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1 Inleidende regels 

Artikel 1: Begrippen 

1.1 plan 

het bestemmingsplan ‘Jochem Janszplantsoen Odijk’ van de gemeente Bunnik. 

 

1.2 bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0312.bpODKjjplantsoen-on01 met de bijbehorende regels en bijlagen. 

  

1.3 aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

 

1.4 aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

1.5 aaneengebouwde woning 

een woning die deel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit drie of meer hoofdgebouwen. 

  

1.6 aan huis verbonden beroep 

het uitoefenen van een beroep aan huis of de beroepsmatige verlening van diensten aan huis op 

administratief, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, 

adviesgevend of daarmee gelijk te stellen terrein, waarbij de woning in overwegende mate haar 

woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in 

overeenstemming is. 

 

1.7 archeologisch deskundige 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied 

van de archeologische monumentenzorg. 

 

1.8 archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het Centraal College van 

Deskundigen (CCvD) en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 

(KNA). 

 

1.9 archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied aanwezige archeologische 

sporen en relicten. 

 

1.10 bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
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1.11 bedrijfsactiviteiten aan huis 

het in een woning op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarbij de woning in 

overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking en/of uitstraling heeft 

die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

 

1.12 begane grond 

de bouwlaag van een gebouw die ter hoogte van het maaiveld is gelegen, waarop in de meeste 

gevallen de hoofdtoegang van het gebouw is gesitueerd, en waaronder zich een kruipruimte, 

kelder of souterrain kan bevinden.  

 

1.13 bestaande bebouwing, inhoud, [...], hoogte 

bebouwing, inhoud, [...], hoogte, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een (omgevings)vergunning 

voor bouwen, met uitzondering van bebouwing, inhoud, [...], hoogte, die weliswaar bestaat op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar is gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.  

  

1.14 bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak.  

 

1.15 bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

 

1.16 bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen/aan- en uitbouwen/ overkappingen) 

uitbreiding van een hoofdgebouw, dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 

bouwwerk, met een dak. 

  

1.17 bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van 

een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats.  

 

1.18 bouwgrens 

de grens van een bouwvlak.  

 

1.19 bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd en waarvan de lagen een nagenoeg gelijk 

omvang hebben, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder, 

onderbouw, dakopbouw en/of zolder.  

  

1.20 bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten.  
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1.21 bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel.  

 

1.22 bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.  

 

1.23 bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 

hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.  

 

1.24 dak 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of een overkapping.  

  

1.25 detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), verkopen, 

verhuren (danwel soortgelijke transacties) en/of leveren van goederen, aan personen die goederen 

kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 

beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

 

1.26 erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw 

en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en voor zover het 

bestemmingsplan deze inrichting niet verbiedt. 

  

1.27 gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt.  

 

1.28 gestapelde woning 

een woning in een gebouw dat (ten minste) twee of meer geheel of gedeeltelijk boven elkaar 

gelegen woningen bevat.  

 

1.29 hoofdgebouw 

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, 

gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

  

1.30 incidentele standplaats 

het vanaf een plaats, die eenmalig en voor een vooraf bepaalde beperkte duur van maximaal drie 

maanden op één of meerdere dagen in de week wordt ingenomen voor het te koop aanbieden, 

verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke 

middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel; 

 

1.31 overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één 

zijde een wand.  
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1.32 onderkomen 

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of 

caravan, voor zover dat/die niet als bouwwerk is aan te merken, alsook een tent.  

 

1.33 peil 

a. bij gebouwen: de bovenkant van de afgewerkte vloer op de begane grond;  

b. bij bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het rondom afgewerkte 

terrein ter plaatse van de bouw. 

 

1.34 prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding. 

  

1.35 seksinrichting 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch 

pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 

(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 

parenclub, een privé-huis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.  

 

1.36 sociale huurwoning 

huurwoning met een aanvangshuurprijs onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder 

a, van de Wet op de huurtoeslag, waarbij de instandhouding voor de in een gemeentelijke 

verordening omschreven doelgroep voor ten minste tien jaar na ingebruikname is verzekerd. 

  

1.37 staat van bedrijfsactiviteiten aan huis 

een lijst waarin bedrijven zijn gecategoriseerd op bedrijfstypen en milieubelasting, waarnaar in de 

regels wordt verwezen en die daarom deel uit maakt van deze regels. 

 

1.38 straatmeubilair 

de bij of op de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals abri´s, afvalbakken, 

(ondergrondse) afvalcontainers, alarmeringsinstallaties met bijbehorende antennes, bloemen- of 

plantenbakken, brandkranen, draagconstructies voor reclame, fietsenrekken, gedenktekens, 

lichtmasten, parkeermeters, pinboxen, schakelkasten, speeltoestellen, straatverlichting, 

telefooncellen met bijbehorende antennes, urinoirs, verkeersborden, verkeersgeleiders, 

verkeerslichten, informatieborden, voorwerpen van beeldende kunst, wegbewijzering. Onder 

straatmeubilair worden niet begrepen verkooppunten voor motorbrandstoffen. 

 

1.39 standplaats 

het vanaf een plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, 

verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke 

middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. 

 

1.40 twee aaneen 

een woning is twee aaneen gebouwd als het hoofdgebouw van deze woning aangebouwd is aan 

het hoofdgebouw van één andere woning, en niet is aan te merken als een gestapelde woning. 
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1.41 verbeelding 

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke 

informatie. 

  

1.42 vloeroppervlakte 

de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken op de begane grond. 

 

1.43 voorgevel 

de naar de openbare weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met 

meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden 

aangemerkt.  

 

1.44 voorgevellijn 

denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van een gebouw loopt tot aan de zijdelingse 

bouwperceelsgrenzen. 

 

1.45 wadi 

een waterbergende voorziening in de vorm van een laagte waarin hemelwater wordt verzameld en 

in de bodem kan infiltreren. 

  

1.46 woning 

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten. 

 

1.47 zijgevel 

een gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde een voor- of achtergevel. 

Artikel 2: Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

2.1 de bouwdiepte 

vanaf het peil tot aan de onderkant van de laagst gelegen vloer, de fundering niet meegerekend. 

  

2.2 de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, 

met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.  

 

2.3 de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

  

2.4 de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 

gelijk te stellen constructiedeel.  
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2.5 de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 

de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

2.6 de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk. 

 

2.7 ondergeschikte bouwdelen 

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen als plinten, pilasters, liftschachten, hemelwaterafvoeren, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, lichtkappen/-koepels, balkons, 

bordessen, (brand)trappen, balkonhekken en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 

mits de overschrijding van de bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 

  

2.8 peil 

a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst, mag 

het peil niet hoger worden gesitueerd dan 20 centimeter boven de hoogte van de kruin van de 

weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst, 

mag het peil niet hoger worden gesitueerd dan 20 centimeter boven de gemiddelde hoogte van 

het rondom afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3: Groen 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. plantsoenen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. beplantingen; 

d. objecten van beeldende kunst; 

e. fiets- en voetpaden;  

f. toegangswegen en -paden naar percelen; 

g. water en waterberging; 

h. speelvoorzieningen, speelveldjes; 

i. ondergrondse vuilcontainers en bijbehorende verhardingen en toegangspaden. 

 

3.2 Bouwregels 

Op de voor Groen aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouwen toegestaan, 

met een bouwhoogte van niet meer dan 3 meter, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte voor speeltoestellen maximaal 4 meter mag bedragen. 

 

3.3 Nadere eisen 

Het bevoegd gezag kan nadere eisen te stellen ten aanzien van de stedenbouwkundige, 

landschappelijke inpassing en ligging van bouwwerken ter bescherming van de in lid 3.1 

genoemde landschapswaarden. 

 

3.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in artikel 7.2 voor speeltoestellen en objecten van beeldende kunst tot een 

bouwhoogte van maximaal 5 meter, mits het gebruik op de aangrenzende bestemmingen daardoor 

niet onevenredig wordt gehinderd. 

 

3.5 Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

a. de voor Groen aangewezen gronden mogen niet voor parkeren worden gebruikt. 

Artikel 4: Verkeer 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten, en paden met een verkeers- en verblijfsfunctie; 

b. fiets- en voetpaden; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. groenvoorzieningen; 

e. bermen en beplantingen, waaronder begrepen water en waterberging; 

f. straatmeubilair, speelvoorzieningen en objecten van beeldende kunst; 
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g. terrassen; 

h. ondergrondse vuilcontainers en bijbehorende verhardingen en toegangspaden. 

 

alsmede voor daarbij behorende voorzieningen zoals geluidswerende voorzieningen, 

nutsvoorzieningen en voorzieningen voor het openbaar vervoer.  

 

4.2 Bouwregels 

Op de voor Verkeer aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

toegestaan, met een bouwhoogte van niet meer dan 3 meter, met dien verstande dat:  

a. de bouwhoogte voor speeltoestellen maximaal 4 meter mag bedragen. 

 

4.3 Afwijken van de bouwregels  

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in artikel 4.2, voor speeltoestellen en objecten van beeldende kunst tot een 

bouwhoogte van maximaal 5 meter, mits: 

a. de verkeersveiligheid daardoor niet wordt belemmerd; 

b. het gebruik van de aangrenzende bestemmingen daardoor niet onevenredig wordt gehinderd. 

Artikel 5: Wonen 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis verbonden beroep of bedrijfsactiviteiten aan 

huis; 

b. erven en tuinen. 

 

5.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

   

5.2.1 Algemeen 

a. het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van 

de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'.  

b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd met inachtneming van de overige bouwregels in 

artikel 5.2; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd', mogen uitsluitend aaneengebouwde 

woningen worden gebouwd; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld', mogen uitsluitend gestapelde woningen worden 

gebouwd; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen', mogen uitsluitend half-vrijstaande woningen 

worden gebouwd. 

 

5.2.2 Hoofdgebouwen 

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter 

plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte’. 
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5.2.3 Bijbehorende bouwwerken 

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd; 

b. bijbehorende bouwwerken, dienen op een afstand van tenminste 1 meter achter de 

voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;  

c. de goothoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 25 centimeter 

boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw liggen; 

d. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 6 meter 

bedragen; 

e. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3,3 meter 

bedragen; 

f. de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 5 meter 

bedragen; 

g. buiten het bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde hoofdgebouw 

behorende bijbehorende bouwwerken niet meer bedragen dan 50 m2; 

h. in aanvulling op het bepaalde onder g geldt dat de gronden buiten het bouwvlak per 

bouwperceel voor niet meer dan 50% mogen worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken. 

i. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3 meter bedragen. 

   

5.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen 

a. de bouwhoogte van een pergola mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

b. de bouwhoogte van een vlaggenmast mag niet meer bedragen dan 8 meter; 

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, mag voor de voorgevellijn van het 

hoofdgebouw niet meer dan 1 meter bedragen en achter de voorgevellijn niet meer dan 2 

meter; 

d. in afwijking van het bepaalde onder c. mag de hoogte van een terreinafscheiding in de vorm 

van een poort maximaal 2,5 meter bedragen. 

 

5.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.4 

onder c, ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn van 

een hoofdgebouw tot een hoogte van 2 meter, mits: 

a. de erf- of terreinafscheiding een open constructie is voor klimbeplanting; 

b. de erfafscheiding met gesloten constructie niet naast een zijgevel wordt geplaatst en de erf- of 

terreinafscheiding kwalitatief hoogwaardig is. Dit ter beoordeling aan de welstandscommissie; 

c. de erf- of terreinafscheiding met gesloten constructie naast één of meer zijgevels wordt 

geplaatst met een maximum lengte van 20 meter, en de erf- of terreinafscheiding kwalitatief 

hoogwaardig is. Dit is ter beoordeling aan de welstandscommissie. 

 

5.4 Specifieke gebruiksregels 

Voor het gebruik gelden de volgende regels: 

 

5.4.1 Sociale huurwoningen 

Een woning mag uitsluitend worden gebruikt als sociale huurwoning. 

 

5.4.2 Aan huis verbonden beroep of bedrijfsactiviteiten aan huis 

Een woning mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of 

bedrijfsactiviteiten aan huis, mits: 
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a. niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte van de gebouwen daarvoor wordt aangewend met 

een maximum van 60 m2; 

b. het beroep of bedrijf aan huis door de bewoner zelf wordt uitgeoefend; 

c. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen 

onevenredige parkeerdruk veroorzaakt; 

d. uitsluitend bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij 

deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis, dan wel naar hun aard en 

invloed vergelijkbaar zijn met de in de Staat genoemde activiteiten; 

e. er geen detailhandel plaatsvindt; 

f. per beroeps- of bedrijfsuitoefening maximaal 1 reclamebord aan de gevel of op het 

bouwperceel is toegestaan van maximaal 0,25 m2;  

g. er geen buitenopslag plaatsvindt. 

 

5.4.3 Strijdig gebruik 

Als gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval aangemerkt het gebruik van een 

woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden. 

 

5.4.4 Voorwaardelijke verplichting 

a. aan een omgevingsvergunning gericht op (bouw)werkzaamheden zoals bedoeld in 5.2.2 wordt 

de voorwaarde verbonden dat nieuwe hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden gebruikt 

indien binnen een termijn van 2 maanden na oplevering van de laatste woning een wadi voor 

het infiltreren van water is gerealiseerd en wordt gehandhaafd binnen de bestemming ‘Groen’; 

b. de wadi zoals bedoeld onder a. heeft een waterbergende capaciteit van minimaal 100 m3 en 

een maximale diepte van 0,3 m ten opzichte van het omliggende maaiveld. 

Artikel 6: Waarde - Archeologie - 3 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologie - 3 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van gronden met een 

archeologische waarde, waarbij de bestemming Waarde - Archeologie - 3 voorrang heeft op de 

andere daar voorkomende bestemming(en). 

  

6.2 Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

 

6.2.1 Verbod 

Het is verboden om te bouwen of te laten bouwen op de voor Waarde - Archeologie - 3 mede 

bestemde gronden. 

 

6.2.2 Uitzonderingen 

Het onder artikel 6.2.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan één van de onderstaande 

voorwaarden wordt voldaan: 

a. bebouwing waarbij de bodem tot maximaal 0,50 meter onder het bestaande maaiveld wordt 

geroerd en die kan worden gebouwd krachtens de andere daar voorkomende bestemming(en);  

b. de verbouwing en/of sloop- en nieuwbouw van bestaande bebouwing krachtens de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mits:  
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1. de bestaande fundering wordt gebruikt; 

2. de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid. 

c. het gronden betreft waarvan kan worden aangetoond dat reeds verstoring heeft 

plaatsgevonden die dieper reikt dan de waardevolle archeologische vondstlaag; bij de 

beoordeling hiervan kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een archeologisch 

deskundige. 

 
6.3 Afwijken van de bouwregels 

 

6.3.1 Afwijken 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in artikel 6.2.1 voor het bouwen volgens de andere daar voorkomende 

bestemming(en), mits: 

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen behoudenswaardige 

archeologische waarden aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet 

worden verstoord, of; 

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden 

afdoende kunnen worden beschermd middels het verbinden van voorschriften als bedoeld in 

artikel 6.3.2 aan de vergunning. 

 

6.3.2 Beperkingen 

Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.3.1 onder beperkingen 

verlenen en de volgende voorschriften aan de vergunning verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

 

6.3.3 Advies 

Alvorens het bevoegd gezag besluit om af te wijken met een omgevingsvergunning als bedoeld in 

artikel 6.3.1 wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige omtrent de vraag of door 

het verlenen van de vergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke 

voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. 

 

6.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden 

 

6.4.1 Verbod 

Het is verboden om op de voor Waarde - Archeologie - 3 aangewezen gronden de volgende 

werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegde gezag: 

a. het ophogen en ontgraven van de bodem; 

b. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het aanleggen van 

drainage; 
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c. het scheuren van grasland; 

d. het aanleggen, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van 

waterlopen, vijvers, sloten, greppels en andere wateren; 

e. het verlagen of verhogen van het waterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde 

waterschap; 

f. het aanleggen of uitbreiden van oppervlakteverhardingen, zoals wegen, paden, banen of 

parkeergelegenheden; 

g. het aanleggen of verwijderen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of 

andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies; 

h. het aanbrengen van diepwortelende bomen en/of beplanting; 

i. het rooien van diepwortelende bomen en/of beplanting, waarbij de stobben worden verwijderd; 

j. het uitvoeren van ondergrondse sloopwerkzaamheden, waaronder begrepen het uittrekken en 

verwijderen van heipalen.  

  

6.4.2 Uitzonderingen 

Het onder artikel 6.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing als aan één van de onderstaande 

voorwaarden wordt voldaan: 

a. het werken of werkzaamheden betreft waarbij de bodem tot maximaal 0,50 meter onder het 

bestaande maaiveld wordt geroerd; 

b. de werken en of werkzaamheden het normale onderhoud betreffen; 

c. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het bestemmingsplan; 

d. de werken of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 

vergunning; 

e. de werken en werkzaamheden het archeologisch onderzoek betreffen; 

f. het gronden betreft waarvan kan worden aangetoond dat reeds verstoring heeft 

plaatsgevonden die dieper reikt dan de waardevolle archeologische vondstlaag; bij de 

beoordeling hiervan kan het bevoegd gezag advies inwinnen bij een archeologisch 

deskundige. 

  

6.4.3 Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen behoudenswaardige 

archeologische waarden aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden als 

gevolg van de werken of werkzaamheden niet worden verstoord, of; 

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden 

afdoende kunnen worden beschermd middels het verbinden van voorschriften als bedoeld in 

artikel 6.4.4 aan de vergunning. 

 

6.4.4 Voorwaarden 

Het bevoegd gezag kan de vergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 onder beperkingen verlenen en 

de volgende voorschriften aan de vergunning verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
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c. de verplichting de activiteit, die leidt tot de bodemverstoring te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige. 

  

6.4.5 Advies 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.4.1 

wint zij schriftelijk advies in bij een archeologisch deskundige, omtrent de vraag of door het 

verlenen van de vergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke 

voorschriften aan de vergunning moeten worden verbonden. 

  

6.5 Wijzigingsbevoegdheid 

 

6.5.1 Verwijderen bestemming 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming Waarde - Archeologie - 

3 geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien op basis van een nader archeologisch onderzoek is 

gebleken dat de archeologische waarden van de gronden niet behoudenswaardig zijn of niet 

langer aanwezig zijn, of als gronden ingevolge artikel 3 van de Monumentenwet 1988 zijn 

beschermd.  

 

6.5.2 Wijziging naar Waarde - Archeologie - 2 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming Waarde - Archeologie - 

3  geheel of gedeeltelijk veranderen in Waarde - Archeologie - 2  voor gronden die op basis van 

nader archeologisch onderzoek archeologische waarden blijken te bevatten die op grond van de 

gangbare waarderingssystematiek door burgemeester en wethouders als behoudenswaardig zijn 

bevonden (positief selectiebesluit). 
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3 Algemene regels 

Artikel 7: Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 8: Algemene bouwregels 

8.1 Bestaande en afwijkende maatvoering 

a. Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maatvoering en situering van 

gebouwen gelden de bouwregels, zoals die onder de bestemmingen en algemene bouwregels 

zijn voorgeschreven, dan wel de bestaande overschrijding daarvan, zoals deze op het tijdstip 

van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, of kan worden 

gebouwd krachtens een (omgevings)vergunning voor het bouwen.  

b. Het bepaalde onder a geldt niet voor bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van dit bestemmingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 

c. In geval van herbouw is het bepaalde onder a, uitsluitend van toepassing indien herbouw op 

dezelfde plaats geschiedt. 

  

8.2 Ondergronds bouwen 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van bovengrondse 

bebouwing, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals voorzieningen voor 

ventilatie en daglichttoetreding, mits de overschrijding niet meer dan 1 meter bedraagt; 

b. de bouwdiepte van het ondergrondse bouwwerk mag niet meer bedragen dan 4 meter; 

c. het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde onder b voor een bouwdiepte van het ondergrondse bouwwerk van 

maximaal 10 meter, mits uit een onderzoeksrapport is gebleken dat hydrologische belangen 

niet worden geschaad en de waterbeheerder hierover heeft geadviseerd. 

 

8.3 Parkeervoorzieningen 

a. Bij de realisering van nieuwe bebouwing of de uitbreiding van bestaande bebouwing binnen de 

in het plan opgenomen bestemmingen, dient op eigen terrein te worden voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid ten behoeve van de beoogde ontwikkeling, conform de geldende Nota 

parkeernormen; 

b. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken 

van het bepaalde onder a, indien is aangetoond dat elders wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid, ten behoeve van de beoogde ontwikkeling. 
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Artikel 9: Algemene gebruiksregels 

9.1 Verboden gebruik 

Onder het verbod op gebruik in strijd met het bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, 

onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen: 

a. het (laten) gebruiken van een bijbehorend bouwwerk bij een woning als zelfstandige 

wooneenheid; 

b. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij in ieder geval als 

strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaarlijke opslag, waaronder 

opslagruimte voor vuurwerk; 

c. het (laten) plaatsen en/of geplaatst houden van onderkomens; 

d. het (laten) storten en/of (laten) lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen;  

e. het (laten) gebruiken van de gebouwen voor een seksinrichting; 

f. (raam)prostitutie; 

g. andere doeleinden dan waarvoor het bevoegd gezag een omgevingsvergunning heeft 

verleend. 

 

9.2 Toegelaten gebruik 

De in dit plan begrepen gronden mogen worden gebruikt voor incidentele standplaatsen zoals 

beschreven in artikel 1.30. 

Artikel 10: Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in deze regels of de aanwijzingen op de verbeelding voor: 

a. het toestaan van een bedrijf aan huis dat niet is genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

aan huis, maar dat naar zijn aard en invloed op de omgeving kan worden geacht te behoren tot 

een groep van rechtstreeks toegelaten gelijkwaardige bedrijfsactiviteiten; 

b. een geringe overschrijding van de bestemmings- en/of bouwgrenzen en/of 

aanduidingsgrenzen, indien een onnauwkeurigheid of de feitelijke toestand van het terrein 

daartoe aanleiding geeft, of indien een rationele verkaveling van de gronden een geringe 

overschrijding vergt, mits de grens of grenzen met niet meer dan 5 meter worden 

overschreden; 

c. een geringe overschrijding van de voorgeschreven maten, afmetingen en percentages, mits: 

1. deze voorgeschreven maten, afmetingen en percentages met niet meer dan 10% worden 

overschreden, en; 

2. maximaal 10% overschrijding van de maximale goothoogte en hoogte van gebouwen, 

alleen wordt toegestaan indien deze afwijking noodzakelijk is om de voorgeschreven 

verdiepingshoogte uit het bouwbesluit te kunnen realiseren of om, in geval van een 

aanbouw, aan te kunnen sluiten op de reeds bestaande plafondhoogte of (goot)hoogte; 

3. maximaal 10% overschrijding van de maximale hoogte van een woning, alleen wordt 

toegestaan als de dakhelling maximaal 50 graden bedraagt en de nok niet wordt afgeplat; 

4. maximaal 10% overschrijding van de maximale hoogte van carports en pergola's alleen 

wordt toegestaan om aan te kunnen sluiten bij de bestaande (goot)hoogte van een woning 

of van een bijbehorend bouwwerk. 

d. het gebruik van een (vrijstaand) bijbehorend bouwwerk behorend bij een woning als 

afhankelijke woonruimte (mantelzorg), mits:  
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1. een dergelijke bewoning noodzakelijk is uit het oogpunt van mantelzorg; 

2. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende bouwregels inzake bijgebouwen bij 

woningen wordt ingepast, met dien verstande dat de maximale oppervlakte die voor 

mantelzorg mag worden gebruikt niet meer dan 60 m2 mag bedragen; 

3. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

4. een en ander met dien verstande dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning intrekt, 

indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit het 

oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

e. de bouw van een tijdelijk bouwwerk bij een woning ten behoeve van het verlenen van 

mantelzorg, mits:  

1. de oppervlakte van het tijdelijke bouwwerk niet meer dan 20 m2 bedraagt (bovenop de 

vierkante meters bijbehorende bouwwerken die bij een woning zijn toegestaan;  

2. de bouwhoogte van het bijbehorende bouwwerken niet meer dan 3 meter bedraagt; 

3. het tijdelijke bouwwerk tenminste 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw wordt 

gesitueerd; 

één en ander met dien verstande dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning intrekt, 

indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit het 

oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 

f. het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte 

(kamerbewoning), mits: 

1. de omzetting niet leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefmilieu; 

2. de omzetting geen onevenredige negatieve invloed heeft op de verkeersintensiteit en -

afwikkeling en op de parkeerbalans in de omgeving. 

g. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een hoogte van 20 m; 

h. ten behoeve van het bouwen van masten en bijbehorende installaties voor telecommunicatie 

tot vanaf peil een hoogte van 40 m, mits:  

1. in geval van bouwen op een gebouw, dat gebouw ten minste 12 m hoog is, geen 

beschermd monument is, en geen woongebouw is; 

2. in geval van bouwen anders dan op een gebouw, situering plaatsvindt op een locatie in 

een stedelijke omgeving, op een bedrijfsterrein, achter de achtergevelrooilijn van 

hoofdgebouwen, of nabij hoofdwegen, aansluitend aan infrastructurele werken; 

3. per geval vaststaat dat binnen een redelijke afstand van de gevraagde locatie geen 

gebruik kan worden gemaakt van bestaande masten voor telecommunicatie en/of andere 

bestaande hoge objecten, zoals hoge gebouwen, windturbines, reclamezuilen, 

wegportalen, lichtmasten en/of hoogspanningsmasten. 

Artikel 11: Algemene wijzigingsregels 

11.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de ligging van grenzen van bestemmingsvlakken, 

bouwvlakken en aanduidingen wijzigen zodanig dat: 

a. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt 

verkleind of vergroot, en; 

b. geen van de grenzen met meer dan 10 meter wordt verschoven. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 12: Overgangsrecht 

12.1 Overgangsrecht bouwwerken  

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 

in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 

twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%; 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 

met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

13.2 Overgangsrecht gebruik  

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 

of te laten hervatten; 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan. 

Artikel 13: Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Jochem Janszplantsoen 

Odijk’. 
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Bijlage I  

Staat van Bedrijfsactiviteiten aan huis  
 



Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis

SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2
014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2
15 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1552 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2
1581 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1581 1 - v.c. < 2500 kg meel/week 30 10 30 C 10 30 2
1584 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2
1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2
1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2
18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2
20 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2
22 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2
2223 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1
2223 B Binderijen 30 0 30 0 30 2
2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2
2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1
26 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
262, 263 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2
30 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 A Kantoormachines- en computerfabrieken 30 10 30 10 30 2
31 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
316 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2
33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 30 2
36 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2
363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2
45 - BOUWNIJVERHEID
45 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2
50 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
5020.4 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1



Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis

SBI-CODE OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS
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51 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1
52 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5552 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2
60 - VERVOER OVER LAND
6022 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2
64 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2
642 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1
70 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1

71 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2
72 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 10 1
73 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 R 30 2
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1
85 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1
92 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2
9234 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2
9234.1 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2
9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 0 0 10 0 10 1
9262 F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 C 0 30 2
93 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1
9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 30 2
9305 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 10 D 1



Nadere toelichting ‘Staat van bedrijfsactiviteiten – aan huis’ 
 
 
1. Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van 
milieuzonering 
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is 
gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat 
milieubelastende functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) 
waar nodig ruimtelijk voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is 
gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten.  
 
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en 
bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn 
ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende 
ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang: 
• geluid; 
• geur; 
• stof; 
• gevaar (met name brand- en explosiegevaar). 
 
 
2. Toepassing Staat van bedrijfsactiviteiten ‘aan huis’ 
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte Staat van bedrijfsactiviteiten – 
aan huis’ (Svb ‘aan huis’) zijn gebaseerd op de VNG-publicatie "Bedrijven en 
milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). Daarbij is gebruik gemaakt van 
tabel (lijst) 1 uit de publicatie. 
 
Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling  
In de Staat van Bedrijfsactiviteiten is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de 
ruimtelijke relevante milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 
'rustige woonwijk' vermeld. In principe geldt de afstand tussen enerzijds de 
perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. Uit de vier 
verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand worden afgeleid: 
de grootste van de vier.  
 
Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste 
afstand worden genomen. 
Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in 
nieuwe situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing 
van bestaande situaties. Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de 
maatregelen, die voor een nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs- /activiteitstype 
redelijkerwijs kunnen worden verwacht. 
 
Te hanteren richtafstanden  
De Svb ‘aan huis’ onderscheidt een tweetal milieucategorieën, afgestemd op het 
omgevingstype rustige woonwijk, te weten categorie 1 (richtafstand 10 m) en categorie 2 
(richtafstand 30 m). Daarbij gaat het nadrukkelijk om een richtafstand. Kleinere 
afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat hierdoor knelpunten 
behoeven te ontstaan. 
 
Aanvullende lettercodes bij de richtafstanden 
 
Geluid: continu (C) 
Bij bepaalde bedrijfstypen is na de afstand voor geluid de letter C van "continu" 
aangegeven. Dat houdt in dat de meeste bedrijven in dat bedrijfstype continu -dag en 
nacht (evt. ook in de weekends)- die activiteiten uitoefenen die (mede) bepalend zijn 



voor het geluidniveau. Bij bepaling van de afstand voor geluid is rekening gehouden met 
"continu" in die zin dat de afstand voor een "continu bedrijf", dus met C, één stap 
(categorie) hoger is dan voor een vergelijkbaar niet-continu bedrijf. 
 
De toegepaste Staat van Bedrijfsactiviteiten 
De in dit bestemmingsplan opgenomen Svb ‘aan huis’ is afgestemd op lijst 1 uit de VNG-
publicatie. Ten opzichte van de basislijst van de VNG heeft daarop een behoorlijke 
inperking van de lijst plaatsgevonden, vanwege milieuhygiënische en planologische 
redenen. 
Op de lijst komen alleen bedrijfsactiviteiten in categorie 1 en 2 voor. Dit zijn 
bedrijfsactiviteiten die goed zijn in te passen in een woonomgeving. 
 
3. Flexibiliteit  
Het is mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de Svb 
‘aan huis’ niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven 
die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd gezag 
de vestiging van een bedrijf aan huis via een afwijking kan toestaan.  
 
4. Verklaring gebruikte afkortingen  
- : niet van toepassing / niet relevant 
< : kleiner dan 
> : groter dan 
= : gelijk aan 
cat. : categorie 
e.d. : en dergelijke 
kl. : klasse 
n.e.g. : niet elders genoemd 
p.o. : productieoppervlak 
b.o. : bedrijfsoppervlak 
v.c. : verwerkingscapaciteit 
u : uur 
d : dag 
w : week 
j : jaar 
B: bodemverontreiniging 
C: Continu 
D: Divers 
R: risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Plegt-Vos is voornemens om ter plaatse van het Jochem Janszplantsoen in Odijk  12 

grondgebonden sociale huurwoningen en 20 sociale huurappartementen te realiseren (in opdracht 

van woningcorporatie Portaal). Op dit moment zijn op de locatie 12 sociale huurwoningen 

aanwezig, in zes blokken van twee aaneengeschakelde woningen. De bestaande woningen 

worden gesloopt, waarna 12 nieuwe grondgebonden woningen en 20 appartementen worden 

gerealiseerd. De 20 appartementen komen in een woongebouw met twee bouwlagen, de 

grondgebonden woningen in twee blokken van vier en twee blokken van twee. Het 

appartementengebouw volgt de rooilijn van de bestaande woningen aan de Singel.  De locatie ligt 

in het bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ (vastgesteld op vastgesteld 17 juli 2014) en heeft de 

bestemmingen ‘Wonen’, ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Binnen deze bestemmingen is het niet mogelijk om 

het beoogde woningbouwprogramma te realiseren. De beoogde gebouwen vallen namelijk (deels) 

buiten de bouwvlakken van het vigerende bestemmingsplan. Ook past het bouwplan niet binnen de 

geldende bouwregels, onder andere omdat de bouwhoogte wordt overschreden. Om de realisatie 

van de woningen mogelijk te maken moet (onder andere) een bestemmingsplanprocedure worden 

doorlopen. 

 

Voorgeschiedenis en eerste deel participatieproces 

Op 30 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders stedenbouwkundige kaders 

voor de herontwikkeling van het Jochem Janszplantsoen vastgesteld (zie voor een toelichting 

paragraaf 3.3.4). De voorbereiding van dit besluit was al circa anderhalf jaar eerder gestart, waarbij 

was gekozen voor een uitgebreid participatieproces. Hierover is in de toelichting op de 

stedenbouwkundige kaders onder andere het volgende aangegeven: 

- Omdat de eerdere initiatieven zijn gestrand vanwege het ontbreken van draagvlak is er voor 

gekozen het proces op een andere manier aan te pakken en ruimte te laten voor inbreng 

vanuit ‘de samenleving’ (bewoners en direct omwonenden). 

- Er hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met de bewoners en de omwonenden. 

Belangrijk onderdeel van dit proces vormde de ‘ woonlabs’ waarin letterlijk is gebouwd aan een 

nieuwe woonomgeving. 

- Het college heeft de verkregen input uit het participatieproces vertaald in kaders. Deze kaders 

zullen het uitgangspunt zijn voor het vervolg van de planontwikkeling en voor een nieuw op te 

stellen bestemmingsplan. 

 

Op basis van de stedenbouwkundige kaders is Portaal vanaf begin 2018 de plannen voor het 

Jochem Janszplantsoen verder uit gaan werken, waarbij ook aan het hiervoor beschreven 

participatieproces een vervolg is gegeven. Voor een uitgebreide beschrijving van dit tweede deel 

van het participatieproces wordt verwezen naar paragraaf 6.2.1. Dit proces heeft geresulteerd in de 

planuitwerking zoals beschreven in paragraaf 2.2, op basis waarvan dit bestemmingsplan is 

opgesteld. 

     

Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding en een toelichting (inclusief bijlagen). De 

onderhavige toelichting dient als motivering bij de te volgen procedure. 
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1.2 Ligging plangebied 

De locatie aan het Jochem Janszplantsoen, in het westelijke deel van Odijk. Het plangebied wordt 

begrenst door de Meester Klaasstraat in het noorden, de Professor de Vrijerlaan in het oosten en 

de Singel in het westen. Aan de zuidzijde van het plangebied bevinden zich woningen. In de 

figuren 1.1 en 1.2 is de situering van het plangebied in de omgeving weergegeven.    

 

Het plangebied beslaat in totaal circa 6.000 m2 en omvat de percelen kadastraal bekend als 

gemeente Odijk, sectie A, nummers 2452, 2453 en een gedeelte van 3333.  

 

 
Figuur 1.1 

Luchtfoto met ligging plangebied (rood gemarkeerd) in Odijk. 
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Figuur 1.2 

Luchtfoto met ligging plangebied (rood omlijnd) in nabije omgeving. 

1.3 Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ dat op 17 juli 2014 is 

vastgesteld door de raad van de gemeente Bunnik. De gronden hebben de bestemming ‘Wonen’, 

‘Groen’ en ‘Verkeer’. Verder is de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie - 3’ van toepassing, 

waaruit onder andere volgt dat dat bij verstoringen en te bebouwen oppervlakten van in totaal 

groter dan 500 m2 en dieper dan 0,5 meter onder maaiveld een onderzoeksplicht geldt. Binnen de 

bestemming ‘Wonen’ liggen zes bouwvlakken, waarin een maximale bouwhoogte geldt van 6 

meter. Verder is binnen de bouwvlakken de (bouw)aanduiding ‘twee-aaneen’ van toepassing.  
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Figuur 1.3 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ met plangebied (rood omlijnd). 

 

Het beoogde plan is in strijd met de bestemming. Er zijn namelijk woningen voorzien binnen de 

bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’. Tevens passen de gebouwen niet binnen de geldende 

bouwregels en bouwvlakken. Het bestemmingsplan bevat geen afwijkings- of 

wijzigingsmogelijkheden om het initiatief mogelijk te maken. Om de beoogde woningen te 

realiseren is daarom een herziening van het bestemmingsplan nodig. Het onderhavige 

bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.4 Planvorm 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden door 

middel van de op de verbeelding aangegeven bestemmingen en de regels die daarop betrekking 

hebben, de in het bestemmingsplan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden aangewezen. 

Daarbij worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van 

bouwwerken en onbebouwde gronden. De juridische regeling is opgebouwd conform de SVPB 

2012, de landelijke standaard voor het vervaardigen van bestemmingsplannen, die bij de invoering 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als verplichte opbouw is opgenomen. 

 

Het bestemmingsplan bestaat formeel uit twee juridische onderdelen: 

- een verbeelding: een digitaal GML-bestand met een specifiek nummer, in dit geval 

NL.IMRO.0312.bpODKjjplantsoen-on01; 
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- regels: deze regels zijn in de SVBP 2012 zoveel mogelijk gestandaardiseerd (onder andere de 

volgorde, indeling, benaming, begripsbepalingen, overgangsbepalingen en de slotbepaling). 

 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangegeven, met 

bijbehorende verklaringen. De verklaringen leggen een verbinding tussen de op de verbeelding 

aangegeven bestemmingen en de regels. Ook de verbeelding is opgebouwd volgens de richtlijn 

SVBP 2012. 

1.5 Leeswijzer 

De toelichting bij dit bestemmingsplan bestaat uit zes hoofdstukken. Na de inleiding wordt in 

hoofdstuk 2 een korte beschrijving van de huidige en toekomstige situatie gegeven. In hoofdstuk 3 

wordt het relevante beleid dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan geformuleerd. De 

verschillende milieu- en omgevingsaspecten die van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke 

ontwikkeling komen aan bod in hoofdstuk 4. Een toelichting op de juridische aspecten en 

bestemmingen van dit bestemmingsplan wordt gegeven in hoofdstuk 5. Afgesloten wordt met 

hoofdstuk 6 waarin de focus op de aspecten economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

(de procedure) ligt.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

Ruimtelijke en functionele structuur  

Het plangebied ligt in de Zweedse Buurt, ten noordwesten van het centrum van Odijk. De buurt 

wordt gekenmerkt door aaneen gebouwde laagbouw woningen van maximaal twee bouwlagen en 

een plat dak. Ter plaatse van het Jochem Janszplantsoen en de Drie Jofferengaarde zijn 

groenvoorzieningen aanwezig. Ten zuiden van de Pastoor Evert Aalbertszlaan staat de St. 

Nicolaaskerk. Aan de westzijde van de Singel en noordzijde van de Jodichemdreef komen meer 

gevarieerde woonvormen voor, zoals vrijstaande woningen met een kap. Circa 100 meter ten 

westen van de Singel (de westelijke grens van het plangebied) ligt de N229, deze provinciale weg 

verbindt Odijk met de A12 en Bunnik (en loopt in zuidelijke richting door richting Wijk bij 

Duurstede). 

 

Het plangebied aan het Jochem Janszplantsoen wijkt af van de bebouwing in de omgeving wat 

betreft bouwhoogte. De 12 aanwezige sociale huurwoningen bestaan uit één bouwlaag en een plat 

dak, en hebben elk een oppervlakte van circa 50 m2. De woningen staan in zes blokken van twee 

aaneengeschakelde woningen, met daartussen toegangspaden gelegen. Ook heeft elke woning 

een eigen tuin.  

 

 
Figuur 2.1 

Luchtfoto van het plangebied in vogelvlucht  
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2.2 Toekomstige situatie 

2.2.1 Ruimtelijke en functionele structuur  

De beoogde woonbebouwing past qua functie binnen de Zweedse Buurt, aangezien deze wijk een 

woonfunctie heeft. Vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt wordt voor de woningen 

aansluiting gezocht bij de laagbouw in de directe omgeving. De beoogde woningen krijgen één of 

twee bouwlagen en een plat dak. Verder wordt de infrastructuur enigszins aangepast. De 

wegverbinding Jochem Janszplantsoen wordt naar het westen toe verlegd. Waar in de huidige 

situatie nog een voet/-fietspad naar de éénlaagse woningen ligt, wordt in de toekomstige situatie 

de wegverbinding Jochem Janszplantsoen gesitueerd. Ter plaatse van de huidige wegverbinding 

worden met name woningen en tuinen gesitueerd. De wegverbinding Jochem Janszplantsoen 

wordt hierdoor circa 40 meter langer.       

2.2.2 Plangebied/programma 

De huidige bebouwing in het plangebied wordt gesloopt waarna 12 nieuwe grondgebonden sociale 

huurwoningen en 20 sociale huurappartementen worden gerealiseerd. Zowel de grondgebonden 

woningen als de appartementen zullen door woningcorporatie Portaal als sociale huurwoningen 

worden aangeboden. 

 

Grondgebonden woningen 

De 12 nieuwe grondgebonden sociale huurwoningen worden in vier blokken gerealiseerd: twee 

blokken van vier aaneengeschakelde woningen en twee blokken van twee aaneengeschakelde 

woningen. Van die laatste blokken komt er één ten zuiden van het aangepaste tracé van het 

Jochem Janszplantsoen te liggen (naast nummer 9). De overige blokken worden in een u-vorm ter 

plaatse van de huidige woningen en het voormalige tracé van het Jochem Janszplantsoen 

gesitueerd. 

