 
voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het vigerend bestemmingsplan, waardoor een 

bestemmingsplanprocedure doorlopen moet worden om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk 
te maken. Figuur 2.4 toont een impressie van de toekomstige situatie. 
 
Figuur 2.4: Impressie toekomstige situatie 

  
 

2.7 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 3,5 m+NAP. Van de locatie is de volgende regionale 
bodemopbouw achterhaald. 
 
Tabel 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv/NAP) Formatie Geohydrologische eenheid 

0,00 - 8,00 Holocene afzettingen Zand, zeer fijn tot uiterst grof, kleiig tot grindig, lokaal 
schelphoudend; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus; veen, 
lokaal kleiig 

8,00 – 26,50 Formatie van Kreftenheye Zand, matig fijn tot uiterst grof, lokaal grindig; grind, 
zandig; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus 

26,50 – 33,00  Formatie van Urk Zand, zeer fijn tot uiterst grof, lokaal grindig, lokaal 
schelphoudend; klei, lokaal siltig tot zandig, lokaal humeus; 
veen, lokaal kleiig 

 

Uit voorgaand bodemonderzoek in 2008 is globaal de volgende bodemopbouw bekend: 
 van 0,0-0,7 m-mv :  klei, zwak zandig, zwak humeus; 

 van 0,7-2,3 m-mv :  klei, matig tot sterk siltig; 

 van 2,3-4,0 m-mv :  zand, matig grof tot zwak siltig. 
 

Het freatisch grondwater bevond zich destijds op 2,0 m-mv. De freatische grondwaterstroming 
is niet bekend. Opgemerkt wordt dat de freatische grondwaterstromingsrichting lokaal kan 

worden beïnvloed door de aanwezigheid van oppervlaktewater, kabels en leidingen, cunetten, 

funderingen en dergelijke.  
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In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is geen oppervlaktewater aanwezig. De locatie 

is niet gelegen in een grondwaterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. 
 

2.8 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 

 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie aangemerkt als 

een, voor bodemverontreiniging, verdachte locatie. Op basis van de eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken in de directe nabijheid van de onderzoekslocatie alsmede het voormalige 

gebruik (boomgaard) kunnen plaatselijk verhoogde gehalten aan zware metalen en 

bestrijdingsmiddelen worden verwacht in de grond. Het verkennend bodemonderzoek wordt 
uitgevoerd conform de NEN 5740, strategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige locatie met 

een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-NL). 
Naast de parameters uit het standaard analysepakket conform de NEN 5740 worden de 

grondmonsters van de bovengrond aanvullend onderzocht op organochloorbestrijdingsmiddelen 
(OCB’s). 
 

De onderzoekslocatie wordt als onverdacht aangemerkt ten aanzien van het voorkomen van 
asbest in de bodem. Op basis van de beschikbare bodeminformatie en de indicatieve 

maaiveldinspectie zijn geen concrete aanwijzingen geconstateerd voor potentieel 
bodembelastende activiteiten en/of waaruit blijkt dat op of in de bodem substantiële 

hoeveelheden verdacht puin en/of asbestverdacht materiaal aanwezig is.  
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Onderzoeksopzet 

 
In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeksopzet en hierbij behorende veld-

werkzaamheden en analyses.  
 

De locatietekening met situering van de monsternemingspunten is opgenomen in bijlage 2. 

 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Veldonderzoek 
(en boornummers) 

Laboratoriumonderzoek 

Boring tot  
0,5 m-mv 

Boring tot  
2,0 m-mv 

Boring met 
peilbuis 

Grond Grondwater 

 
2.500 m2 

15 3 1 Bovengrond:  
3 x pakket A+ 
Ondergrond:  
1 x pakket A 

1 x pakket B 

Nr. 2, 3, 4, 6 
t/m 10, 12 t/m 
17, 19 

Nr. 1, 5 en 18 Nr. 11 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie.  
+ inclusief OCB’s (organochloorbestrijdingsmiddelen 

B pakket : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

3.2 Veldonderzoek 
 

3.2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op: 
 protocol 2001 (plaatsen boringen en peilbuizen): op 17 oktober 2018; 

 protocol 2002 (grondwaterbemonstering): op 24 oktober 2018. 
 

Het veldonderzoek heeft uit de volgende werkzaamheden bestaan: 

 Het uitvoeren van een terreinverkenning en visuele inspectie van het maaiveld. 
 Het plaatsen van de boringen en peilbuis zoals opgenomen in tabel 3.1. De peilbuis is 

voorzien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerkt met filtergrind en een 
bentonietafsluiting; 

 Het classificeren van de vrijgekomen grond uit de boringen (vaststellen bodemopbouw) en 

het beoordelen op de aanwezigheid van verontreinigingen; 
 Het bemonsteren van de grond. Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal 

bodemtraject van 0,5 meter. Afwijkende bodemlagen (zoals de aanwezigheid van 
bodemvreemde materialen als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en 

geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. Indien bij een boring meerdere grondmonsters 
zijn genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het 

monsternummer toegevoegd; 

 Het bemonsteren van het grondwater uit de peilbuis na een wachttijd van minimaal één 
week. Bij de codering van een grondwatermonster is het nummer van de peilbuis 

aangehouden met toegevoegd - nummer filter - nummer watermonster (bijvoorbeeld: 1-1-
1). 

 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen significante afwijkingen gerapporteerd 
die van invloed zijn op de voorschriften en werkwijze van de genoemde protocollen. 
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3.2.2 Resultaten veldonderzoek 
In bijlage 3 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen weer-
gegeven. De bodemopbouw bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal verkende boordiepte van 

3,50 m-mv uit voornamelijk sterk zandige klei. Op gemiddeld 1,5 m-mv wordt matig fijn zand 

aangetroffen. Bij het zintuiglijk onderzoek zijn geen bodemvreemde materialen of andere 
kenmerken waargenomen die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Voor zover 

zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte materialen in 
de opgeboorde grond aangetroffen. 

 

In tabel 3.2 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 
 
Tabel 3.2: Veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Stijghoogte 
(m -mv) 

Temp. 
 ( 0C) 

pH* Ec (µS/cm) 
** 

Troebelheid 
(NTU) 

Zintuiglijke 
waarneming 

11 2,50 - 3,50 1,90 15,5 6,83 626 1,24 Geen 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1.500 µS/cm. 

 

Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen.  
 

3.3 Laboratoriumonderzoek 
 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 

grondmonsters waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor 
mengmonsters is de codering MM1 etc aangehouden. In verband met de resultaten van de 

mengmonsters MM2 en MM3 zijn op een later moment de separate monsters uit deze 
mengmonsters ter analyse aangeboden op het pakket OCB’s.  

 
Een overzicht van de uitgevoerde analyses van de grond- en grondwatermonsters is weer-

gegeven in de tabellen 3.3 en 3.4. 

 
Tabel 3.3: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Bovengrond  

MM1 01-1, 03-1, 05-1, 08-1 0,00 - 0,50 Klei A+ pakket 

MM2 06-1, 10-1, 11-1, 16-1 0,00 - 0,50 Klei A+ pakket 

Uitsplitsing MM2 
06-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 

10-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 

11-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 

16-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 

MM3 12-1, 15-1, 17-1, 19-1 0,00 - 0,50 Klei A+ pakket 

Uitsplitsing MM3 
12-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 
15-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 
17-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 
19-1 - 0,00 - 0,50 Klei OCB’s 

Ondergrond  

MM4 01-2, 05-3, 11-2, 18-2 0,50 - 1,50 Klei A pakket 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie. 

A+ pakket : Standaard stoffenpakket grond, inclusief organochloorbestrijdingsmiddelen. 
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Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grondwater 

Monstercode Peilbuis Filtertraject (m  -mv) Analysepakket 

11-1 11 2,50 - 3,50 B pakket 

B pakket : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 
3.4 Toetsingskader en toetsing analyseresultaten 

 
De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 4. Door het laboratorium 

zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd. 

 
De volledige toetsing van de analyseresultaten is opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn 

de analyseresultaten, het geanalyseerde c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte, het 
toetsingskader en de overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen. 

 
Daarnaast zijn de resultaten indicatief getoetst aan de waarden van het Besluit bodemkwaliteit 

bij toepassing op of in de bodem.  

 
Een toelichting op de toetsingscriteria en het wettelijk kader is opgenomen in bijlage 6. 

 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden in volgend hoofdstuk weergegeven en 

geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Resultaten grondonderzoek 

 
In tabel 4.1 zijn de resultaten van het grondonderzoek weergegeven. 

 
Tabel 4.1: Toetsingsresultaten grond 

Monster-
code 

Samenstelling 
deelmonsters 

(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving  
en bijzonder- 

heden 

Toetsing Wbb Indicatieve 
toets Bbk 

Toetsing 
LMW 

Bovengrond  

MM1 01-1, 03-1, 05-1, 
08-1 

0,00 - 0,50 Klei Koper, kwik, 
DDD/DDE/DDT  

Klasse industrie Voldoet 

MM2 06-1, 10-1, 11-1, 
16-1 

0,00 - 0,50 Klei DDE  Niet toepasbaar 
(obv som DDE) 

- 

Koper, kwik, zink, 
minerale olie, 
DDD  

MM3 12-1, 15-1, 17-1, 
19-1 

0,00 - 0,50 Klei DDE Klasse industrie - 

Koper, kwik, zink, 
minerale olie, 
DDD  

Uitsplitsing MM2 
 06-1 0,00 - 0,50 Klei DDD/DDE/DDT Klasse industrie Voldoet 

 10-1 0,00 - 0,50 Klei DDD/DDE Klasse industrie Voldoet 

 11-1 0,00 - 0,50 Klei DDE Niet toepasbaar 
(obv DDE) * 

Voldoet 

DDD Voldoet 

 16-1 0,00 - 0,50 Klei DDE Klasse industrie Voldoet 

Uitsplitsing MM3 
 12-1 0,00 - 0,50 Klei DDE Klasse industrie Voldoet 

 15-1 0,00 - 0,50 Klei DDE Klasse industrie Voldoet 

 17-1 0,00 - 0,50 Klei DDE/DDT Klasse industrie Voldoet 

 19-1 0,00 - 0,50 Klei DDE/DDT Klasse industrie Voldoet 

Ondergrond  

MM4 01-2, 05-3, 11-2, 
18-2 

0,50 - 1,50 Klei - Altijd toepasbaar  

De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt 
geclassificeerd:  

 

< AW : Het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde.  
> AW : Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

tussenwaarde. 
 

> T : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde. 

 

> I : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde.  
LMW : Toetsing aan lokale maximale waarden voor DDD/DDE/DDT, zie tabel 2.3   
* : Voldoet aan LMW  

 
Toetsing normering Wet bodembescherming 
In mengmonster MM1 van de kleiige bovengrond zijn licht verhoogde gehalten met koper, kwik, 
DDD/DDE/DDT aangetoond.  

 

In mengmonster MM2 en MM3 is, naast enkele licht verhoogde gehalten met koper, kwik, zink 
en minerale olie, een matig verhoogd gehalte aangetoond met DDE. Om de verontreiniging te 

lokaliseren zijn de separate monsters uit beide mengmonsters (8 stuks) ter analyse aangeboden 
aan het laboratorium op de parameters uit het pakket bestrijdingsmiddelen. De resultaten van 

de uitsplitsing wijzen uit dat de bovengrond vrijwel homogeen licht verontreinigd is met DDD, 

DDE en/of DDT. In de bovengrond van boring 11 is een matige verhoging met DDE 
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aangetoond. De aangetoonde licht tot matig verhoogde gehalten met bestrijdingsmiddelen 

komen overeen met de verwachte bodemkwaliteit zoals is opgenomen de bodemkwaliteitskaart 
van de regiogemeenten.  

 

In het mengmonster van de ondergrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden 
aangetoond. 

 
(Indicatieve) toetsing Besluit bodemkwaliteit en LMW 
Bij indicatieve toetsing van de grondmonsters aan het Besluit bodemkwaliteit is de bovengrond 

beoordeeld als klasse industrie. Op basis van het gehalte aan DDE in de bovengrond van boring 
11 is in eerste instantie op basis van de normering van het Besluit bodemkwaliteit sprake van 

niet toepasbare grond. Het gehalte voldoet echter aan de gebiedsspecifieke lokaal maximale 
waarden en kan om die reden als toepasbaar worden beschouwd binnen de regio Rivierenland.   

 
4.2 Resultaten grondwateronderzoek 

 

In tabel 4.2 zijn de resultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Toetsingsresultaten grondwater 

Monstercode Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Toetsing Wbb 

11-1 11 2,50 - 3,50 Barium 

De concentraties die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
< S : De concentratie is kleiner dan de streefwaarde. 
> S : De concentratie is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde. 
> T : De concentratie is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
> I : De concentratie is groter dan de interventiewaarde. 

 

In het grondwater uit peilbuis 11 is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond. 
Barium wordt regionaal vaker zonder aanwijsbare bron in het grondwater aangetoond. Mogelijk 

betreft het een licht verhoogde achtergrondwaarde.  
 

4.3 Toetsing van de hypothese 

 
De op basis van het vooronderzoek gestelde hypothese ‘diffuus belaste niet-lijnvormige locatie 

met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-
NL)’ wordt naar aanleiding van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek bevestigd. 

 
De licht tot lokaal matig verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bovengrond 

worden echter als niet sterk afwijkend beschouwd ten opzichte van de regionale situatie. De 

gemeten gehalten aan bestrijdingsmiddelen voldoen ruimschoots aan de lokale maximale 
waarden voor (voormalige) boomgaarden bij toekomstige bebouwing, zodat een nader 

bodemonderzoek niet zinvol wordt geacht.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt 

geconcludeerd: 
 

 Bij het zintuiglijk onderzoek zijn geen bodemvreemde materialen of andere kenmerken 
waargenomen die duiden op een mogelijke bodemverontreiniging. Voor zover zintuiglijk 

waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte materialen in de 

opgeboorde grond aangetroffen. 
 

 In de mengmonsters van de bovengrond is, naast enkele licht verhoogde gehalten met 
koper, kwik, zink en/of minerale olie, een matig verhoogd gehalte aangetoond met DDE. De 

resultaten van de uitsplitsing wijzen uit dat de bovengrond vrijwel homogeen licht 
verontreinigd is met DDD, DDE en/of DDT. In de bovengrond is lokaal een matige 

verhoging met DDE aangetoond. De licht tot lokaal matig verhoogde gehalten aan 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond worden echter als niet sterk afwijkend beschouwd 
ten opzichte van de regionale situatie. De gemeten gehalten aan bestrijdingsmiddelen 

voldoen ruimschoots aan de lokale maximale waarden voor (voormalige) boomgaarden bij 
toekomstige bebouwing, zodat een nader bodemonderzoek niet zinvol wordt geacht. 

 

 In de ondergrond zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten. 
 

 In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond. 
 

 Middels het verkennend bodemonderzoek is de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem in voldoende mate vastgesteld. De resultaten van het uitgevoerde verkennend 
bodemonderzoek geven geen aanleiding voor het verrichten van een nader 

bodemonderzoek.  
 

 De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vormt geen bezwaar voor het voorgenomen 
gebruik van de locatie en de voorgenomen bouwactiviteiten.  

 

Aanbevelingen en opmerkingen 
Indien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond van de locatie vrijkomt, dient er rekening te 

worden gehouden met beperkingen ten aanzien van hergebruik en afzet van de grond. 
Opgemerkt wordt dat dit onderzoek geen bewijsmiddel is zoals bedoeld in het Besluit 

bodemkwaliteit voor toepassing van grond elders. Voor de definitieve kwaliteitsbepaling van 

grond die vrijkomt van de onderzoekslocatie kan afhankelijk van de bestemming en toepassing 
bij afvoer van de grond een partijkeuring noodzakelijk zijn (AP04). De gemeente is bevoegd 

gezag inzake grondverzet en toepassing van grond binnen de restricties en voorwaarden van de 
bodemkwaliteitskaart. Hiervoor geldt een meldingsprocedure. 
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6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met het verrichte bodemonderzoek:   

 NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (januari 2009). 

 NEN 5740+A1 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 

(april 2016). 

 
Het bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen en in het 

kader van de BRL SIKB 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-

strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-
baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 

informatie buiten de schuld van AGEL adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-

komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 
wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-

stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 
onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 

grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 

aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-
spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  

 

AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 
adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-

locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 
vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 

derden te allen tijde dient te worden vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en heeft dit 
invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage vermeld. 

AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is 

uitgevoerd. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 
 
 
LOCATIEKAART



Verkennend bodemonderzoek Rijksstraatweg Geldermalsen

Bijlage 1. Locatiekaart

14-11-2018
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BIJLAGE 2 
 
 
SITUATIETEKENING MET MONSTERNEMINGSPUNTEN
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BIJLAGE 3 
 
 
BOORBESCHRIJVINGEN



Projectcode: 20180386

Projectnaam: Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Klei, zwak zandig, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-1,50

Klei, sterk zandig, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

-1,80

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
beigegrijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: 02

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 03

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 04

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180386

Projectnaam: Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 05

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Klei, zwak zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: 06

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 07

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 08

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 09

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 10

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180386

Projectnaam: Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 11

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

5

6

7

weiland0,00

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Zuigerboor

-2,00

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
beigebruin, Zuigerboor

-3,50

Boring: 12

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 13

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 14

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180386

Projectnaam: Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 15

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 16

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 17

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 18

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Klei, zwak zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

-2,00

Boring: 19

Datum: 17-10-2018

maaiveld

Boormeester Kees Laarhoven

0,00

0,50

1

weiland0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 
 
 
ANALYSECERTIFICATEN



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Ons kenmerk : Project 820859
Validatieref. : 820859_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 23 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,6 86,4 87,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,3 3,1 2,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 20,6 20,8 22,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 150 170 190
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,21 0,33 0,22
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,5 9,0 9,2
S koper (Cu) mg/kg ds 34 36 28
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,19 0,28 0,14
S lood (Pb) mg/kg ds 29 32 26
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 23 25 25
S zink (Zn) mg/kg ds 95 230 76

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 140 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,10 0,08 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,08 0,08 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,05 0,06 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,49 0,46 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820859
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5796905 = MM1
5796906 = MM2
5796907 = MM3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Startdatum : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Monstercode : 5796905 5796906 5796907
Matrix : Grond Grond Grond

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: ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG Ref.: 820859_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds 0,004 0,008 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,006 0,008 0,004
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds 0,002 0,002 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,31 0,41 0,35
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds 0,015 0,008 0,010
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,094 0,053 0,058
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,010 0,016 0,005
som DDE mg/kg ds 0,31 0,41 0,35
som DDT mg/kg ds 0,11 0,061 0,068

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,43 0,49 0,42
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,44 0,50 0,44
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,44 0,50 0,43

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820859
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5796905 = MM1
5796906 = MM2
5796907 = MM3

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Startdatum : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Monstercode : 5796905 5796906 5796907
Matrix : Grond Grond Grond

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: ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG Ref.: 820859_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 81,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 23,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 160
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 11
S koper (Cu) mg/kg ds 16
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 33
S zink (Zn) mg/kg ds 67

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820859
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5796908 = MM4

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 17/10/2018
Startdatum : 17/10/2018
Monstercode : 5796908
Matrix : Grond

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: ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG Ref.: 820859_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820859
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG Ref.: 820859_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5796906
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Uw referentie : MM2
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 44 %
4) fractie C35 -< C40 16 %

minerale olie gehalte: 140 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG Ref.: 820859_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5796905 MM1 01 0-0.5 2857475AA
03 0-0.5 2857476AA
05 0-0.5 2857166AA
08 0-0.5 2857478AA

5796906 MM2 06 0-0.5 2857474AA
10 0-0.5 2857164AA
11 0-0.5 2857495AA
16 0-0.5 2857157AA

5796907 MM3 12 0-0.5 2857163AA
15 0-0.5 2857168AA
17 0-0.5 2857152AA
19 0-0.5 2857169AA

5796908 MM4 01 0.5-1 2857483AA
05 1-1.5 2857161AA
11 0.5-1 2857492AA
18 0.5-1 2857491AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820859
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG Ref.: 820859_certificaat_v1



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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 820859
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ONIX-ZHUJ-VVYB-UQJG Ref.: 820859_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Ons kenmerk : Project 823267
Validatieref. : 823267_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JGCS-BJII-YCXZ-SOKO
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 oktober 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 120
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 823267
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5803157 = 11-1-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 25/10/2018
Startdatum : 25/10/2018
Monstercode : 5803157
Matrix : Grondwater

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: JGCS-BJII-YCXZ-SOKO Ref.: 823267_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5803157 11-1-1 11 2.5-3.5 0332745YA
11 2.5-3.5 0245690MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 823267
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JGCS-BJII-YCXZ-SOKO Ref.: 823267_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (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.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 823267
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JGCS-BJII-YCXZ-SOKO Ref.: 823267_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Ons kenmerk : Project 825995
Validatieref. : 825995_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PKON-LNEE-FMTQ-BRME
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 8 november 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,9 87,9 86,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,7 7,2 4,2

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds 0,005 0,005 0,006
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,007 0,010 0,006
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,29 0,12 0,77
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds 0,010 0,003 0,006
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,071 0,022 0,060
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,012 0,015 0,012
som DDE mg/kg ds 0,29 0,12 0,77
som DDT mg/kg ds 0,081 0,025 0,066

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,38 0,16 0,85
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,40 0,17 0,86
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,40 0,17 0,86

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 825995
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5809994 = 06-1
5809995 = 10-1
5809996 = 11-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018
Startdatum : 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018
Monstercode : 5809994 5809995 5809996
Matrix : Grond Grond Grond

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: PKON-LNEE-FMTQ-BRME Ref.: 825995_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 84,5 89,5 91,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 3,4 3,8

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,002 0,003 0,002
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,24 0,24 0,20
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds 0,004 0,005 0,003
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,019 0,034 0,026
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,003 0,004 0,003
som DDE mg/kg ds 0,24 0,24 0,20
som DDT mg/kg ds 0,023 0,039 0,029

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,27 0,28 0,23
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,28 0,30 0,24
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,28 0,29 0,24

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 825995
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5809997 = 12-1
5809998 = 15-1
5809999 = 16-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/10/2018 17/10/2018 17/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018
Startdatum : 01/11/2018 01/11/2018 01/11/2018
Monstercode : 5809997 5809998 5809999
Matrix : Grond Grond Grond

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: PKON-LNEE-FMTQ-BRME Ref.: 825995_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 87,7 89,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,3 3,5

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 0,002
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,003 0,005
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,15 0,32
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds 0,003 0,016
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,048 0,093
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,004 0,007
som DDE mg/kg ds 0,15 0,32
som DDT mg/kg ds 0,051 0,11

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,21 0,44
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,22 0,45
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,22 0,45

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 825995
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5810000 = 17-1
5810001 = 19-1

Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/10/2018 17/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 01/11/2018 01/11/2018
Startdatum : 01/11/2018 01/11/2018
Monstercode : 5810000 5810001
Matrix : Grond Grond

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: PKON-LNEE-FMTQ-BRME Ref.: 825995_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 825995
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PKON-LNEE-FMTQ-BRME Ref.: 825995_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5809994 06-1 06 0-0.5 2857474AA

5809995 10-1 10 0-0.5 2857164AA

5809996 11-1 11 0-0.5 2857495AA

5809997 12-1 12 0-0.5 2857163AA

5809998 15-1 15 0-0.5 2857168AA

5809999 16-1 16 0-0.5 2857157AA

5810000 17-1 17 0-0.5 2857152AA

5810001 19-1 19 0-0.5 2857169AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 825995
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PKON-LNEE-FMTQ-BRME Ref.: 825995_certificaat_v1



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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 825995
Project omschrijving : 20180386-Rijksstraatweg 41 te Geldermalsen
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PKON-LNEE-FMTQ-BRME Ref.: 825995_certificaat_v1
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TOETSING ANALYSERESULTATEN



Toetsdatum: 24 oktober 2018 08:50BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

820859Certificaten

20180386-Rijksstraatweg 41 te GeldermalsenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1Monsteromschrijving

5796905Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

2520.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.687.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@170150mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.270.21mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-8.77.5mg/kg dskobalt (Co)

190115401.0 AW4234mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.4 AW0.210.19mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3329mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2623mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-11095mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 74< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.10.1mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.080.08mg/kg dschryseen

0.050.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.490.49mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0120.004mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0180.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00610.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.940.31mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0450.015mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.280.094mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0021< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0021< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0021< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0042< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.021.5 AW0.0300.01mg/kg dssom DDD

2.31.20.19.5 AW0.950.31mg/kg dssom DDE

1.70.950.21.7 AW0.330.11mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00640.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00420.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00420.001mg/kg dssom chloordaan

0.43.3 AW1.30.44mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5796905:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2Monsteromschrijving

5796906Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

2520.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.486.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@200170mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.420.33mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-109mg/kg dskobalt (Co)

190115401.1 AW4436mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.0 AW0.310.28mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3732mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2825mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.0 AW280230mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951902.4 AW450140mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.080.08mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.080.08mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.460.46mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0260.008mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0260.008mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00650.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

1.30.41mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0260.008mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.170.053mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0023< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0023< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0023< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0023< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0023< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0023< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0023< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0045< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0023< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0023< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0023< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.022.6 AW0.0520.016mg/kg dssom DDD

2.31.20.11.1 T1.30.41mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.200.061mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00680.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00450.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00450.001mg/kg dssom chloordaan

0.44.0 AW1.60.5mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5796906:

Pagina 4 van 7



Pagina 5 van 7

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3Monsteromschrijving

5796907Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.9% (m/m ds)Organische stof

2522.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.587.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@210190mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.280.22mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-109.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3328mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.0 AW0.150.14mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2926mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2725mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8776mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 84< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0170.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00340.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00340.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

1.20.35mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0340.01mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.200.058mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0024< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0024< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0024< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0024< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0024< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0024< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0024< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0024< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0024< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0024< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0048< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0024< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0024< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0024< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.0170.005mg/kg dssom DDD

2.31.20.11.0 T1.20.35mg/kg dssom DDE

1.70.950.21.2 AW0.230.068mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00720.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00480.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00480.001mg/kg dssom chloordaan

0.43.7 AW1.50.43mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5796907:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM4Monsteromschrijving

5796908Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

2523.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.481.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@170160mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-1111mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1916mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.050.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1614mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3433mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7567mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5796908:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T

<= Achtergrondwaarde-
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T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

825995Certificaten

20180386-Rijksstraatweg 41 te GeldermalsenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

06-1Monsteromschrijving

5809994Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.7% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.985.9%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0140.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0190.007mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00540.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.780.29mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0270.01mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.190.071mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0019< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0019< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0019< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0019< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0019< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0019< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0019< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0019< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0019< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0019< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0038< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0019< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0019< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0019< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.021.6 AW0.0320.012mg/kg dssom DDD

2.31.20.17.9 AW0.790.29mg/kg dssom DDE

1.70.950.21.1 AW0.220.081mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00570.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00380.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00380.001mg/kg dssom chloordaan

0.42.7 AW1.10.4mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5809994:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

10-1Monsteromschrijving

5809995Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.987.9%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00690.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.01mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.170.12mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00420.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0310.022mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.00097< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.00097< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.00097< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.00097< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.00097< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.00097< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.00097< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0019< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.00097< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.021.0 AW0.0210.015mg/kg dssom DDD

2.31.20.11.7 AW0.170.12mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0350.025mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00290.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00190.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00190.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.240.17mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5809995:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

11-1Monsteromschrijving

5809996Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.786.7%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0140.006mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0017< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

1.80.77mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0140.006mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.140.06mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0017< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0017< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0017< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0017< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0017< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0017< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0017< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0017< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0017< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0017< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0033< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0017< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0017< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0017< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.021.4 AW0.0290.012mg/kg dssom DDD

2.31.20.11.5 T1.80.77mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.160.066mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00500.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00330.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00330.001mg/kg dssom chloordaan

0.45.1 AW2.00.86mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5809996:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

12-1Monsteromschrijving

5809997Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@84.584.5%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00530.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.630.24mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0110.004mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0500.019mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0018< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0037< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.00710.003mg/kg dssom DDD

2.31.20.16.3 AW0.630.24mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0610.023mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00550.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00370.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00370.001mg/kg dssom chloordaan

0.41.8 AW0.730.28mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5809997:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

15-1Monsteromschrijving

5809998Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.4% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.589.5%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0021< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00880.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0021< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.710.24mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0150.005mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.100.034mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0021< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0021< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0021< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0041< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.0110.004mg/kg dssom DDD

2.31.20.17.1 AW0.710.24mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.110.039mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00620.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00410.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00410.001mg/kg dssom chloordaan

0.42.2 AW0.860.29mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5809998:

Pagina 5 van 8



Pagina 6 van 8

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

16-1Monsteromschrijving

5809999Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.991.9%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00530.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.530.2mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00790.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0680.026mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0018< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0037< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.00710.003mg/kg dssom DDD

2.31.20.15.3 AW0.530.2mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0760.029mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00550.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00370.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00370.001mg/kg dssom chloordaan

0.41.6 AW0.640.24mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5809999:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

17-1Monsteromschrijving

5810000Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.787.7%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0030< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0030< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.650.15mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0130.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.210.048mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0030< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0030< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0030< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0030< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0030< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0030< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0030< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0030< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0030< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0030< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0061< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0030< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0030< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0030< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.0160.004mg/kg dssom DDD

2.31.20.16.6 AW0.660.15mg/kg dssom DDE

1.70.950.21.1 AW0.220.051mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00910.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00610.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00610.001mg/kg dssom chloordaan

0.42.3 AW0.940.22mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5810000:

Pagina 7 van 8



Pagina 8 van 8

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

19-1Monsteromschrijving

5810001Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.089%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00570.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00290.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.910.32mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0460.016mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.270.093mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0020< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0020< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0020< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0020< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0020< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0020< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0020< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0020< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0020< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0020< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0040< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0020< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0020< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0020< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.0200.007mg/kg dssom DDD

2.31.20.19.2 AW0.920.32mg/kg dssom DDE

1.70.950.21.6 AW0.310.11mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00600.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00400.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00400.001mg/kg dssom chloordaan

0.43.2 AW1.30.45mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5810001:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T
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Toetsdatum: 24 oktober 2018 08:40BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

820859Certificaten

20180386-Rijksstraatweg 41 te GeldermalsenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM1Monsteromschrijving

5796905Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.3% (m/m ds)Organische stof

2520.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.687.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@170150mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.270.21mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-8.77.5mg/kg dskobalt (Co)

1905440WO4234mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.210.19mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3329mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2623mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-11095mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 74< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.10.1mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.080.08mg/kg dschryseen

0.050.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.490.49mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0021< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0120.004mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0180.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00610.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.940.31mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0450.015mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.280.094mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0021< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0021< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0021< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0042< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02WO0.0300.01mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.950.31mg/kg dssom DDE

10.20.2IND0.330.11mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00640.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00420.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00420.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND1.30.44mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5796905:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM2Monsteromschrijving

5796906Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

2520.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.486.4%droge stof

Metalen ICP-AES

@200170mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.420.33mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-109mg/kg dskobalt (Co)

1905440WO4436mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.310.28mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3732mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2825mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND280230mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND450140mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.080.08mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.080.08mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.060.06mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.460.46mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0260.008mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0260.008mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00650.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

1.30.41mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0260.008mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.170.053mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0023< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0023< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0023< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0023< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0023< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0023< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0023< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0023< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0023< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0045< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0023< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0023< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0023< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02WO0.0520.016mg/kg dssom DDD

1.30.130.1NT1.30.41mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.200.061mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00680.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00450.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00450.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND1.60.5mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 5796906:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM3Monsteromschrijving

5796907Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.9% (m/m ds)Organische stof

2522.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.587.5%droge stof

Metalen ICP-AES

@210190mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.280.22mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-109.2mg/kg dskobalt (Co)

1905440-3328mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.150.14mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-2926mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2725mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-8776mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 84< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0024< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0170.005mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00340.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.004mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00340.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

1.20.35mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0340.01mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.200.058mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0024< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0024< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0024< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0024< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0024< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0024< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0024< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0024< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0024< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0024< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0024< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0048< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0024< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0024< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0024< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-0.0170.005mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND1.20.35mg/kg dssom DDE

10.20.2IND0.230.068mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00720.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00480.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00480.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND1.50.43mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5796907:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM4Monsteromschrijving

5796908Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

2523.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.481.4%droge stof

Metalen ICP-AES

@170160mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-1111mg/kg dskobalt (Co)

1905440-1916mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.050.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-1614mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-3433mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-7567mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5796908:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 13 november 2018 10:19BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

825995Certificaten

20180386-Rijksstraatweg 41 te GeldermalsenProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

06-1Monsteromschrijving

5809994Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.7% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@85.985.9%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0140.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0190.007mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00540.002mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.780.29mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0270.01mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.190.071mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0019< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0019< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0019< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0019< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0019< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0019< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0019< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0019< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0019< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0019< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0019< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0038< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0019< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0019< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0019< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02WO0.0320.012mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.790.29mg/kg dssom DDE

10.20.2IND0.220.081mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00570.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00380.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00380.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND1.10.4mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5809994:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

10-1Monsteromschrijving

5809995Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@87.987.9%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00690.005mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.01mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.00097< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.170.12mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00420.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0310.022mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.00097< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.00097< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.00097< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.00097< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.00097< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.00097< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.00097< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0019< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.00097< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.00097< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02WO0.0210.015mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.170.12mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.0350.025mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00290.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00190.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00190.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.240.17mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5809995:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

11-1Monsteromschrijving

5809996Monsterreferentie

Lutum/Humus

104.2% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@86.786.7%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0140.006mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.006mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0017< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

1.80.77mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0140.006mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.140.06mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0017< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0017< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0017< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0017< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0017< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0017< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0017< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0017< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0017< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0017< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0017< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0033< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0017< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0017< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0017< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02WO0.0290.012mg/kg dssom DDD

1.30.130.1NT1.80.77mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.160.066mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00500.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00330.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00330.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND2.00.86mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Niet Toepasbaar > industrieToetsoordeel monster 5809996:

Pagina 3 van 8



Pagina 4 van 8

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

12-1Monsteromschrijving

5809997Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@84.584.5%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00530.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.630.24mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0110.004mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0500.019mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0037< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-0.00710.003mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.630.24mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.0610.023mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00550.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00370.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00370.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND0.730.28mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5809997:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

15-1Monsteromschrijving

5809998Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.4% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@89.589.5%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0021< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00880.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0021< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.710.24mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0150.005mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.100.034mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0021< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0021< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0021< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0021< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0021< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0041< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0021< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0021< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-0.0110.004mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.710.24mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.110.039mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00620.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00410.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00410.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND0.860.29mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5809998:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

16-1Monsteromschrijving

5809999Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@91.991.9%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.00530.002mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0018< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.530.2mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00790.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0680.026mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0018< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0018< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0018< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0018< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0037< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0018< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0018< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-0.00710.003mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.530.2mg/kg dssom DDE

10.20.2-0.0760.029mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00550.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00370.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00370.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND0.640.24mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5809999:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

17-1Monsteromschrijving

5810000Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@87.787.7%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0030< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0130.003mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0030< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.650.15mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0130.003mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.210.048mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0030< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0030< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0030< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0030< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0030< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0030< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0030< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0030< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0030< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0030< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0030< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0061< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0030< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0030< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0030< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-0.0160.004mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.660.15mg/kg dssom DDE

10.20.2IND0.220.051mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00910.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00610.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00610.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND0.940.22mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5810000:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

19-1Monsteromschrijving

5810001Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

2525.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@89.089%droge stof

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.00570.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

0.0140.005mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

0.00290.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.910.32mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.0460.016mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.270.093mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

< 0.0020< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0020< 0.001mg/kg dsisodrin

0.10.00070.0007-< 0.0020< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0020< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0020< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

0.10.00090.0009-< 0.0020< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

0.50.0010.001-< 0.0020< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

0.50.0020.002-< 0.0020< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

0.50.040.003-< 0.0020< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0020< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

1.40.0270.0085-< 0.0020< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0040< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0020< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0020< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0020< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

340.840.02-0.0200.007mg/kg dssom DDD

1.30.130.1IND0.920.32mg/kg dssom DDE

10.20.2IND0.310.11mg/kg dssom DDT

0.140.040.015-< 0.00600.002mg/kg dssom drins (3)

0.10.0020.002-< 0.00400.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

0.10.0020.002-< 0.00400.001mg/kg dssom chloordaan

0.4IND1.30.45mg/kg dssom OCBs (landbodem)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5810001:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaarNT

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

IndustrieIND

WonenWO
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Toetsdatum: 31 oktober 2018 14:40BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

823267Certificaten

20180386-Rijksstraatweg 41 te GeldermalsenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

11-1-1Monsteromschrijving

5803157Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.4 S120µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5803157:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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BIJLAGE 6 
 
 
TOELICHTING EN ACHTERGROND TOETSINGSKADER 

  



 

 

 
In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de 

resultaten van uitgevoerd bodemonderzoek. 

 

Toetsingskader grond en grondwater  

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 zijn interventiewaarden vastgelegd voor grond en streefwaarden en 

interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit 

met bijbehorende Regeling. 

 

De monsters zijn getoetst middels BoToVa, waarbij gebruik is gemaakt van de toetsingskaders T12 (Beoordeling 

kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb). BoToVa corrigeert het 

‘gemeten’ gehalte op basis van het lutum- en organische stof gehalte naar standaard bodem met 10% organische stof 

en 25% lutum. De gehalten worden vervolgens getoetst aan de normwaarden zoals opgenomen in de Circulaire 

bodemsanering per 1 juli 2013 en het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende Regeling. 

 

Bij de toetsing van de analyseresultaten worden drie toetsingsniveaus gebruikt:  

1. Achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater): 
Voor de achtergrondwaarden gelden de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en 

landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en 

ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen ondiep (< 10 m) en diep  

(> 10 m) grondwater. 

2. Tussenwaarden: 
De tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden 

uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het 

gemiddelde van streef -en interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden 

(AW2000) en de interventiewaarden. 

3. Interventiewaarden: 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. 

 

Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 

 Niet verontreinigd c.q. geen verhoogde gehalten:  

De gehalten aan verontreinigde stoffen in de grond liggen beneden de landelijke achtergrondwaarden danwel de 

concentraties aan verontreinigde stoffen in het grondwater liggen beneden de streefwaarden;  

 Licht verontreinigd c.q. licht verhoogde gehalten:  

De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de landelijke achtergrondwaarden (of voor grondwater 

streefwaarden), maar beneden de tussenwaarden; 

 Matig verontreinigd c.q. matig verhoogde gehalten:  
De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de tussenwaarden, maar zijn kleiner dan de interventie-

waarden; 

 Sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde gehalten:  

De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de interventiewaarden. 

 

Toetsing rapportagegrenzen 
De normen waaraan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat 

deze waarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria 

moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Bij een resultaat ‘< vereiste rapportagegrens 

AS3000’ mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder 

oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Indien het laboratorium een waarde ‘<  een verhoogde 

rapportagegrens’ aangeeft (dit is hoger dan de vereiste rapportagegrens  AS3000 dan dient de desbetreffende 

verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de van 

toepassing zijnde normen. 

 

Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toepassing 

zijnde norm worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000.  Bij het berekenen 

van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele componenten 

de resultaten ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als 

onderdeel van de berekende waarde het resultaat‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben, mag de beoordelaar 

ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de 

van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.  Indien een of meer individuele componenten het 

resultaat hebben ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’, of er een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, 

dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodem-

kwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige veront-

reiniging vastgesteld. Een interventiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van 

onzekerheid dan de interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de 

interventiewaarde en derhalve hier buiten beschouwing gelaten. 



 

 

Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten 

concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd 

bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.  

 

Er kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van 

ernstige verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is 

afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Als de bodem op een locatie is verontreinigd, maar 

het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er met spoed dient te worden 

gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels voor 

bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond van het Besluit bodemkwaliteit, dan 

kan de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt geldt. Als er 

grond moet worden toegepast kan dat ook verplicht worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet ernstig 

verontreinigde grond een verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner 

te maken. 

  

Saneringscriterium 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft 

tot een vorm van saneren of beheren. Het saneringscriterium dient om vast te stellen of sanering van een geval van 

ernstige bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van 

maatregelen verplicht. De werkwijze van het saneringscriterium geldt voor: 

 Een geval van ernstige verontreiniging; 

 Een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing; 

 Huidige en voorgenomen gebruik; 

 Grond en grondwater; 

 Alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld. 

 

Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aan-

gesloten bij maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of 

andere belanghebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de 

sanering zijn dat de locatie geschikt is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is een instrument voor het 

bevoegd gezag waarmee zij een (schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen een gestelde termijn. 

 

Risico’s hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het gebruik 

binnen de aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risico’s zijn verbonden staat voorop dat maatregelen zo 

snel mogelijk moeten worden genomen.  De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden 

verdeeld in: a) risico’s voor de mens, b) risico’s voor het ecosysteem en c) risico’s van verspreiding van verontreiniging.  

 

ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de 

locatie een situatie bestaat waarbij:  

 Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden; 

 Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. 

Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de mens 

(door o.a. huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd. 

 

ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van 

de locatie:  

 De biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 

 Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 

 Bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 

 

ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging indien:  

 Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging in 

het grondwater waardoor kwetsbare objecten hinder ondervinden; 

 Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 

verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 

verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging en de verspreiding nog steeds 

plaatsvindt. 

 

Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). 

Voor deze gevallen geldt dat degene die de in artikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet 

nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk 

de gevolgen beperken of ongedaan maken, ongeacht de aangetroffen gehalten en de r isico’s van de verontreinigde 

stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en spoed van de sanering spelen hier geen rol.  

 

 

  



 

 

Toetsingskader asbest 

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit is de interventiewaarde voor asbest in 

grond en waterbodem opgenomen. Hierin staat beschreven dat de interventiewaarde voor asbest in (water)bodem 100 

mg/kg ds betreft (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). De 

restconcentratienorm voor toepassing en het hergebruik van alle asbest bevattende materialen (inclusief grond, 

baggerspecie en puingranulaat) is vastgesteld op 100 mg/kg (gewogen).  

 

Het resultaat van het verkennend onderzoek naar asbest in de bodem conform de NEN 5707 is een ui tspraak over de 

mogelijke verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet 

noodzakelijk is. Hierbij worden twee toetsingsniveaus gebruikt: 

1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Dit zijn de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de 

bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale 

verontreinigingsbronnen. 

 Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in 

achtergrondconcentraties tussen ondiep (< 10 m) en diep (> 10 m) grondwater;  

2. De tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden 

uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het 

gemiddelde van streef -en interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden 

(AW2000) en de interventiewaarden. 

3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. 

 

Geval van ernstige verontreiniging en saneringscriterium 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 bij de Circulaire 

bodemsanering per 1 juli 2013, is geregeld wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een 

geval van ernstige verontreiniging. Voor een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het 

vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. Op basis van het protocol asbest dient bij ernstige 

verontreiniging te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de bodemverontreiniging 

met asbest. Voor het toepassen van het ‘protocol asbest’ gelden de volgende uitgangspunten:  

 Het protocol heeft alleen betrekking op (water)bodem, grond en baggerspecie;  

 Het protocol is alleen van toepassing indien er sprake is van een bodemverontreiniging met asbest, waarbij 

asbest aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie 

serpentijn + 10 x concentratie amfibool). Opgemerkt wordt dat bij asbest in (water)bodem, grond en 

baggerspecie alleen over ‘verontreiniging’ wordt gesproken als de interventiewaarde wordt overschreden;  

 Het protocol is alleen van toepassing op historische asbest verontreinigingen (die zijn voor 1993 ontstaan) in 

(water)bodem, grond en baggerspecie die niet op basis van de zorgplicht dienen te worden gesaneerd2;  

 Het protocol heeft betrekking op de huidige en toekomstige situatie.  

 

Op materialen met een lagere asbestconcentratie (100 mg/kg gewogen) worden de voorschriften van het 

Arbeidsomstandigheden Besluit en Asbestverwijderingsbesluit geacht niet van toepassing te zijn.  

 

                                                 
2 Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest, die zijn ontstaan vanaf 1993, dienen (ongeacht het asbest  

  gehalte) voor zover redelijkerwijs mogelijk is, volledig te worden verwijderd. Volledig verwijderen betekent in het   

  geval van asbest dat de verontreiniging tot de nul-waarde (detectiegrens) dient te worden verwijderd. 



 

 

Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 

Het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende Regeling bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, 

grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. 

 

Definitie grond en bagger 

Het Besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities: 

 Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en 

organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, 

alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, 

met uitzondering van baggerspecie; 

 Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water 

bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische 

stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede 

van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.  