De woningen worden elk 7,2 meter breed en 10,5 meter lang. De woningen bestaan uit één 

bouwlaag, van circa 3 meter hoog. Elke woning krijgt daarmee een oppervlakte van circa 75 m2. 

Verder krijgt elke woning een tuin van circa 65 m2, waarin ook een schuur is gesitueerd.  

 

Appartementen 

Langs de Singel wordt een woongebouw met 20 sociale huurappartementen gerealiseerd, dat de 

rooilijn van de bestaande woningen aan de Singel volgt. Het woongebouw wordt circa 70 meter 

lang, 10 meter breed en bestaat uit twee bouwlagen van in totaal circa 6 meter hoog. Op de 

begane grond worden 9 appartementen en 20 bergingen gerealiseerd. Op de verdieping komen de 

resterende 11 appartementen. Elk appartement wordt 5,7 meter breed en 10 meter lang en heeft 

daardoor een oppervlakte van circa 57 m2. Elk appartement krijgt tevens een buitenruimte (begane 

grond) of een balkon (verdieping) van 1,5 meter diep.   

 

Het woongebouw wordt niet volledig rechthoekig. In het midden van het gebouw zit een knik van 6° 

waardoor de twee volumes niet volledig recht naast elkaar staan. In het midden (bij het rotatiepunt) 

bevindt zich een centrale ruimte met een trap, lift en brievenbussen.  

 

Parkeerplaatsen 

In het plangebied worden 37 parkeerplaatsen gerealiseerd: 

- 20 haakse parkeerplaatsen bij het woongebouw, ten westen van het nieuwe tracé van het 

Jochem Janszplantsoen; 
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- 8 langsparkeerplaatsen aan de oostzijde van het nieuwe tracé van het Jochem 

Janszplantsoen; 

- 5 haakse parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het nieuwe tracé van het Jochem 

Janszplantsoen, voor het blok van twee aaneengeschakelde woningen; 

- 4 langsparkeerplaatsen ten zuiden van de bestaande groenvoorziening (en tegenover de 

bestaande woningen met de huisnummers 1 tot en met 9). 

 

Herinrichting groen 

De bestaande groenvoorziening behoudt de huidige omvang en wordt opnieuw ingericht. Ter 

plaatse worden onder andere een wadi en een bloementuin gerealiseerd. Verder worden verspreid 

door het plangebied nieuwe bomen geplant, waarbij het uitgangspunt is dat de totale hoeveelheid 

bomen in de openbare ruimte gelijk blijft (bomen die ten behoeve van het plan worden gekapt, 

worden elders in het plangebied herplant). Bij de nadere uitwerking van de terreininrichting (in een 

groen-/bomenplan) moet blijken of dit uitgangspunt haalbaar is. Als het niet mogelijk is om alle 

bomen in het plangebied te herplanten, worden deze elders in de kern Odijk herplant (zodat het 

aantal bomen in de kern Odijk per saldo gelijk blijft). 

 

In de navolgende figuren zijn een situatietekening en twee impressies van de toekomstige situatie 

weergegeven.  

 

 
Figuur 2.1 

Situatietekening beoogde inrichting plangebied 
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Figuur 2.3 

Impressie van het beoogde woongebouw, gezien vanaf de Singel 

 

 
Figuur 2.4 

Impressie van de grondgebonden woningen, gezien vanaf de Meester Klaasstraat 
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3 Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleid dat ruimtelijk / functioneel relevant is voor het 

plangebied en de hier beoogde ontwikkeling. Het betreft hier zowel ruimtelijk beleid als facet- en 

sectorbeleid op de verschillende beleidsniveaus. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De SVIR is op 13 maart 2012 vastgesteld en vervangt de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. De 

SVIR geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau. De 

algemene doelstelling is: ‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’. Daar streeft het 

Rijk naar met een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, 

investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. 

Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 

verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve eigen betrokkenheid. Zo laat het Rijk 

de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte op regionale 

schaal over aan provincies. 

 

Toetsing 

Het voorgaande houdt in dat de betekenis van de SVIR voor het plangebied zeer beperkt is, met 

name omdat het een initiatief binnen bestaand stedelijk gebied betreft. Het relevante beleidskader 

wordt in dit geval gevormd door provinciaal en vooral gemeentelijk beleid, zie hiervoor de 

navolgende paragrafen. 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking 

getreden. Dit besluit bevestigt in juridische zin de kaderstellende uitspraken, zoals opgenomen in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Op 1 januari 2017 is het besluit geconsolideerd. 

 

In het Barro is een aantal projecten die van Rijksbelang zijn, opgenomen en met behulp van 

digitale kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan 

bestemmingsplannen moeten voldoen. 

Ten tijde van de inwerkingtreding van het Barro waren zes ‘projecten’ beschreven: Project 

Mainport ontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, 

Defensie en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Na de publicatie van het Barro, is het besluit per 1 oktober 2012 gewijzigd. Met de wijziging zijn 

algemene regels voor bestemmingsplannen aan het besluit toegevoegd. Zo bepaalt het Barro 

onder meer dat bestemmingsplannen de doorvaart voor schepen niet mogen belemmeren als in 

het plan zich een vrijwaringzone van een Rijksvaarweg bevindt. Verder staat eveneens in dit 

besluit dat bestemmingsplannen binnen reserveringsgebieden geen plannen mogen bevatten die 

uitbreidingen van het spoor belemmeren. Een bestemmingsplanwijziging mag ook geen 

belemmering bevatten voor het gebruik en geschikt maken van elektriciteitsproductie-installaties, 

kernenergiecentrales, hoogspanningsverbindingen, buisleidingen, het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN), primaire waterkeringen (buiten het kustgebied) en het IJsselmeergebied. 
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Naast het Barro is ook de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) in werking 

getreden. In het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling verschillende militaire terreinen, 

gebieden, objecten en zones worden aangewezen, waar gemeenten bij de vaststelling van 

bestemmingsplannen rekening mee moeten houden. In de Rarro wordt daar uitvoering aan 

gegeven. 

 

Toetsing 

Het plangebied ligt in het Barro-gebied ‘Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde’. Het 

betreft in dit geval de Romeinse Limes (titel 2.13 uit het Barro). De kernkwaliteiten van de 

Romeinse Limes zijn als volgt beschreven: De unieke, samenhangende en goed bewaard 

gebleven voormalige (militaire) grens van het Romeinse Rijk. De Limes ligt langs de toenmalige 

loop van de Rijn met archeologische overblijfselen uit de periode 0 tot 400 na Chr. bestaande uit:  

- forten (castella), burgerlijke nederzettingen (kampdorpen/vici) en grafvelden; 

- militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens; 

- scheepswrakken. 

 

In artikel 2.13.4 van het Barro is bepaald dat de provinciale verordening regels moet bevatten die 

bewerkstelligen dat een bestemmingsplan geen activiteiten mogelijk maakt die deze 

kernkwaliteiten aantasten. Voor verdere toetsing wordt daarom verwezen naar paragraaf 3.2.2.  

3.1.3 Besluit ruimtelijke ordening 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de ladder voor duurzame verstedelijking 

geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten 

motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de regio, de beschikbare ruimte binnen het 

bestaande stedelijke gebied en een multimodale ontsluiting.  

 

De definitie voor een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1, lid 1 van het Bro) luidt als volgt: 

Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

 

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige 

ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft daarmee invulling aan het 

nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 

ruimtelijke besluiten. Dit belang staat beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

binnen een breder kader van een goed systeem van ruimtelijke ordening. Met de Ladder voor 

duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

 

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro moet bij ruimtelijke ontwikkelingen sprake 

zijn van zorgvuldig ruimtegebruik en dient overprogrammering te worden voorkomen. Middels de 

Ladder voor duurzame verstedelijking vindt een toetsing door de gemeente plaats. 

 

Uit de voornoemde begripsbepaling is op te maken dat de beoogde ontwikkeling als een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt. Daarbij is van belang dat de 12 grondgebonden 

woningen een vervanging van bestaande, vergelijkbare woningen betreffen. De nieuwe stedelijke 
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ontwikkeling betreft daarom uitsluitend de 20 sociale huurappartementen. Op grond van het Bro is 

een beschrijving van de behoefte aan deze ontwikkeling vereist. 

 

Regionale behoefte 

Voor de beschrijving van de regionale behoefte wordt gebruik gemaakt van de 

Woningmarktmonitor van de provincie Utrecht. Voor de regio Utrecht, waar de gemeente Bunnik 

onderdeel van uitmaakt, wordt hierin uitgegaan van een kwantitatieve woningbehoefte van ruim 

30.000 woningen tot en met 2028.  

Ten aanzien van de kwalitatieve woningbehoefte blijkt uit de Woningmarktmonitor het volgende:  

- Tot en met 2030 is er behoefte aan ruim 8.000 woningen in dorpse woonmilieus. Het 

plangebied wordt tot dit type woonmilieus gerekend. 

- Tot en met 2030 wordt qua leefstijlen een toename van kleine huishoudens (circa 12.000) en 

senioren (ruim 30.000) verwacht. Dit zijn ook met name de doelgroepen voor de beoogde 

woningen. 

 

Lokale behoefte 

In de ‘Visie op wonen 2017 – 2021’ heet de gemeente Bunnik vastgelegd wat de gemeente in deze 

periode wil bereiken op het gebied van wonen. In de visie is een geprognosticeerd 

woningbouwprogramma tot 2030 opgenomen. Tot 2030 is er een kwantitatieve behoefte van circa 

1.390 woningen. Ten aanzien van de kwalitatieve woningbehoefte is in de visie onder andere het 

volgende opgenomen: 

- Gemeente Bunnik heeft de ambitie om op lange termijn een sociale huurwoningvoorraad te 

hebben van 20%. Zou gestreefd worden naar een aandeel sociale huur van 30% in de totale 

woningvoorraad in 2030, dan zouden er tot 2030 circa 1.300 sociale huurwoningen 

toegevoegd moeten worden.  

- De doelgroep voor sociale huurwoningen bestaat grotendeels uit één- en 

tweepersoonshuishoudens en dit aantal neemt toe. 

- De nadruk bij de koopsector ligt op eengezinswoningen. In de huursector is meer behoefte aan 

appartementen. 

Uit het voorgaande volgt onder andere de ambitie om het structurele tekort aan sociale 

huurwoningen te verminderen en om tot 2030 ruim 400 goedkope (lees: sociale) huurwoningen te 

bouwen.  

 

Toetsing 

Op basis van de voorgaande beschrijving blijkt dat sprake is van een regionale en lokale behoefte 

aan de voorgenomen ontwikkeling, zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt. Daar komt bij 

dat het initiatief een herontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied betreft. 

3.1.4 Crisis- en herstelwet 

Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking getreden. De kern van deze wet is 

dat met nieuwe en/of aangepaste procedures doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid en 

duurzaamheid. De Chw omvat onder andere maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten 

en bevoegdheden. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Chw en zijn alleen van toepassing op 

de op grond van de Chw aangewezen projecten.  

 

Specifiek voor de beoogde ontwikkeling zijn de Chw-bepalingen ten behoeve van het stroomlijnen 

van bestuursrechtelijke procedures voor een aantal specifieke plannen en besluiten relevant. Deze 
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versnellingen hebben vrijwel uitsluitend betrekking op de beroepsfase. Zo worden bijvoorbeeld de 

termijnen voor de rechter bekort. In artikel 1.1 lid 1 onder a is bepaald dat deze versnellingen 

onder andere toepasbaar zijn voor de ontwikkeling of verwezenlijking van categorieën ruimtelijke 

en infrastructurele projecten die in bijlage I van de Chw zijn opgenomen. Eén van deze categorieën 

betreft een bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van meer dan 11 woningen in een 

aaneengesloten gebied, waarvan in dit geval sprake is.  

 

Het voorgaande houdt concreet met name in (op basis van artikel 1.6 en 1.6a van de Chw): 

- Dat de termijn waarop de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak moet 

doen over een eventueel beroep inzake dit bestemmingsplan wordt bekort tot zes maanden 

(na afloop van de beroepstermijn). 

- Dat de indieners van een eventueel beroep na afloop van de beroepstermijn geen 

(aanvullende) beroepsgronden meer kunnen aanvoeren. Het instellen van een zogenoemd ‘pro 

forma’-beroep is daardoor niet mogelijk. 

 

Toetsing 

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat de Crisis- en herstelwet en meer specifiek 

de daarin opgenomen procedurele versnellingen kunnen worden toegepast voor dit 

bestemmingsplan. Dit betekent dat in dit bestemmingsplan en bij de bekendmaking van de 

vaststelling hiervan nadrukkelijk wordt vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.   

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) 

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016), hierna PRS, geeft de 

ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht. Hierin staat welke doelstellingen de provincie 

van provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe dit beleid uitgevoerd 

wordt. Deels loopt deze uitvoering via de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) die 

tegelijk met de PRS is opgesteld. De PRS is een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Op grond van de Wro heeft de PRS alleen een zelfbindende werking. Het is bindend voor 

de provincie, niet voor andere partijen.  

 

In de PRS is het ruimtelijk beleid van de provincie Utrecht voor de periode tot 2028 beschreven, op 

basis van de volgende pijlers: 

- een duurzame leefomgeving; 

- vitale dorpen en steden; 

- landelijk gebied met kwaliteit. 

 

Deze pijlers leiden tot twee belangrijke beleidsopgaven, namelijk het accent op de binnenstedelijke 

opgave en het behouden en versterken van de kwaliteiten van het landelijk gebied. Dit zijn 

opgaven die nodig zijn om de provincie Utrecht aantrekkelijk te houden als vestigingsgebied. 

 

Verstedelijking 

De provincie Utrecht richt zich in haar verstedelijkingsbeleid primair op de 

ontwikkelingsmogelijkheden in het bestaand stedelijk gebied: op die manier blijven steden, dorpen 

en kernen aantrekkelijk om te wonen, te werken en te ontmoeten en blijft het landelijk gebied 

gevrijwaard van onnodige ruimteclaims. Voor de leefbaarheid en bereikbaarheid wordt 
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verstedelijking zoveel mogelijk gekoppeld aan haltes en knopen van het openbaar 

vervoersnetwerk. Voor een aantrekkelijke provincie zijn vitale steden en dorpen belangrijk. De 

combinatie van historische bebouwing, de aanwezigheid van onder andere culturele 

voorzieningen, winkels, horeca en uitgaansmogelijkheden, diverse woningtypes, verschillende 

vormen van werkgelegenheid, sport- en ontspanningsmogelijkheden en groen in de nabijheid 

draagt bij aan deze vitaliteit. Het beleid sluit aan bij de Ladder duurzame verstedelijking uit het 

Besluit ruimtelijke ordening zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1.3. Concreet hanteert de 

provincie Utrecht de volgende voorkeursvolgorde voor stedelijke ontwikkelingen: eerst de 

mogelijkheden van herstructurering of transformatie, dan de mogelijkheden in de nabijheid van 

halten en knopen van het OV-netwerk, dan de overige mogelijkheden in het stedelijk gebied 

(binnen de rode contouren), en als laatste uitbreiding. 

 

Specifiek voor de gemeente Bunnik wordt in de herijking in 2016 het volgende genoemd over het 

stedelijk programma: In de gemeente Bunnik liggen de bebouwingskernen Bunnik, Odijk en 

Werkhoven. Voor de totale gemeente wordt uitgegaan van een woningbouwprogramma van 1275 

woningen, waarvan 275 op grotere en kleinere binnenstedelijke locaties. 

 

Duurzaamheid 

In de structuurvisie is aangegeven dat de provincie het gebruik van duurzame energiebronnen wil 

stimuleren en dat bij gebiedsontwikkeling wordt gestreefd naar zelfvoorzienendheid voor energie. 

Daarbij wordt onder meer gedacht aan toepassing van restwarmte, warmte-koudeopslag en 

aardwarmte, zonne-energie en biomassa. 

 

Overig 

In de structuurvisie wordt het plangebied tevens gerekend tot de volgende (deel)gebieden: 

- Overstroombaar gebied; hier wil de provincie overstromingen voorkomen en goed voorbereid 

zijn als zich toch een overstroming voordoet (ondanks maatregelen). 

- CHS-Archeologie; de provincie wil het duurzaam behoud en beheer van de archeologische 

resten in de bodem (‘in situ’) bevorderen. 

- Landschap rivierengebied; hier wil de provincie de volgende kernkwaliteiten behouden: 

o schaalcontrast van zeer open naar besloten; 

o samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom; 

o samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal – rivier; 

o de Kromme Rijn als vesting en vestiging. 

Gezien de ligging in bestaand stedelijk gebied en de relatief beperkte omvang van de beoogde 

ontwikkeling is aantasting van deze kernkwaliteiten niet aan de orde.  

 

Toetsing 

Het onderhavige bestemmingsplan maakt de realisatie van 32 woningen binnen de bebouwde kom 

van Bunnik mogelijk. Het plangebied betreft een inbreidingslocatie en bevindt zich binnen de rode 

contour van bestaand stedelijk gebied. Stedelijke ontwikkelingen zijn binnen deze contour in 

beginsel toegestaan.  

3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016) 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (Herijking 2016), hierna PRV, bevat algemene regels 

die gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de PRV 

staan geen regels die direct doorwerken naar de burgers. In de PRV zijn alleen de algemene 
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regels opgenomen, die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de provinciale belangen zoals 

opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016). 

 

Mobiliteitstoets (Artikel 1.6) 

Het betreffende artikel luidt als volgt: De toelichting op een ruimtelijk besluit waarin ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn voorzien, bevat een beschrijving van het aantal verplaatsingen die deze 

ruimtelijke ontwikkelingen tot gevolg hebben, een beschrijving van de wijze waarop het plangebied 

wordt ontsloten voor de verschillende vervoerwijzen en een analyse of er door het aantal 

verplaatsingen knelpunten op het omliggende verkeers- en vervoersnetwerk voor de diverse 

vervoerwijzen kunnen ontstaan.  

Voor de mobiliteitstoets wordt verwezen naar paragraaf 4.2. 

 

Cultuurhistorische hoofdstructuur (Artikel 1.7) 

In het betreffende artikel is onder andere de volgende regel opgenomen: De toelichting op een 

ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Cultuurhistorische hoofdstructuur’ bevat 

een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden is voldaan, een beschrijving 

van de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden en het door de gemeente te 

voeren beleid ter zake en van de wijze waarop met de bescherming van deze waarden is 

omgegaan. Bij de beschrijving van de verschillende waarden wordt gebruik gemaakt van de bijlage 

Cultuurhistorie. 

Het plangebied is daarbij specifiek aangeduid als ‘Archeologie’. In de toelichting op artikel 1.7 is 

hierover het volgende vermeld: Bij het behouden van archeologische waarden gaat het om regels 

die aantasting van archeologisch erfgoed voorkomen of tot het uiterste beperken. Daartoe moeten 

zowel bekende als te verwachten waarden worden beschermd. Behoud in situ (in de bodem) heeft 

altijd de voorkeur. Het geven van een dubbelbestemming verdient aanbeveling als de 

archeologische waarden zich over meerdere andere bestemmingen uitstrekken. Daarbij dient de 

rangorde tussen de bestemmingen te worden aangegeven. Ter bescherming van de waarden 

dienen zo nodig aanlegvoorschriften te worden opgenomen. Daar waar binnen de Limeszone hoge 

of zeer hoge bekende archeologische waarden voorkomen is het voor de effectieve bescherming 

van deze waarden nodig om ingrepen, werken of werkzaamheden waarbij de grond dieper wordt 

geroerd dan 30 centimeter te voorkomen, tenzij is aangetoond dat de archeologische waarden niet 

worden geschaad. Bij de bescherming van de hoge of zeer hoge archeologische 

verwachtingswaarden binnen de Limeszone is archeologisch onderzoek nodig wanneer werken of 

werkzaamheden uitgevoerd gaan worden in een oppervlakte van meer dan 100m2 waarbij de 

grond dieper wordt geroerd dan 30 centimeter. Hiervan kan op basis van een archeologische 

onderbouwing gemotiveerd afgeweken worden.  

Vanwege het voorgaande is in het bestemmingsplan een archeologische dubbelbestemming 

opgenomen en is ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Voor een verdere toelichting wordt 

verwezen naar paragraaf 4.10. 

 

Landschap (Artikel 1.8 lid 2) 

Het betreffende artikel luidt als volgt: Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 

‘landschap’ bevat bestemmingen en regels ter bescherming van de in het plangebied 

voorkomende kernkwaliteiten, zoals genoemd in de Bijlage Kernkwaliteiten landschap.  

Bij het betreffende artikel is in de PRV de volgende toelichting gegeven: Voor elke ontwikkeling in 

het landelijk gebied moet aansluiting gevonden worden bij de kernkwaliteiten. Dit impliceert dat het 
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stedelijk gebied, waarbinnen het plangebied is gelegen, in beginsel is uitgezonderd van de 

toepassing van dit artikel.  

 

Overstroombaar gebied (Artikel 1.13) 

Het betreffende artikel luidt als volgt: Een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als 

‘overstroombaar gebied’ bevat bestemmingen en regels die rekening houden met 

overstromingsrisico’s. Binnendijks is dit van toepassing op kwetsbare en vitale objecten en 

woonwijken en bedrijventerreinen. Buitendijks is dit ook van toepassing op individuele woningen en 

bedrijven. 

Het plangebied ligt binnendijks, heeft een relatief beperkte omvang en betreft een binnenstedelijke 

ontwikkeling. De beoogde woningen en appartementen betreffen geen kwetsbare en vitale 

objecten en kunnen ook niet als ‘woonwijk’ getypeerd worden. Om die reden zijn specifieke 

bestemmingen en regels die rekening houden met overstromingsrisico’s niet noodzakelijk. Voor 

een nadere toelichting inzake het aspect water wordt verwezen naar paragraaf 4.8. 

 

Verstedelijking en duurzaamheid (Artikel 4.1 lid 3) 

Conform de PRS is het plangebied in de PRV aangeduid als stedelijk gebied. In aanvulling hierop 

is voor het plangebied ook nog de volgende regel met betrekking tot duurzaamheid van 

toepassing: De toelichting op een ruimtelijk besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Stedelijk 

gebied’ bevat een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met energiebesparing 

en het toepassen van duurzame energiebronnen.  

In de toelichting op dit artikel is het volgende vermeld:  

Bij zowel het bouwen als renoveren van kantoren en woningen en bedrijfsruimten als het 

herstructureren of aanleggen van woonwijken en bedrijventerreinen is het van belang dat 

gemeenten en initiatiefnemers nadenken over het gebruik van alternatieve vormen van energie en 

energiebesparende technieken (onder andere toepassen van restwarmte, Warmte Koude Opslag 

en aardwarmte). Hiermee dragen ruimtelijke plannen bij aan het doel van 10% duurzame 

energiegebruik in 2020 zoals verwoord in de PRS. Om kleinschalige binnenstedelijke 

ontwikkelingen niet onnodig te belasten met regelgeving is het artikel gericht op uitleglocaties en 

transformaties. Dit neemt niet weg dat andere locaties deze aandacht niet behoeven. 

De voorgenomen ontwikkeling kan worden aangemerkt als een (relatief) kleinschalige 

binnenstedelijke ontwikkeling. Energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen 

zijn daarbij een aandachtspunt. Voor een nadere toelichting inzake dit aspect wordt verwezen naar 

paragraaf 4.11. 

 

Toetsing 

Gezien het voorgaande wordt geconstateerd dat het initiatief niet in strijd is met de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurplan gemeente Bunnik 2007 – 2015 

Het structuurplan gemeente Bunnik 2007 - 2015 is op 31 januari 2008 door de gemeenteraad 

vastgesteld. In het structuurplan wordt aangegeven welke veranderingen in de gemeente spelen. 

Er worden aanpassingen van de infrastructuur voorbereid en er bestaan ideeën voor een 

versterking van de werkgelegenheid. Daarnaast is sprake van een substantiële 

woningbouwopgave, waarmee de gemeente tegemoet wil komen aan behoeften vanuit de eigen 
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gelederen. Dor de gunstige ligging van de gemeente ten opzichte van Utrecht en de rest van de 

Randstad is er ook van buiten veel belangstelling om zich in deze gemeente te vestigen. 

 

Op de Structuurplankaart is het plangebied aangewezen als woongebied. Langs de Singel is een 

versterking van laanbeplanting voorzien. Verder zijn binnen het plangebied geen bijzondere 

ontwikkelingen voorzien.  

 

Toetsing 

In dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van 32 woningen mogelijk gemaakt. Het plangebied 

blijft daardoor een woonfunctie houden. Er worden geen andere functie mogelijk gemaakt. Dit 

bestemmingsplan is daarom in lijn met het Structuurplan van de gemeente Bunnik.  

3.3.2 Strategische agenda Bunnik (2016) en uitvoeringsstrategie (2017) 

Op 31 mei 2016 is de Strategische agenda van Bunnik vastgesteld. Dat is een agenda voor de 

lange termijn, waarin de strategische keuzes van de gemeente op weg naar een goede toekomst 

voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn weergegeven. 

 

De kern van de strategische agenda betreft drie strategische keuzes die richting geven aan 

Bunnikse kwaliteit. Ze passen bij de Bunnikse identiteit en sluiten aan op de sterkte-zwakte 

analyse die met de samenleving is opgesteld: 

1. Regionaal Denken, Lokaal Doen. 

2. Focus op de Bunnikse kwaliteit. 

3. Ruimte voor talent. 

 

Door middel van het gesprek met de samenleving zijn de strategische keuzes vertaald in de 4 

pijlers van Bunnikse kwaliteit: Gelukkig, Gezond, Dynamische en Behendig Bunnik. Per pijler zijn 

de kernwaarden van Bunnikse kwaliteit benoemd en worden keuzes gemaakt om die kernwaarden 

verder te kunnen versterken: 

1. Gelukkig Bunnik: menselijke maat; met en voor elkaar; goede voorzieningen; dorpse 

bebouwing; behoud van het open en groene buitengebied. 

2. Gezond Bunnik: vitaal functioneren in de samenleving voor jong en oud; naar eigen wens en 

met eigen regie; op eigen kracht, en met ondersteuning en zorg indien nodig. 

3. Dynamisch Bunnik: Bunnikse kracht in de regio, gefaseerde groei, groen-gezond-slim, in 

verbinding met het Utrecht Science Park en met veel ruimte voor innovatie en duurzaamheid. 

4. Behendig Bunnik: open en flexibel, op slimme manier kwaliteiten en behoeften van gemeente, 

samenleving en regio verbinden. 

 

Toetsing Strategische agenda 

Ten aanzien van wonen is het volgende in de agenda opgenomen. De gemeente wil een bijdrage 

leveren aan de groei van de regio, maar wel passend bij het dorpse karakter. Dit betekent dat de 

gemeente geen grootschalige uitbreiding in korte tijd gaat realiseren, maar inzet op gefaseerde 

bouw over een langere periode. Nieuwbouw- en verbouwplannen moeten een meerwaarde 

opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen en/of het buitengebied (open en groene 

uitstraling). Hierbij houdt de gemeente rekening met het behouden van het kleinschalige en dorpse 

karakter waarbij verdichting van de openbare ruimte de voorkeur geniet boven hoogbouw. 
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Onderhavig bestemmingsplan betreft de herontwikkeling/verdichting van de openbare ruimte. Er 

vindt geen hoogbouw of een grootschalige uitbreiding plaats. Daarmee blijft het kleinschalige en 

dorpste karakter behouden. Het plan is daarmee in lijn met de Strategische agenda. 

 

Toetsing uitvoeringsstrategie 

De uitvoeringsstrategie is een uitwerking van de Strategische agenda. In de uitvoeringsstrategie 

zijn vijf opgaven onderscheiden, waarvan in dit geval met name ‘Bouwen in de dorpen’ relevant is. 

Deze opgave en de bijbehorende ambitie is als volgt samengevat: 

We willen de dorpen verfraaien door nieuwe woningbouw toe te voegen. Dichtbij voorzieningen 

zetten we in op het bouwen van appartementen voor ouderen, om hen te verleiden te verhuizen uit 

hun grote eengezinswoningen. De nieuwbouw moet bijdragen aan zelfredzaamheid, aan een 

energiearme samenleving en aan klimaatbestendigheid van de dorpen. Met aantrekkelijker dorpen 

vergroten we de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Bovendien is bouwen binnen de bestaande 

kernen een kans op een mooie woning voor jong en oud.  

De voorgenomen ontwikkeling geeft invulling aan de ambities in de uitvoeringsstrategie, met name 

omdat het de bouw van appartementen in de kern van Odijk en relatief dichtbij voorzieningen 

betreft.  

3.3.3 Collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ 

In het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ wordt invulling gegeven aan gemaakte 

afspraken uit het coalitieakkoord en aan de Strategische agenda en uitvoeringsstrategie. In het 

programma zijn thema’s beschreven die bestuurlijke prioriteit hebben, waarvan in dit geval met 

name het thema ‘Bouwen binnen en buiten dorpen’ relevant is. Hierover is onder andere het 

volgende aangegeven: Bouwen binnen de dorpen doen we vooral voor onze huidige inwoners. 

Een goed aanbod van nieuwe woningen - aansluitend bij hun wensen - biedt kansen voor onze 

inwoners om door te stromen. De woningen die daarbij worden achter gelaten, kunnen weer 

worden bewoond door nieuwe inwoners, zoals jonge gezinnen. Door gedifferentieerd te bouwen 

zetten we in op inclusieve en levensloopbestendige dorpen. Daarbij wil dit college per locatie 

bekijken welke woningen, voor wie, en met welke kwaliteit passend is. Bij deze afweging spelen 

aspecten als woningbehoefte, ligging en kwaliteit van de woonomgeving en de afstand tot 

voorzieningen een belangrijke rol. 

Daarbij worden onder andere de volgende acties genoemd: 

- We zetten in - op initiatief van bedrijven - op transformatie van binnendorpelijke 

(bedrijfs)locaties naar woningbouw. 

- We stellen beeldkwaliteitsplannen vast om nieuwbouw aan te laten sluiten bij bestaande 

bebouwing en het karakter van de kernen. 

 

Toetsing 

Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling c.q. transformatie mogelijk, waarbij binnen het 

dorp Odijk extra woningbouw wordt gerealiseerd. Onderdeel van het bestemmingsplan is een 

beeldkwaliteitsplan. De voorgenomen ontwikkeling past daarmee nadrukkelijk binnen het 

collegeprogramma. 

3.3.4 Stedenbouwkundige kaders Jochem Janszplantsoen Odijk 

Op 30 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders stedenbouwkundige kaders 

voor de herontwikkeling van het Jochem Janszplantsoen vastgesteld. Hierin zijn kaders 

opgenomen inzake beeldkwaliteit (‘Bunnikse schaal en maat’ en ruimtelijke kwaliteit), verkeer, 

openbare ruimte, groen en duurzaamheid.  
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Toetsing 

De kaders voor beeldkwaliteit zijn vertaald in het beeldkwaliteitsplan, dat onderdeel uitmaakt van 

dit bestemmingsplan. Ten aanzien van verkeer en openbare ruimte zijn de kaders met name bij de 

beoordeling van het de aspecten parkeren en verkeer in paragraaf 4.2 getoetst. De kaders voor 

groen zijn met name getoetst in het kader van de beoordeling van de aspecten water en ecologie 

in de paragrafen 4.8 en 4.9. Voor de toets qua duurzaamheid wordt verwezen naar de beoordeling 

van dit aspect in paragraaf 4.11. 

Waar relevant zijn de stedenbouwkundig kaders ook vertaalt in de regels en verbeelding van dit 

bestemmingsplan. Het betreft met name de volgende zaken: 

- Bouwhoogte (twee bouwlagen langs de Singel, één bouwlaag daarachter); 

- Rooilijn (gelijk met de te slopen woningen Singel 7 en 9 en de woningen aan de Singel 19 en 

verder); 

- De rijloper aan de westzijde van het Jochem Janszplantsoen mag vervallen (er mag tot het 

huidige grasveld/groengebied worden gebouwd); 

- Het huidige Jochem Janszplantsoen (grasveld/groengebied) wordt behouden; 

- Eventuele groenstroken gesitueerd tussen de bouwblokken wordt toegedeeld aan de woningen 

als tuin. 

Gelet op het voorgaande en de genoemde beoordelingen in hoofdstuk 4 kan gesteld worden dat 

het bestemmingsplan voldoet aan de gestelde stedenbouwkundige kaders. 

3.3.5 Woonvisie 2017-2021 

De Woonvisie is op 25 januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente streeft naar 

een gevarieerde woningvoorraad met voor alle inwoners van Bunnik een (zorg) geschikte woning, 

afgestemd op woonwensen, levensfase en financiële mogelijkheden. Dit is wat de gemeente tot 

2021 wil bereiken op het gebied van het wonen.  

 

Er is in Bunnik niet voldoende en betaalbaar aanbod voor de huishoudens met een laag inkomen 

en huishoudens met een middeninkomen. Daarnaast kent Bunnik vergrijzing en is het noodzakelijk 

om voldoende zorg geschikte woningen te hebben. Ook mensen met een verstandelijke beperking 

of psychiatrische aandoening moeten komende jaren op zichzelf gaan wonen in plaats van in 

beschermde woonzorginstellingen. 

 

Er zijn tot 2030 circa 1.390 extra woningen nodig om de eigen bevolking de kans te bieden om in 

de eigen gemeente te blijven wonen. Naast extra woningen voor de groei van de eigen bevolking, 

heeft Bunnik de ambitie om nog meer extra woningen te bouwen voor instroom vanuit de regio. 

 

Om sturing te geven op dit woningbouwprogramma en de bestaande woningvoorraad zijn de 

volgende ambities geformuleerd: 

1. Beschikbaarheid sociale huurwoningen vergroten. 

2. Doorstroming bevorderen en verminderen van scheef wonen. 

3. Inzetten op de combinatie wonen/zorg en woningen voor kwetsbare doelgroepen. 

4. Duurzaamheid in wonen: nieuwbouwwoningen worden energieneutraal en gasloos en in de 

bestaande bouw ligt de focus op verduurzaming. 

5. Leefbaarheid en de schaal van Bunnik: nieuwbouw is passend in de sfeer en het karakter van 

de drie dorpen en komt tegemoet aan de eisen van de doelgroepen van beleid. 
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In de Visie op wonen is het woningbouwprogramma gebaseerd op de woningbehoefteraming van 

de regio U16 (16 gemeenten van de regio Utrecht). In de periode 2015-2030 is de kwantitatieve 

behoefte voor Bunnik geraamd op circa 1.390 woningen. Het woningbouwprogramma 2015-2030 

omvat circa 885 woningen. 

 

Als de woonbehoefte afgezet wordt tegen het huidige aanbod wordt duidelijk dat een groot deel 

van de kwalitatieve woonbehoefte appartementen betreft: 

- Kleine sociale huurappartementen voor jonge 1 á 2 persoonshuishoudens (starters op de 

woningmarkt) en ouderen met een laag inkomen. 

- Vrije sectorhuurappartementen voor de middeninkomens, zowel starters op de woningmarkt 

die nog niet kunnen kopen en te veel verdienen voor een sociale huurwoning en ouderen die 

een koopwoning achterlaten. 

- Koopappartementen, voor ouderen die willen kopen en een koopwoning in Bunnik achterlaten. 

 

In de Woonvisie is aangegeven dat een sfeer en schaal, passend bij Bunnik, op vele manieren is te 

bereiken. Het gaat om de juiste verhouding tussen bebouwing enerzijds en openheid en groen 

anderzijds. Dit kan met verschillende woningtypen en woningdichtheden. Zo kunnen op eenzelfde 

perceel - en met behoud van dezelfde oppervlakte aan openbare buitenruimte - méér woningen 

gebouwd worden als gekozen wordt voor gestapelde bouw in plaats van grondgebonden, 

vrijstaande woningen. Waar ruimte is en accenten gewenst zijn, is het mogelijk om beperkt 

gestapeld te bouwen, passend bij de Bunnikse maat en schaal.  

 

Toetsing 

Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van 32 sociale huurwoningen. Ten opzichte van 

de huidige situatie gaat het om een toename van 20 woningen. Daarmee draagt deze ontwikkeling 

bij aan de kwantitatieve woningbehoefte van 1.390 woningen en de specifieke behoefte aan meer 

sociale huurwoningen. Het betreffen relatief kleine en goedkope woningen. De doelgroep van deze 

woningen zijn 1- en 2-persoonshuishoudens. Daarmee wordt ook de kwalitatieve behoefte 

ingevuld. Dit plan is in lijn met de Woonvisie.  

3.3.6 Groenstructuurplan 2005-2015 

Het Groenstructuurplan legt de hoofdgroenstructuur binnen de gemeente vast en geeft een 

beschrijving van de gewenste ontwikkelingen. De Kromme Rijn is bepalend voor de identiteit van 

de gemeente. 

 

Hoofddoelstelling is dat het openbare groen in de gemeente Bunnik een bijdrage moet leveren aan 

een aantrekkelijke, functionele en veilige woonomgeving. Leefbaarheid, (beeld-) kwaliteit en 

identiteit zijn hierbij de sleutelwoorden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in duurzaam 

groen, dat binnen de kernen in hoofdlijnen de structuur van de kernen aanduid en samenhang 

creëert, en groen dat afwisselend is en de kernen verfraait. Concreet betekent dit dat bomen en 

beplanting onder andere de stedenbouwkundige structuur moeten versterken en accentueren. Dit 

geldt zowel voor de hoofdgroenstructuur als voor het groen in de wijken. 

 

Op de uitwerkingskaart van Odijk is de bestaande groenvoorziening aan het Jochem 

Janszplantsoen aangewezen als stedelijk groen en langs de Singel is een bomenrij aangegeven. 

In het Groenstructuurplan wordt over de bomenrij aan de Singel het volgende genoemd: Vanaf de 

Singel moet op de plekken waar dat kan, bijvoorbeeld vanaf de noordzijde, het landschap te 
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ervaren blijven. Bomen in een open profiel in bloemrijke bermen of extensief te beheren gras zijn 

hier op zijn plaats. In delen waar de Singel door bebouwd gebied loopt, kan wegbegeleidende 

beplanting toegepast worden die bijdraagt aan een hogere beeldkwaliteit. Op deze wijze kan de 

Singel aantrekkelijker worden gemaakt zonder dat de eenheid verdwijnt. De lindes, esdoorns en 

kastanjes vormen als het ware de ruggengraat.   

 

Toetsing 

De groenstructuur ter plaatse van het plangebied langs de Singel blijft zoveel mogelijk intact. Aan 

de westzijde van de woningen aan de Singel (nummers 7 t/m 17) is in de huidige situatie een 

groenbestemming opgenomen. Deze groenbestemming wordt in het huidige bestemmingsplan ook 

opgenomen. De bestaande groenvoorziening wordt gehandhaafd en heringericht.  

3.3.7 Bomenverordening gemeente Bunnik 2017 

Op 18 januari 2018 is de door de gemeenteraad vastgestelde Bomenverordening gemeente 

Bunnik 2017 in werking getreden. Hierin is onder andere bepaald dat het verboden is zonder een 

omgevingsvergunning een boom of houtopstand te (doen) vellen: 

a. Waarvan de gemeente eigenaar is, 

b. waarvan de gemeente onderhoudsplichtige is, 

c. welke deel uitmaakt van landschappelijke beplanting in het buitengebied, bestaande uit 

knotbomen, houtsingels of vrijgroeiende hagen, 

d. welke staat vermeld op de bomenlijst. 

Tevens biedt de verordening de mogelijkheid om bij een dergelijke omgevingsvergunning een 

herplantplicht op te leggen. 

 

Toetsing 

In het plangebied zijn bomen aanwezig die op gemeentegrond c.q. in de openbare ruimte staan. 

Vanwege de voorgenomen ontwikkeling is het nodig sommige van deze bomen te kappen, zodat 

de bomenverordening in dit geval van toepassing is. De betreffende bomen staan niet op de 

bomenlijst vermeld. Vanuit de stedenbouwkundige kaders (zie paragraaf 3.3.4) geldt tevens de 

volgende ‘herplantplicht’: Het is mogelijk een beperkt aantal bomen te verplaatsen of te vervangen 

in de openbare ruimte. Het uitgangspunt is saldo nul ten opzichte van het aantal bomen in de 

openbare ruimte. Bij vervanging van bestaande bomen, is herplant van een boom met een nader 

te bepalen minimale omvang een eis.  

De formele toets aan de bomenverordening vindt plaats in het kader van de nog aan te vragen 

omgevingsvergunning voor de te kappen bomen op gemeentegrond. 

3.3.8 Bunnik Duurzaam (2014) 

Op 18 december 2014 is het Duurzaamheidsprogramma Bunnik Duurzaam vastgesteld. Het 

programma gaat uit van bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de gemeente. 

Daarbij gaat het niet om bindende beleidsregels maar om een actieprogramma dat ruimte biedt om 

in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In het duurzaamheidsprogramma zijn de volgende 

relevante ambities en doelen opgenomen: 

- Minder CO2 uitstoot op Bunniks grondgebied: focus op besparing bij bestaande 

woningvoorraad door aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen vanuit Energieakkoord. 

- Meer mensen in een duurzame leefomgeving: beperkte inzet want kwaliteit van leven nu in 

Bunnik is relatief goed. Focus meer op effecten van eigen handelen voor elders in de wereld, 

inzet op preventie. 