 

Bodemvreemd materiaal 

Het Besluit stelt aanvullend dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal 

mag bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of bagger -

specie nadat het materiaal is afgegraven. 

 
Toetsingskaders  
Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Uitgangspunt 

van het generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aan-

sluiten bij de functie die de bodem heeft. Ook mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren. 

 

Naast de toetsingskaders voor gebiedsspecifiek en generiek beleid, kent het Besluit nog een andere categorie van 

toepassingen: grootschalige toepassingen. Bij deze categorieën hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de 

ontvangende bodem. Wél moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarden die het Besluit stelt aan 

deze toepassingen. 

 
Tabel: Toetsingskaders grond en bagger 

 Toepassingsmogelijkheden grond en baggerspecie 
 Toepassen grond en baggerspecie Verspreiden baggerspecie 

Generiek of gebied specifiek 
beleid Op de landbodem In oppervlaktewater 
 In oppervlaktewater Over aangrenzend perceel 

Alleen generiek beleid In grootschalige toepassing 

 

Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een 

nuttige toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afval -

stoffen en gelden op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels.  

 

Uitgangspunt bij het toepassen van grond en baggerspecie is dat de toegepaste grond en baggerspecie onderdeel gaat 

uitmaken van de ontvangende bodem, zonder dat extra maatregelen zoals afscheidingslagen of maatregelen in het 

kader van isoleren, beheersen en controleren (IBC) worden toegepast. 

  

Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
In die gebieden waarvoor de bevoegde bestuursorganen geen lokale maximale waarden in een besluit hebben vast-

gelegd, wordt de toepassing van grond en baggerspecie generiek getoetst. Voor deze generieke toetsing zijn zowel 

maximale waarden voor bodemfunctieklassen (landbodem) als maximale waarden voor bodemkwaliteitsklassen 

vastgelegd. 

 

Klassenindeling voor bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aansluit bij de functie en kwaliteit van de 

ontvangende bodem, wordt in het generieke kader gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. 

Uitgangspunt van het Besluit is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven zijn voor 

7 bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld. Deze functies worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Voor 

toepassing in het generieke kader zijn de functies samengevoegd tot 2 bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De 

functies landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met een van deze 

functies alleen schone grond of baggerspecie mag worden toegepast. Dat wil zeggen: grond en baggerspecie waarvan 

de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden. 

 

Tabel: Bodemfuncties 
Gebiedspecifiek Generiek beleid 
wonen met tuin 

wonen plaatsen waar kinderen spelen 

groen met natuurwaarden 

ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie industrie 

moestuinen/volkstuinen 
Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie moet 

voldoen aan de Achtergrondwaarden 
Landbouw 

Natuur 

 



 

 

Naast de bodemfuncties, wordt de bodemkwaliteit ook ingedeeld in de klassen wonen en industrie. De bodemkwaliteit 

geeft hiermee een maat voor de kwaliteit van zowel de ontvangende als de toe te passen bodem en toe te passen 

baggerspecie. Aan de bodemkwaliteitsklassen zijn nieuwe normen gekoppeld: de Maximale waarden voor de klasse 

wonen en de Maximale waarden voor de klasse industrie. Wanneer de maximale waarde voor industrie wordt 

overschreden, mag deze grond of baggerspecie binnen het generieke kader niet worden toegepast. Om een partij 

grond of baggerspecie toe te mogen passen, moet de partij worden getoetst aan de bodemfunctieklasse en de 

bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toetsing geldt dat de toe te passen partij grond of 

baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm. In onderstaand schema is de toepassingseis voor de toe te passen 

grond of baggerspecie gegeven. 

 

Tabel: Bepaling toepassingseis voor een partij grond of baggerspecie 
Functie op kaart Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Wonen 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

industrie Maximale waarde wonen 

Industrie 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 
Industrie Maximale waarde Industrie 

Niet ingedeeld (bijv. landbouw/natuur 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

industrie Achtergrondwaarde 

 

Aan de bodemkwaliteitsklassen en de bodemfunctieklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de Maximale Waarden voor 

de klasse wonen en de Maximale Waarden voor de klasse industrie. Deze Generieke Maximale Waarden geven de 

bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange termijn geschikt te houden voor de 

betreffende functie. 

 

Met gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoor-

waarde voor het opstellen van gebiedsspecifiek beleid geldt dat sprake moet zijn van standstill op gebiedsniveau. De 

ruimte voor de Lokale Maximale Waarden ligt tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Wanneer de 

Lokale Maximale Waarden een verruiming van de normen ten opzicht van het generieke kader zijn, moet getoetst 

worden of dit niet leidt tot onaanvaardbare risico’s. Voor het bepalen van de gevolgen van de gekozen Lokale Maximale 

Waarden is een Risicotoolbox ontwikkeld. 

 

In de onderstaande figuren is de normstelling schematisch weergegeven. 

 

Figuur: Normstelling en toepassingskader landbodem 
 Achtergrond 

waarden 
Maximale waarden 

klasse wonen 
Maximale waarden  

klasse industrie 
  

Generiek  
Altijd toepasbaar 

Klasse wonen Klasse industrie Niet toepasbaar Nooit 
toepasbaar Gebieds 

specifiek 
 

Ruimte voor lokale maximale waarden 
 Achtergrond 

waarden 
 Interventiewaarden 

droge bodem 
 Sanerings 

criterium 

 

Figuur: Normstelling en toepassingskader waterbodem 
 Achtergrond 

waarden 
Maximale waarden 

klasse A 
Maximale waarden  

klasse B 
  

Generiek  
Vrij toepasbaar 

Toepasbaar  
klasse A 

Toepasbaar  
klasse B 

Nooit toepasbaar Nooit 
toepasbaar 

Gebieds 
specifiek 

 
Ruimte voor lokale maximale waarden 

 Achtergrond 
waarden 

 Interventiewaarden 
waterbodem 

 Sanerings 
criterium 

 

Voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel is een criterium ontwikkeld dat gebaseerd is op 

ecologische risico’s. De risico’s worden uitgedrukt met de parameter msPAF (meer -soorten Potentieel Aangetaste 

Fractie). De msPAF geeft een indicatie van het deel van de potentieel aanwezige organismen dat nadelige gevolgen kan 

ondervinden van het aanwezige mengsel van verontreinigingen. Op basis van het beleidscriterium dat de verspreidbare 

hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet blijven is de norm gesteld op msPAFmetalen < 50%, en msPAForganisch < 

20%. Daarnaast zijn 5 stoffen individueel genormeerd. Voor overige stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF geldt 

de achtergrondwaarde. 

 

Figuur: Verspreiden baggerspecie 
 Ontvangstplicht  

Vrij verspreidbaar Verspreidbaar op aangrenzend perceel Niet verspreidbaar op aangrenzend perceel 

Achtergrondwaarde msPAF metalen < 50% 
ms PAF organisch < 20% 

5 stoffen individueel genormeerd 
Alle stoffen < interventiewaarde bodem 
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RELEVANTE INFORMATIE VOORONDERZOEK























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 8 
 
 
KWALITEITSBORING EN ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 

  



 

 

 
 
KWALITEITSBORGING 
AGEL adviseurs heeft het bodemonderzoek uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven 

Kwalibo vereisten zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling.  
 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 
vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen: 
 Protocol 2001: op 17 oktober 2018 door C.J.M. van Laarhoven en A. Jongbloed; 
 Protocol 2002: op 24 oktober 2018 door C.J.M. van Laarhoven. 
 
AGEL adviseurs is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer 
EC-SIK-20258) en erkend door Rijkswaterstaat Leefomgeving. De heer Van Laarhoven is een 

ervaren en geregistreerde veldwerker. De heer Jongbloed is een veldmedewerker in opleiding. 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. 
Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam voldoet aan de accreditatiecriteria voor 
testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA (L086). De 
chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie AS3000 waarvoor Eurofins 
OMEGAM Laboratoria door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen als erkend 
laboratorium. 
 

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 
AGEL adviseurs heeft geen persoonlijke banden of zakelijke belangen bij de onderzoekspercelen 
en/of de perceelseigenaren, zoals bedoeld in de BRL 2000. Daarmee is de onafhankelijkheid 
van AGEL adviseurs in dit onderzoek gewaarborgd. Het procescertificaat van AGEL adviseurs en 
het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de 
monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die (ingeval van 
monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing) dan zelf erkend is volgens deze 

beoordelingsrichtlijn. 
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Samenvatting
Met het oog op de op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, verplaatsing van de Welkoop te 
Geldermalsen, wordt volgens de wetgeving van de initiatiefnemer een toetsing van de aanwezige 
flora en fauna verwacht. Dit om te toetsen of er sprake is van overtreding van de Wet 
Natuurbescherming. Tijdens de quickscan is gekeken naar het mogelijk voorkomen van flora en 
fauna mede op basis van de fysieke eigenschappen van het plangebied. Speciale aandacht was 
daarbij voor gebouw bewonende soorten.
Er zijn geen geschikte groeiplaatsen, nesten en/of leefgebied voor door de Wet natuurbescherming 
beschermde (verblijfplaatsen van) zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vaatplanten, vissen, 
dagvlinders en/of libellen aangetroffen. Ook het naastgelegen gebied, in de vorm van de aanwezige 
bebouwing ten noorden van het plangebied is meegenomen in deze scan. Daar kan de aanwezigheid 
van nesten van gierzwaluwen en/of verblijfplaatsen niet worden uitgesloten, doch worden geen 
negatieve effecten verwacht. 
Op het terrein, en met name in de slootkant, bestaat de kans op algemene soorten broedvogels. 
Broedende vogels zijn ongeacht de soort beschermd. Derhalve wordt aangeraden te werken buiten 
het broedseizoen.
De aanwezigheid van beschermde soorten binnen de grenzen van het plangebied en/of negatieve 
effecten op mogelijk aanwezig beschermde soorten buiten het plangebied kunnen worden 
uitgesloten.
Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland. Ook vanuit de Natura-2000 zijn geen 
bezwaren op de voorgenomen ruimtelijke ingrepen. 
Tijdens de werkzaamheden dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de zorgplicht. 
Indien er twijfel bestaat over het al dan niet naleven van de zorgplicht en/of het welzijn van flora en 
fauna tijdens de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met een erkend ecoloog..
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1. Aanleiding
Met het oog op de op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, verplaatsing van de Welkoop te 
Geldermalsen, wordt volgens de wetgeving van de initiatiefnemer een toetsing van de aanwezige 
flora en fauna verwacht. Dit om te toetsen of er sprake is van overtreding van de Wet 
Natuurbescherming.

1.1 Doelstelling
Door middel van een literatuurstudie en een veldbezoek zal deze quickscan de volgende vragen 
beantwoorden:

•Welke middels de Wet Natuurbescherming beschermde soorten komen er (potentieel) voor in het 
plangebied?
•Welke negatieve effecten kan de (potentieel) aanwezige flora en fauna beschermd door de Wet 
Natuurbescherming ondervinden van de ingreep?
•Is er gezien de effecten van de ingreep sprake van een overtreding van de Wet 
Natuurbescherming?
•Welke beschermde natuurwaarden zijn er in de nabijheid van het projectgebied aanwezig?

1.2 Werkwijze 
1.2.1 Literatuuronderzoek
Door middel van een literatuuronderzoek is gekeken welke beschermde flora, fauna en beschermde 
gebieden er in (de omgeving van) het plangebied voorkomen. Daarvoor is gebruik gemaakt van 
gegevens verspreidingsatlassen en is er gezocht naar bestaande onderzoeksrapporten.

1.3 Veldbezoek
Het veldbezoek is afgelegd op 15 oktober 2018 door Ing. D. van der Elsken van Elsken Ecologie. 
Voorafgaand aan het veldbezoek zijn de ruimtelijke ontwikkeling en ingrepen besproken om zo een 
beeld te vormen van de (eventuele) impact op beschermde natuur. 
Tijdens het bezoek zijn de aanwezige structuren, ecotopen en de (mogelijk) aanwezige flora en 
fauna geïnventariseerd. Aan de hand van het vooraf uitgevoerde literatuuronderzoek is middels een 
zogenaamde “expert judgement” een inschatting gemaakt van de (potentieel) aanwezige 
beschermde natuur, flora en fauna. 
In dit rapport zijn de (mogelijke) negatieve effecten van de ruimtelijke ingreep getoetst aan de Wet 
Natuurbescherming.
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2. Ligging en beschrijving plangebied en voorgenomen werkzaamheden
Het plangebied is gelegen ingeklemd door de Rijksstraatweg, de spoorlijn Utrecht/Tiel en ten 
noorden van het plangebied een perceel me bebouwing.
Het perceel waar in de toekomstige Welkoop gewenst is bestaat ten tijde van het veldbezoek uit een 
braakliggend grasland en een boomgaard met peren.

! 6

Afb.1: Ligging van plangebied Welkoop te Geldermalsen.



3. Wettelijk kader
De ruimtelijke ingrepen zoals in dit rapport zijn beschreven zijn middels een literatuurstudie en in 
het veld getoetst aan geldende wetgevingen omtrent de natuur. Vanaf 2017 allen geschaard onder de 
wet Natuurbescherming. Hierin is de soortbescherming alsmede bescherming van gebieden 
opgenomen. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde flora en fauna zijn krachtens 
deze wet verboden tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij” principe). De wet kent, 
naast de zorgplicht, een aantal verbodsbepalingen welke relevant zijn voor onderhavige toetsing. 
Deze quickscan is er op gericht om te bepalen of er een overtreding plaatsvindt van een van de 
verbodsbepalingen van de wet natuurbescherming.

3.1 Wet Natuurbescherming
Deze quickscan is bedoeld om te onderzoeken of de geplande ruimtelijke ontwikkelingen een 
negatief effect hebben op door de natuurbeschermingswet beschermde gebieden en/of de 
instandhoudingsdoelen van Natura-2000 gebieden, of dat er aanvullend onderzoek nodig is om de 
effecten van de geplande ingrepen op een natura-2000 gebied te beoordelen.

3.2 Natuurnetwerk Nederland
Deze quickscan is bedoeld om te onderzoeken of de geplande ingrepen een negatief effect hebben 
op de wezenlijke waarden van het Natuurnetwerk Nederland dan wel dat aanvullend onderzoek 
nodig is om de effecten van de ruimtelijke ingrepen op het Natuurnetwerk Nederland te toetsen.
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4. Soortbescherming Wet Natuurbescherming
Beschermde soorten die volgens het literatuuronderzoek in (de directe omgeving van) het 
projectgebied zijn aangetroffen en hun beschermingsstatus staan in onderstaande soortteksten 
beschreven. Tijdens de quickscan is gekeken naar het mogelijk voorkomen van flora en fauna mede 
op basis van de fysieke eigenschappen van het plangebied. Speciale aandacht is daarbij gezien de 
ligging en fysieke eigenschappen van het plangebied voor urbane soorten als huismussen, 
gierzwaluwen en vleermuizen.

4.1 Vogels
4.1.1 Huismus
Er zijn geen functies voor huismussen aanwezig binnen de grenzen van het plangebied. Ook zijn 
deze niet aangetroffen bij de bebouwing welke naast het perceel gelegen is. Tijdens de 2 uur 
durende inventarisatie zijn geen huismussen waargenomen. 

4.1.2 Gierzwaluw
Er zijn geen functies voor gierzwaluwen aanwezig binnen de grenzen van het plangebied. Wel 
zouden deze aanwezig kunnen zijn in de panden naast het plangebied. Er worden gezien de 
ruimtelijke plannen echter geen negatieve effecten op de geschiktheid van eventueel aanwezige 
gierzwaluw nesten verwacht.

4.2.3 Algemene broedvogels
Op het terrein, en met name in de slootkant, bestaat de kans op algemene soorten broedvogels. 
Broedende vogels zijn ongeacht de soort beschermd. Derhalve wordt aangeraden te werken buiten 
het broedseizoen. 

4.2 Zoogdieren
4.2.1 Muizen
Het plangebied is niet geschikt voor beschermde soorten als waterspitsmuis en/of noordse 
woelmuis. Er zijn geen geschikte rietkragen en/of waterpartijen aanwezig.

4.2.2 kleine marterachtigen
Het plangebied is niet geschikt voor (kleine) marterachtigen. Er liggen geen geschikte schuurtjes of 
rommelhopen binnen de grenzen van het plangebied. Ook zijn er geen geschikte holten 
aangetroffen. 
Wel zijn er schuurtjes en rommelhoekjes aanwezig buiten de grenzen van het plangebied. Ten 
noorden van het plangebied liggen enkele vervallen schuurtjes en is de begroeiing wat ruiger. Dit 
gebied wordt echter niet aangetast door de ruimtelijke plannen zoals beschreven in dit rapport. 
Negatieve effecten voor deze soorten worden derhalve niet verwacht.

4.2.3 Vleermuizen
Er zijn geen holten in de bomen van de boomgaard welke geschikt kunnen zijn voor verblijfplaatsen 
van vleermuizen. Er is geen bebouwing aanwezig waarin zich verblijfplaatsen kunnen bevinden. 
Van essentieel foerageergebied is boven het grasveld gelegen in het landelijk gebied geen sprake. 
Ook zijn er geen essentiele lijnvormige structuren binnen open landschap aanwezig welke 
mogelijkerwijs als vliegroute kunnen dienen.
De naastgelegen bebouwing is mogelijk wel geschikt voor vleermuizen. Er worden gezien de 
ruimtelijke plannen echter geen negatieve effecten op de geschiktheid van eventueel aanwezige 
verblijfplaatsen verwacht. 
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4.3 Reptielen & Amfibieën 
Uit het literatuuronderzoek kwam geen aanwezigheid van beschermde soorten naar voren. Ook 
worden deze op basis van verspreidingsgegevens en de fysieke karakteristieken van het plangebied 
niet verwacht.

4.4 Vaatplanten
Het plangebied biedt geen geschikte groeiplaats(en) voor middels de wet natuurbescherming 
beschermde soorten. 

4.5 Vissen
De aanwezige sloot ligt droog. Derhalve kunnen negatieve effecten op vissen worden uitgesloten.

4.6 Dagvlinders
Er zijn geen waardplanten en/of bomen, zoals iep of wilg,  aangetroffen welke van betekenis 
kunnen zijn voor beschermde dagvlindersoorten. 

4.7 Libellen
Er zijn geen beschermde libellen aangetroffen noch worden deze op basis van de fysieke 
eigenschappen van het plangebied verwacht.
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5. Natuurbeschermingswet
5.1 Natuurnetwerk Nederland en het plangebied
Het plangebied ligt in niet in of in de nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland (Afb.2).

5.2. Natura-2000 en het plangebied
Het projectgebied ligt niet in de nabijheid van een Natura-2000 gebied (afb.3). 
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Afb.2: Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland. (bron: www.atlasleefomgeving.nl).

Afb.3: Ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura-2000. (bron: www.atlasleefomgeving.nl).



6. Zorgplicht
In de Wet Natuurbescherming is de zorgplicht opgenomen. Deze verlangt van de initiatiefnemer van 
ruimtelijke ontwikkelingen dat deze met respect omgaat met alle levende natuur. Dit is opgenomen 
in artikel 2 en luidt als volgt:

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 
voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen 
worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in 
redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 
kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet 
kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Invulling van 
de term “in redelijkheid” is een eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

De Wet Natuurbescherming erkent de intrinsieke waarde van de in het wild levende dieren. Dat 
betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat daar niet onzorgvuldig 
mee mag worden omgegaan. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet 
opgenomen. De zorgplicht geldt voor alle soorten, ook voor plantensoorten en de soorten die niet 
als beschermd zijn aangewezen.
Er mag van de initiatiefnemer worden verwacht dat de personen verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de werkzaamheden op de hoogte zijn of worden gebracht van de zorgplicht.

Indien er twijfel bestaat over het al dan niet naleven van de zorgplicht en/of het welzijn van flora en 
fauna tijdens de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met een erkend ecoloog.
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Conclusies 
Er zijn geen geschikte groeiplaatsen, nesten en/of leefgebied voor door de Wet natuurbescherming 
beschermde (verblijfplaatsen van) zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vaatplanten, vissen, 
dagvlinders en/of libellen aangetroffen. 
Ook het naastgelegen gebied, in de vorm van de aanwezige bebouwing ten noorden van het 
plangebied is meegenomen in deze scan. Daar kan de aanwezigheid van nesten van gierzwaluwen 
en/of verblijfplaatsen niet worden uitgesloten, doch worden geen negatieve effecten verwacht. 
De aanwezigheid van beschermde soorten binnen de grenzen van het plangebied en/of negatieve 
effecten op mogelijk aanwezig beschermde soorten buiten het plangebied kunnen worden 
uitgesloten.
Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland. Ook vanuit de Natura-2000 zijn geen 
bezwaren op de voorgenomen ruimtelijke ingrepen. 
Tijdens de werkzaamheden dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de zorgplicht. 
Indien er twijfel bestaat over het al dan niet naleven van de zorgplicht en/of het welzijn van flora en 
fauna tijdens de werkzaamheden dient er contact opgenomen te worden met een erkend ecoloog.
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Inleiding 

AgruniekRijnvallei werkt aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuw filiaal van de Welkoop aan de 

Parallelweg in Geldermalsen. De planlocatie is gesitueerd ten zuiden van de Provincialeweg Oost (N327), 

ten westen van de Rijksstraatweg en ten noorden van de spoorbaan Tiel-Geldermalsen. 

 

In figuur 1 is de ligging van de planlocatie weergegeven. 

 

 

Figuur 1: Situering planlocatie nieuwe Welkoop aan de Parallelweg in Geldermalsen 

 

 

De benodigde ruimtelijke procedure voor het nieuwe bestemmingsplan wordt uitgevoerd door Wissing 

BV uit Barendrecht. Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van het plan is onder meer 

onderzoek naar de effecten van het plan op de uitstoot en depositie van stikstof. In opdracht van 

Wissing heeft BuroDB het benodigde onderzoek stikstofdepositie voor het plan uitgevoerd. De 

bevindingen van het onderzoek zijn beschreven in deze rapportage. 
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De planlocatie van de nieuwe Welkoop in Geldermalsen, gemeente West-Betuwe, is gelegen ten zuiden 

van de kern van Geldermalsen. Het perceel ligt aan de Parallelweg die aansluit op de Rijksstraatweg. De 

Rijksstraatweg vormt een verbinding tussen de Provincialeweg Oost (N327) aan de noordzijde en de 

Rijksweg A15 aan de zuidzijde. 