- Inwoners en bedrijven zijn zich beter bewust van hun verbruik en de besparingsmogelijkheden. 
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- Meer mensen kiezen voor duurzame vormen van mobiliteit. 

 

Toetsing 

In paragraaf 4.11 wordt nader in gegaan op het aspect duurzaamheid. 

3.3.9 Plan van Aanpak Ruimtelijke Adaptatie (2016) 

De gemeente Bunnik heeft in 2014 de intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie Coalitie Regio 

Utrecht getekend. Dit heeft geleid tot het Plan van Aanpak Ruimtelijke Adaptatie. De coalitie richt 

zich op de totstandkoming van vier gezamenlijke producten. Deze producten moeten er toe leiden 

dat de gemeente vanaf 2020 ruimtelijk adaptief als vanzelfsprekend kan toepassen en ervaren: 

1. Opstellen gezamenlijke kennisagenda; 

2. Toolkit met bouwstenen/kennis opdoen en delen; 

3. Koploperprojecten/ Klimaatadaptatie in uitvoering; 

4. Verankering / Visie, beleid en regelgeving. 

 

De realisatie van de vier producten en het oplossen van de governance vraagstukken gaan vooral 

over twee domeinen, namelijk ruimtelijke ordening en water. Voor de organisatie van de 

klimaatopgaven in dit Plan van Aanpak zoekt de coalitie aansluiting bij deze twee domeinen. De 

coalitie is betrokken in deze domeinen en weet dat de twee domeinen een eigen netwerk hebben: 

1. Netwerk 'water' (wateroverlast in de openbare ruimte, veiligheid en droogte) 

2. Netwerk 'ruimtelijke ordening' (nieuwbouw, openbare ruimte, groen, milieu). 

 

Binnen deze twee-eenheid van water en ruimte is synergie een belangrijk begrip: klimaatadaptatie 

realiseren door samenwerkingsverbanden op te zoeken. Veel minder vanuit de gedachte om taken 

en bevoegdheden goed te benoemen, maar veel meer vanuit wat de maatschappij vraagt. 

 

Toetsing 

Het voorliggende plan is niet aangewezen als koploperproject. Vanzelfsprekend houdt het plan wel 

rekening met de wet- en regelgeving zodat het aspect ruimtelijke adaptatie voldoende is 

meegewogen. Hoe omgegaan wordt met het aspect water wordt verder behandeld in paragraaf 

4.8. 

3.3.10 Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018-2022 

Het Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018-2022 is op 14 december 2017 vastgesteld door de 

gemeenteraad van Bunnik. Dit rioleringsplan beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op 

hoofdlijnen hoe richting wordt gegeven aan de rioleringszorg in Bunnik en betreft een strategie 

voor de lange termijn. Vanuit het rioleringsplan is met name het beleid inzake hemelwater (vanaf 

particulier terrein) en grondwater (drooglegging en ontwatering) relevant.  

 

Toetsing 

Verwezen wordt naar de beoordeling van het aspect water in paragraaf 4.8, waarin het 

Gemeentelijk Rioleringsplan nader is toegelicht en waaruit blijkt dat dit beleid geen belemmering 

voor het bestemmingsplan vormt.  

3.3.11 Regenwaterstructuurplan gemeente Bunnik 

Het Regenwaterstructuurplan gemeente Bunnik is op 21 november 2019 door de gemeenteraad 

van Bunnik vastgesteld. In dit plan is aangesloten bij de doelstelling van het landelijke Deltaplan 
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Ruimtelijke Adaptatie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en wordt vastgelegd hoe de gemeente 

regenwateroverlast zoveel mogelijk wil tegengaan. In het plan zijn op hoofdlijnen maatregelen 

opgenomen om de kernen van de gemeente Bunnik ‘waterrobuust’ te maken. De centrale visie is 

daarbij als volgt verwoord: De gemeente Bunnik wil zoveel mogelijk zichtbaar het regenwater 

inzamelen. De voorkeur is om bovengronds water te bergen en te infiltreren. Dit draagt bij aan de 

bewustwording bij de inwoners, een robuust watersysteem en lagere beheerkosten. 

 

Toetsing 

Als mogelijke maatregel voor de infiltratie van regenwater is in het regenwaterstructuurplan onder 

andere een wadi benoemd. Specifiek voor nieuwbouw wordt een aanleg die waterrobuust is 

voorgeschreven. Dit houdt onder andere in dat waterberging conform de eisen van het waterschap 

moet worden gerealiseerd (zie verder paragraaf 4.8). In het kader van de voorgenomen 

ontwikkeling wordt aan deze eisen invulling gegeven door het aanleggen van een wadi. Op basis 

hiervan kan gesteld worden dat de ontwikkeling concreet invulling geeft aan de doelen van het 

regenwaterstructuurplan. Daar komt nog bij dat de bestaande groenvoorziening aan het Jochem 

Janszplantsoen in het regenwaterstructuurplan ook al is aangemerkt als een potentiële 

waterbergingslocatie. 

3.3.12 Archeologie-/monumentenbeleid (archeologische beleidskaart, erfgoedverordening 

en gemeentelijke monumenten) 

Op 13 oktober 2011 heeft de gemeenteraad van Bunnik een archeologische beleidskaart 

vastgesteld. Deze kaart is middels een archeologische dubbelbestemming onder andere verwerkt 

in het geldende bestemmingsplan. 

De gemeente heeft geen integraal monumentenbeleid. Wel is het wettelijke beleid 

geïmplementeerd, op basis hiervan zijn met name de gemeentelijke erfgoedverordening en de 

aanwijzing van gemeentelijke monumenten van belang.  

 

Toetsing 

Uit de archeologische beleidskaart volgt dat voor het plangebied sprake is van een hoge 

archeologische verwachting. Dit houdt in dat bij verstoringen en te bebouwen oppervlakten van in 

totaal groter dan 500 m2 en dieper dan 0,5 meter onder maaiveld een onderzoeksplicht geldt. 

Hiervan is in dit geval sprake en daarom is een onderzoek uitgevoerd.  

De erfgoedverordening is in dit geval niet van toepassing, met name omdat in en direct rondom het 

plangebied geen gemeentelijke monumenten aanwezig zijn. 

Voor een nadere beoordeling inzake archeologie en cultuurhistorie en de resultaten van het 

archeologisch onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 4.10. 

3.3.13 Nota parkeernormen gemeente Bunnik 

Op 30 april 2019 is de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Parkeernormen gemeente Bunnik 

in werking getreden. Deze nota heeft het de volgende, algemene doelstelling: Het vaststellen van 

gemeentelijke parkeernormen voor nieuwe ruimtelijke projecten en ontwikkelingen in de kernen 

Bunnik, Odijk en Werkhoven en het buitengebied. Hierdoor kan in de toekomst worden voorzien in 

de parkeerbehoefte waarbij tevens de bereikbaarheid en leefbaarheid worden gewaarborgd. 

Op basis hiervan zijn aan de hand van 16 beleidskeuzes de gemeentelijke parkeernormen 

uitgewerkt.  
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Toetsing 

Verwezen wordt naar paragraaf 4.2.1 waarin de in dit bestemmingsplan beoogde ontwikkeling is 

getoetst aan de Nota parkeernormen gemeente Bunnik.   

3.3.14 Welstandsnota Bunnik 

De door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota bevat de basisvoorwaarden waaraan 

omgevingsvergunningaanvragen op welstandsaspecten getoetst worden, waarbij in dit geval het 

volgende met name van belang is: De welstandsnota van de gemeente Bunnik is opgesteld voor 

de relatief kleine bouwopgaven van één of enkele gebouwen, uitbreidingen van bestaande 

bebouwing en veel voorkomende kleinere bouwopgaven in bestaand stedelijk- en buitengebied 

(beheergebieden). Voor grootschalige ontwikkelingen of voor herontwikkelingen in bijvoorbeeld 

dorpscentra, vormen andere documenten, zoals beeldkwaliteitsplannen, de welstandsnota. 

 

In aanvulling hierop wordt opgemerkt dat het plangebied onderdeel is van de Zweedse buurt, 

waarvoor op basis van de welstandsnota een regulier niveau van welstand geldt. Daarbij is in de 

welstandsnota de volgende typering van deze buurt opgenomen: De Zweedse buurt is in de jaren 

’50/’60 planmatig verkaveld. Binnen de wijk komen verschillende typen woningen voor, 

voornamelijk rijwoningen. Langs het J. Janszplantsoen komen enkele twee-onder-éénkapwoningen 

voor. Kenmerk van deze wijk is dat er overwegend platte daken voorkomen. De gevels zijn geheel 

bekleed met een houtenafwerking. Het materiaal is overwegend donker van kleur, de kozijnen en 

deuren contrasteren met een lichte kleur. 

 

Toetsing 

In het kader van dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat voor de 

voorgenomen herontwikkeling van het Jochem Janszplantsoen als toetsingsdocument voor 

welstand zal fungeren.  
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

In het kader van een ruimtelijke procedure dient voor diverse milieu- en omgevingsaspecten te 

worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling dient inzichtelijk 

gemaakt worden of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen en/of beperkingen 

aanwezig zijn voor de directe omgeving en de beoogde ontwikkeling zelf.  

 

In dit hoofdstuk wordt voor de beoogde ontwikkeling nader ingegaan op de verschillende aspecten; 

indien noodzakelijk is aanvullend onderzoek uitgevoerd. De betreffende rapportages zijn in dit 

geval als bijlage aan deze toelichting toegevoegd. 

4.1 Milieueffectrapportage 

De milieueffectrapportage (hierna: m.e.r.) is bedoeld om vooraf de mogelijke milieueffecten van 

plannen en besluiten in beeld te brengen en deze een volwaardige rol te laten spelen bij de 

besluitvorming over plannen en besluiten. Het maken van een milieueffectrapport (m.e.r.) of m.e.r.-

beoordeling is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid over 

initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die (aanzienlijke) nadelige gevolgen voor 

het milieu kunnen hebben. Dit betekent dat de plannen of activiteiten ook een bepaalde omvang 

moeten hebben om m.e.r.-(beoordelings)plichtig te zijn.  

 

Aan de hand van de in het Besluit milieueffectrapportage omschreven m.e.r.-plichtige activiteiten 

met de bijbehorende drempelwaarden, kan worden bepaald of een project m.e.r.-plichtig (C-lijst) 

dan wel m.e.r.-beoordelingsplichtig (D-lijst) is. De drempelwaarden in het Besluit m.e.r. zijn 

gebaseerd op algemene kenmerken van een activiteit en een globale aanname dat bij gevallen 

onder de drempelwaarde geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Dat hoeft echter niet 

altijd het geval te zijn: in bepaalde gevallen kan een activiteit met een kleinere omvang ook 

belangrijke nadelige milieugevolgen hebben. Om te voorkomen dat er bij projecten met een 

kleinere omvang belangrijke milieugevolgen over het hoofd worden gezien is het voor alle 

projecten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen verplicht om 

vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

 

In bijlage D van het Besluit m.e.r. is een groot aantal activiteiten genoemd waarvoor een m.e.r.- 

beoordelingsplicht geldt. Eén van de genoemde activiteiten betreft ‘de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen’ (activiteit D11.2). Deze activiteit is m.e.r.-beoordelingsplichtig in geval deze 

betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of wanneer het gaat om een 

aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat of een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m² of meer betreft. 

4.1.1 Beoordeling 

 

De voorgenomen ontwikkeling ligt ruim onder de drempelwaarde waarvoor conform het Besluit 

m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk is: de oppervlakte van het plangebied 

bedraagt circa 6.400 m2 en het initiatief betreft de realisatie van 32 wooneenheden. De beoogde 

ontwikkeling ligt daarmee ruim onder de bovengenoemde drempelwaarde waarvoor conform het 
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Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsprocedure noodzakelijk is. Gelet hierop is daarom de vraag 

of sprake is van (de aanleg, wijziging of uitbreiding van) een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin 

van het Besluit m.e.r.. Uit de jurisprudentie, te weten (onder andere) de uitspraken van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:694) en 31 

januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:348), volgt dat het antwoord op deze vraag afhangt van: de 

concrete omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang 

van de voorziene wijziging van de stedelijke ontwikkeling een rol spelen.  

Uit deze uitspraken volgt eveneens dat het antwoord op de vraag of sprake is van een stedelijk 

ontwikkelingsproject niet afhankelijk is van: het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke 

negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. 

 

De realisatie van 20 appartementen en vervanging van 12 grondgebonden woningen is naar aard 

en omvang niet aan te merken als een stedelijk ontwikkelingsproject. Qua aard is sprake van een 

ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied, waar ook nu al woningen aanwezig zijn. Ook in de nabije 

omgeving zijn vrijwel uitsluitend woningen aanwezig. De omvang is relatief beperkt c.q. 

kleinschalig, mede omdat de ontwikkeling per saldo alleen 20 nieuwe, kleinschalige appartementen 

in één bouwvolume betreft.  

4.1.2 Conclusie 

Op basis van het voorgaande wordt gesteld dat de onderhavige ontwikkeling geen stedelijk 

ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r. betreft en dat daarom geen m.e.r.-

beoordeling dan wel een milieueffectrapport (m.e.r.) nodig is. 

4.2 Parkeren en verkeer 

4.2.1 Parkeren 

Op 30 april 2019 is de Nota Parkeernormen van de gemeente Bunnik in werking getreden. Voor 

het bepalen van op gemeente Bunnik afgestemde parkeernormen wordt gebruik gemaakt van de 

parkeerkencijfers zoals deze zijn uitgebracht door de CROW. In de Nota is door de gemeente de 

beleidskeuze vastgesteld dat voor Odijk de parkeercijfers van de CROW voor ‘matig stedelijke 

gebieden’ en ‘zone schil centrum’ van toepassing zijn. In het onderhavige plan worden 32 sociale 

huurwoningen gerealiseerd. Daarvoor gelden de volgende normen: 

- De 20 appartementen vallen onder de categorie ‘kleine sociale huurwoning (40 – 65 m2)’. 

Daarvoor geldt een norm van 1,0 parkeerplaats per woning. 

- De 12 grondgebonden woningen vallen onder de categorie ‘huur, grondgebonden woning, 

sociale huur’. Daarvoor geldt een norm van 1,4 parkeerplaats per woning. 

 

In totaal hebben de 32 woningen daarmee een norm van 37 parkeerplaatsen (20x1,0 en 12x1,4 = 

36,8 parkeerplaatsen).  

 

In het plangebied worden 37 parkeerplaatsen gerealiseerd (zie ook figuur 2.1): 

- 20 haakse parkeerplaatsen bij het woongebouw, ten westen van het nieuwe tracé van het 

Jochem Janszplantsoen; 

- 8 langsparkeerplaatsen aan de oostzijde van het nieuwe tracé van het Jochem 

Janszplantsoen; 

- 5 haakse parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het nieuwe tracé van het Jochem 

Janszplantsoen, voor het blok van twee aaneengeschakelde woningen; 
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- 4 langsparkeerplaatsen ten zuiden van de bestaande groenvoorziening (en tegenover de 

bestaande woningen met de huisnummers 1 tot en met 9). 

Bij minimaal 1 van deze parkeerplaatsen wordt een laadvoorziening voor het opladen van 

elektrische auto’s geplaatst.  

 

Hiermee wordt voor het parkeren van auto’s voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

Fietsparkeren 

Naast beleid voor het parkeren van auto’s is in de Nota Parkeernormen van de gemeente Bunnik 

ook beleid voor fietsparkeren opgenomen. Uitgangspunt van dit beleid is dat bij nieuwe 

ontwikkelingen (ook) voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid voor fietsen, waarbij voor 

het bepalen van de parkeerbehoefte de actuele CROW-kencijfers kunnen worden gehanteerd.  

 

In aansluiting op de Nota parkeernormen is de parkeerbehoefte voor fietsen bepaald aan de hand 

van de actuele kencijfers uit de ‘Leidraad fietsparkeren’ van de CROW. Daarbij zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

- De 20 appartementen vallen onder de categorie ‘appartement (met fietsenberging)’, waarvoor 

een kencijfer van 0,75 parkeerplaats per kamer (met een minimum van 2 plekken per woning) 

van toepassing is.  

- De 20 appartementen omvatten elk 2 kamers en hebben elk een met de fiets bereikbare eigen 

berging op de begane grond. De oppervlakte per berging bedraagt minimaal 4,7 m2.    

- De 12 grondgebonden woningen vallen onder de categorie ‘rij- en vrijstaande woning’, 

waarvoor een kencijfer van 1 parkeerplaats per kamer (met bij voorkeur 1 extra plek per 

woning) van toepassing is.  

- De 12 grondgebonden woningen omvatten elk 3 kamers en hebben elk een met de fiets 

bereikbare eigen berging in de achtertuin. De oppervlakte per berging bedraagt minimaal 4,7 

m2. 

- De hiervoor genoemde kencijfers betreffen de fietsparkeerplaatsen voor bewoners, in de 

openbare ruimte wordt daarnaast rekening gehouden met 0,5-1 parkeerplaats per woning voor 

bezoekers. Omdat het fietsgebruik in de gemeente Bunnik op basis van cijfers van het 

Fietsberaad als ‘gemiddeld’ is te typeren, wordt voor bezoekers een kencijfer van 0,75 

parkeerplaats per woning gehanteerd. 

- De capaciteit van een berging c.q. fietsenschuur bedraagt 2 of 3 fietsen, uitgaande van een 

minimale oppervlakte van respectievelijk 4,1 en 5,8 m2. 

 

Op basis van het voorgaande is de volgende parkeerbehoefte voor fietsen berekend: 

- Voor de bewoners van de appartementen zijn per woning 2 plaatsen nodig, in deze behoefte 

kan worden voorzien in de eigen berging. 

- Voor de bezoekers van de appartementen zijn in de openbare ruimte (20 x 0,75=) 15 

parkeerplaatsen nodig. 

- Voor de bewoners van de grondgebonden woningen zijn per woning 4 plaatsen nodig, in deze 

behoefte kan worden voorzien in de eigen berging (deels) en achtertuin. 

- Voor de bezoekers van de grondgebonden woningen zijn in de openbare ruimte (20 x 0,75=) 9 

parkeerplaatsen nodig. 

 

Geconcludeerd wordt dat in de parkeerbehoefte voor fietsen van bewoners in de eigen bergingen 

en achtertuinen kan worden voorzien. Voor bezoekers is in de openbare ruimte een 
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parkeerbehoefte van 24 plaatsen aan de orde. In het plangebied worden daarom 24 

parkeerplaatsen voor fietsen gerealiseerd, 12 ter hoogte van de centrale ingang van het 

woongebouw en 12 bij de noordzijde van dit gebouw (zie ook figuur 2.1). Deze plaatsen worden 

zodanig gesitueerd dat het gebruik van de openbare ruimte en de doorgang voor voetgangers en 

mensen met een kinderwagen of rolstoel niet wordt gehinderd.  

 

Hiermee wordt ook voor het parkeren van fietsen voldaan aan het gemeentelijk parkeerbeleid. 

4.2.2 Verkeer 

Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is allereerst van belang dat de 12 grondgebonden 

woningen hierbij buiten beschouwing kunnen blijven, omdat deze al aanwezig zijn. De extra 

verkeersgeneratie als gevolg van de beoogde 20 appartementen is berekend aan de hand van de 

actuele kencijfers van het CROW. Op basis van de Nota Parkeernormen van de gemeente Bunnik 

is daarbij uitgangspunt dat het plangebied een locatie in de schil van het centrum van een matig 

stedelijk gebied betreft. 

 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van 20 appartementen, die op grond van de 

CROW-kencijfers kunnen worden aangemerkt als ‘huur, appartement, midden/goedkoop (incl. 

sociale huur)’. Voor deze categorie wordt per woning uitgegaan van een verkeersgeneratie van 3,0 

- 3,8 verkeersbewegingen per etmaal. Dit betekent dat de beoogde appartementen een toename 

van 60 tot 76 verkeersbewegingen per etmaal tot gevolg hebben.    

 

Het Jochem Janszplantsoen wordt voornamelijk ontsloten door de Meester Klaasstraat en de 

daarop aansluitende Singel. De Singel dient als ontsluitingsweg binnen de kern Odijk. Via de 

Singel kan ook de N229 bereikt kan worden. Op de aansluiting van de Meester Klaasstraat en de 

Singel zijn geen verkeersproblemen bekend. De wegen zijn bovendien zo ingericht dat er weinig 

verkeersonveilige situatie te verwachten zijn. Beide wegen zijn 30 km/u-wegen en er liggen 

verkeersdrempels. Het fietspad parallel aan de Singel is bovendien gescheiden van de weg, 

waardoor er geen fietsers op het weggedeelte van de Singel fietsen. De wegen zijn daarnaast 

breed genoeg voor twee auto’s om elkaar te passeren zonder dat er opstoppingen ontstaan. De 

relatief beperkte toename in verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkeling in onderhavig 

bestemmingsplan brengt hier naar verwachting geen verandering in. Er worden geen 

verkeersproblemen of verkeersonveilige situatie verwacht.  

 

Naar verwachting wordt vanuit het plangebied veel minder gebruik gemaakt van de ontsluiting in 

oostelijke richting, via de Professor de Vrijerlaan.  

4.2.3 Conclusie 

De conclusie is de aspecten parkeren en verkeer geen belemmering vormen voor de onderhavige 

ontwikkeling.  

4.3 Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer (Wm) zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. In artikel 5.16 

van de Wm is vastgelegd dat voor een plan dat ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt aan de 

luchtkwaliteit, geen onderzoek inzake luchtkwaliteit hoeft te worden uitgevoerd en dat in dit geval 

het plan doorgang kan vinden. Het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
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bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of een bepaald project wel of niet als 'in 

betekenende mate' moet worden beschouwd. NIBM-projecten kunnen - juridisch gezien - zonder 

toetsing aan de grenswaarden voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

 

In het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is in artikel 5 een 

zogenaamde anticumulatiebepaling opgenomen. Hiermee wordt de verplichting opgelegd om 

nieuwe plannen die van dezelfde ontsluitingswegen gebruikmaken en individueel als NIBM aan te 

merken zijn, ook als één geheel te beschouwen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot plan met 

een grote invloed op de luchtkwaliteit opgedeeld wordt in kleinere deelplannen die ‘niet in 

betekenende mate’ bijdragen. 

4.3.1 Beoordeling 

In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen zijn een aantal activiteiten opgenomen die niet 

in betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit. Hieronder vallen woningbouwlocaties die, in 

geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvatten. De beoogde 

ontwikkeling betreft de realisatie van 20 extra woningen. Hiermee blijft het initiatief ruimschoots 

onder de grens voor niet in betekenende mate. Daar komt nog bij dat het initiatief naar verwachting 

een relatief beperkt aantal van maximaal 76 extra verkeersbewegingen per etmaal tot gevolg heeft 

(zie verder paragraaf 4.2), waarbij het aandeel vrachtverkeer 0% is.  

Deze gegevens zijn ingevoerd in de NIBM-tool van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: 

 

Tabel 4.1 

Uitsnede resultaten NIBM-tool 

 
 
 

Op grond van het voorgaande valt geen negatief effect op de luchtkwaliteit c.q. een significante 

toename van de concentraties stikstofdioxide (NO2) en/of fijnstof (PM10) ter plaatse te 

verwachten. Tevens kan cumulatie voor onderhavig initiatief buiten beschouwing blijven, omdat de 

toename van de concentraties ter plaatse niet meer bedraagt dan 0,1 µg/m3.   

 

Jaar van planrealisatie 2020

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 76

Aandeel vrachtverkeer 0,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,06

PM10 in μg/m3 0,01

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 

als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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Toetsing aan grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM10) en zeer fijnstof (PM2,5) is 

gezien het voorgaande niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt 

hierna kort ingegaan op de huidige en toekomstige luchtkwaliteit in het plangebied, in relatie tot de 

geldende grenswaarden. Via het Geoloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht zijn hierover de 

volgende data verkregen: 

- De jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) neemt naar verwachting af van 18-20 

µg/m3 in 2018 naar 10-12 µg/m3 in 2030. 

- De jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10) neemt naar verwachting af van 19-20 µg/m3 in 

2018 naar 17-18 µg/m3 in 2030. 

- De jaargemiddelde concentratie zeer fijnstof (PM2,5) neemt naar verwachting af van 12-12,5 

µg/m3 in 2018 naar 10-10,5 µg/m3 in 2030. 

 

Voor stikstofdioxide, fijnstof en zeer fijnstof zijn voor het jaargemiddelde respectievelijk de 

volgende grenswaarden van toepassing: 40 μg/m3 (NO2), 40 μg/m3 (PM10) en 25 μg/m3 (PM2,5). 

Aan deze grenswaarden wordt in het plangebied ruimschoots voldaan. 

 

In aanvulling op het voorgaande is nog van belang dat voor fijnstof en zeer fijnstof door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lagere waarden worden geadviseerd: 20 μg/m3 (PM10) en 

10 μg/m3 (PM2,5). Deze waarden betreffen nadrukkelijk geen wettelijk vastgelegde grenswaarden. 

Daar komt bij dat deze advieswaarden voor fijnstof nu al en voor zeer fijnstof naar verwachting in 

2030 (nagenoeg) gehaald worden.  

4.3.2 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de onderhavige ontwikkeling. 

4.4 Geluid 

Geluid beïnvloedt vaak de kwaliteit van de leef- en woonomgeving. De belangrijkste 

geluidsbronnen die in het kader van de ruimtelijke ordening van belang zijn, zijn wegverkeer, 

railverkeer en bedrijven. De mate van acceptatie en hinder is onder meer afhankelijk van de functie 

van het geluidbelaste object – hiervoor kent de wet geluidgevoelige bestemmingen, zoals wonen, 

zorg en onderwijs. 

 

De regels en normen van de Wet geluidhinder zijn in de volgende gevallen van toepassing bij het 

vaststellen van een bestemmingsplan: 

- bestemmen van gronden voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen een zone; 

- bestemmen van gronden voor aanleg van nieuwe gezoneerde (spoor) wegen (niet zijnde 

rijkswegen of hoofdspoorwegen vallend onder de Wet milieubeheer); 

- reconstructie van gezoneerde wegen (niet zijnde rijkswegen); 

- bestemmen van gronden voor gezoneerde industrieterreinen; 

- wijzigen van de grenzen van gezoneerde industrieterreinen of bijbehorende zones. 

 

De Wet geluidhinder kent voorkeursgrenswaarden waarbinnen een geluidgevoelige bestemming 

altijd kan worden gerealiseerd. Onder voorwaarden kan een ontheffing van de voorkeursgrens-

waarden worden verleend ('hogere waarde') tot aan een zekere maximale ontheffingswaarde. Bij 

een geluidbelasting boven de maximale ontheffingswaarde zijn geluidgevoelige bestemmingen niet 

toegestaan. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien gebruik wordt gemaakt van 'dove 
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gevels'. De grenswaarden zijn voor wegverkeer 48-63 dB, voor spoorweglawaai 55-68 dB en voor 

gezoneerde industrieterreinen 50-55 dB(A). 

4.4.1 Beoordeling 

De beoogde woningen betreffen een geluidgevoelige bestemming. In de (directe) nabijheid van het 

plangebied bevinden zich geen gezoneerde industrieterreinen en bedrijven of spoorwegen. Wel 

bevinden zich rondom het plangebied de volgende relevante wegen: 

- De provinciale weg N229; 

- De 30 km/u-weg de Singel. 

 

Vanwege de genoemde wegen is een akoestisch onderzoek voor wegverkeerslawaai uitgevoerd. 

is door LBP|SIGHT een akoestisch onderzoek voor wegverkeerslawaai uitgevoerd (kenmerk 

R074357aa.19B8URQ). Hierbij wordt opgemerkt dat voor 30 km/u-wegen op grond van de Wet 

geluidhinder een automatische zonevrijstelling geldt. Dit neemt niet weg dat in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening een beoordeling van het aspect geluid c.q. wegverkeerslawaai aan de 

orde is. De conclusies van het betreffende onderzoek luiden als volgt: 

- N229: de berekeningen geven aan dat vanwege het wegverkeer op de N229 de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Voor deze weg zijn er vanuit de 

Wet geluidhinder geen bezwaren tegen de nieuwbouw.  

- 30 km/u-wegen: Om te bepalen of er sprake is van een geluidluwe buitenruime en geluidluwe 

gevel hebben we de voorkeursgrenswaarde en de wettelijke aftrek vanuit de Wet geluidhinder 

als uitgangspunt genomen. De berekende geluidbelasting vanwege de omliggende 30 km/u-

wegen (Meester Klaasstraat, Singel, Jochem Janszplantsoen en de Prof. De Vrijerlaan is 51 

dB na (wettelijke) aftrek van 5 dB. De hoogste geluidbelasting op de achtergevel van de 

woningen is 46 dB na (wettelijke) aftrek. Elke woning heeft vanwege de omliggende 30 km/u-

wegen een geluidluwe gevel. De slaapkamers van de woningen zijn in alle gevallen gelegen 

aan de geluidluwe gevel 

- De gezamenlijke geluidbelasting: de geluidbelasting van de N229 en de omliggende 30 km/u-

wegen is ten hoogste 56 dB zonder toepassing van de wettelijke aftrek. 

- Vanuit het Bouwbesluit 2012 geldt voor woningbouw een minimale karakteristieke geluidwering 

van de gevel van geluidbelasting – 33 dB. Dit betekent voor de hoogst geluidbelaste woning 

een geluidwering van ten minste (56-33=) 23 dB. Gezien de samenstelling van de gevel (de 

verhouding van beglazing en dichte geveldelen) verwachten we een minimale geluidwering 

van de gevel van 25 dB. Hiermee zal worden voldaan aan de regels uit hoofdstuk 3 van het 

Bouwbesluit 2012. 

 

Het volledige onderzoek is bijgevoegd als bijlage I bij deze toelichting.  

4.4.2 Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor het onderhavige plan.  

4.5 Bodemkwaliteit 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang om de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem in kaart te brengen. Duidelijk moet zijn of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en hoe deze optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit als gevolg van aanwezige 
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bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. 

Bovendien mag de bodemkwaliteit niet verslechteren door grondverzet (bijvoorbeeld 

graafwerkzaamheden). Dit is het zogenaamde stand still-beginsel. 

4.5.1 Beoordeling 

In het kader van de ontwikkeling heeft Movares een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

uitgevoerd (kenmerk RM005066). Het onderzoek is uitgevoerd conform NEN:5725, NEN:5740-A1 

en NEN:5707. Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

- Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de bodem op de locatie conform de Wet 

bodembescherming geclassificeerd als hooguit licht verontreinigd met cadmium, koper, lood, 

zink, PAK, hexachloorbenzeen, som DDE en/of minerale olie. De zintuiglijk schone zandige 

ondergrond op de locatie blijkt niet verontreinigd met onderzochte stoffen.  

- Het grondwater op de locatie is niet verontreinigd met onderzochte stoffen. 

- De zintuiglijk met puin en/of sintels verontreinigde bovengrond op de locatie is indicatief 

geclassificeerd als ‘industrie’ op grond van de aanwezigheid van lichte verontreinigingen met 

koper, PAK, som DDE en/of minerale olie. De zintuiglijk schone kleiige ondergrond is indicatief 

geclassificeerd als ‘industrie’ op grond van de aanwezigheid van een lichte verontreiniging met 

zink. De zintuiglijk schone zandige ondergrond is indicatief geclassificeerd is als ‘altijd 

toepasbaar’. 

- Tijdens het indicatieve onderzoek naar asbest in grond is analytisch één stukje 

asbestmateriaal aangetoond in de puin- en sintelhoudende bovengrond. Het betreft 

hechtgebonden asbest (golfplaat) van de asbestsoorten chrysotiel en crocidoliet.  

- Uit het uitgevoerde asbestonderzoek(proefgaten) conform de NEN5707 blijkt dat er verder 

geen asbest aanwezig is in de puinhoudende grond.  

 

Mede op basis van het voorgaande luidt de slotsom van het onderzoek als volgt: 

Met het uitgevoerde onderzoek is de bodemkwaliteit in voldoende mate vastgesteld. Aanvullend 

onderzoek is niet noodzakelijk. Uitzondering hierop vormen de voormalige ondergrondse HBO-

tanks. Omdat de locaties onbekend zijn, wordt geadviseerd om nadat het terrein is vrij gemaakt 

van begroeiing met grondradar de voormalige tanklocaties te lokaliseren en milieukundig te 

onderzoeken.  

 

Het onderzoek is bijgevoegd als bijlage II bij deze toelichting. 

4.5.2 Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de onderhavige ontwikkeling. Het advies om 

nader onderzoek uit te voeren tussen de sloop- en bouwfase wordt overgenomen, met deze 

werkzaamheden wordt in de (bouw)planning rekening gehouden.    

4.6 Externe veiligheid 

Voor bestemmingsplannen is wet- en regelgeving inzake veiligheidsrisico’s aan de orde. Dit 

kunnen risico’s zijn die zware bedrijven kunnen veroorzaken maar ook door transport van 

gevaarlijke stoffen (over weg, spoor en water en door buisleidingen). Kwetsbare bestemmingen 

zoals bijvoorbeeld woningen moeten voldoende afstand houden tot dergelijke bedrijven en 

transportroutes. Ook kunnen er beperkingen aan de bebouwingsdichtheid gewenst zijn. De normen 
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en richtlijnen voor risico’s komen uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  

Voor externe veiligheid bestaan twee normen: het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 

(GR): 

- Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans dat een persoon die zich altijd op een bepaalde 

plaats bevindt overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het 

plaatsgebonden risico geldt voor kwetsbare objecten een grenswaarde van 10-6 per jaar (kans 

op één dode per jaar, mag maximaal één op de miljoen zijn). Voor beperkt kwetsbare objecten 

geldt deze waarde als richtwaarde. 

- Het groepsrisico beschrijft de kans dat groepen personen gelijktijdig het slachtoffer worden van 

een ongeval. Deze kans wordt mede bepaald door het aantal personen dat zich bevindt in het 

invloedgebied van een risicobron (het gebied waar dodelijke effecten van ongevalscenario’s 

optreden). Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde: het bevoegd gezag dient het 

geaccepteerde niveau van het groepsrisico te verantwoorden door bij besluitvorming in te gaan 

op de mogelijkheden voor het terugbrengen van de risico’s en optredende effecten, de 

zelfredzaamheid van personen en de mogelijkheden voor bestrijding en hulpverlening. 

4.6.1 Beoordeling 

Om na te gaan welke risicobronnen in de omgeving aanwezig zijn, is de Risicokaart geraadpleegd. 

Onderstaand figuur laat een uitsnede zien met daarop de risicobronnen in de omgeving.  

 
Figuur 4.1 

Uitsnede Risicokaart met globale aanduiding planlocatie (rood omcirkeld) 

 

Risicovolle inrichtingen 
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In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen risicovolle inrichtingen. De realisatie van de 

woningen vindt niet plaats binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting.  
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Transport gevaarlijke stoffen 

Over de N229 (Bunnik - Wijk bij Duurstede) vindt incidenteel gevaarlijk transport plaats. De PR 10-6 

contour bedraagt 0 meter. Het plangebied ligt op ruim 100 meter van de N229. Bovendien zijn op 

veel dichtere afstand van de transportroute reeds woningen gelegen. Een nadere beoordeling naar 

de risico’s is daarom niet benodigd, mede omdat het aantal extra woningen relatief beperkt is. Er 

liggen verder geen relevante spoorwegen of vaarwegen in de omgeving van de planlocatie.  

 

Buisleidingen 

Aan de westzijde van de N229 ligt een buisleiding van de Gasunie (W-506-01). Het betreft een 

regionale aardgasleiding met een maximale druk van 40 bar. De bovenkant van de buis ligt 126 cm 

onder het maaiveld. Voor deze aardgasleiding hoeft geen rekening gehouden te worden met een 

plaatsgebonden risico, de PR 10-6 contour bedraagt namelijk 0 meter. In de toelichting van het 

bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ is beoordeeld dat het invloedsgebied van het groepsrisico niet 

voorbij de Singel komt. Het plangebied ligt dus buiten het invloedsgebied van het groepsrisico van 

de leiding. Er hoeft geen nadere beoordeling plaats te vinden.  

4.6.2 Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.7 Bedrijven en milieuzonering 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het zorgen voor een goede milieuzonering: de 

overheid dient er op toe te zien dat er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen enerzijds 

functies die hinder of gevaar veroorzaken (bijvoorbeeld bedrijven) en anderzijds functies die daar 

last van hebben (bijvoorbeeld woningen).  

 

De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009) is een hulpmiddel voor 

milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. Met milieuzonering kan ervoor worden gezorgd dat 

nieuwe bedrijven op een verantwoorde afstand van gevoelige bestemmingen worden gesitueerd. 

Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, 

gevaar en stof. Deze publicatie hanteert een tweetal verschillende omgevingstypen voor de 

richtafstanden: het omgevingstype ‘gemengd gebied’ en het omgevingstype ‘rustige woonwijk/ 

rustig buitengebied’. Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen 

en/of gebieden met matige tot sterke functiemenging. In een rustige woonwijk en in rustig 

buitengebied komen vrijwel geen andere functies voor. De richtafstanden gelden voor een 

gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit van een rustig woongebied. Voor gemengde gebieden kunnen 

de richtafstanden, zonder dat dit ten koste gaat van het leefklimaat, met één afstandsstap worden 

verlaagd. In de navolgende figuur zijn de richtafstanden weergegeven. 
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Figuur 4.2 

Overzicht richtafstanden VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009). 

4.7.1 Beoordeling  

De voorgenomen ontwikkeling betreft een hindergevoelige functie. Beoordeeld dient te worden of 

voor dit object geen hinder van omliggende functies valt te verwachten en of deze functies niet in 

hun bedrijfsvoering worden belemmerd door de ontwikkeling.   

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn met name woningen aanwezig, maar ook enkele 

maatschappelijke en gemengde (o.a. dienstverlening en kantoren) functies. Omdat de woonfunctie 

relatief dominant is, is de omgeving in hoofdzaak te typeren is als een rustige woonwijk. Daarbij 

zijn rondom het plangebied in het geldende bestemmingsplan de volgende, vanuit milieuzonering 

relevante, functies toegestaan: 

- Ter plaatse van de Sint Nicolaaslaan 1 is een maatschappelijke bestemming van toepassing. 

Op deze locatie bevindt zich de St. Nicolaaskerk. Binnen de bestemming zijn ook andere 

maatschappelijke voorzieningen toegestaan, zoals scholen, kinderopvang en verpleeghuizen. 

Deze voorzieningen behoren tot milieucategorie 2, waarbij een richtafstand van 30 meter hoort. 

Het plangebied ligt op circa 50 meter van de maatschappelijke bestemming, waardoor aan de 

richtafstand wordt voldaan.  

- Ter plaatse van de Singel 64-66 is een gemengde bestemming van toepassing. Op deze 

locatie bevindt zich Mocking Woninginrichting. Binnen deze bestemming zijn bedrijven 

toegestaan uit milieucategorie 1 of 2. Ook zijn hier kantoren en detailhandel toegestaan. Hierbij 

hoort een maximale richtafstand van 30 meter. Het plangebied ligt op circa 45 meter van de 

gemengde bestemming, waardoor aan de richtafstand wordt voldaan.  

   

De onderlinge afstanden zijn gemeten tussen de grens van het bestemmingsvlak van de 

betreffende functies en de plangrens van onderhavig bestemmingsplan. Er wordt voor de beoogde 

woonfunctie aan de richtafstanden voldaan, waarbij tevens geen sprake is van een belemmering 

van toekomstige (uitbreidings)mogelijkheden van omliggende functies. 

4.7.2 Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkeling.  
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4.8 Water 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in ruimtelijke plannen een waterparagraaf 

te worden opgenomen. Hierin wordt de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van 

het plan voor de waterhuishoudkundige situatie uiteengezet (de watertoets). De watertoets is een 

waarborg voor water in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterhuishoudkundige doelstellingen 

worden daarbij expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing genomen binnen deze 

plannen/besluiten. De waterhuishouding wordt hierbij op een integrale wijze benaderd. Zowel het 

oppervlaktewater als het grondwater moeten dus (in samenhang) in beschouwing worden 

genomen. Daarbij gaat het naast de kwantiteit ook om de kwaliteit. De integrale benadering van de 

waterhuishouding betekent ook dat de waterhuishouding moet worden benaderd in samenhang 

met andere beleidsvelden. 

4.8.1 Beleid 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Het beleid van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is beschreven in het waterbeheerplan 

‘Waterkoers 2016-2021’. Dit beleidsdocument kent vijf hoofdthema’s, waarvan in dit geval met 

name voldoende water relevant is. Dit thema is relevant vanwege de toename van verharding in 

het plangebied. Inzake voldoende water zijn in het waterbeheerplan onder andere de volgende 

beleidsteksten opgenomen:  

- Het waterschap wil, samen met provincies en gemeenten, dat klimaatbestendig en 

waterrobuust inrichten in 2020 de normaalste zaak van de wereld is). 

- Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer geen activiteiten ontplooit die negatief zijn voor het 

bestaande watersysteem. Dit noemen we een algemene zorgplicht. In de keur van het 

waterschap is de algemene zorgplicht omschreven als ook de (spel)regels met betrekking tot 

activiteiten, die een verhoogd risico vormen voor het functioneren van het watersysteem. 

 

Naast het waterbeheerplan is met name de Keur en de daarbij behorende beleids- en 

uitvoeringsregels van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden relevant. De beleids- en 

uitvoeringsregels bij de Keur bevatten onder andere regels voor nieuw verhard oppervlak. 

 

Gemeente Bunnik 

Het meest relevante, actuele waterbeleid van de gemeente is te vinden in het Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2018-2022 (zie ook paragraaf 3.3.10). Vanuit dit gemeentelijk rioleringsplan zijn met 

name de volgende beleidsteksten relevant: 

- Bij nieuwbouw heeft de particulier een inspanningsverplichting om het hemelwater eerst op 

eigen terrein te verwerken. Indien dit niet haalbaar is kan afvoer naar het gemeentelijke stelsel 

plaatsvinden (wel met gescheiden afvoer). 

- Voor de gebieden waar infiltratie of afvoer naar oppervlaktewater niet mogelijk is, moet het 

hemelwater gescheiden worden aangeleverd. 

- Bij elk nieuw bestemmingsplan wordt de grondwatersituatie meegenomen in de 

waterparagraaf.  

- Het streven van de gemeente is om bij nieuwbouw ‘grondwaterneutraal’ te bouwen. Dit houdt 

in dat het grondwaterpeil niet beïnvloed mag worden. 
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In het rioleringsplan zijn voor de drooglegging en ontwatering minimale dieptes van respectievelijk 

70 en 90 centimeter opgenomen.   

4.8.2 Beoordeling 

Het plangebied ligt binnen het grondgebied van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 

 

Waterkeringen, oppervlaktewateren en kunstwerken 

In het plangebied of in de directe nabijheid liggen geen watergangen, andere oppervlaktewateren 

of kunstwerken. Ook zijn er in de nabije omgeving geen primaire of regionale waterkeringen 

aanwezig. Het oppervlaktewaterpeil is in het ter plaatse geldende peilbesluit vastgelegd tussen de 

0,51 en 1,32 meter boven NAP. 

 

Oppervlakteverharding en waterberging 

Voor dit thema zijn met name de Keur en de daarbij behorende beleids- en uitvoeringsregels van 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van toepassing. Hieruit volgt dat een 

verhardingstoename van 500m2 of meer binnen bebouwd gebied gecompenseerd moet worden. 

Deze compensatie moet in beginsel minimaal 15% van de verhardingstoename bedragen, 

uitgaande van de aanleg van nieuw oppervlaktewater. Tevens kan compensatie plaatsvinden in de 

vorm van infiltratievoorzieningen met een waterbergend vermogen van 45 millimeter per m2.   

 

In de bestaande situatie is het plangebied al deels verhard en zijn de volgende verhardingen 

aanwezig: 

- De 12 bestaande woningen, met een totale oppervlakte van circa 588 m2; 

- Het bestaande tracé van het Jochem Jansplantsoen, met een oppervlakte van circa 850 m2. 

De totale oppervlakte van de bestaande verharding bedraagt daarmee circa 1.438 m2. 

 

De beoogde ontwikkeling betreft in het plangebied de volgende verhardingen: 

- 12 grondgebonden woningen en bijbehorende bergingen, met een totale oppervlakte van circa 

964 m2; 

- Een woongebouw en 20 naastgelegen haakse parkeerplaatsen, met een totale oppervlakte 

van circa 1.177 m2. 

- Het nieuwe tracé van het Jochem Jansplantsoen (inclusief trottoir en overige parkeerplaatsen), 

met een totale oppervlakte van circa 1.180 m2;  

- Verhardingen/paden tussen grondgebonden woningen, met een totale oppervlakte van circa 

340 m2.     

 

De totale oppervlakte van de toekomstige verharding bedraagt daarmee circa 3.661 m2. 

 

Op basis van het voorgaande blijkt dat de beoogde ontwikkeling een verhardingstoename van 

circa 2.223 m2 tot gevolg heeft. Om die reden is compensatie op grond van de Keur en de daarbij 

behorende beleids- en uitvoeringsregels van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan de 

orde. Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater in en rondom het plangebied, ligt compensatie 

in de vorm van een infiltratievoorziening voor de hand. Dit resulteert in een compensatie- c.q. 

bergingsopgave van 100 m3 (= 2.223 m2 x 0,045 millimeter). 

 

Beoogd is om binnen het plangebied als infiltratievoorziening een wadi met een diepte van 30 

centimeter te realiseren. Op basis van het voorgaande moet deze wadi een minimale oppervlakte 
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van 333 m2 (= 100 m3 / 0,3 m) krijgen. Om een goed functionerende wadi aan te leggen zijn met 

name de infiltratiemogelijkheden in de bodem van belang, waarover het volgende kan worden 

opgemerkt: 

- Uit het verkennend bodem- en asbestonderzoek (zie ook bijlage II) blijkt dat in het plangebied 

een toplaag van klei met een zwak tot sterk zandig karakter aanwezig is. De dikte van deze 

laag varieert tussen de 0,70 en 1,50 meter. Onder deze kleilaag is een zandpakket aanwezig. 

Opgemerkt moet worden dat in het onderzoek geen boringen ter plaatse van de beoogde wadi 

hebben plaatsgevonden, maar wel op relatief korte afstand. 

- De infiltratiecapaciteit van de kleilaag is relatief beperkt. Om die reden wordt bij de aanleg van 

de wadi de kleilaag ter plaatse vervangen door een leeflaag met daaronder verbeterde grond, 

zodat hemelwater goed kan infiltreren naar het zandpakket. 

- Het grondwater komt ter plaatse van de wadi tot maximaal 1,20 meter onder maaiveld en de 

bodem van de wadi komt op 0,30 meter onder maaiveld. Ook in een worst case-situatie met 

een maximaal grondwaterpeil en een maatgevende piekbui van 45 millimeter per m2 (waarbij 

de wadi helemaal volloopt) is daarmee nog een aanzienlijke infiltratiecapaciteit in de bodem 

aanwezig. 

Op basis van het voorgaande valt te verwachten dat in de bodem na aanleg van de wadi 

voldoende infiltratiecapaciteit aanwezig is. Om de aanleg van de wadi te borgen is hiervoor in de 

regels een voorwaardelijke verplichting opgenomen.   

 

In aanvulling hierop is nog van belang dat een piekbui van meer dan 45 millimeter per m2 wordt 

opgevangen door een overstortvoorziening (in de vorm van een slokop). Deze overstortvoorziening 

wordt aangesloten op de nabijgelegen (ondergrondse) regenwaterstructuur, zoals opgenomen in 

het regenwaterstructuurplan (zie ook paragraaf 3.3.11). Als deze piekbui niet volledig kan worden 

opgevangen middels overstort naar de aanwezige regenwaterstructuur is van belang dat de wadi 

niet direct aan de nieuwe bebouwing grenst, maar aan het reeds aanwezige plantsoen. In dat 

geval zal dus eerst het plantsoen nog kunnen overstromen, voordat water eventueel naar 

woningen stroomt. Daar komt bij dat de te realiseren grondgebonden woningen niet van een kelder 

of souterrain worden voorzien.   

 

Waterkwaliteit 

Het plangebied ligt niet in een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. Er vindt met 

het plan geen vervuiling van het grond- en oppervlaktewater plaats. Bij de ontwikkeling wordt 

gebruikgemaakt van duurzame bouwmaterialen die niet uitlogen (dus geen zink, koper, lood en 

PAK's-houdende materialen). Uitspoelen van stoffen, en daarmee veranderingen van de 

grondwaterkwaliteit, wordt niet verwacht.  

 

Riolering en afvalwater 

Het rioleringsstelsel ter plaatse betreft een gemengd stelsel. Het afvalwater en hemelwater wordt 

echter vanaf de beoogde woonbebouwing gescheiden afgevoerd richting het bestaande 

rioleringsstelsel ter plaatse. In vergelijking met het huidige gebruik van het plangebied wordt een 

toename van de afvoer van afvalwater verwacht. Gezien het beoogde woningtype (geschikt voor 

één- en tweepersoonshuishoudens) en de hoeveelheid extra wooneenheden (20) wordt verwacht 

dat deze toename kan worden opgevangen in het bestaande rioleringsstelsel ter plaatse (mede 

gelet op de ligging in bestaand stedelijk gebied). 
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Op basis van het voorgaande worden qua afvalwater geen negatieve effecten verwacht en wordt 

voldaan aan het relevante beleid uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022. 

 

Grondwater 

Het maaiveld in het plangebied ligt tussen de 3 en 3,5 meter boven NAP. In en rondom het 

plangebied is geen grondwateroverlast bekend. In het verkennend bodem- en asbestonderzoek 

(zie bijlage II) is aangegeven dat het freatisch grondwater zich op ongeveer 2 meter beneden 

maaiveld bevindt. Daarbij is in dit onderzoek ook een actuele grondwaterstand van 2,30 meter 

beneden maaiveld gemeten. Verder volgt uit het Geoloket van de Omgevingsdienst Regio Utrecht 

dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand in de wintersituatie tot maximaal 1,2 meter beneden 

maaiveld komt. 

 

Gelet op het voorgaande worden qua grondwater geen negatieve effecten verwacht en wordt 

voldaan aan de minimale dieptes voor de drooglegging en ontwatering (uitgaande van een 

maximaal oppervlaktewaterpeil van 1,32 meter boven NAP) uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 

2018-2022.         

4.8.3 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect water geen belemmering vormt voor de beoogde 

ontwikkeling. 

4.9 Ecologie 

De bescherming van natuur in Nederland is op te delen in gebied- en soortenbescherming. 

Gebiedsbescherming is vastgelegd in hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming en het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). De NNN is een netwerk van bestaande en te ontwikkelen 

natuurgebieden. Soortenbescherming is geregeld in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen 

worden als Europese Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De verplichtingen 

uit de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in hoofdstuk 2 van de Wet 

natuurbescherming. Op grond van deze wet is het verboden projecten of andere handelingen te 

realiseren of te verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitatten van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect 

kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als 

Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Voor dergelijke gebieden geldt 

dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot frustratie van 

de natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortenbescherming is de status als Natuurnetwerk 

Nederland niet verankerd in de Wet natuurbescherming, maar dient het belang in de planologische 

afweging een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming 

bepalend. Soortenbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 
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natuurlijk leefgebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen internationaal beschermde soorten en 

nationaal beschermde soorten. Van de nationaal beschermde soorten kan de beschermde status 

per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening 

vrijstelling te verlenen aan (algemeen voorkomende) soorten. Het beschermingsregime is 

verschillend voor zowel de internationaal beschermde soorten (Vogel- en Habitatrichtlijn soorten) 

als de nationaal beschermde soorten. 

Tevens kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht, zowel voor soorten als hun (beschermde) 

leefgebied. 

4.9.1 Beoordeling 

In het kader van de ontwikkeling zijn door Movares een ecologische quickscan (kenmerk: B85-

GVR-KA-1601835), een aanvullende quickscan (B85-TSE-KA-1700042) en een aanvullend 

vleermuizenonderzoek (B85-TSE-KA-1700041) uitgevoerd. De relevante conclusies uit deze 

onderzoeken zijn in de navolgende tekst overgenomen. De genoemde documenten maken als 

bijlage III onderdeel uit van deze toelichting.    

 

Gebiedsbescherming: quickscan 

Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000- 

gebied ‘Kolland en Overlangbroek’ bevindt zich op een afstand van hemelsbreed ongeveer 11 

kilometer. 

Op een afstand van 850 meter bevind zich het Beschermd Natuurmonument ‘Raaphof’. 

Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-

gebied en Beschermd Natuurmonument zijn negatieve effecten op de natuurgebieden uitgesloten. 

Er is geen ruimtebeslag op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de aard van de 

werkzaamheden, de afstand tussen het plangebied en de NNN en de tussenliggende bebouwing 

worden indirecte negatieve effecten (zoals licht, geluid, trillingen) eveneens uitgesloten. 

 

Gebiedsbescherming: berekening stikstofdepositie  

In aanvulling op het voorgaande is van belang dat de bouw en het gebruik van de 20 extra 

woningen c.q. appartementen uitstoot van stikstof tot gevolg hebben, met name vanwege de inzet 

van bouwmaterieel en de extra verkeersbewegingen in de gebruiksfase. Een relevante toename 

van stikstofdepositie c.q. negatief effect op de stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende 

Natura 2000-gebieden is daarom niet op voorhand uit te sluiten. Om die reden is met het 

rekenprogramma Aerius een stikstofberekening uitgevoerd. De conclusie van deze berekening is 

dat de uitstoot (emissie) van stikstof niet leidt tot depositie op omliggende Natura 2000-gebieden 

hoger dan 0,00 mol per hectare per jaar en dat daarom geen relevant nadelig effect voor deze 

gebieden te verwachten is. 

Een verslag van de stikstofberekening maakt als bijlage IV onderdeel uit van deze toelichting. 

 

Soortenbescherming: quickscan 

Op basis van de conclusies uit de quick scan is er nader onderzoek nodig naar de aanwezigheid 

van verblijfplaatsen van vleermuizen in de woningen. 

Het voorkomen van soorten als de gewone pad, bruine kikker, huisspitsmuis en egel is niet uit te 

sluiten binnen het plangebied. Deze soorten zijn in de Wet natuurbescherming onder ‘andere 

soorten’ opgenomen. Provincies en het bevoegde ministerie kunnen middels een Verordening 

deze overige soorten voorzien van een vrijstelling. De voorgenomen werkzaamheden in Odijk 

vallen onder het bevoegd gezag van de provincie Utrecht. Provincie Utrecht heeft deze soorten 
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algemeen vrijgesteld. Voor deze soorten is daarom geen vergunning nodig voor aantasting van 

verblijfplaatsen. 

 

In aanvulling hierop worden in de quickscan in ieder geval de volgende maatregelen voorgesteld: 

- Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden waarbij bomen, 

struiken en nestkasten worden verwijderd, buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd. Voor 

het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt per soort. Veel vogelsoorten broeden 

ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, 

moet door een ter zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen bomen, 

struiken en nestkasten broedende vogels aanwezig zijn. Indien effecten op broedende vogels 

niet kunnen worden uitgesloten mag er niet gewerkt worden. 

- Om effecten op algemeen beschermde soorten kleine grondgebonden zoogdieren zoveel 

mogelijk te beperken dienen de werkzaamheden waarbij vegetatie wordt verwijderd van één 

kant uit te worden uitgevoerd zodat aanwezige dieren de kans krijgen te vluchten. Dit valt 

onder de zorgplicht. 

- Om effecten op algemeen beschermde soorten amfibieën zoveel mogelijk te beperken dienen 

de werkzaamheden waarbij vijvers worden gedempt bij voorkeur buiten de gevoelige 

voortplantingsperiode en de winterrust te worden uitgevoerd (voorkeur voor september/oktober 

of maart) , zodat aanwezige dieren in de gelegenheid zijn om te ontkomen. Dit valt onder de 

zorgplicht. 

- Mogelijk indirecte effecten als verstoring door licht kunnen voorkomen worden door in de 

periode april tot en met november tussen zonsopgang en zonsondergang te werken. Indien in 

deze periode toch gebruik moet worden gemaakt van kunstlicht, dient gebruik te worden 

gemaakt van gerichte verlichting waarbij aangrenzende bebouwing, beplanting, bomen en 

watergangen onverlicht blijven. 

 

Soortenbescherming: aanvullende quickscan 

De aanvullende quickscan is uitgevoerd naar aanleiding van het uitbreiden van het plangebied. Het 

aanvullende deel van het plangebied is geïnspecteerd door een ecoloog op beschermde 

natuurwaarden. Uit de inspectie blijkt dat er binnen het nieuwe deel van het plangebied geen 

natuurwaarden aanwezig zijn waarvoor ontheffingsaanvraag of bijzondere maatregelen nodig zijn. 

Het onderzochte gebied bestaat uit wegverharding en grasvegetaties met enkele bomen en 

struiken. De grasvegetaties betreffen soortenarm gazon dat hoofdzakelijk wordt gedomineerd door 

Engels raaigras. Er zijn hier geen beschermde planten aangetroffen of te verwachten. 

 

De bomen binnen het uitbreidingsdeel vormen geschikt broedbiotoop voor diverse vogelsoorten en 

maken deel uit van foerageergebied van gewone dwergvleermuizen. Er zijn hiervoor echter 

voldoende alternatieven in de omgeving. In de bomen zijn geen holten of jaarrond beschermde 

vogelnesten aanwezig. De bomen blijven overigens naar verwachting grotendeels gehandhaafd. 

Indien bomen wel worden gekapt dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van 

broedvogels (circa 15 maart – 15 juli). Verder zijn binnen de uitbreiding van het plangebied geen 

structuren aanwezig die van belang kunnen zijn voor andere strenger beschermde fauna. 

 

Soortenbescherming: vleermuizenonderzoek 

Naar aanleiding van de quickscan is de aanwezigheid van vleermuizen nader onderzocht.  

Het plangebied en de groenstroken in de directe omgeving van de woningen worden door gewone 

dwergvleermuis incidenteel als foerageergebied gebruikt. De dieren foerageren zowel rond het 
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groen tussen de bebouwing als rond de laanbeplanting langs de Singel. Verder zijn enkele 

waarnemingen gedaan van rosse vleermuizen die hoog boven het plangebied passeerden. Er is 

geen aanwijzing voor de aanwezigheid van cruciale foerageergebieden in de directe omgeving van 

de te slopen bebouwing. Er zijn geen eenduidige vliegroutes vastgesteld. 

Binnen de te slopen gebouwen zijn geen verblijven van vleermuizen aangetroffen. De 

voorgenomen werkzaamheden leiden dan ook niet tot het verlies van vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen.  

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming benodigd. Wel dienen de maatregelen uit de quickscan in acht te worden 

genomen. 

4.9.2 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect ecologie, wanneer rekening wordt gehouden met het 

broedseizoen, geen belemmering vormt voor de onderhavige ontwikkeling. 

4.10 Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie 

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Deze wet bundelt de daarvoor bestaande wet- en 

regelgeving (6 wetten en regelingen) voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in 

Nederland. Het is een integrale wet die betrekking heeft op de museale objecten, musea, 

monumenten en archeologie op het land en onder water. Om het archeologisch erfgoed beter te 

beschermen, dient de gemeente bij het vaststellen van een ruimtelijk plan rekening te houden met 

de in de grond aanwezige of te verwachte monumenten. 

 

Als behoud in de bodem geen optie is, dan worden archeologische resten opgegraven. De 

initiatiefnemer van een ruimtelijk plan dat bodemverstoring tot gevolg heeft, is verantwoordelijk 

voor de planologische en financiële inpassing van het archeologisch onderzoek. Een bouwplan 

dient te voorzien in maatregelen om archeologische overblijfselen volgens de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie te documenteren en de informatie en vondsten te behouden. 

 

Cultuurhistorie 

Door de wijziging van artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook 

cultuurhistorische waarden worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen. 

Cultuurhistorie omvat vele aspecten zoals het archeologisch erfgoed, (archeologische) 

monumenten, landschappelijke elementen en structuren, stedenbouwkundige structuren en delen 

van de infrastructuur. Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is om het binnen een gebied 

aanwezige cultuurhistorische erfgoed te behouden. 

4.10.1 Beoordeling 

 

Archeologie 

In het geldende bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ is een archeologisch dubbelbestemming 

opgenomen die voor de beoogde ontwikkeling een archeologisch onderzoek vereist. Door 

Laagland Archeologie is daarom een archeologische bureauonderzoek en inventariserend 
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veldonderzoek uitgevoerd om de archeologische waarden in het plangebied vast te stellen 

(rapportnummer 33). De uitkomsten van dit onderzoek zijn als volgt samengevat: 

- Het plangebied ligt op een oeverwal. In de directe omgeving hebben eerder diverse 

archeologische onderzoeken plaatsgevonden, waarbij resten uit met name de periode ijzertijd 

tot en met vroege middeleeuwen en, in mindere mate, de late middeleeuwen – nieuwe tijd zijn 

aangetroffen. De verwachting is dat resten uit deze perioden ook in het plangebied zullen 

worden aangetroffen.  

- Tijdens het veldonderzoek zijn zes boringen gezet. In diverse boringen zijn archeologische 

indicatoren aangetroffen. De boringen bevestigen de aanwezigheid van oeverwalafzettingen in 

het plangebied; in diverse boringen zijn bovendien archeologische indicatoren aangetroffen in 

bodemlagen die zijn geïnterpreteerd als bewoningshorizont. Het bodemprofiel in het 

plangebied blijkt deels intact. Op basis van deze resultaten blijft de hoge verwachting op resten 

uit de periode ijzertijd – vroege middeleeuwen (en mogelijk late middeleeuwen – nieuwe tijd) 

gehandhaafd. In principe is het gehele plangebied kansrijk. Sloop en nieuwbouw kunnen 

vindplaatsen aantasten. Aanbevolen wordt daarom een proefsleuvenonderzoek 

(inventariserend veldonderzoek – proefsleuven) uit te voeren, mocht er nieuwbouw 

plaatsvinden. Voor het proefsleuvenonderzoek dient een archeologisch programma van eisen 

(PvE) te worden opgesteld, dat door de bevoegde overheid dient te worden goedgekeurd. 

 

Het volledige onderzoek is bijgevoegd als bijlage V bij deze toelichting. Voorafgaand aan de 

nieuwbouw in het plangebied wordt het geadviseerde proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tevens 

wordt de geldende archeologische dubbelbestemming volledig in dit bestemmingsplan 

overgenomen, waarbij naar aanleiding van het onderzoek door de ODRU het volgende is 

geadviseerd: 

- Geen oppervlakte van 500 m2 vrijstellen van het bouwverbod en de omgevingsvergunningplicht 

voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. 

- Aan de werken en werkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunningplicht geldt worden 

ondergrondse sloopwerkzaamheden en het uittrekken en verwijderen van heipalen 

toegevoegd. 

Deze adviezen zijn overgenomen.     

  

Cultuurhistorie 

Uit de historische topografische kaarten vanaf circa 1900 valt af te leiden dat in het plangebied tot 

circa 1970 geen bebouwing aanwezig is geweest en dat het plangebied als agrarische grond in 

gebruik was. Daarna is de huidige inrichting van het plangebied en de omgeving gerealiseerd. 

Gezien het voorgaande vallen in het plangebied geen cultuurhistorische waarden te verwachten.  

Daar komt bij dar binnen en direct rondom het plangebied geen gemeentelijke monumenten of 

Rijksmonumenten aanwezig zijn en dat het plangebied geen deel uitmaakt van een beschermd 

stads- of dorpsgezicht. 

 

Gezien het voorgaande valt als gevolg van de beoogde ontwikkeling geen aantasting van 

cultuurhistorische waarden te verwachten.  

4.10.2 Conclusie 

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de onderhavige 

ontwikkeling. Het advies om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren voorafgaand aan de 
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nieuwbouw wordt overgenomen, met deze werkzaamheden wordt in de (bouw)planning rekening 

gehouden.    

4.11 Duurzaamheid 

In het kader van duurzaamheid zijn met name duurzaam bouwen en de Wet VET van belang. 

 

Duurzaam bouwen 
De wettelijke eisen ten aanzien van duurzaam bouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en 

worden daarom beoordeeld in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 

Het betreft in hoofdzaak de volgende eisen:  

1. minimale isolatiewaarden (Rc) voor dichte uitwendige scheidingsconstructies, per onderdeel 

van de schil - 4,5 voor gevel, 6 voor het dak en 3,5 voor de vloer; 

2. een gemiddelde U-waarde van maximaal 1,65 W/m2K voor ramen (glas en kozijn) en deuren. 

Daarnaast geldt een maximale u-waarde van 2,2 W/m2K voor ramen, deuren en kozijnen;  

3. een maximale EPC waarde afhankelijk van het type gebouw. De EPC dient berekent te worden 

middels de EPG methodiek. Voor woningen is dit 0,4;  

4. een Milieuprestatie Gebouw (MPG). Deze verplichting geldt voor alle woningen, 

woongebouwen en kantoorgebouwen met nevenfuncties groter dan 100 m2. De Milieuprestatie 

Gebouwen (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw 

worden toegepast. Voor een MPG berekening kan het instrument GPR Gebouw gebruikt 

worden, dat is opgebouwd uit vijf verschillende thema’s: energie, milieu, gezondheid, 

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde (waarbij scores variëren van 0 t/m 10).  

 

Aardgasvrij (Wet VET) 

In de Wet voortgang energietransitie (VET) is bepaald dat per 1 juli 2018 nieuw te bouwen 

bouwwerken niet meer aangesloten worden op het gasnet. In uitzonderlijke gevallen kan de 

gemeente, bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, een ontheffing verlenen. De 

omgevingsvergunning voor nieuwe bouwwerken wordt afgekeurd als in de bouwaanvraag geen 

rekening is gehouden met aardgasvrij bouwen.  

4.11.1 Beoordeling 

Ten aanzien van duurzaamheid worden voor de woningen en de terreininrichting de volgende 

maatregelen beoogd: 

- Geen aansluiting op het gasnet; 

- Plaatsing van zonnepanelen op de daken van de grondgebonden woningen en het 

woongebouw; 

- Energiebesparing door toepassing van onder andere warmtepompen en warmte terugwinning. 

- Duurzaam en circulair materiaalgebruik (geen uitlogende materialen); 

- Ontwerpuitgangspunt is ‘NOM (nul op de meter) ready’. Dit houdt in dat de woningen zonder 

desinvestering naar NOM gebracht kunnen worden. Daarbij horen GPR Gebouw-scores van 

minimaal 7. 

- Gescheiden afvoer van afval- en hemelwater. 

- Aanleg van een wadi om hemelwater te infiltreren in de grond. 

- Plaatsing van minimaal 1 laadvoorziening voor het opladen van elektrische auto’s. 

 



 

 

 

 R074357aa.19AXB4Z.jwi | versie 06_001 | 10 januari 2020 50 

Met de voorgaande maatregelen wordt invulling gegeven aan de geldende eisen ten aanzien van 

duurzaam bouwen en de Wet VET. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan het provinciaal en 

gemeentelijk beleid ten aanzien van duurzaamheid, waarbij in het laatste geval ook met name de 

prestatieafspraken tussen Portaal en gemeente van belang zijn.   

4.11.2 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat het aspect duurzaamheid geen belemmering vormt voor de onderhavige 

ontwikkeling. 
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Planvorm 

5.1.1 Algemeen 

Doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een adequate en actuele juridisch-

planologische regeling ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling van 12 grondgebonden 

sociale huurwoningen en een woongebouw met 20 sociale huurappartementen. Een 

bestemmingsplan is een regeling die zowel de burger als de overheid rechtstreeks bindt. De regels 

en verbeelding dienen als één geheel te worden beschouwd en kunnen niet los van elkaar worden 

gezien. De toelichting op de regels en verbeelding is niet juridisch bindend, maar biedt wel inzicht 

in de belangenafweging die tot de toekenning van bestemmingen heeft geleid.  

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het 

bestemmingsplan worden geregeld. In de planopzet is aansluiting gezocht bij de uitgave Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen uit 2012, kortweg SVBP2012.  

5.1.2 De verbeelding 

De verbeelding heeft een belangrijke rol bij het bepalen van de gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden op de planlocatie. Daartoe zijn op de verbeelding onder meer 

bestemmingsvlakken, aanduidingen en een bouwvlak opgenomen. 

5.1.3 De regels 

De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding toegekende bestemmingen. Ze geven aan 

waarvoor gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en hoe er gebouwd mag 

worden. Bij de opzet van de planregels is het aantal regels zo beperkt mogelijk gehouden. Alleen 

datgene wat werkelijk noodzakelijk is, is geregeld. Toch kan het in een concrete situatie 

voorkomen dat een afwijking van de planregels gewenst is. Daarom zijn er in het bestemmingsplan 

afwijkingsmogelijkheden opgenomen. De bevoegdheid om middels een omgevingsvergunning een 

afwijking van bepaalde regels te verlenen, is gebaseerd op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro). De uitvoering hiervan berust bij burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid 

maakt kleine afwijkingen mogelijk binnen de aan de grond toegekende bestemming. 

 

De bij dit plan behorende planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

1. Inleidende regels;  

2. Bestemmingsregels;  

3. Algemene regels; 

4. Overgangs- en slotregels. 

 

In hoofdstuk 1 worden de in de planregels gehanteerde begrippen nader gedefinieerd, zodat 

interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 

wijze gemeten moet worden. In hoofdstuk 2 zijn specifieke regels opgenomen voor de op de 

verbeelding gegeven bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en 

bouwregels, en zo nodig uit regels voor afwijkingen en specifieke gebruiksregels. De 

bestemmingsomschrijving is bepalend voor het (toegestane) gebruik van de betreffende gronden. 

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten respectievelijk regels die van toepassing zijn op meerdere 

bestemmingen en overgangs- en slotregels. 



 

 

 

 R074357aa.19AXB4Z.jwi | versie 06_001 | 10 januari 2020 52 

5.2 Artikelsgewijze toelichting 

5.2.1 Inleidende regels 

 

Artikel 1: Begrippen  

In het eerste artikel zijn definities opgenomen van de belangrijkste begrippen die in de planregels 

voorkomen. Door het opnemen van begrippen wordt de interpretatievrijheid ten aanzien van de 

planregels verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot.  

 

Artikel 2: Wijze van meten  

Dit artikel geeft aan hoe de in het plan voorgeschreven maten dienen te worden gemeten of 

berekend. Door het opnemen van aanwijzingen voor het meten wordt de interpretatievrijheid ten 

aanzien van de planregels verkleind, waardoor de rechtszekerheid wordt vergroot. 

5.2.2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3: Groen 

De regels voor dit artikel zijn voor zover relevant overgenomen uit het bestemmingsplan ‘Dorp 

Odijk 2012’. Deze gronden zijn bestemd voor plantsoenen en groenvoorzieningen, maar 

bijvoorbeeld ook voor waterberging. De te realiseren wadi past dus binnen deze bestemming.  

 

Artikel 4: Verkeer 

De regels voor dit artikel zijn voor zover relevant overgenomen uit het bestemmingsplan ‘Dorp 

Odijk 2012’. Onder andere de in het plangebied te realiseren parkeerplaatsen en de locatie ten 

behoeve van ondergrondse afvalcontainers zijn in deze bestemming opgenomen.  

 

Artikel 5: Wonen 

Voor dit artikel is aangesloten bij de regels voor ‘Wonen’ uit het bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 

2012’. Daarbij zijn alleen de relevante regels in dit bestemmingsplan overgenomen. Verder wordt 

bijvoorbeeld gestapelde woningbouw in dit bestemmingsplan wel toegestaan, waar dit in het 

hiervoor geldende bestemmingsplan niet toegestaan was. Ook wordt voor de grondgebonden, 

vervangende woningen de maximale bouwhoogte verlaagd van 6 naar 3 meter.  

Tot slot zijn specifieke gebruiksregels opgenomen om het gebruik van de woningen als sociale 

huurwoning en de aanleg van de wadi (middels een voorwaardelijke verplichting) te borgen. 

 

Artikel 6: Waarde - Archeologie - 3 

De regels voor dit artikel zijn integraal overgenomen uit het bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’, 

met uitzondering van twee onderdelen waarover de ODRU afwijkend heeft geadviseerd (zie verder 

paragraaf 4.10.1). Hiermee worden de mogelijk aanwezige archeologische waarden in het 

plangebied beschermd tegen nieuwe ontwikkelingen die afwijken van de nu beoogde bebouwing 

en terreininrichting.  

5.2.3 Algemene regels 

 

Artikel 7: Anti-dubbeltelregel  

In dit plan zijn sommige bouwregels gerelateerd aan de oppervlakte van gronden, bijvoorbeeld aan 

de oppervlakte van een bouwperceel. Indien dezelfde gronden meerdere keren in aanmerking 

worden genomen bij het verlenen van (verschillende) omgevingsvergunningen, zouden de 
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bebouwingsmogelijkheden daardoor onbedoeld verruimd kunnen worden. De anti-dubbeltelregel 

voorkomt dit.  

 
Artikel 8: Algemene bouwregels 

In dit artikel zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn bij 

bouwwerkzaamheden. Dit artikel bevat onder andere regels voor ondergronds bouwen. Ook is in 

dit artikel een verwijzing opgenomen naar de geldende Nota Parkeernormen van de gemeente 

Bunnik. Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan de parkeereisen uit dit beleid.  

 

Artikel 9: Algemene gebruiksregels 

Dit artikel geeft voor dit plan een beperking met betrekking tot het toegestane gebruik van gronden. 

Het gaat hierbij om ongewenst gebruik of gebruik dat enige vorm van hinder kan veroorzaken, 

waardoor het woon- en leefklimaat onevenredig wordt aangetast. 

 

Artikel 10: Algemene afwijkingsregels  

Dit artikel is een aanvulling op de regels voor afwijkingen uit de bestemmingen. In het artikel is een 

aantal algemene afwijkingen opgenomen, die middels een omgevingsvergunning kunnen worden 

toegestaan. De onderhavige regeling voorziet, in verband met de gewenste duidelijkheid, in een 

objectieve begrenzing van het toepassingsbereik van deze afwijkingen. 

 

Artikel 11: Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel is een algemene wijzigingsregel opgenomen. Het betreft een standaardregeling die het 

mogelijk maakt om bij de uitvoering van bouwplannen beperkte afwijkingen van het plan mogelijk 

te maken die niet met een omgevingsvergunning voor afwijken geregeld kunnen worden.  

5.2.4 Overgangs- en slotregels  

 

Artikel 12: Overgangsrecht  

In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het 

opstellen van het bestemmingsplan, maar dat strijdig is met de hierin opgenomen regels. Onder 

bepaalde voorwaarden mogen deze strijdigheden qua bebouwing en/of gebruik worden voortgezet 

of gewijzigd. 

 

Artikel 13: Slotregel  

In dit artikel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het bestemmingsplan 

worden aangehaald.  
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6 Uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

In de toelichting van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) inzicht te worden gegeven in de economische uitvoerbaarheid van de beoogde ontwikkeling. 

Tevens volgt uit de Wro de verplichting om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de 

gemeente redelijkerwijs kosten moet maken (bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van 

openbaar nut) en/of plankosten, deze moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer. 

6.1.1 Grondexploitatie 

De beoogde ontwikkeling betreft een initiatief van woningcorporatie Portaal. De kosten voor de 

planontwikkeling en de daadwerkelijke realisatie van de beoogde ontwikkeling, waaronder het 

bouw- en woonrijp maken van het plangebied (inclusief openbare ruimte), zijn voor rekening van 

de initiatiefnemer. De gemeentelijke kosten worden verhaald middels een met de initiatiefnemer te 

sluiten anterieure exploitatieovereenkomst en door het heffen van leges. De grondslag voor het 

sluiten van een dergelijke overeenkomst volgt uit Artikel 6.4 onder a van de Wro. 

6.1.2 Planschade 

Eigenaren van omliggende percelen kunnen in beginsel een zogenoemd ‘planschadeverzoek’ 

indienen, als zij menen dat het bestemmingsplan een waardevermindering van hun eigendom tot 

gevolg heeft. Een dergelijk verzoek kan tot de toekenning van een financiële tegemoetkoming in 

planschade leiden. Artikel 6.1 van de Wro biedt hiervoor de grondslag. In de anterieure 

exploitatieovereenkomst wordt daarom opgenomen dat eventuele planschade voor rekening van 

de initiatiefnemer is. Hiermee is het risico op planschade voor de gemeente afgedekt. 

6.1.3 Conclusie 

Gezien het voorgaande wordt de beoogde ontwikkeling economisch uitvoerbaar geacht. 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1 Participatieproces (tweede deel) 

Hierna is het tweede deel van het participatieproces beschreven, dat is uitgevoerd na vaststelling 

van de stedenbouwkundige kaders en vooraf aan dit bestemmingsplan.   

 

Vanaf begin 2018 heeft Portaal als initiatiefnemer een aantal sessies georganiseerd, waarbij de 

wijk, de bewoners en de omwonenden op de hoogte zijn gebracht. De eerste afspraken zijn 

benoemd als woonlabs, waarbij de bewoners en omwonenden input konden geven voor de te 

maken plannen. Binnen deze sessies is een splitsing gemaakt tussen bewoners en omwonenden, 

omdat deze verschillende belangen hebben. Aan de hand van de kaders die uit het woonlab zijn 

ontstaan heeft Portaal een selectie voor bouwers uitgeschreven. Hierbij hebben partijen een 

ontwerp gemaakt dat past binnen deze kaders, uiteindelijk is het plan van Plegt-Vos gekozen om 

te realiseren.  

 

In het vervolgstadium hebben Plegt-Vos en Portaal samen 2 wijklabs georganiseerd. In het eerste 

wijklab kregen eerst de bewoners en aansluitend de omwonenden de kans om te reageren op de 
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eerste schetsontwerpen. Hierbij zijn een aantal varianten gepresenteerd, maar werd een duidelijke 

voorkeur voor een verkaveling uitgesproken. De bewoners en omwonenden konden daarnaast met 

post-it’s aangeven wat hun bedenkingen waren en dit kon direct besproken worden met de 

aanwezigen vanuit Plegt-Vos, Portaal, de gemeente en het betrokken architectenbureau.  

Uitkomst van het eerste wijklab was een verkaveling waarbij de positie van het woongebouw met 

appartementen licht opgeschoven werd, waardoor deze in lijn komt te liggen met de rooilijnen van 

de naastgelegen bebouwing. Daarnaast is er ten aanzien van de grondgebonden woningen 

gekozen voor de variant met 3 rijen van 4 woningen, waarbij de tuinen op het zuiden zijn 

georiënteerd.  

 

Ten behoeve van het tweede wijklab zijn de schetsmatige plannen verder uitgewerkt tot digitale 

tekeningen en artist impressions. De meegegeven kaders uit het eerste wijklab zijn daarin 

verwerkt. De algemene reactie van de bewoners en omwonenden in het tweede wijklab was 

positief. Wel werd nog aangegeven dat de parkeerkoffer achter de huidige bebouwing niet 

wenselijk is (trekt mogelijk hangjeugd aan). Dit is deels ondervangen doordat er vanwege de 

gewijzigde parkeernormen minder parkeerplaatsen worden gerealiseerd.  

 

De plannen op basis van de twee wijklabs zijn vervolgens ook voorgelegd aan de gemeentelijke 

stedenbouwkundige en de welstandscommissie. Het advies van de welstandscommissie was deels 

positief, maar er werden ook nog aandachtspunten gezien. De uitstraling en de architectuur van 

het plan werden positief ontvangen, maar de verkaveling van de woningen en appartementen had 

nog wat aandacht nodig. Vanuit de stedenbouwkundige kwam een advies met een gelijke 

strekking. Voor het woongebouw met appartementen werd een knik geadviseerd, zodat het 

gebouw meeloopt met de bestaande rooilijnen van de naast gelegen woningen. Voor de woningen 

was het advies om de voordeuren naar buiten toe te richten (richting de straat en het plantsoen). 

De zorg werd uitgesproken dat de beoogde achtertuinen een rommelig beeld zouden geven aan 

de straatzijde.  

Met deze aandachtspunten heeft de architect een alternatieve verkaveling uitgewerkt. In dit 

alternatief is ook direct de nieuwe, lagere parkeernorm opgenomen, waardoor er ook meer ruimte 

ontstaat voor groen in het plan. Deze groene ruimte kan in overleg met de toekomstige bewoners 

van de woningen in een later stadium nog een nadere invulling krijgen.  

 

Met de input van de welstandscommissie en stedenbouw is besloten om een extra overleg te 

plannen met de bewoners om de gevolgen van de adviezen in beeld te brengen. Het originele plan 

en het alternatieve plan zijn voor dit overleg gedeeld met alle genodigden. Tijdens het overleg 

heeft de architect eerst het vernieuwde plan uitgebreid toegelicht, waarbij ook de aandachtspunten 

vanuit de welstandscommissie en stedenbouw benoemd zijn. Alle wijzigingen zijn uitgebreid 

toegelicht, met name het 180 graden draaien van 4 woningen en het 90 graden draaien van een 

blok van woningen (naar het plantsoen). Deze wijzigingen werden, na de toelichting, niet negatief 

ontvangen door de aanwezigen. Er was begrip voor de gemaakte keuzes en de aanwezigen waren 

positief om de plannen op deze wijze verder uit te werken.  

 

Op basis van deze verdere planuitwerking heeft vervolgens een tweede (voor)overleg met de 

welstandscommissie plaatsgevonden. In dit overleg is naast het voorlopig ontwerp (VO) voor het 

bouwplan ook het concept-beeldkwaliteitsplan besproken. Over beiden is door de 

welstandscommissie voorlopig positief geadviseerd. 
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In december 2019 heeft het derde en laatste wijklab plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst 

zijn de actuele plannen (inclusief de input van input van de welstandscommissie en stedenbouw) 

gepresenteerd. Het eerste deel van de bijeenkomst zijn de plannen aan de bewoners 

gepresenteerd, waarbij hun reactie zeer positief was (bewoners willen graag zo snel mogelijk in de 

nieuwe woning kunnen). Wel zijn nog enkele kleine aandachtspunten benoemd, hiermee wordt bij 

de nadere planuitwerking rekening gehouden.  