 

Het plan omvat de realisatie van een nieuw filiaal van de Welkoop op deze nu nog onbebouwde locatie. 

In figuur 2 is een afbeelding met een impressie van het plan weergegeven. 

  

 

Figuur 2: Impressie nieuwe Welkoop in Geldermalsen (bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement) 

 

 

Het terrein van de nieuwe Welkoop zal voor gemotoriseerd verkeer worden ontsloten aan de 

Parallelweg. In figuur 3 is de ontsluiting van de nieuwe Welkoop voor autoverkeer weergegeven.  

 

 

Figuur 3: Verkeersontsluiting nieuwe Welkoop  
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Het plan voor de nieuwe Welkoop bestaat uit de realisatie van een winkelpand met magazijn en 

buitenverkoop ter grootte van circa 2.009 vierkante meter. Naast de winkel wordt voorzien in een 

parkeerterrein. Volgens de voorlopige plantekening zijn in het plan 65 parkeerplaatsen voor 

personenauto's op eigen terrein opgenomen. 

 

In figuur 4 is een weergave van de voorlopige plantekening opgenomen. 

 

 

 Figuur 4: Voorlopig ontwerp plan, situatie en plattegrond (bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement) 

 

 

Ten behoeve van het plan en de planlocatie is onderzoek stikstofdepositie uitgevoerd. De effecten van 

het plan tijdens de aanlegfase (bouw) en gebruiksfase zijn hiermee inzichtelijk gemaakt en getoetst aan 

de geldende regelgeving. 

 

In de Natuurbeschermingswet 1998 en Habitatrichtlijn is opgenomen dat een planologisch plan geen 

significante effecten mag hebben op Natura 2000. Natura 2000 is het Europese netwerk van 

natuurgebieden, maar het is ook de naam van het Europese beleid om de natuur en vooral de 

biodiversiteit in die gebieden te beschermen. 

 

Bouwplannen (ook kleinschalige plannen) kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie ter 

plaatste van stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000-gebied. Het gebruik van de woningen of 

inrichting (de gebruiksfase) kan leiden tot een emissie van stikstof. Deze emissie kan bijvoorbeeld het 

gevolg zijn van het gebruik van gas (voor verwarming) en het autoverkeer van bewoners en/of bezoekers 

van de planlocatie. Ook kan sprake zijn van een emissie van stikstof als gevolg van de sloop- en 

bouwwerkzaamheden in de aanlegfase, bijvoorbeeld als gevolg van de af- en aanvoer van 

bouwmaterialen en grondverzet op de bouwplaats. 

 

Of een plan invloed heeft moet worden vastgesteld middels een voortoets, gebaseerd op berekeningen 

met de AERIUS Calculator. Wissing heeft namens AgruniekRijnvallei  aan BuroDB opdracht verleend voor 

het uitvoeren van het benodigde onderzoek naar de stikstofdepositie van het plan. De uitgangspunten 

en bevindingen van het onderzoek zijn in deze rapportage beschreven. 



 

Toetsingskader 

Tot voor kort was werd de emissie en depositie van stikstof door ruimtelijke plannen getoetst middels 

het systeem van de Programatische Aanpak Stikstof (PAS). 

uitspraak gedaan waarmee een streep is gezet door het 

beoordeling van het PAS aan dezelfde eisen moet voldoen als een passende beoordeling van een 

individueel project of plan. Het PAS voldoet hier niet aan omdat ook effecten van andere maatregelen 

ten onrechte in de beoordeling worden betrokken. 

 

Op 25 september 2019 heeft de Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van de heer J.W. 

Remkes een advies uitgebracht en aanbevelingen 

toestemming voor een plan of project is een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan is weergegeven in 

figuur 5. 

 

Figuur 5: Beslisboom toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten (bron: Rijksoverhei
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Tot voor kort was werd de emissie en depositie van stikstof door ruimtelijke plannen getoetst middels 

het systeem van de Programatische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft op 29 mei 2019 een 

uitspraak gedaan waarmee een streep is gezet door het PAS. De Raad van State stelt dat de passende 

beoordeling van het PAS aan dezelfde eisen moet voldoen als een passende beoordeling van een 

individueel project of plan. Het PAS voldoet hier niet aan omdat ook effecten van andere maatregelen 

e beoordeling worden betrokken.  

heeft de Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van de heer J.W. 

Remkes een advies uitgebracht en aanbevelingen gedaan voor de korte termijn. Voor het verlenen van 

f project is een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan is weergegeven in 

: Beslisboom toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten (bron: Rijksoverhei
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beoordeling van het PAS aan dezelfde eisen moet voldoen als een passende beoordeling van een 

individueel project of plan. Het PAS voldoet hier niet aan omdat ook effecten van andere maatregelen 

heeft de Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van de heer J.W. 

Voor het verlenen van 

f project is een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan is weergegeven in 

 

: Beslisboom toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten (bron: Rijksoverheid) 



5 

 

Parallel daaraan is tevens de voorgeschreven rekenmodule 'AERIUS' geactualiseerd aan de nieuwe 

situatie. De nieuwe versie dateert van 16 september 2019. Voor plannen die mogelijk invloed kunnen 

hebben op de stikstofdepositie bij natuurgebieden dient onderzoek te worden verricht met behulp van 

deze AERIUS Calculator.  

 

Algemeen geldt dat als een plan niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie het zonder 

vergunning kan worden uitgevoerd. In geval van een verwachte toename van de stikstofdepositie dient 

een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming te worden aangevraagd, waarbij mogelijke 

maatregelen dienen te worden beschouwd en getoetst. 

 

Resumerend, bij uitvoering van de voortoets stikstofdepositie geldt als norm de waarde van 0,00 

mol/ha/jaar. 

 

 

Uitgangspunten 

Voor het plan voor de nieuwe Welkoop in Geldermalsen is onderzoek naar de te verwachten uitstoot en 

depositie van stikstof van de planlocatie uitgevoerd. Daarbij zijn de aanlegfase (bouwperiode) en de 

gebruiksfase (periode na realisatie) beschouwd en beoordeeld. De bij het onderzoek gehanteerde 

uitgangspunten zijn hierna beschreven. Deze zijn in overleg met de initiatiefnemer/opdrachtgever 

opgesteld. 

 

Bestaande situatie 

In de bestaande is de planlocatie een open veldsituatie zonder bebouwing.  

 

Plansituatie 

Het plan omvat de realisatie van een nieuw filiaal van de Welkoop aan de Parallelweg in Geldermalsen. 

Het nieuwe gebouw zal niet worden aangesloten op het gasnet. Voor verwarming zal alleen elektriciteit 

worden gebruikt.   

 

Aanlegfase en gebruiksfase 

De hoeveelheid stikstof die als gevolg van het plan, door verbranding van fossiele brandstoffen, 

plaatsvindt tijdens de bouwwerkzaamheden wordt veroorzaakt door voertuigen en machines. Tijdens de 

gebruiksfase is sprake van aan het plan gebonden verkeersbewegingen. 

 

Emissiebronnen in de aanlegfase 

Bij realisatie van het plan vinden in de aanlegfase bouwactiviteiten plaats. In deze fase zijn met enige 

regelmaat machines en werktuigen nodig zoals bijvoorbeeld kranen/graafmachines, vrachtwagens, 

betonwagens, bestelbussen, etc. Daarnaast is sprake van verkeer van bestelbussen en personenauto's 

ten behoeve van installateurs, bouwpersoneel, etc.  

 

De bij de bouwfase behorende uitgangspunten zijn aangeleverd door bouwbedrijf J.C. van Kessel uit 

Geldermalsen. Volgens opgave heeft de aanlegfase van het plan (de bouwwerkzaamheden) een duur van 

ongeveer 18 weken. De gegevens over het gebruik van voer- en werktuigen zijn aangeleverd door de 

ontwikkelaar en bij deze notitie opgenomen als bijlage 1.  

 

De gegevens zijn vertaald en samengevat in tabel 1. Hierin is een overzicht gegeven van de 

werkzaamheden/acties met het bijbehorende gebruik en de duur. Aangegeven is dat voor de 

stroomvoorziening tijdens de bouwperiode zal worden aangesloten op het netstroom. Er wordt geen 

aggregaat toegepast. 
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Voertuig/actie Actie Aantal/duur Acties per bouwperiode 

(90 dagen) 

Heistelling Fundering 2 dagen 16 uren 

Graafmachine Voorbereiding, egaliseren, 

grondverzet, etc. 

9 dagen 45 uren 

Schovel Allerlei 2 dagen 10 uren 

Hijskraan Hijswerkzaamheden 2 dagen 16 uren 

Betonpomp Beton storten 2 dagen 5 uren 

Betonwagen Vervoer beton 2 transporten 4 ritten 

Vrachtwagen (combinatie) Aan- en afvoer materiaal 91 transporten 182 ritten 

Personenauto/bestelbus Vervoer werknemer(s) en 

materiaal 

195 transporten 390 ritten 

Tabel 1: Overzicht uitgangspunten bouwperiode 

 

 

In de AERIUS Calculator wordt voor het aantal verkeersbewegingen rekening gehouden met een 

weekdaggemiddelde. In de AERIUS Calculator wordt het weekdaggemiddelde omgerekend naar een 

jaaremissie. Omdat de invoer van het aantal bewegingen alleen met hele getallen kan worden ingevoerd, 

is het aantal bewegingen waar nodig afgerond naar boven. In de praktijk ligt het gemiddeld aantal 

verkeersbewegingen in de aanleg fase dus lager. 

 

De beoogde bouwperiode van het bedrijfsgebouw heeft de duur van circa 18 weken. Bij de invoer van de 

mobiele bronnen en de verkeersbewegingen tijdens de aanlegfase is ervan uitgegaan dat alle 

bouwwerkzaamheden plaatsvinden binnen het tijdsbestek van één jaar.   

 

Voor de emissie vanuit de mobiele werktuigen is een inschatting gemaakt aan de hand van het RIVM-

rapport 'Addendum default brongegevens Mobiele werktuigen- afwijkende categorieën'. Op basis 

hiervan is voor de mobiele werktuigen de afgeleide emissie per werktuig bepaald. Deze zijn 

weergegeven in tabel 2. 

 

Voertuig/actie Emissiefactor 

NOx 

[gram/KWh] 

Vermogen 

[KW] 

Gemiddelde 

belasting 

Duur 

[uren] 

Emissie NOx 

bouwperiode 

[kg/jr] 

Heistelling (>2011) 3,8 220 50% 16 6,69 

Graafmachine (>2011) 2,9 100 60% 45 7,83 

Schovel (>2011) 3,6 125 50% 10 2,25 

Hijskraan (>2011) 3,6 45 50% 16 1,30 

Betonpomp (>2011) 3,8 175 50% 5 1,66 

Betonwagen Vervoer beton 1 per dag - 4 ritten  

Vrachtwagen 

(combinatie) 

Vervoer, allerlei 1 per dag - 182 ritten 0,3 

Personenauto/bestelbus Vervoer 

werknemers 

2 per dag - 390 ritten 0,2 

Totaal plan     20,23 

Tabel 2: Berekening emissie NOx per bron tijdens de aanlegfase van het plan 
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De route die het bouwverkeer rijdt tussen de planlocatie en de Provincialeweg Oost N327 leidt via de 

Parallelweg en de Rijksstraatweg. De lengte van deze route is circa 369 meter. Vanaf de rotonde van de 

Rijksstraatweg en de N327 mengt het bouwverkeer zich in het reguliere wegverkeer. 

 

Emissiebronnen gebruiksfase 

Omdat het bedrijfsgebouw niet zal worden aangesloten op het gasnet zal er geen sprake zijn van 

uitstoot van stikstof als gevolg van de verwarming van het gebouw. Tijdens de gebruiksfase van het 

bedrijf(sgebouw) is wel sprake van een verkeersaantrekkende werking van de planlocatie. Uitgangspunt 

is dat wordt gereden met personenauto's op diesel en/of benzine. Er is sprake van verkeer van 

personenauto's door personeel en bezoekers en van vrachtverkeer voor de bevoorrading. 

 

De verkeersgeneratie van de nieuwe Welkoop is vastgesteld middels verkeerskundig onderzoek. Het 

verkeerskundig onderzoek voor de nieuwe Welkoop in Geldermalsen is uitgevoerd door BuroDB en 

beschreven in het rapport met kenmerk RPT19160753-03 d.d. 11 februari 2019. 

 

Uit dat onderzoek volgt dat de planlocatie met Welkoop tijdens de gebruiksfase een gemiddelde 

verkeersaantrekkende werking heeft van 500 autoritten per etmaal en een maximale verkeersgeneratie 

van 700 autoritten per etmaal. Bij dit onderzoek is uitgegaan van het berekende maximum. 

 

Van het aan de Welkoop gebonden verkeer rijdt circa 75 procent van en naar de N327 (noordelijke 

richting) en circa 25 procent van en naar zuidelijke richting. Het Welkoop gebonden verkeer op de 

Rijksstraatweg mengt zicht in het reguliere verkeer vanaf de aansluiting met de N327 en met de 

Verlengde Bredestraat. 

 

Bovenop deze verkeersaantrekkende werking is een aparte hoeveelheid vrachtverkeer gesteld voor de 

bevoorrading van de winkel. Uitgegaan is van 200 (grote) vrachtwagens per jaar. 

 

Uit de AERIUS Calculator volgt dat de NOx emissie van het plangebonden verkeer circa 37,2 kg per jaar 

bedraagt. 

 

Emissiewaarden Stikstof 

Bij het uitvoeren van de berekeningen is, waar nodig, uitgegaan van de door het RIVM opgestelde 

emissiewaarden. Deze waarden dateren van 5 juli 2018. De gehanteerde emissiewaarden behoren bij de 

AERIUS Calculator en zijn daarin toegepast.  

 

 

Onderzoek stikstofdepositie 

Met behulp van de AERIUS Calculator (versie 16 september 2019) is de emissie en depositie van stikstof 

van de planlocatie in de plansituatie berekend. Bij de berekeningen is uitgegaan van het maatgevende 

jaar 2019 (worst case). 

 

Aanlegfase 

De emissiebronnen van de aanlegfase zijn in de AERIUS Calculator ingevoerd. Door AERIUS zijn binnen 

een straal van 20 kilometer vanaf de planlocatie vier rekenpunten bij Natura 2000-gebieden 

gegenereerd. In figuur 6 is een schermweergave uit de AERIUS Calculator van de aanlegfase 

weergegeven. Hierin zijn de verschillende emissiebronnen en rekenpunten weergegeven.  

 

Een overzicht van de rekenpunten is opgenomen in tabel 3.  
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Figuur 6: Emissiebronnen AERIUS Calculator in de aanlegfase van het plan 

 

 

Rekenpunt Locatie Afstand tot planlocatie 

A Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (15 km) 15 km 

B Kolland & Overlangbroek (13 km) 13 km 

C Lingegebied & Diefdijk-Zuid (11 km) 11 km 

D Rijntakken (5 km) 5 km 

Tabel 3: Overzicht rekenpunten AERIUS Calculator 

 

 

In bijlage 2 zijn de berekeningsresultaten van de AERIUS Calculator voor de aanlegfase van het plan 

opgenomen. Uit de met de AERIUS Calculator uitgevoerde berekeningen volgt dat er ten gevolge van de 

planlocatie in de aanlegfase geen sprake is van een relevante bijdrage (depositie van NOx) in omliggende 

Natura 2000-gebieden. De maximale depositie bedraagt (afgerond) 0,00 mol/ha/jaar. 

 

Gebruiksfase 

De emissiebronnen van de gebruiksfase zijn ook in de AERIUS Calculator ingevoerd. Voor dezelfde vier 

rekenpunten binnen een straal van 20 kilometer vanaf de planlocatie zijn de berekeningen uitgevoerd. 

De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in de rapportage van bijlage 3 van dit rapport. 

 

Uit de resultaten volgt dat ook tijdens de gebruiksfase geen sprake is van een significante bijdrage aan 

stikstofdepositie door het plan. De maximale depositie van stikstof bedraagt 0,00 mol/ha/jaar. 
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Conclusie 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek stikstofdepositie kan worden gesteld dat het plan zowel in de 

aanlegfase als in de gebruiksfase niet leidt tot nadelige effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden. Hiermee kan worden geconcludeerd dat de beoogde situatie in de aanlegfase en de 

gebruiksfase geen significant nadelige gevolgen met betrekking tot het aspect verzuring op Natura 2000-

gebieden veroorzaakt. Uit de voortoets blijkt dat voor het plan geen vergunning op grond van de Wet 

natuurbescherming nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1:  
 

Uitgangspunten AERIUS-berekening Aanlegfase plan 
 



Soort werktuig Effectieve werk- Vermogen Verbruik soort 

draai uren brandstof

Heistelling 16 diesel
Kraan (graafwerk) 45 diesel
Schovel 10 diesel
Kraan (hijswerk) 16 Blauwe diesel Zie extra bijklage die we ontvangen heen van het kraanbedrijf
Betonpomp 5 diesel

Transporten

Transport aan-afvoer materiaal/materieel 91 transporten diesel Betreft alle transporten vanaf start tot oplevering voor aanvoer materiaal-materieel
Lichte voertuigen 195 transporten diesel transport eigen personeel en onderaannemers

helft transport vanaf bouwbedrijf andere helf onderaannemers.

Werklocatie:
Parallelweg 
Geldermalsen

Bouwbedrijf:
J.C. van Kessel
Tielerweg 19
4191 NE  Geldermalsen

Benodigde werktijd is 18 weken van 5 werkdagen van 8uur



Bijlage 2:  
 

Resultaten AERIUS Calculator Aanlegfase plan 
 



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: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RcMpczsW1FMc (18 december 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BuroDB Parallelweg, 8141 NP GELDERMALSEN

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Welkoop Geldermalsen RcMpczsW1FMc

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 december 2019, 00:31 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 20,28 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 Nieuwbouw filiaal Welkoop

Aanlegfase

RcMpczsW1FMc (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer bouw
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouw
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 19,73 kg/j

RcMpczsW1FMc (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeer bouw
Locatie (X,Y) 148218, 431613
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 195,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

195,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 186,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouw
Locatie (X,Y) 148121, 431604
NOx 19,73 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx 6,69 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 7,83 kg/j

AFW Schovel 4,0 4,0 0,0 NOx 2,25 kg/j

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx 1,30 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx 1,66 kg/j

RcMpczsW1FMc (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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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 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RcMpczsW1FMc (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 3:  
 

Resultaten AERIUS Calculator Gebruiksfase plan 
 



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: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RakStzNpsvkN (18 december 2019)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BuroDB Parallelweg, 4191 NP GELDERMALSEN

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Welkoop Geldermalsen RakStzNpsvkN

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

18 december 2019, 00:34 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 37,21 kg/j

NH3 2,26 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Filiaal Welkoop

Gebruiksfase

RakStzNpsvkN (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer plan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 12,30 kg/j

verkeer plan
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,51 kg/j 24,91 kg/j

RakStzNpsvkN (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam verkeer plan
Locatie (X,Y) 148198, 431454
NOx 12,30 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 175,0 / etmaal NOx
NH3

12,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam verkeer plan
Locatie (X,Y) 148216, 431612
NOx 24,91 kg/j
NH3 1,51 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 525,0 / etmaal NOx
NH3

24,58 kg/j
1,50 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RakStzNpsvkN (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 4/5



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 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RakStzNpsvkN (18 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Samenvatting 

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect b.v. in november 2018 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied op de hoek van de Rijksstraatweg-Parallelweg in 

Geldermalsen (gemeente West Betuwe). De aanleiding van het onderzoek is de bouw van een 

Welkoop ter plaatse. Het archeologische onderzoek vindt plaats in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure. 

 

Vanuit het vigerende bestemmingsplan Geldermalsen woongebied 2011 (2013) heeft het plangebied 

een archeologische verwachtingswaarde (‘dubbelbestemming waarde-archeologie 2’). Gezien de 

omvang van de voorgenomen bodemingrepen kan deze archeologische waarde met de geplande 

ingrepen worden aangetast. Hierom is archeologisch vooronderzoek nodig om inzicht te krijgen of en 

in hoeverre de werkzaamheden van invloed zijn op de archeologische waarde in het plangebied. In dit 

rapport worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven op basis waarvan de gemeenten een 

selectiebesluit kunnen nemen. 

 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat het plangebied waarschijnlijk in een crevassegeul ligt, gezien de 

aanwezigheid van grove beddingsafzettingen binnen 2,0  m -Mv, waarop zich een sterk gebrokt 

heterogeen pakket bevindt. De ligging van het plangebied in een geul maakt dat het onaantrekkelijk is 

geweest voor bewoning en er geen sprake is van een archeologisch relevant niveau in de top van de 

afzettingen. De top van de afzettingen lijkt bovendien in een beperkte mate verstoord te zijn geraakt 

door het gebruik van het plangebied als een boomgaard, evenals het hiermee gepaard gaande rooien 

van bomen Daarom is de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden naar een 

lage verwachting bij te stellen.  

Advies 

In het plangebied is sprake van een lage verwachting op het aantreffen van intacte archeologische 

waarden. Wij adviseren daarom om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 

ontwikkelingen, de bouw van een nieuwe winkel. Mochten er tijdens de bouwwerkzaamheden 

onverhoopt toch archeologische vondsten worden aangetroffen, dan willen we de initiatiefnemer en 

de uitvoerder van de werkzaamheden graag wijzen op de wettelijke plicht dergelijke toevalsvondsten 

direct te melden bij het bevoegd gezag, de RCE en gemeente West Betuwe (Erfgoedwet 2016, artikel 

5:10) 

Het bovenstaande vormt een advies. Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente West Betuwe, om op 

basis van de resultaten van dit onderzoek een besluit te nemen over de daadwerkelijke omgang met 

potentiële archeologische waarden in het plangebied. Dit besluit kan en mag afwijken van hetgeen is 

geadviseerd door Transect.  
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1. Aanleiding 

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect b.v. 1 in november 2018 een archeologisch 

vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied op de hoek van de Rijksstraatweg-Parallelweg in 

Geldermalsen (gemeente West Betuwe). De aanleiding van het onderzoek is de bouw van een 

Welkoop ter plaatse. Het archeologische onderzoek vindt plaats in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure. 