Vervolgens zijn de plannen ook aan de omwonenden gepresenteerd, waarbij ruim de mogelijkheid 

is geboden om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Daarbij zijn nog enkele 

aandachtpunten inzake groen en de buitenverlichting van de galerij van het woongebouw naar 

voren gebracht. Ook met deze punten wordt bij de nadere planuitwerking rekening gehouden.   

In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de reacties positief waren en dat rekening is en 

wordt gehouden met de verschillende wensen van de bewoners en de omwonenden.  

 

Met het hiervoor beschreven derde wijklab is de participatiefase voorafgaand aan dit 

bestemmingsplan afgerond. 

6.2.2 Vooroverleg 

Op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening moet bij de voorbereiding van een 

bestemmingsplan overleg plaatsvinden met de besturen van betrokken gemeenten en 

waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de 

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in geding zijn. 

Geconstateerd is dat voor de beoogde ontwikkeling met name de belangen van 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het geding zijn. Aan het vooroverleg met het 

waterschap is invulling gegeven door een watertoets uit te voeren. De resultaten hiervan zijn 

verwerkt in paragraaf 4.8 van deze toelichting. Daarnaast is een conceptversie van het 

ontwerpbestemmingsplan in het kader van vooroverleg aan alle relevante overlegpartners van de 

gemeente toegezonden. Naar aanleiding hiervan is door vier overlegpartners inhoudelijk 

gereageerd (de overige overlegpartners hebben niet gereageerd of alleen een positieve reactie 

zonder inhoudelijke toelichting gegeven): 

1. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in aanvulling op de watertoets aangegeven 

graag te zien dat voor de aan te leggen wadi een voorwaardelijke verplichting in de regels 

wordt opgenomen; 

2. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. heeft een positieve reactie met inhoudelijke toelichting 

gegeven, waarvan de conclusie als volgt luidt: Ook gezien het doorlopen proces, met dus 

gelukkig ook bijzondere aandacht voor het groen, evenals andere milieuaspecten, kan de 

Stichting Milieuzorg Zeist e.o. met de ontwikkeling die voorliggend bestemmingsplan beoogt 

mogelijk te maken instemmen. 

3. De GGD regio Utrecht heeft in haar reactie diverse aandachtspunten en adviezen inzake 

(volks)gezondheidsaspecten benoemd, onder andere ten aanzien van het beoogde groen, de 

aan te leggen wadi en de ventilatie, koeling en geluidbelasting/-isolatie van woningen. 

4. De Woonadviescommissie VAC Bunnik heeft de volgende, beknopte reactie gegeven: De 

parkeer behoefte voor auto- en fiets-parkeren is correct beschreven voor zowel bewoners als 

bezoekers en in het plangebied opgenomen, echter niet de 24 parkeerplaatsen voor fietsen 

van bezoekers. Omdat er de nodige voorwaarden, als is aangegeven, met de keuze van deze 

fiets parkeerplaatsen voor bezoekers samenhangen is het o.i. goed nu reeds deze 24 

parkeerplaatsen in het plangebied in te tekenen. 

 



 

 

 

 R074357aa.19AXB4Z.jwi | versie 06_001 | 10 januari 2020 57 

Consequenties vooroverleg 

De onder 2 en 3 genoemde reacties gaven geen aanleiding om de conceptversie van het 

ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Wel wordt bij de verdere uitwerking van het bouwplan 

(voor zover mogelijk) rekening gehouden met de door de GGD genoemde aandachtspunten en 

adviezen. Naar aanleiding van de reactie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de 

gevraagde voorwaardelijke verplichting aan de regels toegevoegd. De reactie van de 

Woonadviescommissie VAC Bunnik gaf aanleiding om de 24 parkeerplaatsen voor fietsen van 

bezoekers toe te voegen in de situatietekening die als figuur 2.1 in deze toelichting is opgenomen.     

6.2.3 Ontwerpfase 

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

(gelezen in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. De 

kennisgeving van het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan moet in de 

Staatscourant worden geplaatst en moet ook via de elektronische weg geschieden (via 

www.ruimtelijkeplannen.nl). Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens gedurende zes weken 

ter inzage gelegd. Binnen deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of 

mondeling een zienswijze over het plan naar voren te brengen. De eventueel naar voren gebrachte 

zienswijzen worden bij het vast te stellen bestemmingsplan in deze paragraaf of in een separate 

bijlage van een gemeentelijke reactie voorzien. 

6.2.4 Vaststellingsfase 

Met inachtneming en beantwoording van eventuele zienswijzen wordt het bestemmingsplan door 

de gemeenteraad van Bunnik vastgesteld, al dan niet met inbegrip van wijzigingen (naar aanleiding 

van zienswijzen of ambtshalve). Hierna wordt het vastgestelde bestemmingsplan voor een periode 

van zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden die een eventuele zienswijze naar voren 

hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet 

tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende deze periode beroep 

instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kan iedere 

belanghebbende beroep instellen over gewijzigde onderdelen in het bestemmingsplan. Na deze 

periode treedt het bestemmingsplan in werking, behalve wanneer ook om een schorsing van de 

inwerkingtreding wordt gevraagd (voorlopige voorziening). 

Bij het voorgaande is nadrukkelijk van belang dat de Crisis- en herstelwet voor dit 

bestemmingsplan van toepassing is. Dit houdt met name in dat het instellen van een ‘pro forma’-

beroep niet mogelijk is en dat de termijn voor een uitspraak over een eventueel beroep is bekort tot 

zes maanden (zie verder paragraaf 3.1.4). 
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Samenvatting akoestisch onderzoeksrapport 

Wat hebben we onderzocht? 

We hebben een akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op de gevels van 12 

grondgebonden nieuwbouwwoningen en 20 nieuw te realiseren appartementen op de locatie 

Jochem Janszplantsoen in Odijk. 

>> Inleiding 

 

Waarom hebben we dat onderzocht? 

De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ (vastgesteld op 17 juli 2014) 

en heeft de (hoofd)bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Groen’. Binnen deze bestemmingen is het niet 

mogelijk om het beoogde woningbouwprogramma te realiseren. Ook past het voorgenomen 

bouwplan niet binnen de geldende bouwregels. Om de realisatie van grondgebonden woningen en 

appartementen mogelijk te maken is onder andere een akoestisch onderzoek nodig. 

>> Uitgangspunten 

 

Hoe hebben we dat onderzocht? 

We hebben de geluidbelasting van het wegverkeer van de woningen en appartementen bepaald 

met behulp van Standaard Rekenmethode II. We berekenden dit met het programma Geomilieu 

versie 5.00. Voor dit onderzoek zijn de N229 en de Singel relevant.  

>>  Uitgangspunten 

 

Wat zijn de resultaten? 

De berekeningen geven aan dat vanwege het wegverkeer op de N229 de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB niet wordt overschreden. Voor deze weg zijn er vanuit de Wet geluidhinder geen 

bezwaren tegen de nieuwbouw. De geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw bedraagt ten 

hoogste 46 dB na wettelijke aftrek van 2 dB. De hoogst gezamenlijke geluidbelasting vanwege 

omliggende wegen (inclusief 30 km/u-wegen) is 56 dB zonder wettelijke aftrek.  

>> Rekenresultaten 

 

Wat betekenen de resultaten van het onderzoek? 

Vanuit het Bouwbesluit 2012 geldt voor woningbouw een minimale karakteristieke geluidwering 

van de gevel van de berekende geluidbelasting – 33 dB. Dit betekent voor de hoogst geluidbelaste 

woning een geluidwering van ten minste (56-33=) 23 dB. Gezien de toepassing van de verhouding 

beglazing en dichte geveldelen verwachten wij een minimale geluidwering van de gevel van 25 dB.  

Vanuit deze berekeningen kan er gesproken worden van een goed woon- en leefklimaat voor 

toekomstige bewoners vanwege het aspect geluid. 

>> Conclusie 
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1 Inleiding 

Onze opdracht 

We hebben een akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op de gevels van twaalf 

grondgebonden woningen en twintig appartementen op de locatie Jochem Janszplantsoen in 

Odijk. Dit hebben we gedaan voor Plegt-Vos West BV.  

Omdat er sprake is van een bestemmingsplanherziening moet getoetst worden aan de Wet 

geluidhinder. 

 

Het project 

De locatie ligt binnen het bestemmingsplan ‘Dorp Odijk 2012’ (vastgesteld op vastgesteld 

17 juli 2014) en heeft de (hoofd)bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Groen’. Binnen deze bestemmingen is 

het niet mogelijk om het beoogde woningbouwprogramma te realiseren, dus is er een 

bestemmingsplanherziening nodig. In het kader hiervan is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

Figuur 1.1 geeft een overzicht van de bestaande situatie. Figuur 1.2 geeft de plattegrond weer van 

de nieuwbouw. De groene bebouwing geeft de appartementen weer. De gele blokken zijn de 

grondgebonden (éénlaagse) woningen. Figuur 1.3 geeft een toekomstig gevelaanzicht weer van 

het nieuw te realiseren woningbouwproject.  

 

Hiermee komt de rapportage met het kenmerk R074357aa.19B8URQ.fwi versie 02_001 van 2 

oktober 2019 te vervallen. 

 

   

Figuur 1.1 

Huidige situatie Jochem Janszplantsoen  

Figuur 1.2 

Nieuwe situatie | plattegrond  

 
Figuur 1.3 

Toekomstig gevelaanzicht 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Gehanteerde tekeningen 

Bij het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de overzichtstekening van projectnummer 

A-2018226 van 4 juli 2019 gemaakt door KOW uit Eindhoven/Den Haag.  

2.2 Wettelijk kader 

2.2.1 Onderzoeksgebied 

N229  

De kortste afstand van de woningen tot de Schoudermantel (N229) bedraagt circa 125 meter. De 

woningen liggen binnen de van toepassing zijnde geluidzone volgens de Wet geluidhinder (zie 

bijlage I Wettelijk kader). Daarom wordt de geluidbelasting bepaald. 

 

Singel (30 km/u) 

Figuur 2.1 geeft binnen de rode cirkel het te ontwikkelen gebied weer. In het kader van een goede 

ruimtelijke ordening worden 30 km/u-wegen meegenomen voor dit onderzoek. De Singel is 

uitgevoerd als een 30 km/u-weg en deze weg wordt dus meegenomen. 

 

Overige omliggende 30 km/u-wegen 

Door de gemeente Bunnik is aangegeven dat er geen feitelijke informatie beschikbaar is over de 

wegintensiteiten en -verdelingen van de Meester Klaasstraat, Professor de Vrijerlaan en het 

Jochem Janszplantsoen. Gezien het aantal woningen in de buurt en het feit dat de omliggende 30 

km/u-wegen geen doorgaande functie hebben is in overleg met de gemeente aangenomen dat de 

intensiteit op deze wegen de 500 motorvoertuigen per etmaal niet zal overstijgen.  

 

 

Figuur 2.1 

Onderzoeksgebied Jochem Janszplantsoen 
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2.2.2 Wet geluidhinder  

Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 

In de zin van de Wet geluidhinder is voor de woningen aan het Jochem Janszplantsoen 

met betrekking tot de N229 sprake van nieuwbouwwoningen in buitenstedelijk gebied binnen de 

bebouwde kom langs een bestaande weg. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op 

de gevels van de woningen bedraagt 48 dB. Op grond van artikel 83 lid 1 Wet geluidhinder 

bedraagt de maximale ontheffingswaarde 58 dB. Artikel 83 lid 6 is niet van toepassing, omdat de 

N229 geen auto(snel)weg is.  

 

Geluidbeperkende maatregelen 

Als de geluidbelasting vanwege een weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, moeten in 

principe maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot die waarde. 

Hierbij hanteert de Wet geluidhinder de volgende volgorde van voorkeur: 

▪ maatregelen bij de bron (het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek, het reduceren 

van de verkeersintensiteit of het verlagen van de snelheid); 

▪ maatregelen in de overdracht (het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de bron 

en de nieuwbouw of het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal). 

 

Hogere waarde 

Als de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard 

ontmoeten, kan bij het college van B en W van de gemeente Bunnik een zogenoemde 'hogere 

waarde' voor de geluidbelasting op een gevel aangevraagd worden tot ten hoogste de maximale 

ontheffingswaarde. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 58 dB voor de N229, 

 

Cumulatie 

De Wet geluidhinder verplicht normaal gesproken bij verlening van een hogere waarde de 

cumulatie van verschillende geluidbronnen in beeld te brengen. De hogere waarde wordt niet 

verleend als de gecumuleerde geluidbelasting leidt tot een (naar het oordeel van B en W) 

onaanvaardbare geluidhinder. De cumulatieberekening wordt alleen uitgevoerd als sprake is van 

een relevante blootstelling aan meerdere geluidbronnen. Dit is het geval als de zogenoemde 

voorkeursgrenswaarde van die bronnen wordt overschreden. 

2.2.3 Gemeentelijk geluidbeleid  

Gemeente Bunnik heeft op dit moment geen beleid hogere waarden. De Omgevingsdienst Regio 

Utrecht (ODRU) heeft aangegeven wel te letten op de aanwezigheid van een geluidluwe 

buitenruimte en gevel (in het kader van een goede ruimtelijke ordening). 

2.3 Berekeningen 

2.3.1 Geluidbelasting 

De geluidbelasting in Lden is de geluidbelasting ter plaatse van de gevel over een etmaal. 

2.3.2 Rekenmethode 

De geluidbelasting hebben we bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

(volgens artikel 110d Wet geluidhinder). In deze situatie met behulp van Standaard 

Rekenmethode II. Bij de berekeningen zijn we uitgegaan van de zogenoemde VOAB-afspraken: 

▪ maximaal één reflectie 

▪ een minimum zichthoek voor reflecties van twee graden 
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▪ een maximum sectorhoek van vijf graden 

2.3.3 Rekenmodel 

Het driedimensionaal rekenmodel hebben we ontvangen van de ODRU. We hebben het model 

geactualiseerd met de software Geomilieu versie 5.00. De ligging van de bestaande gebouwen 

komt uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Voor de hoogtes van de percelen en 

de bebouwing zijn we uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). Zowel de 

BAG als het AHN3 zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). 

 

 
Figuur 2.2 

2D-weergave model 

 
Figuur 2.3 

3D-weergave model 

 

Gebouwen 

De nieuwbouwwoningen bestaan uit twaalf eenlaagse grondgebonden woningen en twintig 

appartementen. De hoogte van de woningen is circa 3 meter en de hoogte van de appartementen 

is circa 6 meter. De huidige bebouwing op de bouwpercelen wordt gesloopt. 

 

Alle bebouwing hebben we gemodelleerd met een reflectiepercentage voor de gevels van 80%, 

zoals voor normale situaties is voorgeschreven. Bij de berekening van de geluidbelasting hebben 

we rekening gehouden met de aanwezigheid van de bestaande bebouwing. 

 
Rekenpunten 

De toekomstige geluidbelasting hebben we bepaald voor een aantal representatief te achten 

waarneempunten op 1,5 en 4,5 meter boven het plaatselijk maaiveld, geldend voor 

waarneempunten wnp001 tot en met wnp024. De overige waarneempunten hebben we 1,5 meter 

boven plaatselijk maaiveld gemodelleerd, omdat dit de gevels zijn van de grondgebonden 

woningen. Figuur 2.4 geeft een overzicht weer. 
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Figuur 2.4 

Rekenpunten  

 

Wegverkeersgegevens 

Bij het bepalen van de geluidbelasting zijn de N229 en de Singel (30 km/u) relevant. De 

wegverkeergegevens van de wegen heeft de omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) opgegeven 

vanuit hun nieuwe VRU 3.4 model (bijlage II). Als basis voor de berekening van de geluidbelasting 

zijn de prognoses voor het wegverkeer in het jaar 2029 beschouwd. Dat jaar wordt representatief 

geacht voor de bepaling van de toekomstige geluidbelasting.  

 

Voor de overige 30 km/u-wegen is de volgende etmaalintensiteit aangehouden, zie tabel 2.1. De 

wegdekverharding is in alle gevallen klinkers in keperverband. 

 

Tabel 2.1 

Motorvoertuigen per etmaal van overige 30 km/u-wegen 

30 km/u-weg  Max. aantal motorvoertuigen per etmaal 

Meester Klaasstraat tussen Singel en 

J. Janszplantsoen 
500  

Meester Klaasstraat tussen J. 

Janszplantsoen en Prof. De Vrijerlaan 
300 

Professor de Vrijerlaan 500 

Jochem Janszplantsoen 200 

 

 

Bodemgebied en geometrie 

In het rekenmodel is rekening gehouden met harde, reflecterende bodems zoals wegen en 

parkeerplaatsen en akoestisch absorberende bodems zoals grasvlakken.  

 

In het plangebied zijn geen relevante hoogteverschillen aanwezig.  
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3 Rekenresultaten 

3.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

De berekeningen geven aan dat vanwege het wegverkeer op de N229 de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB niet wordt overschreden. Voor deze weg zijn er vanuit de Wet geluidhinder geen 

bezwaren tegen de nieuwbouw. De geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw bedraagt ten 

hoogste 46 dB na wettelijke aftrek van 2 dB. Vanwege de geluidbelasting van de N229 is er zowel 

sprake van een geluidluwe gevel als geluidluwe buitenruimte. 

 

  
Figuur 3.1 

Berekende geluidbelasting vanwege de N229, na wettelijke aftrek 

3.2 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Bunnik heeft op dit moment geen beleid hogere waarden. De Omgevingsdienst 

Regio Utrecht (ODRU) heeft aangegeven wel te letten op de aanwezigheid van een geluidluwe 

gevel en geluidluwe buitenruimte in het kader van een goede ruimtelijke ordening.  

 

Om te bepalen of er sprake is van een geluidluwe buitenruime en geluidluwe gevel hebben we de 

voorkeursgrenswaarde en de wettelijke aftrek vanuit de Wet geluidhinder als uitgangspunt 

genomen. Dit uitgangspunt houdt in dat sprake is van een geluidluwe gevel of geluidluwe 

buitenruimte wanneer de berekende geluidbelasting ten hoogste 48 dB is na (wettelijke) aftrek. 

 

Figuur 3.2 geeft de geluidbelasting van de omliggende 30 km/u-wegen Meester Klaasstraat, 

Singel, Jochem Janszplantsoen en de Prof. De Vrijerlaan weer. De hoogste geluidbelasting 

vanwege de 30 km/u-wegen is 51 dB na (wettelijke) aftrek. De hoogste geluidbelasting op de 
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achtergevel van de woningen is 46 dB na (wettelijke) aftrek van 5 dB. Elke woning heeft vanwege 

de omliggende 30 km/u-wegen een geluidluwe gevel. 

 

Niet elke woning heeft zondermeer een geluidluwe buitenruimte vanwege de 30 km/u-wegen. De 

slaapkamer van deze woningen is wel gelegen aan de achtergevel, die bij elke woning geluidluw 

is. De berekende geluidbelasting op deze gevels is ten hoogste 46 dB na aftrek van 5 dB. Door de 

ligging van de slaapkamer aan de achtergevel worden toekomstige bewoners optimaal beschermd 

tegen de geluidbelasting vanwege wegverkeer. 

 

 
Figuur 3.2 

Berekende geluidbelasting vanwege 30 km/u-wegen, na (wettelijke) aftrek 

3.3 Gezamenlijke geluidbelasting (inclusief 30 km/u-wegen)  

Bij de vaststelling van ruimtelijke besluiten, zoals een bestemmingsplan of het verlenen van een 

omgevingsvergunning, moet het bevoegd gezag in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

onder meer beoordelen of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Figuur 3.3 geeft de classificering van de (milieu)kwaliteit vanuit akoestisch oogpunt weer volgens 

de ‘methode Miedema’. Nagenoeg alle woningen hebben ten minste één gevel met de 

classificering ‘Goed’. De hoogst berekende geluidbelasting vanwege alle wegen is op de westgevel 

van het geprojecteerde woongebouw. Hierbij past de classificering ‘Redelijk’/‘Matig’.  
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Figuur 3.3 

Milieukwaliteitsmaat volgens de ‘methode Miedema’ 

 

Figuur 3.4 geeft de gezamenlijke geluidbelasting vanwege de N229 (80 km/u) en de omliggende 

30 km/u-wegen zonder wettelijke aftrek weer. De hoogste geluidbelasting is 56 dB op de westgevel 

van het geprojecteerde woongebouw. Vanuit het Bouwbesluit 2012 geldt voor woningbouw een 

minimale karakteristieke geluidwering van de gevel van geluidbelasting – 33 dB. Dit betekent voor 

de hoogst geluidbelaste woning een geluidwering van ten minste (56-33=) 23 dB. Gezien de 

samenstelling van de gevel (de verhouding van beglazing en dichte geveldelen) verwachten we 

een minimale geluidwering van de gevel van 25 dB. Hiermee zal worden voldaan aan de regels uit 

hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit 2012. 

 

 
Figuur 3.4 

Gezamenlijke geluidbelasting zonder wettelijke aftrek 
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4 Conclusie 

Voor het plan ‘Herontwikkeling Jochem Janszplantsoen in Odijk’ hebben we een akoestisch 

onderzoek gedaan. Hierbij is getoetst aan de Wet geluidhinder. 

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende: 

▪ N229: de berekeningen geven aan dat vanwege het wegverkeer op de N229 de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Voor deze weg zijn er vanuit de 

Wet geluidhinder geen bezwaren tegen de nieuwbouw.  

▪ 30 km/u-wegen: Om te bepalen of er sprake is van een geluidluwe buitenruime en geluidluwe 

gevel hebben we de voorkeursgrenswaarde en de wettelijke aftrek vanuit de Wet geluidhinder 

als uitgangspunt genomen. De berekende geluidbelasting vanwege de omliggende 30 km/u-

wegen (Meester Klaasstraat, Singel, Jochem Janszplantsoen en de Prof. De Vrijerlaan is 51 

dB na (wettelijke) aftrek van 5 dB. De hoogste geluidbelasting op de achtergevel van de 

woningen is 46 dB na (wettelijke) aftrek. Elke woning heeft vanwege de omliggende 30 km/u-

wegen een geluidluwe gevel. De slaapkamers van de woningen zijn in alle gevallen gelegen 

aan de geluidluwe gevel 

▪ De gezamenlijke geluidbelasting: de geluidbelasting van de N229 en de omliggende 30 km/u-

wegen is ten hoogste 56 dB zonder toepassing van de wettelijke aftrek. 

▪ Vanuit het Bouwbesluit 2012 geldt voor woningbouw een minimale karakteristieke geluidwering 

van de gevel van geluidbelasting – 33 dB. Dit betekent voor de hoogst geluidbelaste woning 

een geluidwering van ten minste (56-33=) 23 dB. Gezien de samenstelling van de gevel (de 

verhouding van beglazing en dichte geveldelen) verwachten we een minimale geluidwering 

van de gevel van 25 dB. Hiermee zal worden voldaan aan de regels uit hoofdstuk 3 van het 

Bouwbesluit 2012. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  
F. (Fabian) Wieland MSc ing. J.M.M. (Han) Vossen 
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Bijlage I  

Wettelijk kader 
 
Definitie weg 

Een weg is voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg alsmede een spoorweg die 

niet is aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 106, of de geluidplafondkaart (artikel 1 van de 

Wet geluidhinder).  

 

Geluidzones 

Conform de Wet geluidhinder moet voor nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten binnen de 

geluidzone van een geluidbron een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Hierbij moet verslag 

gedaan worden van de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege die geluidbron.  

 

Tabel I.1 

Geluidzones wegverkeer 

Stedelijk gebied 

1 – 2 rijstroken 200 m 

3 of meer rijstroken 350 m 

Buitenstedelijk gebied 

1 – 2 rijstroken 250 m 

3 – 4 rijstroken 400 m 

5 of meer rijstroken 600 m 

▪ Stedelijk gebied: Gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom binnen 

de zone van een auto(snel)weg. 

▪ Buitenstedelijk gebied: Het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde kom binnen de zone 

van een auto(snel)weg. 

▪ Bebouwde kom: De bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994. 

▪ Auto(snel)weg: Een auto(snel)weg volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in de praktijk moet 

er langs de weg een auto(snel)weg bord zijn geplaatst. 

 

Wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied liggen en wegen waarvoor een 

maximumsnelheid van 30 km/u geldt, hebben geen geluidzone. Geluidgevoelige objecten die 

buiten de geluidzone of langs een niet-gezoneerde weg liggen, hoeven niet in een akoestisch 

onderzoek betrokken te worden. Tijdens het opnemen van deze bepaling in de Wet geluidhinder 

(1993) was de gedachte dat de geluidbelasting vanwege die wegen zelden of nooit hoger is dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In de praktijk blijkt vaak dat vanwege wegen met een 

maximumsnelheid van 30 km/u wel sprake is van een hogere geluidbelasting. Dat heeft onder 

meer te maken met het feit dat nu ruimer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid 30 km/u-

wegen in te stellen. Vaak heeft dat alleen te maken met overwegingen vanuit verkeersveiligheid. 

Bij de belangenafweging kan in het kader van een goede ruimtelijke ordening en in het kader van 

een goed woon- en leefklimaat niet zomaar voorbijgegaan worden aan de geluidbelasting vanwege 

een 30 km/u wegen. Om die reden hebben we de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de 

Singel bepaald. 
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Geluidgevoelige objecten 

De Wet geluidhinder stelt alleen eisen aan de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige 

gebouwen. Geluidgevoelige gebouwen zijn:  

▪ Woning 

▪ Onderwijsgebouw 

▪ Ziekenhuis 

▪ Verpleeghuis 

▪ Verzorgingstehuis 

▪ Psychiatrische inrichting 

▪ Kinderdagverblijf 

▪ Woonwagenstandplaats (als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag) 

▪ Ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen 

 

Overige gebouwen zijn niet geluidgevoelig. 

 

Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 

Voordat de berekende geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevel van een geluidgevoelig 

object wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden, mag een aftrek volgens artikel 110g Wet 

geluidhinder worden toegepast. Door deze aftrek toe te passen, wordt rekening gehouden met de 

verwachting dat de geluidemissie van motorvoertuigen in de toekomst gereduceerd zal worden.  

 

Tijdelijke aftrek voor wegen vanaf 70 km/u 

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid voor de lichte motorvoertuigen lager dan 

70 km/u is, bedraagt de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 5 dB. Voor wegen met een 

snelheid vanaf 70 km/u is de aftrek: 

▪ 3 dB als de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder 56 dB is 

▪ 4 dB als de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder 57 dB is 

▪ 2 dB als de geluidbelasting afwijkt van de onder de hiervoor genoemde waarden 

 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008659&artikel=1&g=2015-12-22&z=2016-02-25
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Bijlage II  

Wegverkeergegevens  
 

De representatieve weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten  

 

De gemiddelde uurintensiteiten in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 – 

23.00 uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur), de verdelingen over de verschillende 

motorvoertuigcategorieën, de maximumsnelheden en de wegdektypen van de N229 en de Singel 

voor het jaar 2029 zijn door de ODRU opgegeven.  

 

De etmaalintensiteiten, de  maximumsnelheden en de wegdektypen zijn op de volgende pagina 

gegeven. In de uitdraai van het ontvangen model zijn ook de gemiddelde uurintensiteiten en de 

verdeling over de verschillende voertuigcategorieën per wegdeel gespecificeerd. 

 



Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D))

N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W11  80
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W11  80
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W11  80
N229 - Sch N229 - Schoudermantel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  80
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  80

N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W11  80
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W11  80
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W11  80
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --

N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W11  80
N229 - Wer N229 - Werkhovenseweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30

Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 --
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30

Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
Singel Singel      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W0  30
M. Klaass      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a  30

M. Klaass      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a  30
J.Janzs J.Janzsplantsoen      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a  30
Prof. Vr      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a  30
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Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Sch  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80

N229 - Wer -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer -- -- --  80  80  80 --  80  80  80

N229 - Wer  80  80  80  80  80  80  80  80  80  80
N229 - Wer -- -- --  80  80  80 --  80  80  80
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30

Singel -- --  50  30  30  30  50  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30

Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
Singel  30  30  40  30  30  30  40  30  30  30
M. Klaass  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

M. Klaass  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
J.Janzs  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30
Prof. Vr  30  30 --  30  30  30 --  30  30  30

11/26/2019 11:42:04 AMGeomilieu V5.00



Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --
N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --
N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --
N229 - Sch  80  80  80  80  80  28172.00   6.50   3.60   0.94 --
N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --

N229 - Wer  80  80  80  80  80    570.00   6.72   3.22   0.81 --
N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --
N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --
N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --
N229 - Wer --  80  80  80 --    570.00   6.72   3.22   0.81 --

N229 - Wer  80  80  80  80  80  22131.00   6.52   3.56   0.94 --
N229 - Wer --  80  80  80 --    131.00   7.68   1.34   0.34 --
Singel  40  30  30  30  40   3493.00   6.55   3.55   0.90 --
Singel  40  30  30  30  40   1937.00   6.54   3.57   0.90 --
Singel  40  30  30  30  40   1937.00   6.54   3.57   0.90 --

Singel  50  30  30  30  50   3493.00   6.55   3.55   0.90 --
Singel  40  30  30  30  40   1600.00   6.75   3.15   0.80 --
Singel  40  30  30  30  40   1600.00   6.75   3.15   0.80 --
Singel  40  30  30  30  40   1600.00   6.75   3.15   0.80 --
Singel  40  30  30  30  40   1937.00   6.54   3.57   0.90 --

Singel  40  30  30  30  40   3493.00   6.55   3.55   0.90 --
Singel  40  30  30  30  40   1937.00   6.54   3.57   0.90 --
Singel  40  30  30  30  40   1472.00   6.72   3.22   0.81 --
Singel  40  30  30  30  40   3493.00   6.55   3.55   0.90 --
M. Klaass --  30  30  30 --    500.00   6.55   3.55   0.90 --

M. Klaass --  30  30  30 --    300.00   6.55   3.55   0.90 --
J.Janzs --  30  30  30 --    200.00   6.55   3.55   0.90 --
Prof. Vr --  30  30  30 --    500.00   6.55   3.55   0.90 --

11/26/2019 11:42:04 AMGeomilieu V5.00



Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D)

N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42
N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42
N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42
N229 - Sch -- -- -- --  89.63  93.01  88.30 --   7.44   5.60   8.74 --   2.93
N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42

N229 - Wer -- -- -- --  98.55  99.14  98.11 --   1.14   0.71   1.54 --   0.31
N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42
N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42
N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42
N229 - Wer -- -- -- --  98.55  99.14  98.11 --   1.14   0.71   1.54 --   0.31

N229 - Wer -- -- -- --  87.81  91.32  85.78 --   8.77   6.98  10.64 --   3.42
N229 - Wer -- -- -- --  99.34  98.72  97.46 --   0.66   1.28   2.54 -- --
Singel -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94
Singel -- -- -- --  95.32  98.33  96.55 --   3.63   1.52   3.11 --   1.06
Singel -- -- -- --  95.32  98.33  96.55 --   3.63   1.52   3.11 --   1.06

Singel -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94
Singel -- -- -- --  98.78  98.82  97.58 --   1.03   0.92   1.83 --   0.19
Singel -- -- -- --  98.78  98.82  97.58 --   1.03   0.92   1.83 --   0.19
Singel -- -- -- --  98.78  98.82  97.58 --   1.03   0.92   1.83 --   0.19
Singel -- -- -- --  95.32  98.33  96.55 --   3.63   1.52   3.11 --   1.06

Singel -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94
Singel -- -- -- --  95.32  98.33  96.55 --   3.63   1.52   3.11 --   1.06
Singel -- -- -- --  98.49  98.70  97.34 --   1.24   1.01   2.01 --   0.28
Singel -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94
M. Klaass -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94

M. Klaass -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94
J.Janzs -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94
Prof. Vr -- -- -- --  96.50  98.70  97.27 --   2.56   1.08   2.24 --   0.94
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Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D)

N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55
N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55
N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55
N229 - Sch   1.39   2.96 -- -- -- -- --   1641.29    943.30    233.83 --    136.24
N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55

N229 - Wer   0.15   0.35 -- -- -- -- --     37.75     18.20      4.53 --      0.44
N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55
N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55
N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55
N229 - Wer   0.15   0.35 -- -- -- -- --     37.75     18.20      4.53 --      0.44

N229 - Wer   1.70   3.59 -- -- -- -- --   1267.05    719.48    178.45 --    126.55
N229 - Wer -- -- -- -- -- -- --      9.99      1.73      0.43 --      0.07
Singel   0.22   0.49 -- -- -- -- --    220.78    122.39     30.58 --      5.86
Singel   0.16   0.34 -- -- -- -- --    120.75     68.00     16.83 --      4.60
Singel   0.16   0.34 -- -- -- -- --    120.75     68.00     16.83 --      4.60

Singel   0.22   0.49 -- -- -- -- --    220.78    122.39     30.58 --      5.86
Singel   0.26   0.58 -- -- -- -- --    106.68     49.81     12.49 --      1.11
Singel   0.26   0.58 -- -- -- -- --    106.68     49.81     12.49 --      1.11
Singel   0.26   0.58 -- -- -- -- --    106.68     49.81     12.49 --      1.11
Singel   0.16   0.34 -- -- -- -- --    120.75     68.00     16.83 --      4.60

Singel   0.22   0.49 -- -- -- -- --    220.78    122.39     30.58 --      5.86
Singel   0.16   0.34 -- -- -- -- --    120.75     68.00     16.83 --      4.60
Singel   0.29   0.65 -- -- -- -- --     97.42     46.78     11.61 --      1.23
Singel   0.22   0.49 -- -- -- -- --    220.78    122.39     30.58 --      5.86
M. Klaass   0.22   0.49 -- -- -- -- --     31.60     17.52      4.38 --      0.84

M. Klaass   0.22   0.49 -- -- -- -- --     18.96     10.51      2.63 --      0.50
J.Janzs   0.22   0.49 -- -- -- -- --     12.64      7.01      1.75 --      0.34
Prof. Vr   0.22   0.49 -- -- -- -- --     31.60     17.52      4.38 --      0.84
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Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0
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Naam MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   87.13   96.57  101.32
N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   87.13   96.57  101.32
N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   87.13   96.57  101.32
N229 - Sch     56.79     23.14 --     53.65     14.10      7.84 --   86.42   96.36  101.61
N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   85.72   95.69  100.95

N229 - Wer      0.13      0.07 --      0.12      0.03      0.02 --   67.35   77.08   82.21
N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   87.13   96.57  101.32
N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   87.13   96.57  101.32
N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   87.13   96.57  101.32
N229 - Wer      0.13      0.07 --      0.12      0.03      0.02 --   67.35   77.08   82.21

N229 - Wer     54.99     22.13 --     49.35     13.39      7.47 --   87.13   96.57  101.32
N229 - Wer      0.02      0.01 -- -- -- -- --   61.24   70.97   76.08
Singel      1.34      0.70 --      2.15      0.27      0.15 --   78.59   82.75   91.40
Singel      1.05      0.54 --      1.34      0.11      0.06 --   76.51   80.82   89.89
Singel      1.05      0.54 --      1.34      0.11      0.06 --   76.51   80.82   89.89

Singel      1.34      0.70 --      2.15      0.27      0.15 --   78.59   82.75   91.40
Singel      0.46      0.23 --      0.21      0.13      0.07 --   74.16   77.67   84.75
Singel      0.46      0.23 --      0.21      0.13      0.07 --   74.16   77.67   84.75
Singel      0.46      0.23 --      0.21      0.13      0.07 --   74.16   77.67   84.75
Singel      1.05      0.54 --      1.34      0.11      0.06 --   76.51   80.82   89.89

Singel      1.34      0.70 --      2.15      0.27      0.15 --   78.59   82.75   91.40
Singel      1.05      0.54 --      1.34      0.11      0.06 --   76.51   80.82   89.89
Singel      0.48      0.24 --      0.28      0.14      0.08 --   73.95   77.57   85.00
Singel      1.34      0.70 --      2.15      0.27      0.15 --   78.59   82.75   91.40
M. Klaass      0.19      0.10 --      0.31      0.04      0.02 --   77.43   82.02   89.82

M. Klaass      0.12      0.06 --      0.18      0.02      0.01 --   75.22   79.81   87.60
J.Janzs      0.08      0.04 --      0.12      0.02      0.01 --   73.45   78.04   85.84
Prof. Vr      0.19      0.10 --      0.31      0.04      0.02 --   77.43   82.02   89.82
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Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0

Groep: (hoofdgroep)
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Naam LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500

N229 - Wer  107.01  111.21  106.08  100.65   91.43   83.52   93.09   97.75  103.47
N229 - Wer  107.01  111.21  106.08  100.65   91.43   83.52   93.09   97.75  103.47
N229 - Wer  107.01  111.21  106.08  100.65   91.43   83.52   93.09   97.75  103.47
N229 - Sch  108.52  114.97  111.18  104.33   93.38   82.94   93.01   98.20  105.15
N229 - Wer  107.79  114.00  110.21  103.36   92.48   82.18   92.32   97.53  104.36

N229 - Wer   89.70   97.85   94.05   87.16   75.83   63.96   73.66   78.78   86.33
N229 - Wer  107.01  111.21  106.08  100.65   91.43   83.52   93.09   97.75  103.47
N229 - Wer  107.01  111.21  106.08  100.65   91.43   83.52   93.09   97.75  103.47
N229 - Wer  107.01  111.21  106.08  100.65   91.43   83.52   93.09   97.75  103.47
N229 - Wer   89.70   97.85   94.05   87.16   75.83   63.96   73.66   78.78   86.33

N229 - Wer  107.01  111.21  106.08  100.65   91.43   83.52   93.09   97.75  103.47
N229 - Wer   83.63   92.01   88.21   81.32   69.95   53.78   63.63   68.74   76.17
Singel   93.89   99.17   96.23   89.63   82.89   74.81   78.35   85.53   90.61
Singel   91.51   96.74   93.89   87.31   81.14   72.47   76.07   83.70   88.10
Singel   91.51   96.74   93.89   87.31   81.14   72.47   76.07   83.70   88.10

Singel   93.89   99.17   96.23   89.63   82.89   74.81   78.35   85.53   90.61
Singel   89.99   95.56   92.40   85.72   77.12   70.84   74.36   81.38   86.70
Singel   89.99   95.56   92.40   85.72   77.12   70.84   74.36   81.38   86.70
Singel   89.99   95.56   92.40   85.72   77.12   70.84   74.36   81.38   86.70
Singel   91.51   96.74   93.89   87.31   81.14   72.47   76.07   83.70   88.10

Singel   93.89   99.17   96.23   89.63   82.89   74.81   78.35   85.53   90.61
Singel   91.51   96.74   93.89   87.31   81.14   72.47   76.07   83.70   88.10
Singel   89.69   95.23   92.10   85.42   77.16   70.64   74.21   81.37   86.47
Singel   93.89   99.17   96.23   89.63   82.89   74.81   78.35   85.53   90.61
M. Klaass   89.41   92.69   86.05   80.96   75.28   73.63   77.58   83.92   86.12

M. Klaass   87.19   90.47   83.84   78.74   73.07   71.41   75.36   81.70   83.90
J.Janzs   85.43   88.71   82.07   76.98   71.30   69.65   73.60   79.94   82.14
Prof. Vr   89.41   92.69   86.05   80.96   75.28   73.63   77.58   83.92   86.12
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Wegverkeersgegevens
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Naam LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

N229 - Wer  108.32  103.09   97.65   88.39   78.99   88.59   93.35   98.88  102.88
N229 - Wer  108.32  103.09   97.65   88.39   78.99   88.59   93.35   98.88  102.88
N229 - Wer  108.32  103.09   97.65   88.39   78.99   88.59   93.35   98.88  102.88
N229 - Sch  112.25  108.47  101.61   90.52   78.18   88.23   93.48  100.28  106.60
N229 - Wer  111.20  107.43  100.57   89.55   77.57   87.66   92.92   99.63  105.63

N229 - Wer   94.63   90.84   83.94   72.58   58.27   68.06   73.19   80.60   88.67
N229 - Wer  108.32  103.09   97.65   88.39   78.99   88.59   93.35   98.88  102.88
N229 - Wer  108.32  103.09   97.65   88.39   78.99   88.59   93.35   98.88  102.88
N229 - Wer  108.32  103.09   97.65   88.39   78.99   88.59   93.35   98.88  102.88
N229 - Wer   94.63   90.84   83.94   72.58   58.27   68.06   73.19   80.60   88.67

N229 - Wer  108.32  103.09   97.65   88.39   78.99   88.59   93.35   98.88  102.88
N229 - Wer   84.44   80.65   73.76   62.42   48.08   58.13   63.25   70.44   78.51
Singel   96.17   93.03   86.34   77.84   69.59   73.52   81.87   84.97   90.40
Singel   93.66   90.55   83.87   75.71   67.35   71.32   80.09   82.44   87.88
Singel   93.66   90.55   83.87   75.71   67.35   71.32   80.09   82.44   87.88

Singel   96.17   93.03   86.34   77.84   69.59   73.52   81.87   84.97   90.40
Singel   92.26   89.10   82.42   73.81   65.55   69.45   77.58   81.07   86.49
Singel   92.26   89.10   82.42   73.81   65.55   69.45   77.58   81.07   86.49
Singel   92.26   89.10   82.42   73.81   65.55   69.45   77.58   81.07   86.49
Singel   93.66   90.55   83.87   75.71   67.35   71.32   80.09   82.44   87.88

Singel   96.17   93.03   86.34   77.84   69.59   73.52   81.87   84.97   90.40
Singel   93.66   90.55   83.87   75.71   67.35   71.32   80.09   82.44   87.88
Singel   92.01   88.86   82.18   73.71   65.36   69.33   77.60   80.82   86.21
Singel   96.17   93.03   86.34   77.84   69.59   73.52   81.87   84.97   90.40
M. Klaass   89.67   82.83   77.65   70.19   68.43   72.77   80.28   80.49   83.91

M. Klaass   87.46   80.61   75.43   67.98   66.22   70.56   78.06   78.27   81.69
J.Janzs   85.70   78.85   73.67   66.22   64.45   68.79   76.30   76.51   79.93
Prof. Vr   89.67   82.83   77.65   70.19   68.43   72.77   80.28   80.49   83.91
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Wegverkeersgegevens
Aangeleverd door de ODRU en gemeente Bunnik

Model: VL_201911
Jochem Janszplantsoen in Odijk - 074357aa_GM5.0
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Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k

N229 - Wer   97.82   92.40   83.21 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer   97.82   92.40   83.21 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer   97.82   92.40   83.21 -- -- -- -- -- --
N229 - Sch  102.82   95.97   85.07 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer  101.86   95.02   84.20 -- -- -- -- -- --

N229 - Wer   84.88   77.99   66.68 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer   97.82   92.40   83.21 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer   97.82   92.40   83.21 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer   97.82   92.40   83.21 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer   84.88   77.99   66.68 -- -- -- -- -- --

N229 - Wer   97.82   92.40   83.21 -- -- -- -- -- --
N229 - Wer   74.73   67.84   56.56 -- -- -- -- -- --
Singel   87.39   80.75   73.49 -- -- -- -- -- --
Singel   84.94   78.30   71.44 -- -- -- -- -- --
Singel   84.94   78.30   71.44 -- -- -- -- -- --

Singel   87.39   80.75   73.49 -- -- -- -- -- --
Singel   83.45   76.81   69.35 -- -- -- -- -- --
Singel   83.45   76.81   69.35 -- -- -- -- -- --
Singel   83.45   76.81   69.35 -- -- -- -- -- --
Singel   84.94   78.30   71.44 -- -- -- -- -- --

Singel   87.39   80.75   73.49 -- -- -- -- -- --
Singel   84.94   78.30   71.44 -- -- -- -- -- --
Singel   83.20   76.57   69.29 -- -- -- -- -- --
Singel   87.39   80.75   73.49 -- -- -- -- -- --
M. Klaass   77.21   72.07   65.87 -- -- -- -- -- --

M. Klaass   74.99   69.85   63.65 -- -- -- -- -- --
J.Janzs   73.23   68.09   61.89 -- -- -- -- -- --
Prof. Vr   77.21   72.07   65.87 -- -- -- -- -- --
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Wegverkeersgegevens
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Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

N229 - Wer -- --
N229 - Wer -- --
N229 - Wer -- --
N229 - Sch -- --
N229 - Wer -- --

N229 - Wer -- --
N229 - Wer -- --
N229 - Wer -- --
N229 - Wer -- --
N229 - Wer -- --

N229 - Wer -- --
N229 - Wer -- --
Singel -- --
Singel -- --
Singel -- --

Singel -- --
Singel -- --
Singel -- --
Singel -- --
Singel -- --

Singel -- --
Singel -- --
Singel -- --
Singel -- --
M. Klaass -- --

M. Klaass -- --
J.Janzs -- --
Prof. Vr -- --
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1 Inleiding 

In opdracht van Portaal heeft Movares Nederland BV, hierna Movares genoemd, een 

verkennend milieukundig bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Jochem 

Jantzplantsoen te Odijk.  