Vanuit het vigerende bestemmingsplan Geldermalsen woongebied 2011 (2013) heeft het plangebied 

een archeologische verwachtingswaarde (‘dubbelbestemming waarde-archeologie 2’). Gezien de 

omvang van de voorgenomen bodemingrepen kan deze archeologische waarde met de geplande 

ingrepen worden aangetast. Hierom is archeologisch vooronderzoek nodig om inzicht te krijgen of en 

in hoeverre de werkzaamheden van invloed zijn op de archeologische waarde in het plangebied. In dit 

rapport worden de resultaten van het vooronderzoek beschreven op basis waarvan de gemeenten een 

selectiebesluit kunnen nemen. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA), versie 4.1. 

  

                                                                 
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 

middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 

archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase.  

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 

verwachting. Aan de hand van beschikbare informatie over de archeologie, cultuurhistorie, 

geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik binnen en rondom het plangebied, wordt de kans 

bepaald dat binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder 

andere het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve 

Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische 

informatie is verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de 

opbouw en ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar 

geologisch-geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Tevens is in juli 2019 contact opgenomen 

met de heemkundekring West Betuwe, hierop is ten tijde van het definitief maken van dit rapport nog 

geen reactie ontvangen. Waar mogelijk is in dit rapport gewerkt conform de richtlijnen van de ODR 

(Stiller en Van Oort, 2018). 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 

gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 

bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 

landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 

een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 

was voor de mens. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een 

booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 

volgende vragen: 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren 

in laag, middelhoog en hoog? 

 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 

de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 

kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 

de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden.  

Het onderzoek is uitgevoerd conform protocollen 4002 (bureauonderzoek) en 4003 (inventariserend 

veldonderzoek) van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Plaats Geldermalsen 

Toponiem Rijksstraatweg en Parallelweg 

Gemeente West Betuwe 

Provincie Gelderland 

Kaartblad 39C 

Perceelnummer(s) H3413, H1691 (gedeeltelijk), H1163 (gedeeltelijk) 

Centrumcoördinaat 148.098/431.623 

Oppervlakte Ca. 5600 m2 

 

Binnen het archeologisch onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het 

onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarbinnen de bodemingrepen worden uitgevoerd. 

Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende gebied, in een 

straal van circa 500 m, dat bij het onderzoek wordt betrokken om tot een beter inzicht te komen in de 

landschappelijke, archeologische en (cultuur)historische situatie in het plangebied.  

Het plangebied bevindt zich op de hoek van de Rijksstraatweg en Parallelweg in Geldermalsen 

(gemeente West Betuwe). De percelen staan kadastraal bekend als H3413, H1691 (gedeeltelijk) en 

H1163 (gedeeltelijk). De grenzen van het plangebied worden aan de oost- en zuidzijde gevormd door 

de kadastrale grenzen met de aangrenzende percelen. Aan de noord – en westzijde wordt deze 

bepaald door de begrenzing van de voorgenomen ingrepen. De totale oppervlakte van het plangebied 

is ongeveer 5600 m2. Het plangebied is in gebruik als weiland en boomgaard. De ligging van het 

plangebied is weergegeven in figuur 1 en bijlage 2. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart. Bron topografische kaart: PDOK. 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Planvorming  Welkoop, parkeerplaats, wadi 

Aard bodemverstoringen Graafwerkzaamheden, bomen rooien 

Verstoringsoppervlakte Ca. 5.300 m2 

Verstoringsdiepte Vermoedelijk ca. 80 cm –Mv, plaatselijk dieper 

 

Binnen het plangebied wordt een Welkoop gerealiseerd (bijlage 3). De winkel beslaat ongeveer 1000 

m2. Naast de winkel komt een buitenverkoop en een magazijn (totaal ca. 950 m2). Voor de bebouwing 

wordt de bodem vermoedelijk tot 80 cm – Mv ontgraven. Aan de westzijde van de winkel wordt een 

parkeerplaats gerealiseerd (ca. 2200 m2). Hoe diep de bodem hiervoor ontgraven wordt is in het 

huidige stadium van de plannen nog niet bekend. Tevens worden kabels en leidingen aangelegd, 

waarvan de ontgravingsdiepte en locatie thans nog niet bekend is. Aan de oostzijde van het 

plangebied wordt een wadi aangelegd met taluds (ca. 1000 m2). De wadi moet minimaal 0,4 m diep 

worden. Ook worden bomen geplant.  
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Bestemmingsplanwijziging 

Beleidskader Bestemmingsplan Geldermalsen 2011 (2013) 

Onderzoeksgrens > 500 m2 en dieper dan 30 cm –mv. 

 

In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 

ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 

het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 

een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 

Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 

moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 is het behoud 

en beheer van het Nederlandse erfgoed geregeld door één integrale Erfgoedwet. De omgang met 

archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die (naar 

verwachting) in 2021 in werking zal treden. 

Het archeologiebeleid inzake het plangebied is vastgelegd in het bestemmingsplan Geldermalsen 2011 

(2013). Hierop heeft het plangebied een dubbelbestemming ‘waarde-archeologie 2’. Deze 

dubbelbestemming is gebaseerd op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart van de 

voormalige gemeente Geldermalsen (thans West Betuwe; bijlage 4), waarop het plangebied een hoge 

archeologische verwachting heeft. Ter plaatse van de dubbelbestemming in het plangebied geldt een 

archeologische onderzoeksplicht bij bodemingrepen dieper dan 30 cm –Mv over een oppervlakte 

groter dan 500 m2. Dit geldt zowel voor bouwwerken als voor het afgraven van de bodem voor overige 

werkzaamheden, de aanleg van parkeerplaatsen en het rooien van bomen waarbij de stobben ook 

worden verwijderd. 
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Geologie Formatie van Echteld/Formatie van Nieuwkoop; rivierklei en –

zand met inschakelingen van veen 

Geomorfologie Rivieroeverwal (kaartcode 3K25) 

Maaiveldhoogte Ca. 3.2 m NAP 

Bodem Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei 

Grondwatertrap VI 

 

Landschap 

Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van de Betuwe en maakt deel uit maakt van het Midden-

Nederlandse rivierengebied  (Berendsen, 2005). Landschappelijk ligt het plangebied aan de zuidkant 

van het oude, pleistocene rivierdal van de Rijn, dat zich tussen circa 40.000 en 20.000 jaar geleden 

heeft kunnen vormen (Cohen et al., 2012). Toentertijd lag er een brede riviervlakte, waarbinnen de 

riviergeulen in een verwilderd (‘vlechtend’) patroon verspreid lagen. Door de riviergeulen werd in het 

dal grof zand en grind afgezet, dat geologisch gezien wordt gerekend tot het Formatie van Kreftenheije 

(De Mulder et al., 2003). De aanwezigheid van grof zand en grind wijst op hoge stroomsnelheden en 

sterke variaties in de (piek)afvoer (als gevolg van grote hoeveelheden (smelt)water). Op andere 

momenten lag de bedding van de riviervlakte langere perioden droog. 

Vanaf 15.000 jaar geleden begon dit beeld enigszins te veranderen aangezien toen het klimaat 

geleidelijk begon te verbeteren. In eerste instantie was sprake van enkele relatief kortdurende 

warmere perioden (respectievelijk het Bølling- en Allerød-interstadiaal, circa 13.000 tot 12.000 jaar 

geleden en 11.500 tot 11.000 jaar geleden). Gedurende deze oplevingen nam de vegetatie toe en 

werd de afvoer van rivierwater beter verdeeld. De riviergeulen begonnen te kronkelen (meanderen) 

en sneden zich in de riviervlakte in, waardoor langzamerhand een “getrapt” rivierdal ontstond. In het 

dal werd tijdens overstromingen zogenaamd ‘Hochflutlehm’ afgezet, ook wel bekend als het 

Laagpakket van Wijchen (De Mulder et al., 2003; Bennema en Pons, 1952). Pas vanaf circa 10.000 jaar 

geleden, in het Holoceen, zetten de verbeterde klimaatomstandigheden definitief door, waardoor de 

toenemende vegetatie de verstuivingen van rivierzand aan banden legde en de oevers van de rivieren 

door de alsmaar kleiner wordende verschillen in afvoer zich stabiliseerden. Door de stabiele oevers 

traden de rivieren alleen nog bij hoogwater buiten de oevers. De klei die bij hoogwater buiten de 

rivieren werd afgezet wordt eveneens gerekend tot het Laagpakket van Wijchen. 

De zich insnijdende meanderende rivieren gingen onder invloed van een voortdurend stijgende 

zeespiegel in het Holoceen over in accumulerende meanderende rivieren, die meermalen hun loop 

verlegden en daardoor verschillende stroomgordels ontwikkelden. Hierdoor vond in het grootste deel 

van het rivierengebied afzetting plaats van zand (beddingafzettingen), zandige klei (oeverafzettingen) 

en zware klei (komafzettingen), die werden afgewisseld door veen. Daarbij werden de oudere 

afzettingen door jongere begraven. Het moment waarop dit optreedt, hangt af van de ligging van de 

zogenaamde terrassenkruising (Stouthamer et al., 2015). De terrassenkruising is het punt waarop de 

netto insnijding overgaat in een netto accumulatie van sediment (Berendsen, 2005). De ligging van dit 

punt ligt niet vast maar is afhankelijk van het debiet, de sedimentlast van een rivier en de stijging c.q. 

daling van de zeespiegel. Stouthamer et al.,(2015) vermoeden dat de terrassenkruising rond 4.000 v. 

Chr. in de omgeving van Tiel heeft gelegen (Neolithicum). Daarna raakten de Laat-Pleistocene en 

Vroeg-Holocene afzettingen afgedekt met holocene rivierafzettingen en kon het oude 

rivierenlandschap verdrinken, wanneer ze verder van een rivier verwijderd lagen. Op die punten trad 

door de aanhoudende stijging van het grondwater op grote schaal veenvorming op. 
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Stroomgordels en zanddiepte 

Volgens Cohen et al., (2012) zijn binnen het plangebied drie stroomgordels actief geweest, namelijk de 

Deil stroomgordel (4607-4227 cal BC), de Esterweg stroomgordel (3632-2206 cal BC) en de Meteren 

stroomgordel (1112-381 cal BC; bijlage 5). De Deil en Esterweg stroomgordel waren dus actief in het 

Neolithicum en de Meteren stroomgordel in de periode Bronstijd-IJzertijd. Op de Deil stroomgordel 

zijn volgens Cohen et al., (2012) vondsten uit de Bronstijd en IJzertijd bekend. Op de Esterweg 

stroomgordel zijn vooralsnog geen archeologische sporen aangetroffen. De oudste archeologische 

sporen op de Meteren stroomgordel stammen uit de Bronstijd, maar ook zijn sporen uit de Midden-

IJzertijd en vele sporen uit de Romeinse Tijd aangetroffen, evenals sporen uit de Middeleeuwen. De 

sporen uit de Bronstijd zijn volgens Cohen et al, (2012) vermoedelijk afkomstig van erosieresten van 

een onderliggende, oudere stroomgordel. In dit geval zal dat dus vermoedelijk gaan om de Deil 

stroomgordel. De Meteren stroomgordel heeft volgens Cohen et al., (2012) drie niveaus van 

oeverafzettingen, waarbij de oudste oeverafzettingen direct op de pleistocene ondergrond liggen. 

Volgens de zanddieptekaart van Cohen et al., (2009) ligt de top van het beddingzand van de Meteren 

stroomgordel binnen het plangebied tussen 1,5 en 2 m -Mv. De top van het Pleistoceen ligt volgens 

dezelfde kaart in de omgeving van het plangebied tussen 6 en 7 m –Mv. Volgens de Top 

Pleistoceenkaart van Cohen et al., (2012) ligt dit rond -4 en -2 m NAP. Gezien de maaiveldhoogte van 

ongeveer 3,2 m NAP in het plangebied, komt dit goed met elkaar overeen. 

Ter plaatse van het plangebied zijn dus beddingafzettingen te verwachten van de Meteren 

stroomgordel, maar ook oever- en geulafzettingen. Beide laatstgenoemde afzettingen bestaan uit 

zandige klei. Oevers ontstaan direct aan een rivier en konden onder invloed van variaties in 

waterstanden in de geul opslibben tot relatief hoger gelegen wallen. Archeologisch gezien vormen de 

oeverwallen van een rivier en de hoger gelegen delen van een crevasse een aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor (pre-)historische samenlevingen. Dit heeft mede te maken met de relatief hogere 

ligging in het landschap en de nabijheid van transportmogelijkheden en vis- en vers drinkwater. Ook 

op het moment dat een rivier inactief geworden is, blijft deze als hoger gelegen ruggen in het 

landschap achter. Dit biedt eveneens mogelijkheden voor bewoning in het over het algemeen vochtig 

en laag gelegen rivierenlandschap. 

Geomorfologie en maaiveldhoogte 

Volgens de geomorfologische kaart is binnen het plangebied een rivieroeverwal aanwezig (kaartcode 

3K25; bijlage 6). Door differentiële klink zijn de stroomgordels grotendeels thans nog aan het maaiveld 

herkenbaar door hun hogere ligging van het maaiveld. In het zuiden van het plangebied zou volgens 

deze kaart een dijk aanwezig zijn. Dit is gezien het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) echter 

niet het geval; deze ‘dijk’ slaat op het hoger gelegen spoorwegtalud dat ten zuiden van het plangebied 

aanwezig is (bijlage 7). 

De maaiveldhoogte binnen het plangebied is ongeveer 3,2 m NAP (bijlage 7). Direct ten noordwesten 

van het plangebied loopt de maaiveldhoogte op naar 3,6 m NAP. De verhoging van het maaiveld is 

zuidwest-noordoost georiënteerd en hangt mogelijk samen met een crevasse in de ondergrond (zie 

hoofdstuk 7). Binnen het plangebied zijn geen aanwijzingen voor afgravingen op basis van het AHN. 

Bodem 

Binnen het plangebied komen kalkhoudende poldervaaggronden gevormd in zware zavel en lichte klei 

voor (kaartcode Rn95A-VI; bijlage 8). Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, door oxidatie 

rood-gevlekte ondergrond, die niet slap is. Daarbij worden ze gekenmerkt door een grijze humusarme 

bovengrond . Poldervaaggronden zijn wijd verbreid en komen over het algemeen veel in westelijk 

Nederland voor (De Bakker en Schelling, 1989). In een poldervaaggrond kunnen echter ook begraven 

bodemniveaus aanwezig zijn – zogenaamde vegetatiehorizonten – die een indicatie vormen voor 

oudere bodemvorming. Een dergelijk niveau heeft zich in het rivierengebied kunnen vormen op het 
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moment dat er sprake was van een verminderde afvoer en door een afgenomen opslibbing van 

sediment. Hierdoor trad begroeiing op en kon zich een humeus niveau vormen. In nattere gebieden 

ontstond een laklaag. Op het moment dat er sprake was van een toename in rivierafvoer raakte dit 

niveau begraven. Een vegetatiehorizont kenmerkt zich door een licht tot matig humeuze kleilaag in de 

bodem.  

Grondwatertrap 

De grondwatertrap is een maat voor de vochttoestand in de bodem. Informatie hieromtrent is vanuit 

archeologische optiek met name relevant met betrekking tot het bepalen van een verwachte mate van 

conservering van eventuele archeologische resten in het plangebied. Boven de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) vinden schommelingen in grondwaterstanden plaats, waardoor onverbrande 

organische resten (zoals hout, leer en bot) door oxidatie kunnen zijn aangetast. Anorganische 

vondsten zoals (vuur)steen en aardewerk kunnen wel bewaard zijn gebleven ondanks deze 

schommelingen. Binnen het plangebied wordt een grondwatertrap van VI verwacht. Dit betekent dat 

de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm –Mv verwacht wordt en de gemiddeld 

laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm –Mv voorkomt. Vanuit archeologisch oogpunt betekent 

dit dat onverbrande organische vondsten binnen 120 cm –Mv vermoedelijk niet bewaard zijn 

gebleven.  
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7. Archeologische waarden en onderzoeken 

Wettelijk beschermde monumenten Nee 

AMK-terreinen  Nee 

Archeologische waarden  • Niet binnen het plangebied 

• In omgeving vondsten uit het Neolithicum, IJzertijd, 
Romeinse Tijd, Late-Middeleeuwen 

 

Archeologische verwachting 

Op de gemeentelijke beleidskaart heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting door de 

ligging op de Meteren stroomgordel (bijlage 4). Het plangebied heeft volgens het centraal 

archeologisch informatiesysteem (Archis3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen 

archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet opgenomen op de Archeologische 

MonumentenKaart (AMK; bijlage 9). 

Bekende waarden 

Binnen het plangebied zijn geen vondsten bekend. In de omgeving van het plangebied zijn wel 

vondsten bekend en terreinen van archeologische waarde aanwezig. Ook zijn verschillende 

onderzoeken in de omgeving uitgevoerd. De publicaties die gezien hun landschappelijke ligging en 

nabijheid het meest relevant zijn voor het archeologische verwachtingsmodel van het onderhavige 

plangebied worden hieronder besproken: 

Terreinen van archeologische waarde 

• Ongeveer 160 m ten noordwesten van het plangebied zijn twee terreinen van archeologische 

waarde aanwezig (AMK-terrein 12609 en 12610; bijlage 9). Het zuidelijke terrein betreft een 

terrein met resten van een prehistorisch urnenveld. Bij de aanleg van de weg die beide terreinen 

van elkaar scheidt zijn Laat-Neolithisch aardewerk, romeins aardewerk en bouwmateriaal 

aangetroffen. In het noordelijke terrein zijn bewoningssporen aangetroffen. 

• Ongeveer 215 m ten zuidwesten van het plangebied is een terrein van hoge archeologische 

waarde aanwezig (AMK-terrein 12.576). Het betreft een terrein met sporen van bewoning uit de 

Vroege-IJzertijd. Ook zijn ongeveer 250 fragmenten aardewerk aangetroffen, waaronder 

besmeten aardewerk en een aantal fragmenten versierd met Kalenderbergversiering, kamstreek 

en vingertop-/nagelindrukken. Tevens werd in een boring op 1,1 m –Mv een vuile laag 

aangetroffen, die houtkool, botfragmenten, verbrand leem, aardewerk en fosfaatvlekken 

bevatten. Plaatselijk is de bodem tot ongeveer 60 cm –Mv verstoord. Het terrein bevindt zich de 

overgang van de Meteren stroomgordel naar een komgebied volgens Cohen et al., (2012). 

 

Vondsten 

In de omgeving van het plangebied zijn op de Meteren stroomgordel deze vondsten gedaan buiten 

bovengenoemde terreinen van archeologische waarde: 

• Ongeveer 325 m ten zuiden van het plangebied, aan de Kalenberg, is een hamerbijl uit het Laat-

Neolithicum-B aangetroffen (vondstmelding 2933701100). 

• Aan de Kalenberg ongeveer 350 m ten zuidwesten van het plangebied zijn fragmenten aardewerk 

aangetroffen uit de periode Neolithicum-IJzertijd (vondstmelding 2984424100). De vondsten zijn 

gedaan tijdens een veldkartering. 

• Tijdens de veldkartering ongeveer 430 m ten zuiden van het plangebied (toponiem: Kalenberg) is 

aardewerk uit de periode Neolithicum-IJzertijd, Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen 

aangetroffen (vondstmelding 2984384100). Tevens zijn een vuursteen bijl en afslag uit 

respectievelijk het Neolithicum en de periode Neolithicum-Bronstijd aangetroffen. 



14 
 

 

Onderzoeken 

• Direct ten noorden van het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding 

2203964100; Kalisvaart, 2008). Geconcludeerd is dat het terrein vermoedelijk tot 2 m –Mv is 

verstoord door het rooien en planten van fruitbomen, de bouw van een woning en een 

fruitopslagplaats. Tevens zou voor het onderzochte gebied een ontgrondingsvergunning zijn 

afgegeven, waardoor eventuele archeologische waarden al verdwenen zijn. 

• Direct ten oosten van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd in verband met de aanleg 

van de rotonde (onderzoeksmelding 2427143100; Hebinck, 2014). Hieruit blijkt dat de bodem in 

het onderzochte gebied nog grotendeels intact is. In het grootse deel van het plangebied zijn 

crevasseafzettingen aanwezig die uit de Bommel stroomgordel afkomstig zijn, die 2,5 km ten 

zuidoosten van het plangebied lag. Deze crevasseafzettingen bestaan uit sterk siltige tot sterk 

zandige klei en vertonen een aflopend profiel. De bedding van de crevasse lag vermoedelijk ten 

noorden van het onderzochte gebied (Hebinck, 2014), De top van de crevasseafzettingen is 

opgenomen in de huidige bouwvoor. Onder de crevasseafzettingen zijn oeverafzettingen en het 

beddingzand van de Meteren stroomgordel aangetroffen. De top van het beddingzand is tussen 

1,65 en 3,8 m –Mv (1,55 tot 0,3 m NAP) aangetroffen, waarbij op de diepste punten vermoedelijk 

sprake is van een kronkelwaardgeul. In de top van de oeverafzettingen zijn geen sporen van 

bodemvorming waargenomen, die op een stilstandsfase in de sedimentatie duiden. Ook zijn in de 

crevasse- en oeverafzettingen geen archeologische indicatoren aangetroffen. De oevers van de 

Meteren stroomgordel waren dus niet aantrekkelijk voor bewoning. In de crevasse worden geen 

archeologische waarden meer verwacht omdat de top al verstoord is. 

• Aan de oostzijde van de Rijksstraatweg, ca. 30 m ten oosten van het plangebied zijn een 

bureauonderzoek (2114167100; Schurmans en Boreel, 2005) en een booronderzoek uitgevoerd 

(2105387100; Hakvoort, 2005). De onderzoeken zijn uitgevoerd in verband met de aanleg van een 

Multifunctioneel Centrum ter plaatse. Op basis van de ligging op de Meteren stroomgordel en 

vondsten uit de omgeving heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting (Schurmans 

en Boreel, 2005). Tijdens het veldonderzoek zijn onder oeverafzettingen de uitlopers van een 

crevasserug aangetroffen. Het aangetroffen zand was middelgrof van textuur, maar ook zijn 

restgeulafzettingen tot 3,7 m –Mv aangetroffen. De crevasserug heeft een oost-west oriëntatie en 

komt vermoedelijk uit de Bommel stroomgordel. De basis van de crevasseafzettingen is niet 

bereikt tijdens het veldonderzoek. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische vondsten 

aangetroffen (Hakvoort, 2005). 