 

De aanleiding voor dit onderzoek zijn werkzaamheden ten behoeve van sloop en 

nieuwbouw van woningen. De grondroerende werkzaamheden houden verband met 

toekomstige activiteiten in het kader van herinrichting van het gebied.  

 

Het milieukundig bodemonderzoek wordt uitgevoerd in verband met het toekomstig 

grondverzet. 

 

Het doel van het verkennend milieukundig onderzoek is tweeledig. Ten eerste 

vaststellen of er sprake is van bodemverontreiniging op de locatie. Ten tweede het 

vaststellen van de indicatieve toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond. 
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2 Archiefonderzoek 

Om de verontreinigingshypothese en daarmee de onderzoeksstrategie vast te stellen is 

een historisch milieukundig onderzoek in de vorm van een archiefonderzoek 

uitgevoerd gebaseerd op de NEN5725.  

In dit hoofdstuk zijn per bron de bevindingen van het archiefonderzoek uiteengezet. 

 

In de onderstaande tabel zijn de projectgegevens samengevat. 

 

Tabel 1: Projectgegevens 

Projectlocatie Jochem Jantzplantsoen te Odijk 

Projectnaam Bodemonderzoek Jochem Jantzplantsoen Odijk 

Plaats Odijk (gemeente Bunnik) 

Opdrachtgever onderzoek Portaal B.V. 

Projectnummer opdrachtnemer RM005066 

Oppervlakte 0,5 ha. 

Kadastrale situatie Odijk A 3333 (Jodichemdreef), Odijk A 2452 (Singel 7) en Odijk A 2453 (Jochem 

Janszplantsoen 11) 

Huidig gebruik Woningen met tuin 

Toekomstig gebruik Woningen met tuin 

 

 
Figuur 1: Situatie onderzoekslocatie Jochem Jantzplantsoen te Odijk 

 

In bovenstaande figuur is de huidige situatie weergegeven.  

 

 

 

 

 

2.1 Inleiding 

2.2 Projectgegevens 
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Figuur 2: Topografische 1940 (www.topotijdreis.nl; onderzoekslocatie binnen rode kader) 

 

Uit de verschillende historische kaarten op de website www.topotijdreis.nl is op te 

maken dat de onderzoekslocatie gelegen is nabij de oude kern van Odijk en tot c.a. 

1972 bestond uit grasland met boomgaard. 

Vanaf c.a. 1972 is er sprake van grootschalige woningbouw op de huidige 

onderzoekslocatie en de directe omgeving. Sinds die tijd is de situatie weinig of niet 

veranderd en was de locatie in gebruik als woonwijk.  

 

 
Figuur 3: Situatie onderzoekslocatie Jochem Jantzplantsoen te Odijk 

 

Momenteel is de onderzoeklocatie in gebruik als woning met tuin. 

2.3 Voormalig en huidig 
bodemgebruik 

http://www.topotijdreis.nl/
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De gemeente Bunnik (Odijk) beschikt voor grondverzet over een bodembeheerplan 

met bijbehorende bodemkwaliteitskaart. Het gaat hierbij om: 

 Nota Bodembeheer, Grondstromenbeleid Regio, Zuidoost-Utrecht,  opgesteld 

door Milieudienst Zuidoost-Utrecht met kenmerk ZEI1107.S007/112, d.d. 

december 2011; 

 Bodemkwaliteitskaart regio Zuidoost-Utrecht, opgesteld door CSO BV met 

kenmerk 10K102, d.d. 1 november 2011. 

 

 
Figuur 4: Bodemkwaliteitskaart ontgravingskaart bovengrond  

 

Uit figuur 4 blijkt dat er volgens de ontgravingskaart bovengrond sprake is van 

bovengrond kwaliteit “wonen” op de locatie. Hierbij is wel een opmerking geplaatst 

dat sprake is van “industrie” wat betreft de parameter OCB’s (bestrijdingsmiddelen). 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt verder dat er volgens de ontgravingskaart 

ondergrond sprake is van ondergrond kwaliteit “landbouw/natuur” op de locatie. 

 

Uit de bodemfunctieklassenkaart blijkt dat de locatie de bodemfunctieklasse “wonen” 

heeft. 

 

In de onderstaande tabel 2 is de regionale geohydrologische bodemopbouw 

schematisch weergegeven. 

 

Tabel 2: Regionale geohydrologische opbouw 

Globale diepte 

(m-mv) 

Geohydrologische eenheid Formatie Grondsoort 

0 tot 2 deklaag Holoceen klei 

2 tot 40 1e watervoerend pakket Boxtel, Kreftenheye, Drente, Urk 

en Sterksel 

zandige afzettingen 

 

2.4 Bodemkwaliteitskaart, 
bodembeheerplan en 
bodemfunctieklasse 

2.5 Regionale 
bodemopbouw en 
geohydrologie 
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Het maaiveld ligt op c.a. 3,4 meter boven het niveau van Normaal Amsterdams Peil 

(NAP). Het freatisch grondwater bevindt zich op c.a. 2 m-mv. De regionale 

grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is zuidwestelijk gericht.  

 

De locatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

 
Figuur 5: Bodemloket (onderzoekslocatie binnen rode kader) 

 

Op www.bodemloket.nl is aangegeven dat er geen bekende bodemlocaties gelegen zijn 

op of nabij de huidige onderzoekslocatie. Voor zover bekend is er in het verleden geen 

bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Bodemloket en 
voorgaand onderzoek 

http://www.bodemloket.nl/
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Naast de bovengenoemde informatiebronnen beschikt de Omgevingsdienst Regio 

Utrecht over een gedetailleerd bodeminformatiesysteem met bodembedreigende 

activiteiten.  

Deze zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

 

 

Figuur 6: Bodemgegevens Omgevingsdienst Regio Utrecht (onderzoekslocatie binnen rode kader) 

 

Uit het bodeminformatiesysteem komt naar voren dat er op 6 locaties sprake zou zijn 

geweest van ondergrondse opslag van brandstoffen (tanks). Het gaat hier om de 

volgende locaties: 

 Jochem Janszplantsoen 11 Odijk (T-20636); 

 Jochem Janszplantsoen 13 Odijk (T-20024); 

 Jochem Janszplantsoen 15 Odijk (T-20522); 

 Jochem Janszplantsoen 19 Odijk (T-20422); 

 Singeldijk 15 Odijk (T-20118); 

 Singeldijk 17 Odijk (T-20614). 

 

Door het ontbreken van de archiefstukken is niet duidelijk waar de tanks gelegen zijn 

wat de status is van de voormalige ondergrondse tanks. Deze tanks zijn mogelijk 

verwijderd of gereinigd en afgevuld met zand. Ook is onduidelijk door het ontbreken 

van de KIWA-saneringscertificaten of het voormalig gebruik tot bodemverontreiniging 

heeft geleid. 

 

Uit het systeem blijkt verder dat er sprake is van een voormalige boomgaard welke 

verdacht is op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen (OCB’s) in de bovengrond. 

 

Er is geen sprake van dempingen/ophogingen of gedempte sloten op de locatie. 

Indien er puinhoudende grond op de locatie aanwezig is, is deze verdacht is op asbest.  

 

De locatie is voorafgaand aan het veldwerk geïnspecteerd op bodembedreigende 

activiteiten en bodemvreemde materialen. Tijdens de inspectie zijn op de 

2.7 Bodeminformatiesyste
em Omgevingsdienst 
Regio Utrecht 

2.8 Locatie-inspectie 
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onderzoekslocatie geen activiteiten opgemerkt die de bodemkwaliteit nadelig 

beïnvloeden. 

 

Uit het vooronderzoek komt naar voren dat er op de locatie activiteiten hebben 

plaatsgevonden die mogelijk tot bodemverontreiniging hebben geleid. Door het 

gebruik van de locatie voor woningen en infrastructuur is de verwachting dat de locatie 

diffuus heterogeen verontreinigd is met zware metalen, PAK en/of minerale olie in 

grond. Omdat de locatie een voormalige boomgaard betreft, is de bovengrond op de 

locatie eveneens verdacht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen (OCB’s). 

Eventueel aanwezige puinhoudende grond is verdacht op asbest. 

Uit het historisch onderzoek en de terreininspecties is niet duidelijk geworden waar de 

voormalige HBO-tanks zich bevinden.  Deze locaties zijn verdacht op minerale olie en 

aromaten in grond en grondwater.     

Op basis van het vooronderzoek moet de grond op de locatie als verdacht worden 

aangemerkt.    

Bovenstaande gegevens hebben geleid tot de onderzoekshypothese die in hoofdstuk 3 nader 

is uitgewerkt. 

 

 

2.9 Conclusies 
vooronderzoek 
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3 Onderzoeksopzet 

Op grond van het vooronderzoek is de verwachting dat de bodem verontreinigd is met 

zware metalen, PAK, minerale olie en/of OCB’s. 

Op basis van bovenstaande is gekozen voor de strategie voor een verdachte locatie, 

diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van 

monsterneming (VED-HE)’ uit de “NEN 5740-A1, Bodem, Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek” d.d. april 2016.  

 

Als stoffenpakket is het standaardpakket gehanteerd inclusief lutum en organische stof 

aangevuld met OCB’s.  

 

Bij het aantreffen van puin in de boringen zal er een asbestonderzoek worden 

uitgevoerd. 

 

In tabel 3 is de onderzoeksinspanning weergegeven.  

 

Tabel 3: Onderzoeksinspanning bodemonderzoek 
Locatie Boring 

tot 0,5 

m-mv  

Boring 

tot 2,0m-

mv 

Boring met 

peilbuis 

Analyse 

standaardpakke

t bodem1 

Analyse 

standaardpakket 

water2 

Gehele terrein: 0,5 ha.  15 3 1 6 1 

1 Standaard pakket bodem (droge stof, metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), minerale olie (GC, C10-

C40), PAK (10 VROM), PCB (7)) aangevuld met OCB’s en met organische stof en lutum, inclusief AS3000 

voorbehandeling. 

2 Standaard pakket grondwater: zware metalen (9),  minerale olie, vluchtige aromaten, vluchtige 

chloorverbindingen, inclusief AS3000 voorbehandeling. 

 

Omdat de voormalige ligging van de HBO-tanks onduidelijk is, is hiervoor in 

onderhavig bodemonderzoek geen onderzoeksinspanning opgenomen. 
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4 Uitgevoerde werkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd onder BRL SIKB 2000 certificaat, VKB-protocollen 2001, 

2002 en 2018 waarvoor Movares gecertificeerd is. De BRL SIKB 2000 is de 

beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek. De laatste versie is vastgesteld op 12 december 2013 (versie 5.0) 

door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De laatste 

versies van de VKB-protocollen zijn respectievelijk versie 3.2, d.d. 12 december 2013, 

versie 4.0, d.d. 12 december 2013 en versie 3.2, d.d. 10 maart 2016. 

 

De BRL SIKB 2000 is van toepassing op het gehele proces van veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek inclusief alle secundaire processen. Dit proces 

begint bij de acceptatie van het veldwerk en eindigt bij de overdracht van veldgegevens 

en monsters aan het laboratorium. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van Alcontrol te Rotterdam. 

Alcontrol Laboratories is NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door de Raad voor 

Accreditatie. 

 

Movares is een ingenieursbureau zonder juridische, financiële of personele relatie met 

de opdrachtgever buiten de onderhavige opdracht. Movares is bovendien geen eigenaar 

van de onderzochte grond. 

 

Het veldwerk t.b.v. het bodemonderzoek is uitgevoerd op 8 en 15 augustus 2017 door 

de kwalibo-erkende veldwerker: Marius Knippenburg van Movares. Het grondwater is 

bemonsterd op 15 augustus 2017 door eveneens Marius Knippenburg van Movares.  

 

Het aanvullende asbestonderzoek(proefgaten) is uitgevoerd op 12 en 13 september 

2017 door de kwalibo-erkende veldwerker: Marius Knippenburg van Movares. 

 

De boringen zijn beschreven conform de NEN 5104 per grondsoort en binnen één 

grondsoort per halve meter bemonsterd. De ligging van de boringen is opgenomen in 

bijlage 2. Voor de boorstaten wordt verwezen naar bijlage 3. 

 

Uit de boorstaten blijkt dat de bodem bestaat uit klei, zwak tot sterk zandig en zwak 

humeus.  In de ondergrond zijn zeer fijne zandlagen aanwezig. 

 

In de boringen 1, 7 t/m 10 en 13 t/m 19 is sprake van een lichte bijmenging met puin in 

de bovengrond. In de boringen 2 en 4 is sprake van een lichte bijmenging met sintels 

(sporen). In boring 19 is een antropogene laag met kalksteenachtig materiaal 

waargenomen.  

 

De opgeboorde grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Op 

grond van deze visuele inspectie blijkt dat de grond geen asbestverdacht materiaal 

bevat. Tijdens het aanvullende asbestonderzoek (proefgaten) is in proefgat A10 één 

stukje asbestverdacht materiaal waargenomen. 

 

 

4.1 Kwaliteitsborging 

4.2 Veldwerkzaamheden 
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In verband met het aantreffen van puin als bijmenging in de boringen is er een 

verkennend bodemonderzoek asbest conform de NEN 5707 strategie verdachte locatie, 

diffuse bodembelasting en heterogeen verdeeld uitgevoerd. 

 

Ter plaatse zijn 18 proefgaten asbest uitgevoerd en grondmonsters onderzocht op 

asbest. 

 

Tabel 4: Resultaten maaiveldinspectie asbest en veldwerk asbest 

Deellocatie/criterium Proefgaten A1 t/m A18 

Neerslag < 10 mm 

Aantal uur na zonsopgang 4 

Zicht > 50 m 

Bedekking maaiveld > 25% (gras, struiken en tegels) 

Type vegetatie gras en struiken 

Waterplassen n.v.t. 

Hoogte begroeiing n.v.t. 

Verhardingen Ja (tegels) 

Vegetatie verwijderd Nee 

Resultaten visuele inspectie 

maaiveld 

n.v.t. (gras en tegels) 

Resultaten visuele inspectie 

fractie > 20 mm 

 1 x asbestverdacht materiaal in proefgat A10 

 

Van elk proefgat is de fractie < 20 mm aangeboden aan het laboratorium. 

 

De veldgegevens van het grondwater zijn opgenomen in tabel 5.  

 

Tabel 5: grondwatergegevens 

Peilbuis Grondwaterstand 

(m –mv) 

Filterinstelling (m –mv) Zuurgraad 

(pH) 

Ec 

(µS/cm) 

NTU 

(troebelheid) 

12 2,30 2,60-3,60 7,03 890 9 

 

Ten behoeve van het verkennend onderzoek zijn de monsters chemisch-analytisch 

onderzocht door Alcontrol. 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn behandeld conform het AS3000. 

 

Het chemisch-analytisch onderzoek is daarbij afgestemd op de zintuiglijke 

waarnemingen tijdens het veldwerk.  

In bijlage 5 is het analysecertificaat bijgevoegd. 

 

De grondmonsters zijn in het laboratorium gemengd volgens het mengmonsterschema 

in tabel 6. Tevens is in tabel 6 het analyseschema met de motivatie van de analyse 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

4.3 Laboratoriumwerkzaa
mheden 
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Tabel 6: laboratoriumwerkzaamheden grondmonsters 

Monster 

naam 

zintuiglijk (meng)-monster Diepte  

(m-mv) 

Analyse Motivatie analyse 

MM 1 klei, sporen puin 

en sintels 

2-1, 4-1 0,0-0,5 standaard pakket bodem1 

+ OCB’s 

bepalen kwaliteit puin- en  

sintelhoudende kleiige 

bovengrond 

MM 2 klei, sporen puin 1-1, 7-1, 8-1, 9-1 0,0-0,5 standaard pakket bodem1 

+ OCB’s 

bepalen kwaliteit puinhoudende 

kleiige bovengrond 

MM 3  klei, zwak 

puinhoudend 

10-1, 13-1, 14-1, 

15-1 

0,0-0,5 standaard pakket bodem1 

+ OCB’s 

bepalen kwaliteit puinhoudende 

kleiige bovengrond 

MM 4 klei, sporen en 

resten puin 

16-1, 17-1, 18-1, 

19-1 

0,0-0,5 standaard pakket bodem1 

+ OCB’s 

bepalen kwaliteit puinhoudende 

kleiige bovengrond 

MM 5 klei, schoon 7-3, 19-4 0,9-1,4 standaard pakket bodem1 

+ OCB’s 

bepalen kwaliteit zintuiglijk 

schone  kleiige ondergrond 

MM 6 zand, schoon 6-3, 7-4, 12-3, 19-5 0,7-1,9 standaard pakket bodem1 

+ OCB’s 

bepalen kwaliteit zintuiglijk 

schone  zandige ondergrond 

19-3 zand, matig 

kalksteen-

houdend 

19-3 0,7-0,9 standaard pakket bodem1 

+ OCB’s 

bepalen kwaliteit 

kalksteenhoudende zandige 

ondergrond 

1 Standaard pakket bodem : lutum, organische stof, zware metalen (9), PCB’s (7), minerale olie, PAK(10).  
    

De uitgevoerde analyses voor het grondwater staan in onderstaande tabel.  

 

Tabel 7: laboratoriumwerkzaamheden grondwatermonsters 

Peilbuis Filterinstelling (m –mv) Analyse Motivatie analyse 

12 2,60-3,60 Standaard pakket grondwater1 Bepalen algemene kwaliteit grondwater 

1: standaard pakket grondwater: zware metalen (9),  minerale olie, vluchtige aromaten, vluchtige 

chloorverbindingen 

 

In onderstaande tabel zijn de laboratoriumwerkzaamheden weergegeven m.b.t. het 

asbestonderzoek. 

 

Tabel 8: laboratoriumwerkzaamheden asbest in grond 

Monster 

naam 

zintuiglijk (meng)monster Diepte  

(m-mv) 

Analyse Motivatie analyse 

Indicatief asbest in grond onderzoek 

MM Asb 1 klei, sporen puin, 

sporen sintels 

1A-1, 4A-1, 8A-1, 

10A-1 

0,0-0,5 asbest in 

grond 

Vaststellen voorkomen asbest in grond 

MM Asb 2 klei, zwak 

puinhoudend 

13A-1, 14A-1, 

16A-1, 19A-1 

0,0-0,5 asbest in 

grond 

Vaststellen voorkomen asbest in grond 

Asbestonderzoek (proefgaten) conform NEN5707 

A10-1 klei, sporen puin en 

asbestverdacht 

materiaal 

A10-1 0,0-0,5 asbest in 

grond 

Bepalen voorkomen en concentratie 

asbest in puinhoudende grond 

A10-2 asbestverdacht 

materiaal 

A10-2 0,0-0,5 asbest in 

plaat 

Bepalen asbesthoudendheid materiaal 

MM A1 klei, resten puin A1, A4, A8 0,0-0,5 asbest in 

grond 

Bepalen voorkomen en concentratie 

asbest in puinhoudende grond 
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Monster 

naam 

zintuiglijk (meng)monster Diepte  

(m-mv) 

Analyse Motivatie analyse 

MM A2 klei, resten puin A2, A3, A5, A6 0,0-0,5 asbest in 

grond 

Bepalen voorkomen en concentratie 

asbest in puinhoudende grond 

MM A3 klei, resten puin A7, A9 0,0-0,5 asbest in 

grond 

Bepalen voorkomen en concentratie 

asbest in puinhoudende grond 

MM A51 klei, resten puin A11 t/m A18 0,0-0,5 asbest in 

grond 

Bepalen voorkomen en concentratie 

asbest in puinhoudende grond 

MM A4 h klei, resten puin A11, A12, A13, 

A14 

0,0-0,5 asbest in 

grond 

Bepalen voorkomen en concentratie 

asbest in puinhoudende grond 

MM A5 h klei, resten puin A15, A16, A17, 

A18 

0,0-0,5 asbest in 

grond 

Bepalen voorkomen en concentratie 

asbest in puinhoudende grond 

1 Als gevolg van een fout bij het mengen in het laboratorium zijn per abuis 8 i.p.v. 4 deelmonsters in het 

mengmonster MM A5 terecht gekomen. Om dit probleem te ondervangen zijn de extra analyses MM A4 h en MM 5 

h uitgevoerd. 
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5 Toetsing en classificatie 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrondwaarden tabel 1 van bijlage B van 

de Regeling bodemkwaliteit, gepubliceerd in de Staatscourant 247 van 20 december  

2007 en aan de interventiewaarden van tabel 1 van de Circulaire bodemsanering, 

gepubliceerd in de Staatscourant 16675 van 27 juni 2013.  

 

Tevens zijn de resultaten getoetst aan de tussenwaarde waarbij de tussenwaarde 

gedefinieerd is als het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde. 

 

De toetsing conform BoToVa is uitgevoerd met het programma Atmis ontwikkeld door 

Alcontrol.  

 

De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. Een samenvatting van de toetsing 

is weergegeven in de tabel 9. 

 

Tabel 9: Overschrijdingen achtergrond- en interventiewaarden, grond 

Meng-

monster 

Monsters in 

mengmonster 

Zintuiglijke waarneming >AW >T >I 

MM 1 2-1, 4-1 klei, sporen puin en sintels PAK, hexachloorbenzeen, som 

DDE, min.olie 

- - 

MM 2 1-1, 7-1, 8-1, 9-1 klei, sporen puin PAK, som DDE - - 

MM 3  10-1, 13-1, 14-1, 15-1 klei, zwak puinhoudend Cd, Cu, Pb, Zn, PAK, som DDE - - 

MM 4 16-1, 17-1, 18-1, 19-1 klei, sporen en resten puin Cd, Cu, Zn, hexachloorbenzeen1, 

som DDD1, som 

aldrin/dieldrin/endrin1, HCH1, 

heptachloor1, som 

heptachloorepoxide1, endosulfan1, 

hexachloorbutadieen1, som 

chloordaan1 

- - 

MM 5 7-3, 19-4 klei, schoon Cd, Cu, Zn - - 

MM 6 6-3, 7-4, 12-3, 19-5 zand, schoon - - - 

19-3 19-3 zand, matig 

kalksteenhoudend 

Cu, Zn - - 

- geen overschrijding 

1 overschrijding gevolg van verhoging rapportagegrenzen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in het matig kalksteenhoudende monster 19-3 de 

achtergrondwaarden worden overschreden met koper en zink. 

 

In het zintuiglijk met puin en sintels verontreinigde mengmonster MM 1 van de 

bovengrond worden de achtergrondwaarden overschreden met PAK, 

hexachloorbenzeen, som DDE en minerale olie. In het puinhoudende mengmonster 

MM 2 van de bovengrond worden de achtergrondwaarden overschreden met PAK en 

som DDE. In de puinhoudende bovengrond van mengmonster MM 3 worden de 

achtergrondwaarden overschreden met cadmium, koper, lood, zink, PAK en som DDE. 

In de zintuiglijk met puin verontreinigde mengmonster MM 4 van de bovengrond 

5.1 Toetsing grond (Wet 
bodembescherming) 
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worden de achtergrondwaarden overschreden met cadmium, koper en zink. Als gevolg 

van verhoging rapportagegrenzen worden in mengmonster MM 4 tevens de 

achtergrondwaarden overschreden met OCB’s (hexachloorbenzeen, som DDD, som 

aldrin/dieldrin/endrin, HCH, heptachloor, som heptachloorepoxide, endosulfan, 

hexachloorbutadieen en som chloordaan). 

 

In het zintuiglijk schone mengmonster MM 5 van de ondergrond bestaande uit klei 

worden de achtergrondwaarden overschreden met cadmium, koper en zink. 

 

In het zintuiglijk schone zandige mengmonster MM 6 van de ondergrond worden de 

achtergrondwaarden niet overschreden met onderzochte stoffen. 

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden van tabel 1 van 

de Circulaire bodemsanering, gepubliceerd in de Staatscourant 16675 van 27 juni 

2013. 

 

Tevens zijn de resultaten getoetst aan de tussenwaarde waarbij de tussenwaarde 

gedefinieerd is als het gemiddelde van de streef- en de interventiewaarde. 

 

De toetsing conform BoToVa is uitgevoerd met het programma Atmis ontwikkeld door 

Alcontrol.  

 

De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. Een samenvatting van de toetsing 

is weergegeven in de volgende tabel. 

 

Tabel 10: Overschrijdingen grondwater streef –en interventiewaarden 

Peilbuis Filterinstelling (m –mv) >S >(S+I)/2 >I 

12 2,60-3,60 - - - 

 

In het grondwater uit peilbuis 12 wordt de streefwaarde niet overschreden met 

geanalyseerde parameters.  

 

De gemeten gehalten in de grond zijn getoetst aan de achtergrond en maximale waarde 

van het generieke beleid van het Besluit Bodemkwaliteit zoals vermeld in tabel 1 van 

Bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, gepubliceerd in de Staatscourant 247 van 

20 december 2007. 

 

De toetsing conform BoToVa is uitgevoerd met het programma Atmis ontwikkeld door 

Alcontrol.  

 

De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 6. Een samenvatting van de toetsing 

is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 11: Toetsing grond aan achtergrond- en maximale waarden  
Meng-

monster 

Monsters in 

mengmonster 

Diepte 

(m–

mv) 

> AW > Wonen > Industrie indicatieve 

klasse  

partij/ klasse 

bodem 

MM 1 2-1, 4-1 0,0-0,5 hexachloor-

benzeen 

PAK, som DDE, min.olie - industrie 

MM 2 1-1, 7-1, 8-1, 9-1 0,0-0,5 PAK som DDE - industrie 

5.2 Toetsing grondwater 
(Wet 
Bodembescherming) 

5.3 Toetsing grond 
(Besluit 
bodemkwaliteit) 
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Meng-

monster 

Monsters in 

mengmonster 

Diepte 

(m–

mv) 

> AW > Wonen > Industrie indicatieve 

klasse  

partij/ klasse 

bodem 

MM 3  10-1, 13-1, 14-1, 

15-1 

0,0-0,5 Cd, Pb, Zn, 

PAK  

Cu, som DDE - industrie 

MM 4 16-1, 17-1, 18-1, 

19-1 

0,0-0,5 Cd, Cu, Zn, 

hexacloor-

benzeen1, 

som DDD1 

som aldrin/dieldrin/endrin1, 

HCH1, heptachloor1, som 

heptachloorepoxide1, 

endosulfan1, 

hexachloorbutadieen1, som 

chloordaan1 

- industrie 

MM 5 7-3, 19-4 0,9-1,4 Cd, Cu Zn - industrie 

MM 6 6-3, 7-4, 12-3, 19-

5 

0,7-1,9 - - - altijd 

toepasbaar 

19-3 19-3 0,7-0,9 Cu Zn - industrie 

1 overschrijding gevolg van verhoging rapportagegrenzen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de zintuiglijk met puin en/of sintels verontreinigde 

bovengrond bestaande uit klei (mengmonsters MM 1, MM 2 en MM 3) indicatief 

geclassificeerd zijn als “industrie” als gevolg van de aanwezigheid van lichte 

verontreinigingen met koper, PAK, som DDE en/of minerale olie. De kleihoudende 

bovengrond uit mengmonster MM 4 is indicatief geclassificeerd als “industrie” als 

gevolg van de verhoging van rapportagegrenzen voor OCB’s (hexachloorbenzeen, som 

DDD, som aldrin/dieldrin/endrin, HCH, heptachloor, som heptachloorepoxide, 

endosulfan, hexachloorbutadieen en som chloordaan). 

 

De (meng)monsters MM 5 en 19-3 van de ondergrond zijn indicatief geclassificeerd als 

“industrie” op grond van een licht verhoogd gehalte aan zink.  

 

Het mengmonster MM 6 van de zandige ondergrond is indicatief geclassificeerd als 

“altijd toepasbaar”. 

 

In onderstaande tabel 12 zijn de analyseresultaten weergegeven van de uitgevoerde 

analyses. De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 12: Resultaten asbest in grond analyses 
Monster 

 

 

Zintuiglijk Deelmonsters Soort materiaal Soort asbest Asbestconcentratie 

mg/kg ds 

Indicatief asbest in grond onderzoek 

MM Asb 1 klei, sporen puin, 

sporen sintels 

1A-1, 4A-1, 

8A-1, 10A-1 

puin- en 

sintelhoudende 

grond 

Golfplaat 

(chrysotiel, 

crocidoliet) 

0,72 

MM Asb 2 klei, zwak puinhoudend 13A-1, 14A-1, 

16A-1, 19A-1 

puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

Asbestonderzoek (proefgaten) conform NEN5707 

A10-1 klei, sporen puin en 

asbestverdacht 

materiaal 

A10-1 puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

5.4 Resultaten asbest in 
grond 
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A10-2 asbestverdacht 

materiaal 

A10-2 asbestverdacht 

materiaal 

n.v.t. - 

MM A1 klei, resten puin A1, A4, A8 puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

MM A2 klei, resten puin A2, A3, A5, 

A6 

puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

MM A3 klei, resten puin A7, A9 puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

MM A51 klei, resten puin A11 t/m A18 puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

MM A4 h klei, resten puin A11, A12, 

A13, A14 

puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

MM A5 h klei, resten puin A15, A16, 

A17, A18 

puinhoudende 

grond 

n.v.t. - 

- geen asbestmateriaal aangetroffen 

1 Als gevolg van een fout bij het mengen in het laboratorium zijn per abuis 8 i.p.v. 4 deelmonsters in het 

mengmonster MM A5 terecht gekomen. Om dit probleem te ondervangen zijn de extra analyses MM A4 h en MM 5 

h uitgevoerd. 

 

Indicatief asbestonderzoek 

Uit de tabel blijkt dat er tijdens het indicatieve asbestonderzoek in mengmonster MM 

Asb 1(boringen 1, 4, 8 en 10) asbesthoudend materiaal is aangetroffen in de 

puinhoudende grond. Het gaat om hechtgebonden asbest van de asbestsoort chrysotiel 

en crocidoliet (golfplaat).  

In mengmonster MM Asb 2 (boringen 13, 14, 16 en 19) is geen asbesthoudend 

materiaal aangetroffen. 

 

Asbestonderzoek (proefgaten conform NEN5707) 

Uit het uitgevoerde asbestonderzoek conform de NEN5707 blijkt dat er geen asbest 

aanwezig is in de puinhoudende grond. 

 

Bij de uitvoering van de grondwerkzaamheden volgens de CROW132/400 “werken in 

verontreinigde grond” dient een V&G-plan uitvoeringsfase te worden opgesteld.  

Op grond van de gegevens uit het uitgevoerde bodemonderzoek is een voorlopige 

indicatie opgesteld van de veiligheidsklasse. De aannemer dient bij de werkzaamheden 

de definitieve veiligheidsklasse te bepalen op basis van de gekozen 

uitvoeringsmethoden. 

 

Voor het vaststellen van de voorlopige veiligheidsklasse is uitgegaan van een worst-

case benadering van de verontreinigingssituatie waarvoor de maximale gehalten zijn 

gehanteerd. In bijlage 7 is een aantal berekeningen opgenomen ter indicatie van de 

veiligheidsklassen. Omdat het CROW-instituut de software voor de berekening 

conform CROW400 nog niet beschikbaar heeft gesteld is de berekening uitgevoerd 

met de wel beschikbaar gestelde tool conform CROW132. De voorlopige 

veiligheidsklassen zijn weergegeven in tabel 13. 

 

 

 

 

5.5 Voorlopige 
veiligheidsklasse 
CROW132/400 
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Tabel 13: Overzicht voorlopige T&F-klasse  

Monster T-klasse Bepalende stof F-klasse Bepalende stof 

MM 1 Basisklasse - - - 

MM 2 Basisklasse - - - 

MM 3 Basisklasse - - - 

MM 4 Basisklasse - - - 

MM 5 Basisklasse - - - 

MM 6 - - - - 

19-3 Basisklasse - - - 

-: Geen klasse van toepassing 

 

Ter plaatse van de locatie Jochem Jantzplantsoen te Odijk kunnen de 

grondwerkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorlopige veiligheidsklasse 

Basisklasse als gevolg van de aanwezigheid van licht verontreinigde grond. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

 

In opdracht van Portaal heeft Movares een verkennend milieukundig bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Jochem Jantzplantsoen te Odijk.  

 

De aanleiding voor dit onderzoek zijn werkzaamheden ten behoeve van sloop en 

nieuwbouw van woningen. De grondroerende werkzaamheden houden verband met 

toekomstige activiteiten in het kader van herinrichting van het gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de bodem op de locatie conform de Wet 

bodembescherming geclassificeerd als hooguit licht verontreinigd met cadmium, 

koper, lood, zink, PAK, hexachloorbenzeen, som DDE en/of minerale olie. De 

zintuiglijk schone zandige ondergrond op de locatie blijkt niet verontreinigd met 

onderzochte stoffen.  

 

Het grondwater op de locatie is niet verontreinigd met onderzochte stoffen. 

 

De zintuiglijk met puin en/of sintels verontreinigde bovengrond op de locatie is 

indicatief geclassificeerd als “industrie” op grond van de aanwezigheid van lichte 

verontreinigingen met koper, PAK, som DDE en/of minerale olie.   

De zintuiglijk schone kleiige ondergrond is indicatief geclassificeerd als “industrie” op 

grond van de aanwezigheid van een lichte verontreiniging met zink. 

De zintuiglijk schone zandige ondergrond is indicatief geclassificeerd is als “altijd 

toepasbaar”. 

 

Tijdens het indicatieve onderzoek naar asbest in grond is analytisch 1 stukje 

asbestmateriaal aangetoond in de puin- en sintelhoudende bovengrond. Het betreft 

hechtgebonden asbest (golfplaat) van de asbestsoorten chrysotiel en crocidoliet. 

 

Uit het uitgevoerde asbestonderzoek(proefgaten) conform de NEN5707 blijkt dat er 

verder geen asbest aanwezig is in de puinhoudende grond. 

 

Met het uitgevoerde onderzoek is de bodemkwaliteit in voldoende mate vastgesteld. 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Uitzondering hierop vormen de voormalige 

ondergrondse HBO-tanks. Omdat de locaties onbekend zijn, wordt geadviseerd om 

nadat het terrein is vrij gemaakt van begroeiing met grondradar de voormalige 

tanklocaties te lokaliseren en milieukundig te onderzoeken. 

 

Grondverzet algemeen 

In het kader van het grondverzet dient rekening te worden gehouden met het 

gescheiden ontgraven van de indicatief vastgestelde grondkwaliteiten en bodemlagen 

met bijmengingen. Dit betekent dat de puinhoudende grondlaag gescheiden dient te 

worden ontgraven van de onderliggende grondlaag zonder bijmengingen. 

 

In het kader van toepassen van grond en/of bouwstoffen bij de voorgenomen 

werkzaamheden dienen de kwaliteitseisen van grond en bouwstoffen te 

voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. De hergebruikmogelijkheden van grond en/of 

bouwstof dient in overleg met het bevoegd gezag en conform het Besluit 

6.1 Inleiding 

6.2 Bodemkwaliteit (Wet 
bodembescherming) 

6.3 Besluit bodemkwaliteit 

6.4 Asbestonderzoek 
grond 

6.5 Aanbevelingen 
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Bodemkwaliteit (partijkeuring) te worden bepaald. 
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sporen puin, matig wortelhoudend, 
neutraalbruin, Graven

50

(50)



Projectnummer: RM005066

Projectnaam: Odijk Jochem Jantzplantsoen Bijlage: Boorprofielen

getekend volgens NEN 5104

Boring: A15

Datum: 13-09-2017

0

50

1 Mm5

gras0

Klei, matig zandig, matig humeus, matig 
wortelhoudend, neutraalbruin, Graven

50

(50)

Boring: A16

Datum: 13-09-2017

0

50

1 Mm5

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, zwak 
grindhoudend, matig wortelhoudend, 
neutraalbruin, Graven

50

(50)

Boring: A17

Datum: 13-09-2017

0

50

1 Mm5

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
resten puin, zwak wortelhoudend, 
neutraalbruin, Graven

50

(50)

Boring: A18

Datum: 13-09-2017

0

50

1 Mm5

gras0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, zwak wortelhoudend, 
resten plastic, neutraalbruin, Graven

50

(50)



 

 

Bijlage IV Formulieren asbestonderzoek 

 



F-Bl0 Monsternemingsformulier BRL SIKB 2000, VKB-protocol 2018 (asbest in bodem)

M ovares
RM0050ô6 Projectnaam Odijk Jochem

Jantzplantsoen

Projectnummer:

Odijk Jochem

Jantzplantsoen

Gemeente: Odijk Jochem

Jantzplantsoen (Bunnik)

Locatie

Oodrachtoever:

Contactpersoon

Movares:

Erik van GelderNaam Portaal

Telefoonnummer: 06-22625048Adres:

Doel monsterneming

vaststellen

aanwezigheid van

asbest in puinhoudende

orond

Uitvoerende mdw Marius Knippenburg

/
Uitvoeringsdatum /2"f - '¡I /t¡,1.'t jUitvoerende organisatie: Movares

Locatieqeqevens ia (1 stuk)
Locatie ingedeeld in
deelqebieden?*

1 locatie

lnspectie efficiëntie bestaat uit
1 : Omstandigheden visuele inspectie

< 10 mm / > 10 mm perdaq; reqen / haqel / sneeuwNeerslag*
..1 .. uur na zonsoooano I .41.. uur vóór zonsonderqanoTiidstip*
< 50 m lfl! m) ]Zicht*

/r Aønt^. fà¿íkr¡¡ . T€6¿(fMaaiveld r:

Bebouúving/ Afdeklagen/ Verhardi ngeri/ Opslag gronddepot
Overig

--ã' .\

Aanwezigheid van
Objecten (opp. inschatten)

>252: Gonditie van het
maaiveld:
Bedekkino maaiveld*

Vegetatie dekking < 25o/o

Type vegetatie,
Waterplassen, anders nl. ,f¡nu,l¿¡- r¿â /¡6t¿øf ,

Veoetatie verwi iderd?* ia I 6ee)bedekkingsgraad na verwiidering < 25o/o I > 25o/o

3: Za Veen
e4: t
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T.bel 2 - Aahaülng€n Yen do bü vrr¡shl[and. typ.n groDd.n eon

Crñdlliê rraãlv.ld larpoede.clñclånlle?ype grond

Zañö

-..-+h¡o-s.
__+oJúrã4Ûl.!t--Khileeñ el} vee¡

Za¡ul

Klei/leêm ãr vêeñ Vochtig, vaslgerèdÊn en/ûf matíge vegetaliê 50 %-70 %
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Resultaten lei
ðasbest type 1*

]-lnix;,,,c*n'' vermoedeliike herkomst
monstercode Alo.=.2.

totaal gram van type l¿€ß¡tnour

aan lab
totaal gram van type
vermoedelijke herkomst
monstercode ... ... ., overgedragen aan lab op ..1 .. I

asbest type 2"

totaal gram van type
vermoedelijke herkomst
monstercode ......., overqedraqen aan lab op ..1 .. I

asbest type 3*

totaal gram van type
vermoedelijke herkomst
monstercode ......., overgedragen aan lab op ..1 .. I

asbest type 4*

totaal gram van type
vermoedelijke herkomst
monstercode ......., overgedragen aan lab op ..1 .. I

asbest type 5*

vind aatsen even kaart, vermeld meer asbest o extra bladen
u veldwerkzaam

vermeldenafmetinrs*
vermelden, , bijvoorkeur bijde profielbeschrijving ( F-BO 06)
todf.Ð...m-mv(plan) ..tot............m-mv(uitvoering)
tot... ....... m-mv(plan) ... ....... ..tot... ... ......m-mv (uitvoering)
tot... ....... m-mv(plan) ....... ... ..tot... ... ......m-mv (uitvoering)

afmetinoen
lo {0,1¿..

gaten*
Aantalte graven gaten/ ¿

sle{tver+ 
/î

sleuven* afmetingen vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving (F-BO-06)
Afmetingen sleuven/gaten
Diepte
Profielbeschrijving
Asbestverdachte materialen
qrondmonstercodering
boordiepte en boordiameter vermelden, bij voorkeur bij de
orofielbeschri ivinq ( F-BO-06)

boringen* j
codering en datum overdracht aan lab vermelden, bijvoorkeur bijde
orofielbeschriivinq

bodemmonsters*

bodemmonsters* qewicht van het grondmonster en gewicht van de afgezeefde grove fractie
plaats van elk proefulak/raster, elk gat, elke sleuf en elke boring aangeven
oo kaart

ln vullen op locatie
tekenino

nGhecklist b
Foto's

Kaart schaal max. 1:1 000
Kaart aangeven loopraaien.
Kaart: aftekenen na afloop

Toets uitvoeri
nee /ja, aard en motivatie afwijkingen:
Check: Proefsleuf: Minimale bakbreedte voldoet aan eisen opdracht
Contact adviseur lr---

afwijkingen van VKB
protocol 2018 oÍ van NEN
5707"

/2-f""/paraaf veldwerker*
datum W"'11-09-2017voor akkoord + datum
proiectleider *
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Ruimte voor notities

Checkl ist verplicht materiaal
* Spade

Hark
/ Folie

Werkschets van de locatie (schaal tussen de 1 :1 .000 en I :100)

on erzoeksmateriaal check eerst noodzaak voorGhecklist overi
schouwbak

r' Grove zeven met een maaswijdte van 34Éen 20 millimeter,¿
Grondboor met een zo groot mogeliike middellijn, maar minimaal 10 centimeter

I Monsterschep van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breed
Meetlint
Meetwiel/
Piketoaalties/
Landmeetapparatuur

{ Markeerlint
Laadschop of vergelijkbaar gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en
qrondwerk, qeschikt voor het nemen van monsters

/ Hersluitbare plastic zakken
Afsluitbare emmers/
Rui m e hoevee lheid werkwater van dri n kwaterkwal iteit/

' Grove balans met een bereik tot€Okilogra¡n, afleesbaar op ééntiende
kiloorammen (circa 1o/o nauwkeuriqh eid\lAI

ist materiaal voor de veili d check eerst n

Afspoelbare- of weqwerpoveralls
Afsooel bare laarzen of weqwerpoverschoen ena.
Veilisheidshelm
- Veiliqheidshandschoenen

-/ P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten
Volqelaatsmasker
- Overdrukcabine op de laadschop of kraan
Asbest decontaminatie-unit

/ Plakband
/ Stickers met de tekst "Voorzichtig, bevat asbest"
4 Plan van aanpak veiligheid (kan ook apart van dit monsternemingsplan)
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M ovaresF-B12 Proefgatforrnulier VKB protocol 2018 asbest in bodern

Projectgegevens

Proiectnaam oñ, hProiectnummer: Êtt't oo ra ó I
Locatie: n ii¿4 /

t9-ç. t7Ruimteliike eenheid: Datum
t*t Medewerker: /t1 'hn,"ÁrtaniÌ,ø/,Proefgatnummer:

Fotonummers qg

Proefgatgegevens
-t
,l t"\Lenqte in cm

ÐBreedte in cm
Diepte in cm -t-Å

Bodemop
t9 - {¿¡Traiect

L,/¿, 2,t I h, tHoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenqing
1 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (tvpe en sewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnsoectiecoËlfficiênt (moet ziin: 50-1 00%)

uw
Traiect
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenoinq
1 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (tvpe en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en qewicht)
lnspectiecoèlfficiênt (moet ziin: 50-1 00%)
vindolaatsen aanoeven oo kaart. vermeld meer tvpen asbest op extra bladen

Grondmonster <frtmm ' /, "- fo + ,7aø,'', /) V, { T¿-r?âê )',/rÐ¿2Traiect
Coderinq 14 I -,>¡
Proefsleuven/proefgat
Gewicht /¡t. ilf't
Gewicht qrove fractie .' ¿l q L,^2 rfh'

Grondmonster <füm m 141/h t
Traiect r> .- f'u
Coderinq lrh rx
Proefsleuven/proefoat
Gewicht
Gewicht qrove fractie

FB 12 asbestonderzoek. Versie 1.1 vrijgegeven Pagina 1 van 1



a'èam

I r.¡ciitt

' ilãtum
i\uledewerkar:

B.tr
üVH #vffir#ffiF'812 Pr*eigat'icl'í11uií'âr VKB pr"otoc']i 2Û'!8 asbêsf in boclern

Fro¡ectgegevens

Prc ritmer:

Ruinrteii ke eenheid
umrÌler:

Foionumme¡-s

4 Âsbestvet'ciac":t materiaai
ln ecoëfficiënt moet n:5CI-1tCI%

Tra
iioofcibestancideei
Bodern,¡reemde bi m

1 Asi:estverdachi materiaai ê!'ì

4 Asbesivei'dacht rna'ieriaal à^

ln ënt Õer n:50-100%

YenS

Br-eedte in cm

t¡w

¿

HoofcJbesianddeei
Bodem'vreen-rcie bi
'1 Å.sbesiverdachi materiaal
2,A,sbestverdacht maieriaal ân

3 ÂsbestverCacht maieriaal

ot.¡ryEodemc

2 Asbestverdacht materlaal en

3 Asbesiverdacht maieriaai efi

r¡inel Iaalsen Kã¿JI L ver¡-nsld meer ¿t ) LJeS t - "-¡-^ Lt^I--^
cÀLt d utdue! IÕ

monster < rYl

Coderi
2lProefsleuve

Gewicht
Gewicht fractie

rr:r':cãrnenster < ff!nn

LCoderi
P roeìis I e uven/proef g at

//.¿Gewicht
fractieGewicht

Ft 12 asbestonderzoek. \/ersie '1.1 vrijgegeven Pagina 1 van 'l



DatumRuirntel eenne¡d:

hÆ
tw$ ffiEdffirffiffiË-B'12 Prael'getiormulier VKE protoc,:l ?Û,l8 asbesÉ in badem

Frojeetgege,r*ns

urniTler:
Lccaiie:

tnu¡nmer: Medewerker:

Fotonumme¡'s

Breedte in cm

Bodern'.rreemde il tç

Àr¡ånç_

te ln crnt.-1-La

Die ¡r'ì ctïì

R,r l{fu

Hoofcbesianddeel
hirmônñ,^ñ t)

'i Åsbesiverdachi materiaal
2 Asbestvei:dacht rnaieriaai ewich

3 Asbesiverdacht materiaai ân

4 .Asbesi:verdacht materiaal ewich
5rj-1ûCI%I ctiecoëiíiciränt moet zi

utuv

i-'loafdbestandcieei
Bodernvreemde b tn

1 A,sbestverdacht maieriaal en
2 Asbesir¡erdach t maieriaal ên

3 Asbestverdacht rnateriaai en
4 Asbestverdaciit materiaai Ên

ectiecoëfficiêni nloel zl 50-1ûrl%

VI laatsen verrneid ¡-neer en asbest c ^.-4-^ Ll^l^^
€Ã¡.1 ¿l UldUEt In

ürondrnonster < lFrnm
Traiect
Gode¡'inq
P roef s i e u ve n/Êrrr:efg at

/ü ,2¿Gewicht
Gewicht g¡-ove frar;iie

Gronclrnonster < ñì
n *-,j-raiect

Coderi
Prcefs f euvenlprce fgat

J),1Gewicht
Gewichi qrove fractie

FB 12 asbestonderzoek. Versie 1.1 vrijgegeven Fagina 1 van 1



Proiectnummer: /2rY¡ o,: lTn I I Proiectnaam anq h
Locatie ñhtr1
Ruimteliike eenheid: Datum /2-cì.tJ
Proefqatnummer: fl4 Medewerker: fh- 'A*','ln¿u Rzz I
Fotonummers / ëtl

M ovaresF-812 ProefgatformulierVKB protocol2018 asbest in bodem

Projectgegevens

t'zVå,

Proefqatqeqevens
Lengte in cm r2
Breedte in cm .It
Diepte in cm S*t)

Bodemopbouw
Tralect D .- s-'lt -t. ./l)ø.",v ( 9.'.¿- l¿.¿'
Hoofdbestanddeel L r' tq'
Bodemvreemde biimenginq lu.¡ t À¿t r¡1
1 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht) r
2 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnspectiecoëfficiênt (moet ziin: 50-1 00%)

Bodemopbouw
Traject
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenqinq
1 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en qewicht)
lnspectiecoëfficiënt (moet ziin: 50-100%)
vindplaatsen aanqeven op kaart. vermeld meer tvpen asbest oo extra bladen

Grondmonster < ffrññr 7¿t

Traject õ -11)
Coderinq /l-t -- /
Proefsleuven/proefgat
Gewicht /r't -2n,,
Gewicht orove fractie (t l7f

Grondmonster <24ß mm 7-)

Traject /t -\¿,
Coderinq //l rt'¡
Proefsleuven/proefoat
Gewicht
Gewicht orove fractie
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M ovaresF-812 Proefgatformulier VKB protocol 2018 asbest in bodem

Projectgegevens

Proiectnummer: F,¡tt rtn.fJ, / ó Proiectnaam /rn4Á
Locatie:
Ruimteliike eenheid Datum /L-Ç.rj
Proefqatnummer: fl f Medewerker: /t1 . L L,''t r/¡-,v lll tZ I
Fotonummers: /ô¿-* ,/a (

Proefgatgegevens
Lengte in cm ?n
Breedte in cm 7,,
Diepte in cm .1lr

Bodemopbouw
Traject D *.f-/)
Hoofdbestanddeel /o/ r' .*/
Bodemvreemde biimenqinq
1 Asbestverdacht materiaal (type en qewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (type en sewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnspectiecoëfficiènt (moet ziin: 50-1 00%)

uw
Traject
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenginq
1 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en qewicht)

moet zi n:50-100%
vermeld meer asbest extra bladenaan

monster < êmm )-rs

Traiect t2 * ,fc¡
Codering Ar- t
Proefsleuven/proefgat
Gewicht J¡'t"J4
Gewicht grove fractie ' t: ô/¡ /,trtl), ¡;11

Grondmonster < 16 mm
Traiect o f-¿ t
Codering lrT¡ tvt L
Proefsleuven/proefqat
Gewicht 1/ t>
Gewicht qrove fractie
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,am¡- t ,.iecinurí¡iTrel:
i-,:caiie

iv-ledewerker':

äÆ
$þH #V*'æã'-*#,SF-fl12 Frc'.*l'?ailii..'n':uil*r i;"KB Proioc*d ?S1'å es;lest in þadert

Frc je +iqeEe.rens

iìuimieii a¡:n ir.s i¡i ' laiunr
ain¡:mme¡-;

Fctcnum¡i:ers

Ðr=

te ir cri

9YU

Scciem',¡ieemde b en tn

ii,JâL-!.tü ho¿rt¡¡

Hoafdbes¡andCeei

1 Â.sbesi'"¡crciachi materlaal êên

? Asbesi ¡erdach! rnaieri¿al eân
3 As!;estr¡ei"dach t n: ate riaal t.l

4- Asbestverdacl':i materiaai àñ ,-hi

in +coë.:íiciêni mc'3T zt n: 50-'iûC%
iaal,ser: aan kãeíi, vermeid ¡-ireer ^- .'--L."-^¿ -.,¡-* Ll^-l^,-

ú,:lil d Litduçri

Gewicht

fr

Bociemvrçerncie nnìÊn

in rlm:-, ¡

B¡eecite in cm

Hcofiioesiencicieei

-i s,sbesir¡erciecirt materiaal Ëên
3 À-"besÍ'¡erCacht rnaieriaai ichl
3 ê";í:estverdachi r^naieriaai inhi:n
4 Asbest'¡erdacht naieriaal

ecaêiriciënt meet:i 5ij-1tû%in

Gro¡ld onster <dê-mrn
ô -fLîra!ec1:
FtCctleri

Prceísieu,"¡e ãt

Ger¡¡ichi .c r,:rte f ractie

ünr:n.'!m¡:nsÉe¡'<âFrnlæ I
T
Ccderi
Proefsieu.¡enlproefgat
Gev¡icht
GawichÍ qrtve fract¡e
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Prc ecinaamFr"oiectnumrner:
Lccatie

i Datur:iRuimteiiit<e eenheic
I il/edewerker:Proeicatnurnmer: / i¿t6Fotsnurnr¡rers

f\ 11

*Vfi ffivffir-ffiffiF-e12 Proefgatfetrrn¡:ii*r VKË Frotscol 2Û1S asbest in boclesn

ProjecÉgegevens

ernÐ LtLV

Hoofdbestanddeei

4 Asbestr¡erdacht materiaai en

eYglt9 ,,
tn crnLen

'Ia
Breedte in cm
D in crn

0ulitEoderno * S*u
Hoofdbestanddeei

l\, ,¡/ l,t'J'BodenrvreemCe bijmerrging
1 Asbestverdacht materieal (type en gewicht)
2 Asbestveldacht materiaai en
3 Asbesiverdachi n-rateriaal
4 Asbesiverdacht materiaai euvichen
lnspectieccëf,siciëni {moet zijn: 50-1 00%}

Tra

Bodemrrreemcie bi in

i Asbestvei'ciacht meteriaal en
2 Asbestverdacht materiaai
3 Asbestverdacht materiaal efi

iiecoëfficiëni moet n: 50-100%
V¡ verme[d rneer en asbest o ^,.*-^ Lt^J^*

ëi(il d urduËt !a.ân n

Grondnnonster <ffi ffiFì ,<
ë-Traiect
)- /Codering

P roefsleur¡eni proefgat
ò,Gewicht

Gewicht qrove iractie

Grondmonster < l6nlm 7
Traiect

iltrn ICodering
Proef sieur¡enlproefga i

5GewichÍ
Gewichi qrove irscile
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M ovaresF-812 FroefgatformulierVKB protocol20l8 asbest in bodem

Projectgegevens

¡ )v)¿-2

rùLlhProiectnummer: Rftl onfo 6 I Projectnaam:
Locatie: r>'À¿o h
Ruimteliike eenheid: Datum /2-1. /)
Proefqatnummer: hÁ' Medewerker: t/1 - '/'*,r't¿é¡t )?,rn/
Fotonummers: t'ô /

ns
tn cm

Breedte in cm (
Diepte in cm (ct .+ ñ,.t ; sl" ?, *- 7/ê2t
Bodemop

^-ç-D
Traiect
Hoofdbestanddeel - Ll r 9',
Bodemvreemde biimenginq Ðu ¿( Í. st, Z
1 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnspectiecoëlfficiënt (moet ziin: 50-1 00%)

Bodemop
Traiect
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenqinq
1 Asbestverdacht materiaal (tvpe en oewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnspectiecoÊifficiënt (moet ziin: 50-1 00%)
vindplaatsen aanqeven oo kaart, vermeld meer tvpen asbest oo extra bladen

Grondmonster < t",
Traiect
Coderinq I
Proefsleuveni proefqat
Gewicht iD.tqÅ'
Gewicht orove fractie 8 4't f-/ t. .¿a >st

Grondmonste¡ <lù-mm
Traiect re - fr)
Coderinq J'T¡ r'tn t
Proefsleuven/proefoat
Gewicht
Gewicht grove fractie
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M ovaresF-812 Proefgatformulier VKB protocol 2018 asbest in bodem

Projectgegevens

Proiectnaam ñ 
^ch

Proiectnummer: ftm,qo s-¿ 6/
nÐq LLocatie

Datum t2-1. '/ 7Ruimteliike eenheid
l/h /Lu,.o|,t ,v il.,¡,/'Proefqatnummer: Aq Medewerker:

Fotonummers tÐ+ /* )o

Proefqatqeqevens
Lenote in cm ft

ftBreedte in cm
rúDiepte in cm

Bodemopbouw
O-f¿¿Traiect
L J'i ¡¡ZHoofdbestanddeel
hr,t n/ Lr,r,t¡h LBodemvreemde biimenqinq

1 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnsoectiecoëfficiënt (moet ziin: 50-1 00%)

Bodemop
Traiect
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenqing
1 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnspectiecoëfficiënt (moet ziin: 50-1 00%)
vindplaatsen aanqeven op kaart, vermeld meer typen asbest op extra bladen

Grondmonster <

Traiect /\ - fc,
Coderino r.I c* t
Proefsleuven/proefgat

tf) )LGewicht
/ì t) fGewicht qrove fractie

Grondmonster < ¡16 mm
Traiect n-fó
Coderino ¿iryl /"t
Proefsleuven/oroefqat

ln 5-)Gewicht
Gewicht qrove fractie
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M ovaresF-B12 Proefgatformulier VKB protocol 2018 asbest in bodem

Projectgegevens

ont hþ7.øRtnoofö Á/ ProiectnaamProiectnummer:
Locatie n)y.L

Datum /2-5. t)Ruimteliike eenheid
fh .'b*,ttl'tFsttTtrfProefoatnummer: Æ trt Medewerker:

rsdFotonummers:

Proefgatgegevens
Lenqte in cm

IBreedte in cm
f.-ôDiepte in cm

uw
()Traiect

k/¿ 'Hoofdbestanddeel
a ¡¿'i '' / ,þt I

Bodemvreemde biimenging
l4ern1 Asbestverdacht materiaal (tvoe en qewicht)

2 Asbestverdacht materiaal (tvpe en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnspectiecoëfficiènt (moet ziin: 50-1 00%)

Bodemopbouw
Traiect
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenging
1 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
2 Asbestverdacht materiaal (tvpe en qewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
lnspectiecotifficiênt (moet ziin: 50-1 00%)
vindolaatsen aanoeven op kaart, vermeld meer tvpen asbest op extra bladen

Grondmonster<ùmm 2a,
Traiect (a 'l ø

14 /¡,t - ICoderinq
Proefsleuven/proefqat
Gewicht to /9

r¡ / f,f ln r.ft/ z ¿r'/ fGewicht qrove fractie

Grondmonster < 16 mm
Traiect
Coderinq
Proefsleuven/proefqat
Gewicht
Gewicht orove fractie
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tur üvaresF-812 FroefgatformulierVKB protocol 2018 asbest ín bodem

Projectgegevens

Proiectnummer:
aLocatie

DatumRuimteliike eenheid
ht U*fna¿î¿v l,¡â/lVledewerker:IProefqatnummer:

Fotcnummers

(ttn cm ,bBreedte in cm
f¡tin cmD

uvìt

T D*JT
Hoofdbestandcieel

V,t n7 I ¿),1 t

¿

Bodemvreemde bi in

I Asbestverdacht materiaal en
2 A.sbestverdacht n'lateriaal en
3 Asbestverdacht materiaal en
4 Asbestverdacht maieriaal en ewi

5A4AA%nt moet

Boderno
T
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde bi m

1 Asbestverdacht materiaal en
2 Asbestverdacht rnateriaai
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)

4 Asbestr¡erdacht materiaal en
I ecoëfficiënt oet 50-100%
vin vermeld meer asbest extra bladenno

ron
o

Coderi
Proefsleu at

aGewicht
rove fractieGewicht

dmonster < m

Coderinq
Proefsleuvenlproefgat - n"74Gewicht
Gewicht rove fractie
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&Æ
üwË ffiwærffiËF-æ12 Proefgatf*rriri¡.¡líen VKB prot*ccl 2S18 asbest ln bor.iern

Prejectgegevens

P mmer:

Hooídbesianddeel

ctnaamPctnu,"nrner:7
\utLocatie:

üâtumRuimteiiike eenheid tr/4 ' 
lVledewerker'?

Fotonun':mers:

Proefgate¡egevens
Lenqte in cm

fBreedte in cnt
rn cm

Ltw

)-
Bocjemvreemile m
''! Asbesir¡erdachl rnaieriaai {type en gewichi)

en2 Asbestr¡erdacht rnaieriaal
3 Asbestverdacht materiaal en
4 Asbesiverdachi maieriaal en
!^tt I ëfficiën't nroet 50-100%

ÊiTt u"iìt

Hoofdbestanddeei
Bodemr¡reemcje bi irnengin g
''! Asbestverdacht materiaai en
2 Asbestverdachrl ¡-naleriaai
3 Asbesi'¡erdach i materiaal en
4 Â.sbestverdacht maieriaal ewichên

ecoël-ficiënt moet 50-1û0%
vl laatsen aan vermeld rneer ^- --L^^4 ^\'ft dSueÞr u ^..r.-^ !l^!^-g^t.l d u¡tuYr rnc

G rand nn o nster <,îFrn rn
Traiect

) *tCodering
Proefsle uven/proefgat

/O.¡Gewicht
o"tr/fGewicht grove fraciie

Grondnno*ster <

n-foTraiect
lrytn 9Codering

Proefsleuve n I proeigat
Gewichi
Gewicht crove fractie
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M ßväresF-812 ProefgatforrnulierVKB prstocoi 2018 asbest in bodem

Frojectgegevens

nDt trProiectnummer:
Locatie: oÐz t

, DatumRuimteliike eenheid:
/14 . 'k,Medewerke:-:Proefgatnummer:

Fotonummers:

NS

te in cmLe
Breedte in crn
Diepte in cm

uw
I f ateul
Hoofdbesianddeel
Bodemvreemde b
1 Asbestverdacht materiaal en
2 Asbestverdacht materiaal en
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewichi)
4 Asbestverdacht materiaal en

5û-1 00%ecoëfficiënt moet

Bodemo
Traiect
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde m

1 Asbestverdacht materiaal en
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbesive¡'dacht maieriaal (type en gewicht)
4 Asbestverdacht materiaal en
I zt 50-1 C0%

vind KA r¡grmeld meer asbest extra bladenR even

Grond¡nonster < ü
¡s .- f¿'Traiect
A¡?-ICoderinq

Proefsleuven/proefqat
/â,22Gewicht

Gewicht grove iractie

Gro t?t

n -f6ïraiect
hlrn tCoderinq

P at
¿,Gewichi

Gewicht qrove fractie
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M û'dñresF-812 Proefgatforrnulíer VKB protocol 2018 asbest in bodem

Frojeetgegevens

Pro OhLt¿?tut -¡' fnÁProiecinumrner:
f, ç,[ ÁLocatie:

Datum /"f -ç'.,'t)Ruimteliike eenheid:
fh,/ t,L{hw:'vf.>r¿óØ t4 Medewerker:Proefgatnummer:

// _fFotonummers

evens
l¿in cmLe

Breedte in cm
rbill cmDie

Bodem
Traiect
Hoofdbestanddeei
Bodemvreernde tn
'! Asbestverdacht materiaai en
2 Asbestverdacht materiael en

3 Asbestverdacht materiaal
4 Asbestverrlacht maieriaal

moet zi 50-100%¡

tsodenno t¡w
Traiect
HoofcibestanCdeei
Bodemvreemde

een1 Asbestverdacht materiaal
2 Asbestverdacht materiaal
3 Asbestverdacht maieriaal en
4 Asbesiverdacht materiaal en

ecoëfficiênt 50-100%moet
VI laatsen aan n kaart, vermeld meer asbest extra bladen

Gro b
o -sTraiect
h ttCoderinç¡

P roefsleuven/proefgat
/0.:Gewicht

Gewicht grove fractie

monster < nn

Tra
Code

)Gewicht
Gewicht fractie
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Pro mÞrt't n.'t l7t /Proiectnumrner.

^^L)
Locaiie:

Datum:Ruimteliike eenheiC
It¡ledewerkerPrcefqainummer:

Fotonummers:

þr tvaregF-Ê12 Froefgatforrnulier VKB protocol 2C1S asbest in bodem

Frojeetgegevens

P

te in cm
Breedte in cm
Di tn cm

uvtj

ï
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde b en IN

1 Asbestverciacht materiaal een
2 Asbesiverdacht materiaal en

3 Asbestverdachi materiaai en
4 Asbestverdacht materiaal en

50-1û0%I nt nroet zi

Hoofdbestanddeei
Bodemvreemde m

icht1 Asbestr¡erdacht materiaal en
icht2 Asbestverdacht rnateriaal en

3 Asbestverdacht materiaal een
4 Asbestverdacht materiaal en

ënt oet zi n:50-100%
kaart, vermeld meer asbest o extra bladenaaVI

Grondrnonster < !6 rnrn ;
Traiect

/Coderinq
Proeísleuven/proefqai

/fi .1Gewicht
Gewichi grorre fractie

fnrnGron
T ¡f

Coderi

Gewicht
fractieGewicht
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il/f ffivaregF-A12 ProefgatformuiierVKB protocol2tlS asbest in bodem

Projectgegevens

aamProiectnummer:
- ¿>-lq LLocatie:

/i'- Ç- l>, DatumLRuimteiiike eenheid
n't-. //4L4/b, v7*t17,4¿/+ /Á Medewerker:Proefgatnummer:

Foionummers:

P
r"1Lengte in cm
72Breedte in cm
{e¿Diepte in cm

uw

IHoofdbesianddeel
Bodemvreemde
1 Asbesiverdacht materiaal en
2 Asbestverdacht mate¡'iaal een
3 Asbestverdacht materiaal en

icht4 Asbestverdacht materiaal en
50-1tû%ln ecoëfficiënt moet

Bodem
T
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde tn

I Asbestverdacht materiaal (type en gewichi)
2 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
3 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)

ân4 Asbestr¡erdacht materiaal
I moet zi 50-100%
vtn vermeld meer n asbest extra bladenn aan

Grondmonster < fôrnrn ¡ o-foTraiect
/l ¡6 - tCoderinq

Proefsleuven/proefqat
o .11,Gewicht

/\ nlf f AJ¿r¿rëlrGewicht grove fractie

Grondrnonster < Þmrn ¡
n- faTraiect

Coderinq
ProeÍsleuveni proefgat

lhsGewicht
/Gewicht grove fractie
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Pi'o ectnaam

Lcca'tie
DatumRuirnteli eenh.¿id
Medewerker;

,F,rtonrmmers

tur ffivffirffiffif -Ê12 Proef,latfcrn¡ulåer VKB protocol 2$18 asbest in bodem

Fnojectgegevens

Prrr er:

f''ìítef:

!^

lns ëfíiciënt moet 50-1Ç0%

e'irenS

j'Breedte in cm
*ie ie rn cm

ouwB o
tra
Hooídbestancdeel
Bodemvreenide in
1 Asbes'rverdacht rnateriaal en
2 Asbestr¡erdacht maieriaal en
3 Asbesiveriacht materiaal
4 Ashestverdacht materiaal en
lnspectiecoefficiënt (moet zijn: 50-1 t0%)

b'¡uw

Hcofdbesiancicieei
Bodemv¡-eemeie bi m

1 Asi:esir¡erCacht rnateriaal {type en gewicht)
2 l\sbest.¡erdacht materiaal hten

3 Asbesirrerdat':hi materiaal en
4 Asbest.¡erdacht materiaal en

vind aatsen vermeld meer -^L^^4d5 uË> t extra bladeneven

Grondnnenster < 'll| ffiffi ,
Traiect a -fa

At>- tCcdering
Proefsleuveni proefg at

/n. t2Gewichi
f¡ , lû /Gewicht gro,ie fractie

Grondrnonster < ûÊmrn j
¡"¡ - (r,'T¡'aieci

t¡ r¡ S-Cociering
Proefsleuven/proefgat

ln .,1 ,1Gewicht
/Gewicht crove fractie
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'rrijgegeven Fagina 1 ,¡an 1



þr ovar*ËF-E-12 Proefgatformulíer VKB protocol 2018 asbest in bodem

Projectgegevens

I
Pro An¿r)Rø rr¡r'tt\ 6Proiectnumrner:

f) 
^¿l

Locatie:
/?-o.',/7iDatumRuimteiiike eenneid

/V1 / //^i,..,)òe_tiv J?t"A tt Medewerker:Proefqatnummer:
//7Fotonummers

Proefgatgegevens
2/Lenqte in cm -?r

Breedte in cm
lÒDiepte in cm

ot¡w
ft -fôTraiect
b 2at p2Hoofdbestanddeel

f\, n n d r-¡¿- oJ Lu¿ tBodemvreemde biimenging
1 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
2 Asbestverdacht materiaal
3 Asbestverdacht materiaal en
4 Asbest'¡erdacht materiaal en
lnspectiecoëfficiënt (moet zijn: 50-1 00%)

uw
Tiaiect
Hoofdbestanddeel
Bodemvreemde biimenging
1 Asbestverdacht materiaal (type en gewicht)
2 Asbestverdacht materiaal
3 Asbestverdacht materiaal en
4 Asbesiverdacht materiaal en
ln ecoëfficiënt oet n:50-100%
VI laatsen aa vermeld meer asbest o extra bladenn

Grondmonster < bmm )
o -f¿tTraiect

it -tCodering
Proef sleuveniproefgat

¿('Gewicht
It Il .tGewicht qrove fractie

Grondr¡onster < &mrn )
rt - fC,Traiect
trmrrn fCodering

Proefs leuven/proefgat
/0. qËGewicht

Gewicht qrove fractie
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Proefgat A1

Proefgat A2



Proefgat A3

Proefgat A4



Proefgat A5

Proefgat A6



Proefgat A7

Proefgat A8



Proefgat A9
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Proefgat A11

Proefgat A12



Proefgat A13

Proefgat A14



Proefgat A15

Proefgat A16



Proefgat A17
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 16

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Movares Nederland BV
L.H. van Gelder
Daalseplein 101
3511 SX  UTRECHT

Uw projectnaam : Odijk Jochem Jantzplantsoen
Uw projectnummer : RM005066
ALcontrol rapportnummer : 12596613, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PPY6U67Q

Rotterdam, 15-08-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
RM005066. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 19-3 19-3
002 Grond (AS3000) MM 1 MM 1
003 Grond (AS3000) MM 2 MM 2
004 Grond (AS3000) MM 3 MM 3
005 Grond (AS3000) MM 4 MM 4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 79.9  85.6  84.3  84.1  82.7  

gewicht artefacten g S 2.1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S stenen  geen  geen  geen  geen  

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9  2.8  2.9  3.7  3.2  

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 16  21  21  18  19  

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

METALEN
barium mg/kgds S 290  110  120  180  150  

cadmium mg/kgds S 0.37  0.38  0.42  0.63  0.58  

kobalt mg/kgds S 7.8  8.7  8.3  8.1  7.9  

koper mg/kgds S 32  23  30  43  36  

kwik mg/kgds S <0.05  0.08  0.09  0.10  0.11  

lood mg/kgds S 11  28  36  78  38  

molybdeen mg/kgds S 0.52  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 22  24  24  23  23  

zink mg/kgds S 160  76  94  140  140  

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.16  0.02  0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.01  4.3  0.55  0.23  0.08  

antraceen mg/kgds S <0.01  0.79  0.07  0.05  0.02  

fluoranteen mg/kgds S 0.02  5.2  1.1  0.62  0.23  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  2.1  0.59  0.31  0.14  

chryseen mg/kgds S <0.01  2.0  0.63  0.32  0.16  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.98  0.36  0.17  0.08  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  1.5  0.56  0.25  0.12  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.92  0.39  0.17  0.09  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  1.0  0.41  0.18  0.09  

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

mg/kgds S 0.086 1) 18.95 1) 4.68 1) 2.31 1) 1.017 1)

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

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  3.3  <1  1.2  <8.8 3)

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 19-3 19-3
002 Grond (AS3000) MM 1 MM 1
003 Grond (AS3000) MM 2 MM 2
004 Grond (AS3000) MM 3 MM 3
005 Grond (AS3000) MM 4 MM 4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

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

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  2.7  1.8  3.2  <8.8 3)

p,p-DDT µg/kgds S <1  15  11  25  <8.8 3)

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 17.7 1) 12.8 1) 28.2 1) 12.32 1)

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

p,p-DDD µg/kgds S <1  3.5  3.4  3.8  <8.8 3)

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 4.2 1) 4.1 1) 4.5 1) 12.32 1)

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

p,p-DDE µg/kgds S <1  53  59  150  16  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 53.7 1) 59.7 1) 150.7 1) 22.16 1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.2 1) 75.6 1) 76.6 1) 183.4 1) 46.8 1)

aldrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

dieldrin µg/kgds S <1  <1  1.0  <1  <8.8 3)

endrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1) 2.4 1) 2.1 1) 18.48 1)

isodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  1.4 1) 1.4 1) 1.7 1) 1.4 1) 12 1)

telodrin µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

beta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

delta-HCH µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <9.6 3)

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 2.8 1) 25.2 1)

heptachloor µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 12.32 1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <9.6 3)

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <9.6 3)

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <8.8 3)

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 1.4 1) 12.32 1)

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 1) 87.5 1) 88.8 1) 195.3 1) 153.2 1)

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



Movares Nederland BV

Odijk Jochem Jantzplantsoen
RM005066
12596613

09-08-2017

L.H. van Gelder

09-08-2017

15-08-2017

Blad 4 van 16

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 19-3 19-3
002 Grond (AS3000) MM 1 MM 1
003 Grond (AS3000) MM 2 MM 2
004 Grond (AS3000) MM 3 MM 3
005 Grond (AS3000) MM 4 MM 4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7 1) 88.7 1) 87.4 1) 194.4 1) 139.2 1)

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  25 2) 7 2) <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  24 2) 12 2) 7  9  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  13  6  5  6  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  60  20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt, naar onze mening, veroorzaakt door de aanwezigheid van

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humusachtige verbindingen.
3 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM 5 MM 5
007 Grond (AS3000) MM 6 MM 6

Analyse Eenheid Q 006 007    

droge stof gew.-% S 77.6  83.2        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7  1.0        

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 25  12        

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

METALEN
barium mg/kgds S 200  80        

cadmium mg/kgds S 0.57  0.23        

kobalt mg/kgds S 9.4  7.8        

koper mg/kgds S 42  13        

kwik mg/kgds S 0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 15  10        

molybdeen mg/kgds S 0.60  <0.5        

nikkel mg/kgds S 27  21        

zink mg/kgds S 190  58        

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01        

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

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1)       

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

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1  <1        

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM 5 MM 5
007 Grond (AS3000) MM 6 MM 6

Analyse Eenheid Q 006 007    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

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

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDT µg/kgds S <1  <1        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  4.2 1) 4.2 1)       

aldrin µg/kgds S <1  <1        

dieldrin µg/kgds S <1  <1        

endrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1) 2.1 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  1.4 1) 1.4 1)       

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds S <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

endosulfansulfaat µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  <1        

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1 1) 16.1 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7 1) 14.7 1)       

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM 5 MM 5
007 Grond (AS3000) MM 6 MM 6

Analyse Eenheid Q 006 007    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

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



Movares Nederland BV

Odijk Jochem Jantzplantsoen
RM005066
12596613

09-08-2017

L.H. van Gelder

09-08-2017

15-08-2017

Blad 9 van 16

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMSMS
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6486889 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
002 Y6488024 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
002 Y6488028 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
003 Y6488031 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
003 Y6488015 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
003 Y6488022 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
003 Y6486931 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 Y6488011 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
004 Y6488008 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
004 Y6486918 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
004 Y6488016 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
005 Y6488018 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
005 Y6486985 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
005 Y6486907 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
005 Y6486875 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
006 Y6486858 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
006 Y6486925 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
007 Y6488012 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
007 Y6486926 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
007 Y6486990 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
007 Y6486831 08-08-2017 08-08-2017 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM 1MM 1
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Projectnummer
Rapportnummer
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM 2MM 2
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM 4MM 4
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Movares Nederland BV
L.H. van Gelder
Daalseplein 101
3511 SX  UTRECHT

Uw projectnaam : Odijk Jochem Jantzplantsoen
Uw projectnummer : RM005066
ALcontrol rapportnummer : 12597632, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : KDPE3XDY

Rotterdam, 15-08-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
RM005066. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM Asb 1 MM Asb 1

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM Asb 2 MM Asb 2

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
aangeleverd materiaal grond kg  10.33  10.62        

totaal gewicht na drogen g  8727  9028        

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  8727 1) 9028 1)       

droge stof gew.-%  84.5  85.0        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S 0.24  <2        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 0.18  <2        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S 0.3  <2        

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  0.19  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <0.1  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.9  1.6        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S 0.7239  <2        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

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

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid. Het is niet genomen volgens de
eisen in NEN5707, NTA5727 en NEN5897.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal grond Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1591959 10-08-2017 10-08-2017 ALC291  
002 E1591958 10-08-2017 10-08-2017 ALC291  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Movares Nederland BV
L.H. van Gelder
Daalseplein 101
3511 SX  UTRECHT

Uw projectnaam : Odijk Jochem Jantzplantsoen
Uw projectnummer : RM005066
ALcontrol rapportnummer : 12599581, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : KPLMCJWL

Rotterdam, 17-08-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
RM005066. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

12-1-1 12-1-1

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S <15          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 2.1          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S <10          

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

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

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

12-1-1 12-1-1

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6343308 15-08-2017 15-08-2017 ALC236  
001 G6343307 15-08-2017 15-08-2017 ALC236  
001 B1531613 15-08-2017 15-08-2017 ALC204  



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Movares Nederland BV
L.H. van Gelder
Daalseplein 101
3511 SX  UTRECHT

Uw projectnaam : Odijk Jochem Jantzplantsoen
Uw projectnummer : RM005066
ALcontrol rapportnummer : 12618547, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : I9X2QJC1

Rotterdam, 15-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
RM005066. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht A10-2 A10-2

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q 18.77          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5176219 12-09-2017 12-09-2017 ALC299  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Movares Nederland BV
L.H. van Gelder
Daalseplein 101
3511 SX  UTRECHT

Uw projectnaam : Odijk Jochem Jantzplantsoen
Uw projectnummer : RM005066
ALcontrol rapportnummer : 12618545, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1Q7NFFDJ

Rotterdam, 25-09-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
RM005066. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

A10-1 A10-1

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM A1 MM A1

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MM A2 MM A2

004 Asbestverdachte
grond AS3000

MM A3 MM A3

006 Asbestverdachte
grond AS3000

MM A5 MM A5 , MM A4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 006

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  10.10  10.58  10.97  10.56  21.61  

totaal gewicht na drogen g  7767  8263  9536  8629  17426  

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  7740 1) 8044 1) 9528 1) 8582 1) 17373  

droge stof gew.-%  76.9  78.1  86.9  81.7  80.7  

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  <2  <2  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  <2  <2  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.3  0.84  1.6  1.4  0.87  

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2  <2  <2  <2  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  <2  <2  

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

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid. Het is niet genomen volgens de
eisen in NEN5707, NTA5727 en NEN5897.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1591961 12-09-2017 12-09-2017 ALC291 
002 E1591966 12-09-2017 12-09-2017 ALC291 
003 E1591965 12-09-2017 12-09-2017 ALC291 
004 E1575512 12-09-2017 12-09-2017 ALC291 
006 E1575521 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
006 E1575518 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Movares Nederland BV
L.H. van Gelder
Daalseplein 101
3511 SX  UTRECHT

Uw projectnaam : Odijk Jochem Jantzplantsoen
Uw projectnummer : RM005066
ALcontrol rapportnummer : 12624644, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TQH438AH