 

Aan de hand van de bovenstaande informatie is te stellen dat de Meteren stroomgordel in de 

omgeving van het plangebied gedurende lange tijd in gebruik is geweest bij de mens (Neolithicum, 

IJzertijd, Romeinse Tijd, Late-Middeleeuwen).Er zijn zowel urnenvelden als nederzettingen 

aangetroffen, maar ook vondsten zoals vuurstenen (hamer)bijlen. Bij deze laatste is niet bekend of 

hier sprake is van een vuursteen-extractiekamp of dat het losse vondsten betreft. Verder blijkt dat in 

de direct omgeving van het plangebied sprake is van een crevasse vanuit de Bommel stroomgordel 

(Late-IJzertijd). De beddingafzettingen van deze crevasse worden op basis van bovenstaande 

onderzoeken grotendeels ten noorden van het onderhavige plangebied verwacht, maar oevers die 

behoren tot de crevasse kunnen wel binnen het plangebied aanwezig zijn. Gezien het AHN is in de 

noordwesthoek van het plangebied mogelijk beddingzand van deze crevasse aanwezig. In de direct 

omgeving zijn op deze crevasse vooralsnog geen vondsten aangetroffen. 
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historisch gebruik Erf, bouwland, boomgaard 

Huidig gebruik Weiland en boomgaard 

Bekende verstoringen Boomgaard 

 

Historische situatie 

Het plangebied maakte lange tijd deel uit van het buitengebied van Geldermalsen en Meteren. De 

oudst geraadpleegde kaart is de Tiendkaart van Geldermalsen van het Capittel van St. Marie te Utrecht 

uit 1714. Hierop is het plangebied onbebouwd. Op het Kadastrale Minuutplan uit 1811-1832 is de 

verkaveling nog hetzelfde als in 1714 (figuur 2). Het plangebied grenst aan ‘de Weg van Bommel naar 

Geldermalsen.’ Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafelen is het plangebied in die tijd in gebruik 

als bouwland. Het toponiem in de omgeving is ‘Kalenberg’, wat erop duidt dat het plangebied 

vermoedelijk iets hoger dan de omgeving lag. Dit hangt zeer waarschijnlijk weer samen met de 

aanwezigheid van oeverafzettingen van rivieren in de ondergrond. Tussen 1893 en 1899 is de spoorlijn 

ten zuiden van het plangebied aangelegd (figuur 3). Rond 1900 maakt het plangebied deel uit van een 

erf genaamd Leeuwenstein en is in het oosten van het plangebied een boomgaard aanwezig (figuur 3). 

Tussen 1900 en 1925 wordt het noorden van het plangebied weer in gebruik genomen als bouwland 

en het zuiden als boomgaard (figuur 4) bij het ten noorden gelegen erf. Binnen het plangebied zijn 

samenhangend met dit erf een boomgaard en akkerland aanwezig, mogelijk vergezeld van wat 

watergangen. De naam van het erf wordt later overgedragen op een naastgelegen multidisciplinair 

bedrijf, dat tegenwoordig nog steeds bestaat, hoewel het toponiem in de jaren ’80 richting het westen 

verschuift op kaarten. Rond 1980 verdwijnen een aantal kavelsloten in het plangebied (figuur 5). In 

2015 is het plangebied nog in gebruik als boomgaard (figuur 6). 

Binnen het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Bovengrondse bouwhistorische waarden worden 

dan ook niet verwacht. 

Huidig gebruik en bodemverstoringen 

Het plangebied is grotendeels in gebruik als weiland. In het noorden van het plangebied staat een 

boomgaard.De volgende bodemverstoringen zijn binnen het plangebied te verwachten: 

• Binnen het plangebied is een boomgaard aanwezig geweest. Met het rooien van de bomen kan de 

bodem verstoord zijn, maar tot op welke diepte is niet bekend. 

• Volgens het BodemloketTM hebben binnen het plangebied geen milieukundige onderzoeken 

plaatsgevonden. Binnen het plangebied heeft dus geen sanering plaatsgevonden waarbij de 

bodem verstoord kan zijn geraakt. 

• Op basis van het AHN zijn er geen aanwijzingen voor vergravingen binnen het plangebied. 
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Figuur 2. Het plangebied (rood omlijnd) op de kadastrale minuutkaart uit 

1811-1832. Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

Figuur 3. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1900. Bron: topotijdreis.nl 
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 Figuur 5. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1980. Bron: topotijdreis.nl. 

Figuur 4. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

1925. Bron: topotijdreis.nl. 
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Figuur 6. Het plangebied (rood omlijnd) op een topografische kaart uit 

2015. Bron: topotijdreis.nl. 
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9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Neolithicum-Middeleeuwen 

Complextypen Kampementen, nederzettingen, grafvelden, sporen van 

landgebruik 

Stratigrafische positie In de top van de crevasse-/oeverafzettingen 

Diepteligging Vermoedelijk vanaf 30 cm –Mv, maar ook rond 1,1 -Mv 

 

Archeologische verwachting 

In de ondergrond van het plangebied liggen oever- en beddingafzettingen begraven die afkomstig zijn 

van de Meteren stroomrug (Cohen et al., 2012). De stroomrug vormde langdurig een hoog gelegen 

plek in het landschap, waardoor deze tot in de Late-Middeleeuwen aantrekkelijk voor bewoning was. 

Op de oevers van deze rivier zijn in de omgeving vondsten bekend uit het Neolithicum, de IJzertijd, 

Romeinse Tijd en Late-Middeleeuwen. Mogelijk zijn deze oeverafzettingen begraven onder crevasse-

afzettingen van de Bommel (Late-IJzertijd), aangezien deze direct ten zuidoosten en oosten van het 

plangebied ook zijn aangetroffen. Tevens is op het AHN een hoger gelegen rug te zien in het 

noordwesten van het plangebied, die vermoedelijk te relateren is aan deze crevasse in de ondergrond. 

Op basis van bovenstaande informatie kent het plangebied een hoge archeologische verwachting op 

de aanwezigheid van archeologische waarden uit de periode Neolithicum-Late-Middeleeuwen. Voor 

wat betreft de Nieuwe tijd geldt een lage archeologische verwachting. Er is op historisch 

kaartmateriaal geen historische bebouwing aanwezig in de 18e en 19e eeuw. Zodoende bestaat het 

vermoeden dat de kans op oudere bebouwingsresten tot in de 16e eeuw toe laag is. 

Stratigrafische positie 

Het archeologisch niveau begint al direct onder de bouwvoor en wordt gevormd door de eventueel 

aanwezige crevasseafzettingen van de Esterweg stroomgordel. Tevens worden in de ondergrond 

oeverafzettingen van de Meteren stroomgordel verwacht. Deze kunnen direct onder de crevasse-

afzettingen aanwezig zijn. Het beddingzand van de Meteren stroomgordel wordt rond 1,6 m –Mv 

verwacht, waarboven de oeverafzettingen verwacht worden. De diepteligging van de top van de 

oeverafzettingen is vooralsnog niet bekend. Wel zijn is in de omgeving rond 1,1 m –Mv een cultuurlaag 

in de oeverafzettingen aangetroffen.  De aanwezigheid van donker gekleurde cultuurlagen in de top 

van de oeverafzettingen is indicatief voor zowel de aanwezigheid en diepteligging van archeologische 

resten als de mate van intactheid ervan. 

Complextypen en aanwezigheid 

In het plangebied worden kampementen (Neolithicum), nederzettingsterreinen, sporen van 

landgebruik en grafvelden verwacht. Nederzettingsterreinen in het rivierengebied zouden zich kunnen 

kenmerken door een cultuurlaag of dichte vondstenstrooiing (aardewerk, (vuur)steen, metaal, bot), 

hetgeen met name te danken is aan de lengte van de bewoningsduur van bewoning op een bepaalde 

plek. In een vochtige omgeving als die van het rivierengebied was de bewegingsruimte voor 

nederzettingen namelijk niet al te groot, waardoor bewoning vaak geconcentreerd bleef op vaste 

plekken. Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook grafvelden) zich juist kenmerken 

door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere mate door de aanwezigheid van 

vondstmateriaal. Derhalve kan over de aanwezigheid van laatstgenoemde complexen enkel uitspraken 

gedaan worden op basis van de mate van intactheid van de bodem. Deze is naar verwachting in delen 

van het plangebied door het rooien van de boomgaard aangetast, maar in hoeverre daardoor 

eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen zijn, is niet bekend. De bodemopbouw in het 

plangebied dient hierom met behulp van veldonderzoek te worden getoetst.  
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoekstrategie Verkennend booronderzoek 

Aantal boringen 5 

Type boor Edelmanboor 

Boordiameter 7 cm 

Maximale boordiepte 200 cm -Mv 

 
Werkwijze 

Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 

het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn gebruikt om de mate van intactheid van de bodem te 

bepalen, inzicht te krijgen in de bodemopbouw en de exacte landschappelijke ligging van het 

plangebied. In totaal zijn in het plangebied vijf boringen gezet (boring 1-5). 

De boringen zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, tot 

een diepte van maximaal 200 cm -Mv. De opgeboorde monsters zijn handmatig verbrokkeld, 

versneden en doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 

baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). De boringen zijn gefotografeerd, waarna ze zijn 

beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008). Deze foto’s en beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 11 en 12. De boringen zijn zo 

gelijkmatig mogelijk verdeeld in het plangebied. De ligging van de boringen is opgenomen in bijlage 10. 

De hoogteligging ten opzichte van NAP van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN; bijlage 7). 

Veldwaarnemingen 
Het maaiveld binnen het plangebied oogt zeer hobbelig, waarbij verschillen in maaiveldhoogte door 

kuilen en afwateringsgeulen zichtbaar zijn. Deze kuilen zijn mogelijk ontstaan door het rooien van een 

boomgaard, zoals deze direct ten noorden van het plangebied nog te zien is. In het gehele plangebied 

ligt tussen het gras een groot aantal doppen van walnoten, wat de aanname van een gerooide 

boomgaard ondersteund. Door de lengte van het gras is het niet mogelijk archeologische waarden 

waar te nemen aan maaiveld. Een impressie van het plangebied is weergegeven in figuur 7.  

 

  

Figuur 7. Impressie van het plangebied.  
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Lithologie en bodemopbouw 

• Bouwvoor 
  Tot een diepte van 25-45 cm -Mv is een pakket sterk zandige klei aangetroffen, waarin een grote 

hoeveelheid wortels en humeus materiaal aanwezig is. Dit betreft de moderne bouwvoor, 

waarschijnlijk deels ontstaan door een gebruik als boomgaa 

• Crevasseafzettingen 
Vanaf 25-45 cm -Mv is een pakket crevasseafzettingen aangetroffen, gekenmerkt door sterk 

verschillende sedimenten. Er is onder andere sprake van sterk zandige klei, sterk siltige klei, 

matig siltig zand en zwak zandige klei. Hoewel binnen dit pakket verschillende lagen zichtbaar 

zijn, zijn in alle lagen ook brokken anderssoortig sediment aanwezig. Het geheel maakt daardoor 

een sterk gebrokte indruk. In de top van de afzettingen is sprake van een grote hoeveelheid 

intact wortelmateriaal en humeuze brokken, het gevolg van bioturbatie door het gebruik als 

boomgaard.  

Alle boringen zijn geëindigd in een pakket matig grof, sterk roestig zand, dat relatief minder 

kleibrokken bevat dan de bovenliggende zandpakketten. Dit betreft waarschijnlijk de basis van de 

crevasse. In het gehele bodemprofiel zijn overigens zowel sterk roestige als zeer roestarme 

brokken klei en zand aanwezig, wat een aanvullende aanwijzing is voor het sterk energetische 

karakter van een crevasse. Alle boringen zijn gestaakt in de bedding van de crevasse op een 

diepte van 180-200 cm -Mv. Vanaf deze diepte liep het sediment uit de boor onder invloed van 

het grondwater. 

Archeologische indicatoren 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Opgemerkt moet 

worden dat het opsporen van indicatoren niet het hoofddoel van dit onderzoek is geweest. Het 

opsporen van archeologische indicatoren vereist een meer intensieve en gebiedsgerichte 

onderzoeksstrategie. 

Archeologische interpretatie 
Tijdens het veldonderzoek is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van een moderne bouwvoor 

tot een diepte van circa 25-45 cm -Mv op een pakket sterk heterogene crevasseafzettingen, 

waarschijnlijk van een crevassegeul. In de top van de crevasseafzettingen zijn geen aanwijzingen voor 

bodemvorming of de aanwezigheid van een archeologisch relevant niveau aangetroffen. De hoge 

verwachting op het aantreffen van archeologische waarden kan dan ook worden bijgesteld naar een 

lage verwachting. 

Landschappelijk gezien is vastgesteld dat het plangebied conform de verwachting inderdaad op een 

pakket crevasseafzettingen ligt. Het ligt voor de hand dat deze deel uitmaken van een doorbraak van 

de Esterweg, maar gezien de sterke van verbrokking van het aangetroffen materiaal kan het ook van 

een lokale geul zijn, zoals de Meteren. De top van de afzettingen lijkt evenwel verstoord te zijn geraakt 

door het recente gebruik als boomgaard en het hiermee gepaard gaande rooien van de bomen.  
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11. Conclusies en advies 

Conclusie 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat het plangebied waarschijnlijk in een crevassegeul ligt, gezien de 

aanwezigheid van grove beddingsafzettingen binnen 2,0  m -Mv, waarop zich een sterk gebrokt 

heterogeen pakket bevindt. De ligging van het plangebied in een geul maakt dat het onaantrekkelijk is 

geweest voor bewoning en er geen sprake is van een archeologisch relevant niveau in de top van de 

afzettingen. De top van de afzettingen lijkt bovendien in een beperkte mate verstoord te zijn geraakt 

door het gebruik van het plangebied als een boomgaard, evenals het hiermee gepaard gaande rooien 

van bomen. Daarom is de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden naar een 

lage verwachting bij te stellen.  

Advies 

In het plangebied is sprake van een lage verwachting op het aantreffen van intacte archeologische 

waarden. Wij adviseren daarom om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 

ontwikkelingen, de bouw van een nieuwe winkel. Mochten er tijdens de bouwwerkzaamheden 

onverhoopt toch archeologische vondsten worden aangetroffen, dan willen we de initiatiefnemer en 

de uitvoerder van de werkzaamheden graag wijzen op de wettelijke plicht dergelijke toevalsvondsten 

direct te melden bij het bevoegd gezag, de RCE en gemeente West-Betuwe (Erfgoedwet 2016, artikel 

5:10) 

Het bovenstaande vormt een advies. Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente West-Betuwe, om op 

basis van de resultaten van dit onderzoek een besluit te nemen over de daadwerkelijke omgang met 

potentiële archeologische waarden in het plangebied. Dit besluit kan en mag afwijken van hetgeen is 

geadviseerd door Transect.  
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 Archeologische periode-indeling voor Nederland 

Periode Deel-/subperiode Van Tot 

    
Recent  1945 na Chr. 2050 na Chr. 

    
Nieuwe Tijd Late-Nieuwe tijd 1850 na Chr. 1945 na Chr. 

  Midden-Nieuwe tijd 1650 na Chr. 1850 na Chr. 

  Vroege-Nieuwe tijd 1500 na Chr. 1650 na Chr. 

    
Middeleeuwen Late-Middeleeuwen B 1250 na Chr. 1500 na Chr. 

  Late-Middeleeuwen A 1050 na Chr. 1250 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen D 900 na Chr. 1050 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen C 725 na Chr. 900 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen B 525 na Chr. 725 na Chr. 

  Vroege-Middeleeuwen A 450 na Chr. 525 na Chr. 

    
Romeinse Tijd Laat-Romeinse tijd B 350 na Chr. 450 na Chr. 

  Laat-Romeinse tijd A 270 na Chr. 350 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd B 150 na Chr. 270 na Chr. 

  Midden-Romeinse tijd A 70 na Chr. 150 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd B 25 na Chr. 70 na Chr. 

  Vroeg-Romeinse tijd A 12 voor Chr. 25 na Chr. 

    
IJzertijd Late-IJzertijd 250 voor Chr. 12 voor Chr. 

  Midden-IJzertijd 500 voor Chr. 250 voor Chr. 

  Vroege-IJzertijd 800 voor Chr. 500 voor Chr. 

    
Bronstijd Late-Bronstijd 1100 voor Chr. 800 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd B 1500 voor Chr. 1100 voor Chr. 

  Midden-Bronstijd A 1800 voor Chr. 1500 voor Chr. 

  Vroege-Bronstijd 2000 voor Chr. 1800 voor Chr. 

    
Neolithicum Laat-Neolithicum B 2450 voor Chr. 2000 voor Chr. 

  Laat-Neolithicum A 2850 voor Chr. 2450 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum B 3400 voor Chr. 2850 voor Chr. 

  Midden-Neolithicum A 4200 voor Chr. 3400 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum B 4900 voor Chr. 4200 voor Chr. 

  Vroeg-Neolithicum A 5300 voor Chr. 4900 voor Chr. 

    
Mesolithicum Laat-Mesolithicum 6450 voor Chr. 4900 voor Chr. 

  Midden-Mesolithicum 7100 voor Chr. 6450 voor Chr. 

  Vroeg-Mesolithicum 8800 voor Chr. 7100 voor Chr. 

    
Paleolithicum Laat-Paleolithicum B 18.000 BP 8.800 voor Chr. 

  Laat-Paleolithicum A 35.000 BP 18.000 BP 

  Midden-Paleolithicum 300.000 BP 35.000 BP 

  Vroeg-Paleolithicum - 300.000 BP 
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Bron: Van Kessel Architectuur en Projectmanagment b.v. 
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Bron: Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau b.v. 
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 Foto’s van boringen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring 5: 0-180 cm -Mv. 

Boring 4: 0-180 cm -Mv. 
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 Boorbeschrijvingen 

 



1

boring: GELDE-1
beschrijver: JR, datum: 24-12-2018, X: 148.092, Y: 431.631, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,37, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 3,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: recente bouwvoor, veel wortel

45 cm -Mv / 2,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: boomgaardgrond

85 cm -Mv / 2,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: humusbrokken

120 cm -Mv / 2,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Opmerking: humeuze band

145 cm -Mv / 1,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, kalkloos
Opmerking: klei/zand afwisseling, hoofdzakelijk zand

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,37 m +NAP

boring: GELDE-2
beschrijver: JR, datum: 24-12-2018, X: 148.169, Y: 431.630, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,11, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 3,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Opmerking: recente bouwvoor, veel wortel

35 cm -Mv / 2,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtoranjebruin, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: Kz3 brokken

120 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, oranjegrijs, matig fijn, kalkloos
Opmerking: ks2 brokken

145 cm -Mv / 1,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegrijs, matig grof, kalkloos
Opmerking: loopt uit boor

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,11 m +NAP
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boring: GELDE-3
beschrijver: JR, datum: 24-12-2018, X: 148.128, Y: 431.613, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,20, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 3,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Opmerking: recente bouwvoor, veel wortel

35 cm -Mv / 2,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtoranjebruin, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: Ks1 brokken

90 cm -Mv / 2,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, oranjegrijs, matig fijn, kalkloos
Opmerking: Kz3 brokken

110 cm -Mv / 2,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegrijs, matig grof, kalkloos
Opmerking: loopt uit boor

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,20 m +NAP

boring: GELDE-4
beschrijver: JR, datum: 24-12-2018, X: 148.093, Y: 431.593, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,18, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 3,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Opmerking: recente bouwvoor, veel wortel

25 cm -Mv / 2,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtgrijs, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: boomgaardgrond

60 cm -Mv / 2,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtoranjegrijs, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: humusbrok

130 cm -Mv / 1,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, grijs, matig fijn, kalkloos

140 cm -Mv / 1,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegrijs, matig grof, kalkloos
Opmerking: klei/zand brokken

 Einde boring op 180 cm -Mv / 1,38 m +NAP
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boring: GELDE-5
beschrijver: JR, datum: 24-12-2018, X: 148.144, Y: 431.487, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 39C, hoogte: 3,11, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, vondstzichtbaarheid: 
geen, provincie: Gelderland, gemeente: Geldermalsen, plaatsnaam: Geldermalsen, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect BV

0 cm -Mv / 3,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Opmerking: recente bouwvoor, veel wortel

25 cm -Mv / 2,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: boomgaardgrond

65 cm -Mv / 2,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, oranjegrijs, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos
Opmerking: humusbrokken

120 cm -Mv / 1,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, oranjegrijs, matig fijn, kalkloos
Opmerking: humeuze band

160 cm -Mv / 1,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, oranjegrijs, matig grof, kalkloos
Opmerking: klei/zand afwisseling, hoofdzakelijk zand, loopt uit boor door GW

 Einde boring op 180 cm -Mv / 1,31 m +NAP
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
De firma Welkoop wil zich vestigen op een perceel aan de Parallelweg in Geldermalsen. Dit
perceel is momenteel in agrarisch gebruik. Daarom is het nodig het bestemmingsplan te
wijzigen voor de voorgenomen ontwikkeling. Onderdeel van het bestemmingsplan is de
waterparagraaf. In de waterparagraaf is beschreven hoe in de toekomst met de water-
huishouding in het plangebied wordt omgegaan en de risico’s voor wateroverlast uit zowel
het grond- als het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden tegengegaan.

In 2018 is de afgestemde watertoets afgerond. Vervolgens heeft AGEL Adviseurs de
waterparagraaf opgesteld (20180386, november 2018). Deze paragraaf is opgenomen in
het bestemmingsplan dat in 2020 in procedure is gegaan. Daarop is op 30 september 2020
een zienswijze binnengekomen van Waterschap Rivierenland.

De opdrachtgever heeft gevraagd om de toekomstige waterhuishouding in het plangebied te
verduidelijken en de vragen van Waterschap Rivierenland te beantwoorden.

1.2 Doel
Het doel van dit rapport is tweeledig. Het eerste doel is om alle betrokken partijen inzicht te
geven in het doorlopen watertoetsproces. Het rapport is ter onderbouwing van het
afstemmingsproces voor de waterhuishouding van het plangebied ’Welkoopterrein
Geldermalsen’. Het tweede doel is om met de bundeling van alle afspraken en doorlopen
stappen in het watertoetsproces voldoende onderbouwing te leveren voor de water-
paragraaf in het bestemmingsplan. Hierbij is rekening gehouden met de punten uit het
bezwaar van Waterschap Rivierenland. Het laatste hoofdstuk kan opgenomen worden in het
bestemmingsplan als waterparagraaf.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van het afstemmingsproces rondom de
waterhuishouding. Keuzes uit dit proces hebben geleid tot de onderzochte varianten. In
hoofdstuk 3 volgen de (gebiedspecifieke) waterhuishoudkundige randvoorwaarden en
uitgangspunten die bepalend zijn voor de uitwerking van de uiteindelijke varianten. In
hoofdstuk 4 wordt de voorkeursvariant voor de waterhuishouding nader toegelicht. In
hoofdstuk 5 volgen de conclusies en aanbevelingen voor de uitwerking naar een concreet
waterhuishoudkundig plan voor het plangebied. Dit laatste hoofdstuk kan in het
bestemmingsplan worden opgenomen als waterparagraaf.
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2 Afstemmingsproces

De Firma Welkoop wil zich vestigen op een perceel aan de Parallelweg in Geldermalsen.
Om het bedrijfspand en bijbehorende voorzieningen, zoals parkeerterrein en ontsluiting, te
kunnen realiseren, is er sprake van een toename van het verhard oppervlak. Daarmee
neemt de afstroming van het hemelwater toe. In eerder overleg tussen de initiatiefnemer,
gemeente Geldermalsen en Waterschap Rivierenland, is de noodzaak van de aanleg van
een waterbergingsvoorziening bepaald om de versnelde afvoer van hemelwater tegen te
gaan. Op 2 mei 2016 is een vervolgoverleg gevoerd tussen projectleider Johan van Eldik
van gemeente Geldermalsen, Ap Niemantsverdriet (namens firma Welkoop) en
Rozemarijn van den Berg en Roland van Eimeren, namens Waterschap Rivierenland,
waarin de noodzaak van realisatie van waterberging is onderkend.

Door het waterschap is aangegeven dat een waterberging bij voorkeur aangesloten dient te
worden op een A- of B-watergang. Daarom is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om
aan te sluiten op een A- of B-watergang. Hiervoor zijn aanvullende gegevens geanalyseerd
om aansluitmogelijkheden te vinden.

Uit deze analyse blijkt dat geen duikers onder de Parallelweg en de Rijksstraatweg
aanwezig zijn. Bovendien zorgt de aanwezigheid van pers- en transportleidingen langs deze
wegen ervoor dat een duikerverbinding met een vrije waterspiegel niet mogelijk is.
Vervolgens is nagegaan of parallel langs de genoemde wegen verbindingen mogelijk zijn
om aan te sluiten op de A- of B-watergangen in het gebied. Hiervoor is medewerking en
grond noodzakelijk van de aangrenzende eigenaren. Zij hebben aangegeven hiertoe niet
bereid te zijn. Bij een eerste verkenning door Sweco is ook een mogelijkheid geopperd om
een overstort op het rioolstelsel mogelijk te maken. Dit is voor het waterschap echter
onbespreekbaar.

Na het verkennen van de mogelijkheden is een nieuw gesprek met het waterschap
geïnitieerd (d.d. 21-10-2016). Doel van het gesprek was om met het waterschap samen de
mogelijkheden te bespreken en mogelijke alternatieven te verkennen. Tot dusver is
uitgegaan van het feit dat de waterberging op het Welkoopterrein als oppervlaktewater zal
worden bestemd. Dit betekent dat voor een afvoerconstructie regels gelden, zoals het
waterschap die voor oppervlaktewater heeft vastgelegd. En van deze regels schrijft voor dat
een open of duikerverbinding naar het oppervlaktewater nodig is. Dit om te voorkomen dat
de functie van het oppervlaktewater wordt belemmerd door verstopping of vervuiling.

Daarnaast zijn meerdere overleggen met de gemeente gevoerd om de voorwaarden en
wensen duidelijk te krijgen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aantal varianten:
0. Realisatie van een duikerverbinding onder de Rijksstraatweg.
1. Hemelwater afvoeren via een hemelwatersysteem en -afvoerleiding naar de noordelijk

gelegen watergang. De benodigde waterberging voor de compensatie van verhard
oppervlak kan in deze watergangen worden opgelost. Hierbij kan mogelijk worden
aangesloten bij voorgenomen plannen van gemeente Geldermalsen.

2. De geprojecteerde vijver niet meer als oppervlaktewater aanwijzen, maar als
droogvallende bergingsvoorziening/bodempassage. Voor dergelijke voorzieningen
gelden andere regels met betrekking tot berging en afvoer. In dat geval volstaat een
hemelwaterafvoer (1,5 l/s/ha) naar oppervlaktewater. Hiervoor kan worden aangesloten
op de zuidelijke spoorsloot.

3. De vijver behouden als bergingsvijver (permanent watervoerend) met een hemelwater-
overstort gelijk aan variant 2.



6 (19)

Na het vergelijken van de verschillende varianten en onderlinge gesprekken tussen de
betrokken partijen is gekozen om de waterhuishouding uit te werken volgens variant 2. Dit
leidt tot de minste weerstand bij de verschillende partijen en voldoet aan de waterbergings-
eisen van het waterschap.

Sweco heeft deze variant uitgewerkt en opgenomen in een rapport (SWNL0219679 d.d.
22-01-2018). De betrokken partijen (ontwikkelaar, gemeente en waterschap) zijn met deze
uitwerking akkoord gegaan. In het vervolgproces is een waterparagraaf opgesteld door
AGEL Adviseurs (november 2018, 20180386). Beide documenten zijn opgenomen in het
ontwerp bestemmingsplan voor de ontwikkeling (Wissing Ruimtelijke Denkers, maart 2020).
Na het in procedure gaan van het bestemmingsplan, is op 30 september 2020 bezwaar
ingediend door Waterschap Rivierenland. Hierin vraagt het waterschap het volgende:
· om aan te geven hoe de waterberging wordt aangelegd en een toelichting te geven hoe

omgegaan wordt met de bestaande C-watergang;
· de berekening voor berging in een technische voorziening te geven;
· een waterbalans op te nemen waaruit blijkt hoeveel berging door de droogvallende

berging en kratten gerealiseerd wordt;
· om aan te geven dat voor uitbreiding van verhard oppervlak een watervergunning

aangevraagd dient te worden bij het waterschap;
· een toelichting te geven hoe omgegaan wordt met het dempen van de watergang;
· een schematische inrichtingstekening bij te voegen waarop de droge bergings-

voorziening, de oplossing voor de resterende wateropgave en de manier waarop het
water het plangebied uitstroomt, is weergegeven;

· navraag bij de gemeente te doen of de eenmalige vrijstelling van 500 m2 voor
compensatie van verhard oppervlak binnen het beleid van de gemeente past.

Het voor u liggend rapport is een actualisatie van het plan, en daarnaast zijn aanpassingen
opgenomen op basis van aanvullende afstemming met Waterschap Rivierenland.
De uitwerking van de waterhuishouding is vastgelegd in dit rapport en het is afgestemd met
de betrokken partijen.
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3 Planlocatie

3.1 Ligging plangebied
Het plangebied waar de firma Welkoop zich wil vestigen, is gelegen op een perceel in
Geldermalsen (rood omkaderd in afbeelding 3.1). Het gebied ligt ingesloten tussen de
provinciale weg N237, de Parallelweg en de Rijksstraatweg en bedraagt ruim 0,5 ha. De
grond is momenteel in agrarisch gebruik.

Figuur 3.1 Plangebied Welkoop Geldermalsen (Google Maps)

3.2 Maaiveldhoogte
Het plangebied kent een hoogteligging tussen de NAP +3,10 m en NAP +3,50 m, met een
gemiddelde hoogte van NAP +3,20 m. De maaiveldhoogte is weergegeven in figuur 3.2.
Ook is te zien dat de omliggende terreinen een relatief gelijke hoogteligging kennen. Op het
perceel is een geleidelijke daling in maaiveldhoogte van noordwest naar zuidoost. Aan de
zuidoostzijde van het gebied ligt een droogvallende sloot langs de wegafrit.



8 (19)

Figuur 3.2 Maaiveldhoogte in het plangebied (bron: AHN3)

3.3 Bodemopbouw

3.3.1 Regionale bodemopbouw
Door middel van een geohydrologische schematisatie wordt een indruk verkregen van de
opbouw en de bijbehorende geohydrologische variabelen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in watervoerende en scheidende lagen. De grondwaterstroming in watervoerende
lagen is overwegend horizontaal, terwijl in scheidende lagen vooral sprake is van verticale
stroming. Watervoerende pakketten worden beschreven met het doorlaatvermogen
(kD-waarde in m2/dag), dit is het product van de horizontale doorlaatfactor (in m/dag) en de
verzadigde dikte van het pakket (in m). Scheidende lagen worden beschreven met een
hydraulische weerstand (c-waarde: in dagen), dit is het quotiënt van de dikte (in m) en de
verticale doorlaatfactor (in m/dag) van de laag. De geohydrologische basis is een slecht
doorlatende laag die vanwege de dikte en/of opbouw vrijwel ondoorlatend is.

Door de heterogene samenstelling van de bodem treedt variatie op in de ruimtelijke
verbreiding van de lagen, waardoor de lokale situatie kan verschillen van de regionale. In
tabel 3.1 zijn voor het plangebied en de directe omgeving de geologische formaties en
parameters weergegeven. Deze zijn gebaseerd op REGIS II.1.
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Tabel 3.1 Overzicht van de geohydrologische formaties en parameters
diepte
(m - mv)

Formatie geohydrologische
eenheid

weerstand
(dagen)

doorlaatvermogen
(m²/dag)

0 tot -6 Holocene afzetting Deklaag 300-600
-6 tot -60 Kreftenheije, Urk, Sterksel Watervoerend pakket 2500
-60 tot -73,0 Stramproy Eerste scheidende laag* 4500

* de eerste scheidende laag kan in dit project als geohydrologische basis beschouwd worden.

3.3.2 Lokale bodemopbouw
Op basis van de bodemkaart van Nederland ligt het plangebied op een bodemtype Rn95A.
Dit is een kalkhoudende poldervaaggrond, bestaande uit zware zavel en lichte klei. Tijdens
de veldwerkzaamheden is gebleken dat de bodem inderdaad tot op een diepte van
gemiddeld 1,50 m –mv uit klei bestaat. Deze laag is matig ziltig en zwak humeus. De laag,
dieper dan 1,50 m –mv, is matig grof zand en zwak ziltig.

Vanuit REGIS (Regionaal Geografisch Informatie Systeem) is informatie verzameld over de
diepere bodemopbouw van het plangebied (figuur 3.3). Hieruit blijkt dat de ondergrond
vanaf maaiveld tot een diepte van 9 m –mv Holocene afzetting betreft. Vanaf 6 m –mv tot
circa 60 m –mv zijn er verschillende zandlagen aanwezig, die verschillen tussen de
Formatie van Kreftenheye, Formatie van Urk en de Formatie van Sterksel. Tussen 60 en
65 m –mv is de eerste kleiige formatie aanwezig, de Formatie van Stramproy die de
geohydrologische basis van de ondergrond vormt.

Om nog beter inzicht te krijgen in de lokale ondergrond, is veldwerk in het plangebied
uitgevoerd. In het plangebied zijn twee grondboringen uitgevoerd tot 3,00 m –mv (ten
behoeve van het plaatsen van peilbuizen). Van de boringen is de bodemopbouw
beschreven. Uit de boringen blijkt dat de bodem tot circa 1,5 m –mv uit klei bestaat.
Daaronder is er matig grof, zwak tot matig siltig zand in de bodem aanwezig tot een diepte
van 3 m –mv (einde boring). De boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3.
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Figuur 3.3 Doorsnede diepe bodemopbouw

3.4 Grondwater
Door de invloed van de seizoenen en oppervlaktewater fluctueert de freatische grond-
waterstand en de stijghoogte van het diepere grondwater. Het verschil tussen de Gemiddeld
Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) geeft het
bereik weer waartussen de grondwaterstand zich beweegt. De GHG wordt gebruikt voor
waterberging. Waterberging van hemelwater mag alleen boven de GHG plaatsvinden.

Om te weten hoe de GHG en de GLG in het plangebied is, is gekeken of er in Dinoloket
grondwatergegevens voorhanden zijn. In het plangebied en de directe omgeving ervan
blijken geen peilbuizen bekend in het Dinoloket. Uit de Bodemkaart van Nederland
(www.bodemdata.nl) is af te leiden dat in het plangebied grondwatertrap VI wordt
aangetroffen. Dit betekent dat de GHG in het plangebied tot 0,4 m –mv reikt. De GLG
bevindt zich op een diepte van meer dan 1,2 m –mv. In tabel 3.2 staan de Gemiddeld
Hoogste Grondwaterstand en Gemiddelde Laagste Grondwaterstand vermeld waarmee
deze grondwatertrappen corresponderen.

Tabel 3.2 Grondwatertrappen beschreven in de Bodemkaart van Nederland
Grondwaterstand Grondwatertrap (Gt)
(cm –mv) I II1 III IV1 V VI1 VII2

GHG <20 <40 <40 >40 <40 40 - 80 >80
GLG <50 50 -80 80 -120 80 - 120 >120 >120 (>160)
1 een * achter deze Gt-codes betekent ‘droger deel’, d.w.z. een GHG tussen 25 en 40 cm –mv
2 een * achter deze Gt-codes betekent ‘ zeer droger deel’, d.w.z. een GHG dieper dan 140 cm –mv
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Ook is in de Geohydrologische informatie van provincie Gelderland
(http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/) gekeken naar de lokale GHG in Geldermalsen. In
figuur 3.4 blijkt de GHG in het plangebied (omkaderd) tussen de 0,25 - 0,40 m –mv te
liggen. Daarmee is de maximale GHG 0,15 m hoger dan is beschreven in de bodemkaart.

Figuur 3.4 Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand op basis van de Atlas van Gelderland.

Tijdens het veldonderzoek is de GHG en de GLG ingeschat op basis van hydromorfe
kenmerken. De GHG is ingeschat op 0,7 m –mv. De GLG op 1,5 - 1,8 m –mv. De actuele
grondwaterstand ten tijde van het veldwerk (08-05-2017) was 1,50 m –mv. Tijdens de
2e meetronde op 17 mei 2017 lag de grondwaterstand op 1,65 m –mv. Op basis van de
onderzochte bronnen schatten wij de GHG in het plangebied op 0,4 m –mv. De GLG in het
plangebied schatten wij in op meer dan 1, 20 m –mv.

3.5 Oppervlaktewater
Aangrenzend aan het perceel van Welkoop, bevindt zich een C-watergang (lichtblauw
gekleurd) met leggercode 078468. In het zuiden ligt een C-watergang (leggercode 078467)
die als afwatering dient van het spoor. Tevens bevinden zich in noordelijke, oostelijke en
zuidelijke richting A-watergangen (leggercodes 003968, 078450 en 003967). Streefpeil in dit
gebied is zowel in de zomer als winter NAP +1,90 m (www.wsrl.nl).
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Figuur 3.5 Leggerinformatie in de omgeving van het plangebied
(bron: www.wsrl.nl, uit AGEL, 2018)

3.6 Conclusies naar aanleiding van analyse huidige situatie planlocatie
Voor het plangebied gaan wij uit van de volgende gebiedskenmerken:
· de bodem bestaat tot 1,50 m –mv uit klei, daaronder is een zandpakket aanwezig;
· de GHG ligt op NAP +3,10 m (hierbij is uitgegaan van het hoogste maaiveld);
· de GLG ligt op meer dan NAP +2,30 m (hierbij is uitgegaan van het hoogste maaiveld);
· het oppervlaktewaterpeil ligt op NAP +1,90 m;
· het plangebied ligt gemiddeld op een hoogte van NAP +3,20 m met lage delen op

NAP +3,10 en hoge delen op NAP +3,50 m.

De ontwatering van het plangebied is te klein door de hoge GHG. Er is een minimale
ontwatering nodig van 0,7 m bij gebouwen. Dit betekent dat het plangebied opgehoogd
moet worden om te kunnen voldoen aan de minimale ontwatering van 0,7 m ten opzichte
van de GHG. Er is een ophoging van minimaal 0,3 m nodig op de hoge delen
(mv NAP +3,50 m – GHG NAP +3,10 = 0,4 m ontwatering). Hiermee wordt de benodigde
0,7 m ontwatering gehaald. In de lage delen is de ophoging circa 0,6 m bij NAP +3,20 m.

Daarnaast is er in de bovenste bodemlaag klei aanwezig. Hierdoor is het niet aan te
bevelen om (hemel)water in het plangebied te infiltreren.
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4 Voorkeursvariant Waterhuishouding

In het overleg met de betrokken partijen zijn verschillende varianten besproken en is
gezamenlijk een keuze gemaakt hoe de waterberging voor de nieuwbouw van Welkoop is te
realiseren. In dit hoofdstuk is de voorkeursvariant uitgewerkt. In bijlage 4 zijn de andere
varianten opgenomen. Op basis van de toename van het verhard oppervlak en de
aanpassingen aan het watersysteem is het noodzakelijk om een watervergunning aan te
vragen bij Waterschap Rivierenland.

4.1 Benodigde waterberging
In het kader van deze watertoets is gebruik gemaakt van het schetsontwerp Welkoop
Geldermalsen. Deze is opgesteld door Van Kessel Architectuur (d.d. 14-12-2020). Dit
ontwerp is opgenomen in bijlage 2. De compensatienorm die door het waterschap is
gehanteerd, bedraagt 664 m3 per hectare toename verhard oppervlak. Dit is de benodigde
waterberging die binnen het plangebied moet worden geborgen wanneer een directe
aansluiting op het oppervlaktewatersysteem niet mogelijk is. Bij het eindontwerp dient er
rekening mee gehouden te worden dat de droogvallende bergingsvoorziening een ledigings-
tijd heeft van 48 tot 96 uur. Er mag dan vanuit het plangebied maximaal met de landelijke
afvoernorm van 1,5 l/s/ha worden afgevoerd naar het watersysteem.

Aan de hand van de toename van het verhard oppervlak is de benodigde berging bepaald
conform de bovenstaande uitgangspunten en de regels uit de Keur van Waterschap
Rivierenland (zie bijlage 1). In onderstaande tabel zijn de oppervlaktes verhard en de
benodigde watercompensatie opgenomen. De benodigde watercompensatie is 277 m3.

Tabel 4.1 Toename verhard oppervlak conform schetsontwerp van
Van Kessel Architectuur d.d. 14-12-2020

Onderdeel Oppervlak [m2] Verhard [%] Compensatie [m3]
Bebouwing 1.266 100 84,1
Verharding 2.904 100 192,8
Totaal 4.170 n.v.t. 276,9

4.2 Hemelwaterstructuur
Hemelwater dat valt op de verhardingen van het terrein (parkeren, wegen en buitenverkoop)
en van de daken van het winkelcomplex zal worden afgevoerd naar het oostelijk gelegen
groengebied. Hier wordt het water geborgen in een droogvallende bergingsvoorziening.
Deze droogvallende bergingsvoorziening stroomt via een knijpconstructie langzaam leeg via
een afvoerleiding onder de Parallelweg door naar de spoorsloot.

4.2.1 Droogvallende bergingsvoorziening
In het huidige schetsontwerp (Van Kessel, d.d. 01-12-2020) is 683 m2 ruimte gereserveerd
voor de aanleg van waterberging. Deze wordt ingericht als droogvallende bergings-
voorziening. Bij het bepalen van de beschikbare berging in de droogvallende bergings-
voorziening is uitgegaan van:
· een diepte van 0,45 m ten opzichte van het nieuwe maaiveld (NAP +3,80 m), waarvan

0,40 m diepte gebruikt wordt voor waterberging;
· een waking van 0,05 m ten opzichte van het hoogste waterpeil en de insteek van de

droogvallende bergingsvoorziening;
· een talud van 1:3 is toegestaan.
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Binnen het ontwerp is een droogvallende bergingsvoorziening te realiseren met een
inhoud van circa 222 m3. Bij het bepalen van de berging is alleen gerekend met het
gedeelte boven het talud/bodem van de wadi. Voor de berekening van de berging is
gebruik gemaakt van de oppervlakken, zoals aangegeven in het ontwerp van
Van Kessel Architectuur (d.d. 14-12-2020). In figuur 4.1 is het deel aangegeven dat als
berging gerekend wordt.

Figuur 4.1 Dwarsdoorsnede droogvallende berging en sloot

De berekening van de berging is als volgt:
= ,   + 0,5 ∗ ,   − 0,5 ∗  ,   ∗ ℎ
= (509,0 + 0,5 ∗ 131 − 0,5 ∗ 40) ∗ 0,4 = ~222 

Dan resteert er nog een wateropgave van 55 m3 die kan worden opgelost door de aanleg
van een ondiepe waterberging onder het parkeerterrein (Permavoid, mogelijk in combinatie
met Aquaflow bestrating). De berging in het Permavoidsysteem bedraagt 0,14 m3 per
vierkante meter (bij 0,708 x 0,354 x 0,150 m en 95% holle ruimte per krat). Dit betekent dat
een oppervlak van 393 m2 van het Permavoidsysteem nodig is om aan de bergingsopgave
te voldoen. Uitgaande van een oppervlak van 12,5 m2 per parkeerplaats, komt dit neer op
32 parkeerplaatsen. De kolken op het parkeerterrein dienen als noodoverloop van de
Permavoid. Een kolkenleiding voert het overtollige water af naar de droogvallende
bergingsvoorziening. Voor de leegloop van het Permavoidsysteem is het nodig om onder de
kratten een goed doorlatend pakket met drainage aan te leggen. De drainage dient
aangesloten te worden op de aan te leggen kolkenleiding ten behoeve van de noodafvoer.

In bijlage 2 is te zien dat de bestaande C-watergang over een lengte van ongeveer 18 m
wordt gedempt voor de aanleg van een inrit. De berging van het huidige profiel is geschat
op 1,0 m3 per strekkende meter. Door het plaatsen van een stuwput kan er circa 19 m3

(0,10 x 188 m2) meer water geborgen worden in de C-watergang. Dit compenseert de
verloren berging ter plaatse van de inrit. Om wateroverlast vanuit de greppel aan de
westkant van de inrit te voorkomen, adviseren wij een slok-op te plaatsen en deze aan te
sluiten op de afvoerleiding naar de greppel langs het spoor. In de huidige situatie is een
dergelijke noodoverloop niet aanwezig.

4.2.2 Afvoer uit het plangebied
Om afvoer richting de spoorsloot te realiseren, zal een HWA-leiding de Parallelweg kruisen.
Bij een maximale afvoer van 1,5 l/s/ha volstaat een leiding met een diameter van 125 mm.
Met deze geringe diameter is het mogelijk het pakket kabels en leidingen te kruisen en
voldoende gronddekking te behouden. Omdat er geen overlast mag ontstaan bij zeer
extreme buien, adviseren wij om minimaal een 200 mm leiding aan te leggen zodat bij een
noodoverloopsituatie de afwatering ook geborgd is.



15 (19)

Wij stellen voor om gebruik te maken van een putconstructie, waarbij het mogelijk is om in
’normale situaties’ de afvoer conform de landelijke afvoernorm te waarborgen. Daarnaast is
het advies om de put van een noodoverstort te voorzien, zodat het water in uitzonderlijke
situaties alsnog kan worden afgevoerd; overloop vindt plaats na volledige vulling van de
bergingsvoorziening tot een situatie T = 100+10%.

De standaardafvoer vindt plaats op de bodem van de voorziening middels een geknepen
afvoer, als richtlijn wordt hiervoor een minimale diameter van 4 cm gehanteerd om
verstopping tegen te gaan. Daarnaast kan een vuilrooster voor het gat (en regelmatig
schonen) verstopping tegengaan. Permanente aandacht hiervoor is nodig, gezien de kleine
afmetingen. Uit beheersoogpunt adviseren wij een gat van 10 cm met een vuilrooster.

In figuur 4.2 is de droogvallende bergingsvoorziening met afvoer naar de spoorsloot
schetsmatig weergegeven.

Figuur 4.2 Principeschets afvoer

De droogvallende bergingsvoorziening wordt aangelegd in een kleiig pakket met een
slechte doorlatendheid. Dit betekent dat de bodem van de droogvallende bergings-
voorziening moeilijk droogt. Daardoor is machinaal onderhoud mogelijk niet of moeilijk uit te
voeren. Een mogelijke oplossing hiervoor is de aanleg van een goed doorlatend pakket en
een drainage onder de droogvallende bergingsvoorziening. Deze drain kan worden
aangesloten op de sifonconstructie. Voorwaarde is dat de drain boven de GHG aangelegd
wordt. Dit leidt tot een zeer beperkte dekking. Er kan ook gekozen worden voor het
toepassen van een sleuf met alleen drainagezand die verbonden wordt met het dieper
gelegen gedeelte van de bestaande sloot. Bij de concrete uitwerking van de droogvallende
bergingsvoorziening dient men hier rekening mee te houden.

4.2.3 Ontvangend water
Door het vergroten van de afvoer door de spoorsloot (huidige status C, leggercode 078467),
zal de status van de watergang veranderen (Keur Waterschap Rivierenland). Dit betekent
dat de voorwaarden rondom het beheer en onderhoud veranderen. In overleg met Welkoop,
waterschap en gemeente Geldermalsen zullen hierover afspraken gemaakt moeten worden,
voordat het plan gerealiseerd wordt. Echter, het toe te voegen afvoerdebiet is dermate klein
dat dit waarschijnlijk niet nodig zou hoeven zijn. De huidige beheerder, ProRail, heeft in een
overleg aangegeven akkoord te zijn met het opvangen van het af te voeren hemelwater van
het Welkoopterrein, maar het beheer en onderhoud aan de watergang niet aan te passen
op de nieuwe situatie.
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4.2.4 Inschatting van de kosten van de realisatie van de sifonconstructie
Op basis van een globale schatting worden de kosten voor het persen van de leiding op
€ 11.000,00 en voor het open graven op € 13.000,00. Voor de putconstructie schatten wij
een kostenpost van circa € 1.250,00. Deze kosten zijn gebaseerd op een grove budget-
raming op basis van kentallen, die ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering nader
gespecificeerd moet worden.
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5 Waterparagraaf

5.1 Algemeen
In de waterparagraaf wordt aangesloten bij alle vigerend beleid dat de waterhuishouding
beschrijft. De belangrijkste beleidsuitgangspunten zijn:
· water zoveel mogelijk vasthouden, bergen en dan pas afvoeren;
· de Keur van Waterschap Rivierenland;
· watercompensatie voor nieuwbouwontwikkelingen van Waterschap Rivierenland;
· de regels en uitgangspunten die gelden voor het doorlopen van het watertoetsproces.

Het watertoetsdocument (bijlage 11 van het ontwerp bestemmingsplan) is het resultaat van
het doorlopen watertoetsproces tussen de betrokken actoren Welkoop (initiatiefnemer),
gemeente Geldermalsen en Waterschap Rivierenland. Het samenvattende resultaat van het
watertoetsproces, de waterparagraaf, betreft dit hoofdstuk.

5.2 Voorgenomen ontwikkeling
Het plangebied waar de firma Welkoop zich wil vestigen, is gelegen op een perceel in
Geldermalsen (rood omkaderd in figuur 5.1). Het gebied ligt ingesloten tussen de
provinciale weg N237, de Parallelweg en de Rijksstraatweg en bedraagt ruim 0,5 ha. De
grond is momenteel in agrarisch gebruik.

Figuur 5.1 Ligging plangebied
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5.3 Benodigde waterberging
In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de toekomstige verharding en de benodigde
watercompensatie.

Tabel 5.1 Overzicht toekomstig verhard oppervlak
Onderdeel Oppervlak [m2] Verhard [%] Compensatie [m3]
Bebouwing 1.266 100 84,1
Verharding 2.904 100 192,8
Totaal 4.170 n.v.t. 276,9

De ontwikkeling leidt tot een toename van het verhard oppervlak van 4.170 m2. Voor de
uitbreiding van verhard oppervlak dient een watervergunning aangevraagd te worden bij het
waterschap. De compensatienorm die door het waterschap is gehanteerd, bedraagt 664 m3

per hectare toename verhard oppervlak. Dit is de benodigde waterberging die binnen het
plangebied moet worden geborgen wanneer een directe aansluiting op het oppervlakte-
watersysteem niet mogelijk is. De benodigde waterberging komt daarmee neer op 277 m3.

De droogvallende bergingsvoorziening heeft een ledigingstijd van 48 tot 96 uur. Er mag dan
vanuit het plangebied maximaal met de landelijke afvoernorm van 1,5 l/s/ha worden
afgevoerd naar het watersysteem.

5.4 Randvoorwaarden fysieke omgeving planlocatie
Voor het plangebied gaan wij uit van de volgende gebiedskenmerken:
· de bodem bestaat tot 1,50 m –mv uit klei, daaronder is een zandpakket aanwezig;
· de GHG ligt op NAP +3,10 m (hierbij is uitgegaan van het hoogste maaiveld);
· de GLG ligt op meer dan NAP +2,30 m (hierbij is uitgegaan van het hoogste maaiveld);
· het oppervlaktewaterpeil ligt op NAP +1,90 m;
· het plangebied ligt gemiddeld op een hoogte van NAP +3,20 m met lage delen op

NAP +3,10 en hoge delen op NAP +3,50 m.

In de bovenste bodemlaag is klei aanwezig. Hierdoor is het niet aan te bevelen om
(hemel)water in het plangebied te infiltreren.

5.5 Drooglegging en ontwatering
De ontwatering van het plangebied is te klein door de hoge GHG. Er is een minimale
ontwatering nodig van 0,7 m bij gebouwen. Dit betekent dat het plangebied opgehoogd
moet worden om te kunnen voldoen aan de minimale ontwatering van 0,7 m ten opzichte
van de GHG. Er is een ophoging van maximaal 0,3 m nodig in de hoge delen
(mv NAP +3,50 m – GHG NAP +3,10 = 0,4 m ontwatering. Hiermee wordt de benodigde
0,7 m ontwatering gehaald. In de lage delen is de ophoging groter, oplopend tot 0,6 m bij
NAP +3,20 m.

5.6 Afgestemd ontwerpadvies waterstructuur
Om aan de bergingsopgave te voldoen, worden een droogvallende bergingsvoorziening met
een bergingsvolume van 222 m3 en een Permavoidsysteem met een bergingsvolume van
55 m3 aangelegd. De droogvallende bergingsvoorziening loost via een knijpconstructie op
de sloot tussen de Parallelweg en het spoor (zie figuur 5.2). De knijpconstructie zorgt ervoor
dat de afvoer maximaal 1,5 l/s/ha is (toegestane afvoernorm conform de Keur van
Waterschap Rivierenland). Als het waterpeil in de droogvallende berging groter dan 0,40 m
is, stort het over in een noodoverloop.
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Het Permavoidsysteem sluit aan op de leegloopconstructie van de droogvallende berging
en loost vertraagd op de sloot langs het spoor. Ook de afvoer van het Permavoidsysteem is
geknepen. Een noodoverloop zorgt ervoor dat het water bij volledige vulling van het
systeem naar de wadi wordt geleid.

Figuur 5.2 Principeschets afvoer

5.7 Beheer en onderhoud
Om de afvoer vanuit de droogvallende berging te waarborgen, is bij het beheer aandacht
nodig voor de knijpconstructie gezien de kleine afmetingen (4 cm). Een vuilrooster voor het
gat (en regelmatig schonen) kan verstopping tegengaan. Vanuit beheersoogpunt adviseren
wij een gat van 10 cm met een vuilrooster. Daarnaast adviseren wij om de kolken op het
terrein regelmatig te reinigen.

5.8 Riolering en hemelwater
In de toekomstige situatie wordt het hemelwater gescheiden verwerkt van het huishoudelijk
afvalwater. Voor het huishoudelijk afvalwater zal een aansluiting nodig zijn op de bestaande
riolering. In een apart rioleringsplan zal onderzocht en uitgewerkt moeten worden of de
capaciteit van de bestaande riolering voldoende is om aansluiting mogelijk te maken en hoe
de aansluiting gerealiseerd wordt.



Bijlage 1 Compensatieregels Keur Waterschap Rivierenland

Keur Waterschap Rivierenland
Beleidsregel keurartikel 3.4, nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak:
· Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur neerslag door nieuw verhard

oppervlak versneld tot afvoer te laten komen.

Algemene regel WT 5, Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak:
· Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.4, voor het versneld

afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak naar een oppervlaktewater-
lichaam voor zover:
1. het totaal oppervlak aan nieuw verhard oppervlak in landelijk gebied niet meer

bedraagt dan 1.500 m2 en in stedelijk gebied niet meer bedraagt dan 500 m2, en
2. het geen deeluitbreiding betreft van een groter planologisch geheel/inrichting

waarvoor reeds een melding is gedaan op grond van deze algemene regel.

Compensatie
Conform de bepalingen uit de Keur van Waterschap Rivierenland dient de toename aan
nieuwe verhardingen gecompenseerd te worden om versnelde afvoer tegen te gaan.
Hiervoor hanteert het waterschap een compensatieplicht van 436 m3 waterberging per
hectare toename verharding (T=10+10% bui), daarbij mag de maximale peilstijging 30 cm
bedragen. Vuistregel bij een doorkijk naar een extremere bui (T=100+10%) is 664 m3

berging per ha verhard oppervlak.

Bij waterberging op eigen terrein geldt de voorwaarde dat een T=100+10% (664 m3 berging
per ha verhard oppervlak) geborgen moet worden in een plangebied bij een maximale
afvoer uit het plangebied van 1,5 l/s/ha.



Bijlage 2 Stedenbouwkundig ontwerp (Van Kessel Architectuur,
d.d. 19-01-2021)





Bijlage 3 Boorprofielen veldwerkzaamheden





Bijlage 4 Varianten waterhuishouding Welkoop Geldermalsen

Middels duiker onder de Rijksstraatweg
De eerste variant bestaat uit het aanleggen van een bergingsvijver en deze middels een
’open verbinding’ aan te sluiten op het oppervlaktewater. Dit mag ook met een grote niet
opstuwende duiker. Hiervoor is de dichtstbij gelegen A-watergang aan de oostzijde van de
Rijksstraatweg beschikbaar. Deze A-watergang heeft op de legger van het waterschap
code 078450, en voert in noordelijke en dan in westelijke richting af.

Bij het verkennen van de mogelijkheid voor een duikerverbinding met het plangebied is
gebleken dat er geen bestaande duikers onder de Parallelweg door liggen en dat er veel
pers- en transportleidingen onder en langs de weg zijn aangelegd. Deze vormen een risico
en dragen bij aan een forse kostentoename van de realisatie. Een eerste indicatie voor het
realiseren van een duiker onder de Rijksstraatweg is dat de kosten oplopen richting € 100k.
Dit omdat een gestuurde ondergrondse boring nodig is of dat het nodig is om de weg open
te breken voor de aanleg van de duiker. Dit is een onwenselijke situatie.

Aansluiten op A-watergang

Waterberging middels een duiker direct op de westelijk gerichte watergang
De volgende variant die is onderzocht is de variant met een ’open verbinding’ ten westen
van de Rijksstraatweg. In deze variant sluit de afvoerende verbinding aan op de noordelijk
gelegen oost-west watergang. Om dit mogelijk te maken zonder de Rijksstraatweg te
passeren is het nodig om een verbinding te maken via particuliere terreinen. Uit
verschillende gesprekken met de grondeigenaren en het verkennen van verschillende
opties blijkt dat dit niet een haalbare optie is omdat er geen medewerking wordt verleend
van grondeigenaren. Daarnaast is vrije ruimte schaars in de directe omgeving.

Via hemelwaterafvoer en berging in oppervlaktewatersysteem
Een andere variant is onderzocht om een hemelwaterleidingsysteem vanaf het terrein aan
te leggen naar de noordelijke watergang om zo aan te sluiten op het A-watersysteem.
Omdat de gemeente elders in het watersysteem waterberging realiseert, zou de benodigde
waterberging voor Welkoop ook daar gecompenseerd kunnen worden. Deze variant is door
de gemeente onwenselijk verklaard. De gemeente heeft niet voorzien in deze extra
waterberging en zou daardoor op die locatie minder ontwikkelruimte krijgen. Daarnaast
geldt ook voor deze variant dat er geen medewerking is van grondeigenaren om de aanleg
van het hemelwatersysteem mogelijk te maken.

Middels droogvallende bergingsvoorziening en hemelwateroverstort onder de
Parallelweg (uiteindelijke voorkeursvariant)
De droogvallende bergingsvoorzieningvariant behelst een waterberging op eigen terrein.
Het beheer en onderhoud komt daarom dan ook voor rekening van de eigenaar van het
terrein, in dit geval Welkoop.

Ter bepaling van de benodigde dimensies zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
· Een droogvallende bergingsvoorziening/bodempassage heeft een diepte van 0,4 m,

waarvan 0,35 m diepte gebruikt wordt voor waterberging. Er is dus rekening gehouden
met 0,05 m waking.

· Afvoer uit de waterbergingsvoorziening mag maximaal 1,5 l/s/ha bedragen.



Om afvoer mogelijk te maken, is het nodig om een HWA-leiding onder de Parallelweg door
te leggen. Bij een maximale afvoer van 1,5 l/s/ha kan worden volstaan met een leiding-
diameter van 125 mm. Met deze geringe diameter is het mogelijk het pakket kabels en
leidingen te kruisen en voldoende gronddekking te behouden. Uit ervaring raden wij aan, de
leiding groter uit te voeren (200 mm) om ervoor te zorgen dat bij een noodoverloopsituatie
de ontwatering ook geborgd is. Op basis van een globale schatting worden de kosten voor
het persen van de leiding op € 11.000,00 en voor het open graven op € 13.000,00. Deze
kosten zijn gebaseerd op een grove budgetraming op basis van kentallen. Voor de
daadwerkelijke uitvoering moeten de kosten nader gespecificeerd worden.

Overloop vindt plaats na volledige vulling van de bergingsvoorziening bij een situatie
T = 100 = 10%. Standaardafvoer vindt plaats op de bodem van de voorziening middels een
geknepen afvoer, als richtlijn wordt hiervoor een minimale diameter van 4 cm gehanteerd
om verstopping tegen te gaan. Daarnaast kan een rooster voor het gat (en regelmatig
schonen) verstopping tegengaan.

In figuur 7 is de droogvallende bergingsvoorzieningvariant met afvoer naar de spoorsloot
schetsmatig weergegeven.

Figuur 7 Principeschets afvoer

Door het vergroten van de afvoer door de spoorsloot (huidige status C, leggercode 078467),
zal de status van de watergang veranderen (Keur Waterschap Rivierenland). Dit betekent
dat de voorwaarden rondom het beheer en onderhoud veranderen. In overleg tussen
Welkoop, waterschap en gemeente Geldermalsen zullen hierover afspraken gemaakt
moeten worden voordat het plan gerealiseerd wordt.

Echter, het toe te voegen afvoerdebiet is dermate klein dat dit waarschijnlijk niet nodig zou
hoeven zijn. Hierover is overleg geweest met ProRail. Zij is akkoord met het opvangen van
het af te voeren hemelwater van het Welkoopterrein. Echter gaat ProRail haar eigen beheer
niet aanpassen op de nieuwe situatie.

Welkoop Parallelweg Prorail

GHG

Mv +3,40 m NAP**

bodemhoogte
+3,0 m NAP

weghoogte 3,10-3,15  m NAP

bodem 1,50  m NAP

GHG +2,70 m NAP*

* Inschatting op basis van 0,4 m –mv uit atlas van Gelderland tov gem mv van NAP +3,10 m uit AHN

Water 1,90 m NAP

Noodoverloop
+3,35 m NAP ***

Leegloop 1,5
l/s/ha

HWA leiding
diam 160 mm

Uitstroom
afhankelijk van
diepteligging
K&L

*** Noodoverloop voor buien groter dan T100+10%
** Maaiveldhoogte na ophoging om ontwatering van minimaal 0,7 m te halen

Gebied met
k&L



Vijver met hemelwateroverstort watergang Parallelweg (gemeente-variant)
De gesprekken met gemeente Geldermalsen en Welkoop hebben ertoe geleid dat duidelijk
is geworden dat het voor het bestemmingsplan (welstand) een voorwaarde is dat de water-
berging permanent watervoerend is. De gemeente heeft de wens uitgesproken om een
permanent watervoerende berging te realiseren met voldoende waterkwaliteit. Daarom is de
laatste variant ontstaan. Dit is een overeenkomende variant als de droogvallende
bergingsvoorziening variant (4.3), alleen is de vijver dieper en zal niet droogvallen.

Waterkwantiteit
De haalbaarheid van een permanent watervoerende waterberging is mede afhankelijk van
de grondwaterstanden en het peilbesluit welke in het gebied heersen. In hoofdstuk 3 is het
veldwerk en de heersende grondwatersituatie en bodemopbouw beschreven. Voor het
creëren van een vijver welke permanent watervoerend is, is het noodzakelijk om enige
marge in te bouwen ten opzichte van de GLG. Zo wordt voorkomen dat de vijver droogvalt
of dat een slechte waterkwaliteit optreedt.

De GLG van 1,80 m -mv maakt het mogelijk om vanaf circa 2,00 m -mv. een permanent
watervoerende vijver te realiseren. Minimale diepte zal dan ook 2,00 m -mv moeten
bedragen, waarbij men veertien dagen per jaar het risico loopt dat de vijver compleet
droogvalt. Statistisch gezien, kan namelijk veertien dagen per jaar een lagere grondwater-
stand optreden dan de GLG. Feit is dat het streefpeil van 1,30 m -mv zorgdraagt voor een
relatief stabiele grondwaterstand.

Naast droge situaties zullen ook natte situaties optreden. Een hoge grondwaterstand
tezamen met hemelwaterberging mag dan niet zorgen voor problemen. Met een GHG van
0,7m -mv. wordt een bergende hoogte aangehouden van 0,60 m (0,1 m waking
aangehouden). Om 258 m3 water te kunnen bergen in een vijver met 0,6 m berghoogte
boven de GHG, is een wateroppervlak van 430 m2 benodigd. Hierbij is ervan uitgegaan dat
er geen waterberging plaatsvindt in taluds.

Maaiveld (3,20m +NAP)

GHG (0,70m -mv.)

Streefpeil (1,30m –mv.)

GWS (1,50 – 1,65m -mv.)

GLG (1,80m -mv.)

Figuur 7 Grondwaterstanden in relatie tot maaiveld



Waterkwaliteit
Om naast voldoende waterberging ook aan een voldoende waterkwaliteit te voldoen (beide
wensen welke door gemeente Geldermalsen zijn uitgesproken), wordt geadviseerd om een
waterdiepte van minimaal 1 m aan te houden. Uitgaande van een GLG op circa 1,8 m -mv
moet de bodemhoogte op 2,8 m -mv worden aangelegd. Als het streefpeil in het gebied
gehandhaafd kan worden op 1,3 m -mv, is een bodemhoogte van 2,3 m -mv noodzakelijk. In
verband met de stabiliteit dienen de taluds niet te steil te zijn (minder dan 1:3). Hiervoor
moet wel ruimte beschikbaar zijn.

Bij een minimale waterdiepte van 1 m warmt het water minder snel op, wat ten goede komt
aan de zuurstofhuishouding in het water en de ecologie die zich er ontwikkelt. Minder snelle
opwarming gaat algenbloei tegen en biedt kansen voor de vestiging van waterplanten.

Daarnaast wordt geadviseerd om doorstroming te realiseren. Door stroming is verversing
mogelijk en kan lokale vervuiling worden doorgespoeld. In een geïsoleerde vijver is dit
moeilijk. Om doorspoeling en stroming kunstmatig mogelijk te maken, kan een fontein
gebruikt worden. Water wordt naar de fontein gepompt via filters die het water (beperkt)
zuiveren, waarna de fontein het water weer in de vijver spuit.

Daarnaast draagt de aanleg van variatie in oevers en beplanting ook bij aan de (belevings)
kwaliteit van het water. Planten kunnen stoffen uit het systeem opnemen en vastleggen.
Wanneer bij beheer en onderhoud deze maairesten weer verwijderd worden, is er sprake
van enige zuivering van het watersysteem.

Daarnaast zijn ook specifieke maatregelen nodig om instroom van vervuiling tegen te gaan.
Het afstromend hemelwater zal mogelijk voorgezuiverd moeten worden (olie- en benzine-
resten op de parkeerplaatsen). Daarom wordt geadviseerd om met het waterschap te
overleggen of voorzuivering nodig is.

De achtergrondkwaliteit van het grondwater bepaalt mede hoe het watersysteem/de vijver
eruit ziet. Na raadpleging van online kwaliteitsgegevens via www.dinoloket zijn deze door
onze geohydroloog nader bekeken. Op basis van de beschikbare gegevens verwachten wij
geen problemen door de initiële grondwaterkwaliteit.
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