Rotterdam, 03-10-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
RM005066. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het ALcontrol laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM A4 h MM A4 h

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM A5 h MM A5 h

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.64  12.77        

totaal gewicht na drogen g  10455  10966        

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  10455  10955        

droge stof gew.-%  82.7  85.9        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2        

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.3  1.3        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2        

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Idem
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1575524 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
001 E1575523 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
001 E1575519 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
001 E1575525 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
002 E1575526 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
002 E1575522 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
002 E1575520 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
002 E1591970 13-09-2017 13-09-2017 ALC291 
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Bijlage VI Getoetste analyseresultaten 

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:50)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving 19-3
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 79.9 79.9 --
gewicht artefacten g 2.1 --
aard van de artefacten - Stenen
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 16 16 --

METALEN
barium+ mg/kg 290 409 409 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.37 0.507 0.507 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 7.8 10.8 10.8 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 32 43.7 43.7 * WO 40 115 190 5
kwik mg/kg <0.05 0.04080.0408 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 11 13.6 13.6 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 0.52 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 22 29.6 29.6 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 160 219 219 * IN 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -- -
fenantreen mg/kg 0.01 0.01 -- -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -- -
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -- -
chryseen mg/kg <0.01 0.007 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.41 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDT ug/kg <1 2.41 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDD ug/kg <1 2.41 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDE ug/kg <1 2.41 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.41 2.41 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 2.41 -- -
endrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 7.24 7.24 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 2.41 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.41 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.41 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.41 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 16.1

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 14.7 50.7

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.1 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-001 19-3 19-3



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:50)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 1
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 85.6 85.6 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 21 21 --

METALEN
barium+ mg/kg 110 126 126 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.38 0.492 0.492 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 8.7 9.94 9.94 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 23 28.3 28.3 <=AW 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.08 0.08750.0875 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 28 32.2 32.2 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 24 27.1 27.1 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 76 90.8 90.8 <=AW140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0.16 0.16 -- -
fenantreen mg/kg 4.3 4.3 -- -
antraceen mg/kg 0.79 0.79 -- -
fluoranteen mg/kg 5.2 5.2 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 2.1 2.1 -- -
chryseen mg/kg 2.0 2 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.98 0.98 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 1.5 1.5 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.92 0.92 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.0 1 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 18.95 19 19 * IN 1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg 3.3 11.8 11.8 * WO 0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.5 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg 2.7 9.64 -- -
p,p-DDT ug/kg 15 53.6 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 17.7 63.2 63.2 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.5 -- -
p,p-DDD ug/kg 3.5 12.5 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.2 15 15 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.5 -- -
p,p-DDE ug/kg 53 189 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 53.7 192 192 * IN 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 75.6 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.5 2.5 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 2.5 -- -
endrin ug/kg <1 2.5 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 7.5 7.5 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.5 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 2.5 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.5 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.5 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.5 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 5 5 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.5 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.5 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.5 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.5 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 5 5 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 87.5

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 88.7 317

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5 -- --
fractie C12-C22 mg/kg 25 89.3 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 24 85.7 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 13 46.4 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 214 214 * IN 190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-002 MM 1 MM 1



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:50)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 2
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 84.3 84.3 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 21 21 --

METALEN
barium+ mg/kg 120 138 138 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.42 0.542 0.542 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 8.3 9.48 9.48 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 30 36.8 36.8 <=AW 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.09 0.09840.0984 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 36 41.4 41.4 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 24 27.1 27.1 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 94 112 112 <=AW140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 -- -
fenantreen mg/kg 0.55 0.55 -- -
antraceen mg/kg 0.07 0.07 -- -
fluoranteen mg/kg 1.1 1.1 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.59 0.59 -- -
chryseen mg/kg 0.63 0.63 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.36 0.36 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.56 0.56 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.39 0.39 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.41 0.41 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.68 4.68 4.68 * WO 1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.41 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg 1.8 6.21 -- -
p,p-DDT ug/kg 11 37.9 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 12.8 44.1 44.1 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDD ug/kg 3.4 11.7 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.1 14.1 14.1 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDE ug/kg 59 203 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 59.7 206 206 * IN 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 76.6 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.41 2.41 - 320 1.0
dieldrin ug/kg 1.0 3.45 -- -
endrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.4 8.28 8.28 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.7 -- -
telodrin ug/kg <1 2.41 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.41 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.41 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.41 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 88.8

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 87.4 301

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C12-C22 mg/kg 7 24.1 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 12 41.4 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 6 20.7 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 69 69 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-003 MM 2 MM 2



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:50)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 3
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 84.1 84.1 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 18 18 --

METALEN
barium+ mg/kg 180 232 232 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.63 0.8190.819 * WO 0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 8.1 10.4 10.4 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 43 55.2 55.2 * IN 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.10 0.1130.113 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 78 92.5 92.5 * WO 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 23 28.8 28.8 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 140 179 179 * WO 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0.01 0.01 -- -
fenantreen mg/kg 0.23 0.23 -- -
antraceen mg/kg 0.05 0.05 -- -
fluoranteen mg/kg 0.62 0.62 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.31 0.31 -- -
chryseen mg/kg 0.32 0.32 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.17 0.17 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.25 0.25 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.17 0.17 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.18 0.18 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.31 2.31 2.31 * WO 1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg 1.2 3.24 3.24 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 52 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 101 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 118 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 138 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 153 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 180 ug/kg <1 1.89 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 13.2 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg 3.2 8.65 -- -
p,p-DDT ug/kg 25 67.6 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 28.2 76.2 76.2 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 1.89 -- -
p,p-DDD ug/kg 3.8 10.3 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.5 12.2 12.2 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 1.89 -- -
p,p-DDE ug/kg 150 405 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 150.7407 407 * IN 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 183.4 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 1.89 1.89 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 1.89 -- -
endrin ug/kg <1 1.89 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 5.68 5.68 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 1.89 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 1.89 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 1.89 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.89 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.89 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.78 3.78 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.89 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 1.89 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 1.89 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 1.89 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.78 3.78 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 195.3

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 194.4525

--
IN, zp

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.46 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 7 18.9 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 5 13.5 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37.8 37.8 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-004 MM 3 MM 3



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:50)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 4
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 82.7 82.7 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 19 19 --

METALEN
barium+ mg/kg 150 186 186 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.58 0.7590.759 * WO 0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 7.9 9.71 9.71 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 36 45.8 45.8 * WO 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.11 0.1230.123 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 38 44.7 44.7 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 23 27.8 27.8 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 140 175 175 * WO 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.010.007 -- -
fenantreen mg/kg 0.08 0.08 -- -
antraceen mg/kg 0.02 0.02 -- -
fluoranteen mg/kg 0.23 0.23 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.14 0.14 -- -
chryseen mg/kg 0.16 0.16 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.12 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.0171.02 1.02 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# WO 0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.19 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

p,p-DDT
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som DDT (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD

ug/kg <8.8
# 19.2

--
# -

p,p-DDD
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som DDD (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 * WO 20 17010340001.4
o,p-DDE

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

p,p-DDE ug/kg 16 50 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 22.1669.2 69.2 <=AW100 1200 2300 1.4



som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 46.8 -- - 4.2
aldrin ug/kg <8.8# 19.2 19.2 # - 320 1.0
dieldrin

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

endrin
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 18.4857.8 57.8 * IN 15 2007 4000 2.1
isodrin

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 12 -- -
telodrin

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

alpha-HCH ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# IN 1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# IN 2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# WO 3.0 601 1200 1.0
delta-HCH

ug/kg <9.6# 21
--
# --

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 25.2 -- -
heptachloor ug/kg <8.8

# 19.2 19.2 *# IN 0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

trans-heptachloorepoxide
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 * IN 2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# IN 0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <9.6# 21 *# IN 3.0 1.0
endosulfansulfaat

ug/kg <9.6# 21
--
# --

trans-chloordaan
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

cis-chloordaan
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 * IN 2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 153.2

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 139.2435

--
IN, zp

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 9 28.1 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 6 18.8 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-005 MM 4 MM 4



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:50)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 5
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 77.6 77.6 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 25 25 --

METALEN
barium+ mg/kg 200 200 200 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.57 0.708 0.708 * WO 0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 9.4 9.4 9.4 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 42 47.8 47.8 * WO 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.05 0.05210.0521 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 15 16.4 16.4 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg 0.60 0.6 0.6 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 27 27 27 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 190 206 206 * IN 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.010.007 -- -
fenantreen mg/kg <0.010.007 -- -
antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
chryseen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.59 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg <1 2.59 -- -
p,p-DDT ug/kg <1 2.59 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.59 -- -
p,p-DDD ug/kg <1 2.59 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.59 -- -
p,p-DDE ug/kg <1 2.59 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.59 2.59 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 2.59 -- -
endrin ug/kg <1 2.59 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 7.78 7.78 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.59 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 2.59 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.59 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.59 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.59 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.59 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.59 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.59 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.59 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 16.1

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 14.7 54.4

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 13 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 13 -- --
fractie C22-C30 mg/kg <5 13 -- --
fractie C30-C40 mg/kg <5 13 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-006 MM 5 MM 5



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:50)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 6
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 83.2 83.2 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 12 12 --

METALEN
barium+ mg/kg 80 138 138 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.23 0.343 0.343 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 7.8 13.1 13.1 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 13 20 20 <=AW 40 115 190 5
kwik mg/kg <0.050.04330.0433 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 10 13.3 13.3 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 21 33.4 33.4 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 58 91.2 91.2 <=AW140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.010.007 -- -
fenantreen mg/kg <0.010.007 -- -
antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
chryseen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg <1 3.5 -- -
p,p-DDT ug/kg <1 3.5 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 3.5 -- -
p,p-DDD ug/kg <1 3.5 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 3.5 -- -
p,p-DDE ug/kg <1 3.5 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 3.5 3.5 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 3.5 -- -
endrin ug/kg <1 3.5 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 10.5 10.5 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 3.5 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 3.5 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 3.5 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 3.5 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 3.5 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 3.5 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 3.5 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 3.5 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 3.5 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 16.1

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 14.7 73.5

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- --
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- --
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-007 MM 6 MM 6



Legenda

Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing

gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel
AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor
landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO Wonen
IN Industrie
>I Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^ Enkele parameters ontbreken in de som
>IND Groter dan industrie
* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Analyse Eenheid AW Wo Ind I

METALEN
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13
kobalt mg/kg 15 35 190 190
koper mg/kg 40 54 190 190
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36
lood mg/kg 50 210 530 530
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190
nikkel mg/kg 35 39 100 100
zink mg/kg 140 200 720 720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

mg/kg 1.5 6.8 40 40

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 3400034000
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300
aldrin ug/kg 320
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000
hexachloorbutadieen ug/kg 3
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

ug/kg 400

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW = Achtergrondwaarden
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 17-08-2017 - 14:12)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving 12-1-1
Monstersoort Grondwater (AS3000)
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC S T I RBK

METALEN
barium ug/l <15 10.5 <15 <=S 50 338 625 20
cadmium ug/l <0.200.14 <0.20 <=S 0.4 3.2 6 0.2
kobalt ug/l <2 1.4 <2 <=S 20 60 100 2
koper ug/l 2.1 2.1 2.1 <=S 15 45 75 2
kwik ug/l <0.050.035<0.05 <=S 0.05 0.18 0.3 0.05
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 15 45 75 2
molybdeen ug/l <2 1.4 <2 <=S 5 152 300 2
nikkel ug/l <3 2.1 <3 <=S 15 45 75 3
zink ug/l <10 7 <10 <=S 65 432 800 10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.2 15 30 0.2
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 504 1000 0.2
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 4 77 150 0.2
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- - 0.1
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- - 0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21 <=S 0.2 35 70 0.21
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 153 300 0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l <0.020.014<0.02 <=S 0.01 35 70 0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 454 900 0.2
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 204 400 0.2
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- - 0.1
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14 <=S 0.01 10 20 0.14
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 500 1000 0.2
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42 <=S 0.8 40 80 0.42
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 20 40 0.1
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 150 300 0.1
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 65 130 0.1
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 24 262 500 0.2
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 203 400 0.2
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 2.5 5 0.2
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 --- 630 0.2

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50 <=S 50 325 600 50
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC
12599581-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^--
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002

Monstercode Monsteromschrijving
12599581-001 12-1-1 12-1-1



Legenda

Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing

gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel
AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AWKleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S Groter dan de streefwaarde
>I Groter dan interventiewaarde
>(ind)IINEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^ Enkele parameters ontbreken in de som
* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Normenblad
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Analyse Eenheid S I

METALEN
barium ug/l 50 625
cadmium ug/l 0.4 6
kobalt ug/l 20 100
koper ug/l 15 75
kwik ug/l 0.05 0.3
lood ug/l 15 75
molybdeen ug/l 5 300
nikkel ug/l 15 75
zink ug/l 65 800

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l 0.2 30
tolueen ug/l 7 1000
ethylbenzeen ug/l 4 150
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70
styreen ug/l 6 300

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l 0.01 70

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10
dichloormethaan ug/l 0.01 1000
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7
factor)

ug/l 0.01 20

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130
trichlooretheen ug/l 24 500
chloroform ug/l 6 400
vinylchloride ug/l 0.01 5
tribroommethaan ug/l 630

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
S = Streefwaarden
I = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:51)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving 19-3
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 79.9 79.9 --
gewicht artefacten g 2.1 --
aard van de artefacten - Stenen
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 16 16 --

METALEN
barium+ mg/kg 290 409 409 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.37 0.507 0.507 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 7.8 10.8 10.8 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 32 43.7 43.7 * WO 40 115 190 5
kwik mg/kg <0.05 0.04080.0408 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 11 13.6 13.6 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg 0.52 0.52 0.52 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 22 29.6 29.6 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 160 219 219 * IN 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -- -
fenantreen mg/kg 0.01 0.01 -- -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 -- -
fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 -- -
chryseen mg/kg <0.01 0.007 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.086 0.086 0.086 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.41 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDT ug/kg <1 2.41 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDD ug/kg <1 2.41 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDE ug/kg <1 2.41 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.41 2.41 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 2.41 -- -
endrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 7.24 7.24 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 2.41 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.41 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.41 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.41 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 16.1

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem ug/kg 14.7 50.7

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C22-C30 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C30-C40 mg/kg <5 12.1 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-001 19-3 19-3



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:51)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 1
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 85.6 85.6 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 2.8 2.8 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 21 21 --

METALEN
barium+ mg/kg 110 126 126 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.38 0.492 0.492 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 8.7 9.94 9.94 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 23 28.3 28.3 <=AW 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.08 0.08750.0875 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 28 32.2 32.2 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 24 27.1 27.1 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 76 90.8 90.8 <=AW140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0.16 0.16 -- -
fenantreen mg/kg 4.3 4.3 -- -
antraceen mg/kg 0.79 0.79 -- -
fluoranteen mg/kg 5.2 5.2 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 2.1 2.1 -- -
chryseen mg/kg 2.0 2 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.98 0.98 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 1.5 1.5 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.92 0.92 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.0 1 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 18.95 19 19 * IN 1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg 3.3 11.8 11.8 * WO 0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.5 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.5 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 17.5 17.5 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg 2.7 9.64 -- -
p,p-DDT ug/kg 15 53.6 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 17.7 63.2 63.2 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.5 -- -
p,p-DDD ug/kg 3.5 12.5 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.2 15 15 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.5 -- -
p,p-DDE ug/kg 53 189 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 53.7 192 192 * IN 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 75.6 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.5 2.5 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 2.5 -- -
endrin ug/kg <1 2.5 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 7.5 7.5 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.5 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 2.5 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.5 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.5 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.5 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 5 5 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.5 2.5 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.5 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.5 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.5 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.5 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 5 5 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem µg/kgds 87.5

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem ug/kg 88.7 317

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.5 -- --
fractie C12-C22 mg/kg 25 89.3 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 24 85.7 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 13 46.4 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 214 214 * IN 190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-002 MM 1 MM 1



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:51)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 2
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 84.3 84.3 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 21 21 --

METALEN
barium+ mg/kg 120 138 138 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.42 0.542 0.542 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 8.3 9.48 9.48 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 30 36.8 36.8 <=AW 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.09 0.09840.0984 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 36 41.4 41.4 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 24 27.1 27.1 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 94 112 112 <=AW140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0.02 0.02 -- -
fenantreen mg/kg 0.55 0.55 -- -
antraceen mg/kg 0.07 0.07 -- -
fluoranteen mg/kg 1.1 1.1 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.59 0.59 -- -
chryseen mg/kg 0.63 0.63 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.36 0.36 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.56 0.56 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.39 0.39 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.41 0.41 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 4.68 4.68 4.68 * WO 1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.41 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.41 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg 1.8 6.21 -- -
p,p-DDT ug/kg 11 37.9 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 12.8 44.1 44.1 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDD ug/kg 3.4 11.7 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.1 14.1 14.1 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.41 -- -
p,p-DDE ug/kg 59 203 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 59.7 206 206 * IN 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 76.6 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.41 2.41 - 320 1.0
dieldrin ug/kg 1.0 3.45 -- -
endrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.4 8.28 8.28 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.41 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.7 -- -
telodrin ug/kg <1 2.41 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.41 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.41 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.41 2.41 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.41 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.41 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.41 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 4.83 4.83 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem µg/kgds 88.8

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem ug/kg 87.4 301

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 12.1 -- --
fractie C12-C22 mg/kg 7 24.1 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 12 41.4 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 6 20.7 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 69 69 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-003 MM 2 MM 2



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:51)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 3
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 84.1 84.1 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 3.7 3.7 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 18 18 --

METALEN
barium+ mg/kg 180 232 232 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.63 0.8190.819 * WO 0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 8.1 10.4 10.4 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 43 55.2 55.2 * IN 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.10 0.1130.113 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 78 92.5 92.5 * WO 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 23 28.8 28.8 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 140 179 179 * WO 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg 0.01 0.01 -- -
fenantreen mg/kg 0.23 0.23 -- -
antraceen mg/kg 0.05 0.05 -- -
fluoranteen mg/kg 0.62 0.62 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.31 0.31 -- -
chryseen mg/kg 0.32 0.32 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.17 0.17 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.25 0.25 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.17 0.17 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.18 0.18 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.31 2.31 2.31 * WO 1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg 1.2 3.24 3.24 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 52 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 101 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 118 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 138 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 153 ug/kg <1 1.89 -- -
PCB 180 ug/kg <1 1.89 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 13.2 13.2 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg 3.2 8.65 -- -
p,p-DDT ug/kg 25 67.6 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 28.2 76.2 76.2 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 1.89 -- -
p,p-DDD ug/kg 3.8 10.3 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 4.5 12.2 12.2 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 1.89 -- -
p,p-DDE ug/kg 150 405 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 150.7407 407 * IN 100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 183.4 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 1.89 1.89 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 1.89 -- -
endrin ug/kg <1 1.89 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 5.68 5.68 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 1.89 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 1.89 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 1.89 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.89 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 1.89 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.78 3.78 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 1.89 1.89 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 1.89 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 1.89 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 1.89 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 1.89 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 3.78 3.78 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem µg/kgds 195.3

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem ug/kg 194.4525

--
IN, zp

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 9.46 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 9.46 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 7 18.9 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 5 13.5 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 37.8 37.8 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-004 MM 3 MM 3



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:51)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 4
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 82.7 82.7 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 3.2 3.2 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 19 19 --

METALEN
barium+ mg/kg 150 186 186 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.58 0.7590.759 * WO 0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 7.9 9.71 9.71 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 36 45.8 45.8 * WO 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.11 0.1230.123 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 38 44.7 44.7 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 23 27.8 27.8 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 140 175 175 * WO 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.010.007 -- -
fenantreen mg/kg 0.08 0.08 -- -
antraceen mg/kg 0.02 0.02 -- -
fluoranteen mg/kg 0.23 0.23 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.14 0.14 -- -
chryseen mg/kg 0.16 0.16 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.12 0.12 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.09 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.09 0.09 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.0171.02 1.02 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# WO 0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.19 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.19 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 15.3 15.3 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

p,p-DDT
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som DDT (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD

ug/kg <8.8
# 19.2

--
# -

p,p-DDD
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som DDD (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 * WO 20 17010340001.4
o,p-DDE

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

p,p-DDE ug/kg 16 50 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 22.1669.2 69.2 <=AW100 1200 2300 1.4



som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 46.8 -- - 4.2
aldrin ug/kg <8.8# 19.2 19.2 # - 320 1.0
dieldrin

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

endrin
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 18.4857.8 57.8 * IN 15 2007 4000 2.1
isodrin

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 12 -- -
telodrin

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

alpha-HCH ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# IN 1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# IN 2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# WO 3.0 601 1200 1.0
delta-HCH

ug/kg <9.6# 21
--
# --

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 25.2 -- -
heptachloor ug/kg <8.8

# 19.2 19.2 *# IN 0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide

ug/kg <8.8# 19.2
--
# -

trans-heptachloorepoxide
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 * IN 2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <8.8# 19.2 19.2 *# IN 0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <9.6# 21 *# IN 3.0 1.0
endosulfansulfaat

ug/kg <9.6# 21
--
# --

trans-chloordaan
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

cis-chloordaan
ug/kg <8.8# 19.2

--
# -

som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 12.3238.5 38.5 * IN 2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) waterbodem µg/kgds 153.2

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7
factor) landbodem ug/kg 139.2435

--
IN, zp

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 10.9 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 10.9 -- --
fractie C22-C30 mg/kg 9 28.1 -- --
fractie C30-C40 mg/kg 6 18.8 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 43.8 43.8 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-005 MM 4 MM 4



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:51)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 5
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Klasse industrie

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 77.6 77.6 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 2.7 2.7 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 25 25 --

METALEN
barium+ mg/kg 200 200 200 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.57 0.708 0.708 * WO 0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 9.4 9.4 9.4 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 42 47.8 47.8 * WO 40 115 190 5
kwik mg/kg 0.05 0.05210.0521 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 15 16.4 16.4 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg 0.60 0.6 0.6 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 27 27 27 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 190 206 206 * IN 140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.010.007 -- -
fenantreen mg/kg <0.010.007 -- -
antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
chryseen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 52 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 101 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 118 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 138 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 153 ug/kg <1 2.59 -- -
PCB 180 ug/kg <1 2.59 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 18.1 18.1 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg <1 2.59 -- -
p,p-DDT ug/kg <1 2.59 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 2.59 -- -
p,p-DDD ug/kg <1 2.59 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 2.59 -- -
p,p-DDE ug/kg <1 2.59 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 2.59 2.59 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 2.59 -- -
endrin ug/kg <1 2.59 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 7.78 7.78 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 2.59 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 2.59 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 2.59 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.59 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 2.59 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 2.59 2.59 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 2.59 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 2.59 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 2.59 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 2.59 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 5.19 5.19 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem µg/kgds 16.1

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem ug/kg 14.7 54.4

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 13 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 13 -- --
fractie C22-C30 mg/kg <5 13 -- --
fractie C30-C40 mg/kg <5 13 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51.9 51.9 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-006 MM 5 MM 5



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.0.0, toetsingsdatum: 15-08-2017 - 11:51)

Projectcode RM005066
Projectnaam Odijk Jochem Jantzplantsoen
Monsteromschrijving MM 6
Monstersoort Grond (AS3000)
Monster conclusie Altijd toepasbaar

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T I RBK

droge stof % 83.2 83.2 --
gewicht artefacten g <1 --
aard van de artefacten - Geen
organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1 --

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS 12 12 --

METALEN
barium+ mg/kg 80 138 138 -- 920 20
cadmium mg/kg 0.23 0.343 0.343 <=AW0.6 6.8 13 0.2
kobalt mg/kg 7.8 13.1 13.1 <=AW 15 102 190 3
koper mg/kg 13 20 20 <=AW 40 115 190 5
kwik mg/kg <0.050.04330.0433 <=AW0.15 18 36 0.05
lood mg/kg 10 13.3 13.3 <=AW 50 290 530 10
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW1.5 96 190 1.5
nikkel mg/kg 21 33.4 33.4 <=AW 35 68 100 4
zink mg/kg 58 91.2 91.2 <=AW140 430 720 20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kg <0.010.007 -- -
fenantreen mg/kg <0.010.007 -- -
antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.010.007 -- -
chryseen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.010.007 -- -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.010.007 -- -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 0.07 <=AW1.5 21 40 0.35

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW0.00851.0 2 0.001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 101 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 118 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 138 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 153 ug/kg <1 3.5 -- -
PCB 180 ug/kg <1 3.5 -- -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5 <=AW 20 510 1000 4.9

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT ug/kg <1 3.5 -- -
p,p-DDT ug/kg <1 3.5 -- -
som DDT (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW200 950 1700 2.0
o,p-DDD ug/kg <1 3.5 -- -
p,p-DDD ug/kg <1 3.5 -- -
som DDD (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW 20 17010340001.4
o,p-DDE ug/kg <1 3.5 -- -
p,p-DDE ug/kg <1 3.5 -- -
som DDE (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW100 1200 2300 1.4
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) µg/kgds 4.2 -- - 4.2
aldrin ug/kg <1 3.5 3.5 - 320 1.0
dieldrin ug/kg <1 3.5 -- -
endrin ug/kg <1 3.5 -- -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 2.1 10.5 10.5 <=AW 15 2007 4000 2.1



isodrin ug/kg <1 3.5 -- -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) µg/kgds 1.4 -- -
telodrin ug/kg <1 3.5 -- -
alpha-HCH ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW1.0 8500 170001.0
beta-HCH ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW2.0 801 1600 1.0
gamma-HCH ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW3.0 601 1200 1.0
delta-HCH ug/kg <1 3.5 -- --
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds 2.8 -- -
heptachloor ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW0.70 2000 4000 1.0
cis-heptachloorepoxide ug/kg <1 3.5 -- -
trans-heptachloorepoxide ug/kg <1 3.5 -- -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW2.0 2001 4000 1.4
alpha-endosulfan ug/kg <1 3.5 3.5 <=AW0.90 2000 4000 1.0
hexachloorbutadieen ug/kg <1 3.5 <=AW3.0 1.0
endosulfansulfaat ug/kg <1 3.5 -- --
trans-chloordaan ug/kg <1 3.5 -- -
cis-chloordaan ug/kg <1 3.5 -- -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 1.4 7 7 <=AW2.0 2001 4000 1.4
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
waterbodem µg/kgds 16.1

--
-

som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor)
landbodem ug/kg 14.7 73.5

--
<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kg <5 17.5 -- --
fractie C12-C22 mg/kg <5 17.5 -- --
fractie C22-C30 mg/kg <5 17.5 -- --
fractie C30-C40 mg/kg <5 17.5 -- --
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70 <=AW190 2595 5000 35

Monstercode Monsteromschrijving
12596613-007 MM 6 MM 6



Legenda

Verklaring kolommen
AR Resultaat op het analyserapport
BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing

gebruikte waarden.
BC Toetsoordeel
AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)
AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)
AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)
T Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)
I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Verklaring toetsingsoordelen
- Geen toetsoordeel mogelijk
-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+ De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden beoordeeld
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor
landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO Wonen
IN Industrie
,zp Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing
>I Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^ Enkele parameters ontbreken in de som
NT>I Niet toepasbaar > interventiewaarde
NT Niet toepasbaar
* Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
** Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
*** Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)
BT/BC
gem

gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind I

METALEN
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13
kobalt mg/kg 15 35 190 190
koper mg/kg 40 54 190 190
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36
lood mg/kg 50 210 530 530
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190
nikkel mg/kg 35 39 100 100
zink mg/kg 140 200 720 720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

mg/kg 1.5 6.8 40 40

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen ug/kg 8.5 27 1400 2000

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 3400034000
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300
aldrin ug/kg 320
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200
heptachloor ug/kg 0.7 0.7 100 4000
alpha-endosulfan ug/kg 0.9 0.9 100 4000
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000
hexachloorbutadieen ug/kg 3
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

ug/kg 400

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW = Achtergrondwaarden
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I = Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads



 

 

Bijlage VII Voorlopige veiligheidsklasse CROW132/400 

 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: Basisklasse van toepassing

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Jochem Jantzplantsoen Odijk
Werkgever n.v.t.
Monsternummer MM 1
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Basisklasse van toepassing
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.

05-09-2017 11:50, 1/4



Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.80
Lutum 21.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
PAK (som 10) 18.95 0.0
Hexachloorbenzeen 0.0033 0.0
DDT
(Dichloordifenyltrichloorethaan)

0.0756 0.0

Minerale olie 60.0 0.0

05-09-2017 11:50, 2/4



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 18.95
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Hexachloorbenzeen
Concentratie grond 0.0033
Interventiewaarde grond 2.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.56
Maximale waarde wonen (grond) 0.027
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0076
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.5
T&F klasse van toepassing Nee

Stof DDT (Dichloordifenyltrichloorethaan)
Concentratie grond 0.0756
Interventiewaarde grond 1.7
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.476
Maximale waarde wonen (grond) 0.04
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0112
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Minerale olie
Concentratie grond 60.0
Interventiewaarde grond 5000.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 1400.0
Maximale waarde wonen (grond) 190.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 53.2
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 600.0
T&F klasse van toepassing Nee

05-09-2017 11:50, 3/4



Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.

05-09-2017 11:50, 4/4



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: Basisklasse van toepassing

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Jochem Jantzplantsoen Odijk
Werkgever n.v.t.
Monsternummer MM 2
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Basisklasse van toepassing
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.

05-09-2017 11:51, 1/4



Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.90
Lutum 21.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
PAK (som 10) 4.68 0.0
DDT
(Dichloordifenyltrichloorethaan)

0.0766 0.0

05-09-2017 11:51, 2/4



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 4.68
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof DDT (Dichloordifenyltrichloorethaan)
Concentratie grond 0.0766
Interventiewaarde grond 1.7
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.493
Maximale waarde wonen (grond) 0.04
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0116
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing Nee
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: Basisklasse van toepassing

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Jochem Jantzplantsoen Odijk
Werkgever n.v.t.
Monsternummer MM 3
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Basisklasse van toepassing
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 3.70
Lutum 18.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 43.0 0.0
Lood 78.0 0.0
Zink 140.0 0.0
Cadmium 0.63 0.0
PAK (som 10) 2.31 0.0
DDT
(Dichloordifenyltrichloorethaan)

0.1834 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 43.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 147.8833
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 42.03
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Lood
Concentratie grond 78.0
Interventiewaarde grond 530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 447.0706
Maximale waarde wonen (grond) 210.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 177.1412
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Zink
Concentratie grond 140.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 563.4
Maximale waarde wonen (grond) 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 156.5
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Cadmium
Concentratie grond 0.63
Interventiewaarde grond 13.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 11.18
Maximale waarde wonen (grond) 1.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 1.032
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 6.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 2.31
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
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Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof DDT (Dichloordifenyltrichloorethaan)
Concentratie grond 0.1834
Interventiewaarde grond 1.7
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.629
Maximale waarde wonen (grond) 0.04
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0148
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing Nee
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: Basisklasse van toepassing

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Jochem Jantzplantsoen Odijk
Werkgever n.v.t.
Monsternummer MM 4
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Basisklasse van toepassing
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 3.20
Lutum 19.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 36.0 0.0
Zink 140.0 0.0
Cadmium 0.58 0.0
DDT
(Dichloordifenyltrichloorethaan)

0.0468 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 36.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 149.4667
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 42.48
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Zink
Concentratie grond 140.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 574.9714
Maximale waarde wonen (grond) 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 159.7143
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Cadmium
Concentratie grond 0.58
Interventiewaarde grond 13.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 11.44
Maximale waarde wonen (grond) 1.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 1.056
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 6.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof DDT (Dichloordifenyltrichloorethaan)
Concentratie grond 0.0468
Interventiewaarde grond 1.7
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.544
Maximale waarde wonen (grond) 0.04
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.0128
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater Geen interventiewaarde vastgesteld
T&F klasse van toepassing Nee
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: Basisklasse van toepassing

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Jochem Jantzplantsoen Odijk
Werkgever n.v.t.
Monsternummer MM 5
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Basisklasse van toepassing
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.70
Lutum 25.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 42.0 0.0
Zink 190.0 0.0
Cadmium 0.57 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 42.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 166.8833
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 47.43
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Zink
Concentratie grond 190.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 663.6857
Maximale waarde wonen (grond) 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 184.3571
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Cadmium
Concentratie grond 0.57
Interventiewaarde grond 13.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 13.0
Maximale waarde wonen (grond) 1.2
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 1.2
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 6.0
T&F klasse van toepassing Nee
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: Basisklasse van toepassing

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Jochem Jantzplantsoen Odijk
Werkgever n.v.t.
Monsternummer 19-3
Veiligheidskundige n.v.t.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Basisklasse van toepassing
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.90
Lutum 16.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 32.0 0.0
Zink 160.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 32.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 139.0167
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 39.51
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof Zink
Concentratie grond 160.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 526.3714
Maximale waarde wonen (grond) 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 146.2143
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Nee
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Maatregelen Veiligheidsklasse T

Veiligheidsklasse Basisklasse
V&G-plan
Controle/bepaling en vaststelling
veiligheids-klassen, bepaling
maatregelen en goedkeuring V&G-plan

HVK:

V&G-plan aanvullen met:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen en concentraties
- Grenswaarden stoffen en bijzonderheden
- Risico's stoffen en bijbehorende R&S-zinnen
- Arbeids- en rusttijden verontreinigde zone
- Voorzieningen materieel
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Afzetten/zonering verontreinigde zone en bebording
- Onderhoud/inspectie/reparatie materieel

Logboek
Bijhouden logboek DLP
Deskundigheid
Continu begeleiding DLP
Overige deskundigheid DLP
Voorlichting & instructie
Startwerkinstructie over:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen
- Arbeidshygiënische risico's
- Zonering en veiligheidsvoorzieningen
- PBM
- Meetapparatuur
- Acties calamiteiten

DLP

Filteroverdrukinstallaties Geen eisen
Gezondheidskundige zorg
Medische keuring conform Protocol
"Arbeidsgezondheidskundig
onderzoek"

Geen eisen

Verbod in verontreinigde zone Personen jonger dan 18 jaar.
Personen die niet beschikken over een geldige Medische
geschiktheidsverklaring
Zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatieperiode
Eten, drinken en roken

Luchtkwaliteitsmetingen
Asbest = 3T
Niet vluchtige stoffen Alleen meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Meetstrategie als bij vluchtige stoffen 1T.
Totaal koolwaterstofmeters zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke
gasdetectie.

Vluchtige stoffen Geen eisen
Stofspecifiek Geen eisen
Personal sampling Geen eisen
Brand/Explosiegevaar Geen eisen
Natuurlijke gassen in slib HS en
methaan (CH)

Geen eisen

Koolmonoxide (CO)
Besloten ruimten Meten voor aanvang werkzaamheden en continu tijdens

toegang. Ex/Ox/Tox-meter.
Stof- en aerosolvorming Geen eisen
Arbeidshygiënische voorzieningen
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Middelen voor basishygiëne, de mogelijkheid schoonmaak
handen (water en zeep of schoonmakendoekjes)
Schaftruimte, toilet en was- of schoonmaak-gelegenheid
(buiten grens schone/ verontreinigde zone).
Spoelbak laarzen grens verontreinigde/schone zone.

Wasstraat/borstelplaats of waadgoot
wegtransport

Geen eisen

Materieel
Roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden.
Ramen en deuren gesloten houden.

Transportmaterieel
Uitstappen binnen verontreinigde zone verboden
Ramen en deuren gesloten houden.
Roken, eten en drinken in cabines verboden.

Geleidebiljet Geen eisen
Filters voor materieel Bij transportmaterieel is het gebruik van

filteroverdruksysteem en filters van toepassing bij een
veiligheidsklasse van 3T

Transportmiddelen Lossen/laden buiten verontreinigde zone
Voorkoming stofvorming/Schoonmaken
materieel en gereedschap

Terrein bevochtigen

PBM's
PBM-pakket Licht: All stoffen

- Overall van dicht geweven katoen voor meervoudig
gebruik of wegwerp, (CE categorie 3, type 5 of 6), goede
afsluiting en overslag, elastische afsluitingen mouwen en
pijpen, geen doorsteken/zakken.
- Werkhandschoenen: tricot handschonen nitril gecoat,
ventilerende rug, elastische manchet ten minste 7 cm,
beschermingsniveau mechanische 4,2,2, (EN 388)
- Chemische resistente laars, mechanische bescherming
klasse S5 (EN 345).

Bij voorkeur een lichte kleur.

- Wegwerpsokken
- Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of
stoten hoofd (EN 397)
- Gehoorbescherming bij geluidsniveaus van 85 dB(A).

- Schoonmaak werkzaamheden - Waterdichte (sanerings)overall (meervoudig gebruik of
wegwerp)
- Gelaatscherm wanneer men tijdens het werken door
spatten direct in aanraking kan komen met natte
verontreinigde (water)bodem.

- Werkzaamheden met open vuur - Brandvertragende overall
- Chemisch resistente laars van natuurrubber

Voor alle PBM-pakketten Altijd voldoende schone PBM.
Gebruikte PBM moeten in de vuile ruimte blijven.
Wegwerpmiddelen als gevaarlijk afval afvoeren.
Saneringsoveralls meervoudig gebruik moeten minimaal
wekelijks door de werkgever worden gewassen.
Verboden om gebruikte PBM mee naar huis te nemen.

Maatregelen
Maatregelen om emissies van vluchtige
stoffen te verkleinen

Wachten op betere weersomstandigheden (lagere
temperatuur en wind)
Gedwongen ventilatie toepassen bij emissiefront
In situ bemonsteren en direct afvoeren
Graaffront klein houden en direct na ontgraven afdekken

Immobiele verontreiniging Nat maken/houden of afdekken
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Mobiele verontreiniging Depot op folie plaatsen en afdekken
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Maatregelen Veiligheidsklasse F

Geen brandbaarheidsklasse
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Inleiding 

Woningcorporatie Portaal is voornemens om de woningen aan de Jochem 

Janszplantsoen en Singel in Odijk te slopen en op hetzelfde terrein nieuwbouw te 

realiseren. 

 

Bij een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling is het vanuit natuurwetgeving van belang 

om na te gaan of er door de werkzaamheden negatieve effecten op beschermde 

natuurwaarden optreden. Dit betreft beschermde soorten (Flora- en faunawet) en 

beschermde gebieden (gebieden beschermd onder de Natuurbeschermingswet en 

gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Nederland). Per 1 januari 2017 treedt 

voor zover nu bekend de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze vervangt de 

huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet. Ten aanzien van 

beschermde gebieden verandert er weinig. In het kader van de nieuwe Wet 

natuurbescherming zijn er wel wijzigingen in de lijst van beschermde soorten. Een 

aantal soorten is straks niet meer beschermd, en er zijn nieuwe soorten die wel zijn 

beschermd onder de Wet natuurbescherming en niet onder de Flora- en faunawet. In de 

rapportage wordt al een voorschot gegeven op de soorten die nu niet onder de Flora- en 

faunawet vallen en straks wel onder de nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze soorten 

zijn tijdens het oriënterend veldbezoek meegenomen in de beoordeling. Dit zijn met 

name planten en ongewervelden. 

 

Voor uitleg over het wettelijke kader wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Het doel van de voorliggende quick scan is toetsing van de voorgenomen ingreep aan 

het wettelijk kader ten aanzien van natuur. Voorliggende rapportage betreft een quick 

scan waarmee een goede eerste indruk over de natuurwaarden in het onderzoeksgebied 

wordt verkregen. Na afronding van de quick scan is duidelijkheid verkregen over 

eventuele vervolgstappen: is er aanvullend veldonderzoek nodig en is het nodig om een 

ontheffing of vergunning aan te vragen. Indien nodig wordt aangegeven welke 

maatregelen kunnen worden genomen om overtreding van verbodsbepalingen te 

voorkomen of te verzachten (mitigerende maatregelen).  

 

De natuurtoets behandeld de volgende vragen:  

 Komen ter plaatse en in de omgeving van de geplande werkzaamheden 

beschermde soorten voor?  

 Wat is het effect van het project op de beschermde soorten?  

 Bevinden zich in de omgeving van de geplande werkzaamheden beschermde 

gebieden?  

 Wat is het effect van het project op de beschermde gebieden?  

 Is er eventueel aanvullend onderzoek nodig?  

 Is er een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig?  

 Is er een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig?  

 Is er toestemming nodig voor werken in NNN-gebied?  

 

1.1 Aanleiding 

1.2 Wettelijk kader 

1.3 Doel  
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2 Methode 

Voor de quick scan ecologie zijn de volgende werkzaamheden verricht: 

 

 Beschrijving locatie en voorgenomen activiteiten (hfdst 3); 

 Beschrijving nabijgelegen beschermde gebieden en effectbepaling van de 

voorgenomen ingreep op deze gebieden (hfdst 4); 

 Bureaustudie, oriënterend veldbezoek, effectbepaling en vaststellen vervolgstappen 

ten aanzien van beschermde soorten. Deze stappen zijn per soortgroep doorlopen 

(hfdst 5); 

 Opstellen conclusies (hfdst 6). 

 

Hieronder wordt de gehanteerde methode voor de beschermde gebieden en beschermde 

soorten besproken: 

 

In GIS is de ligging van het plangebied geprojecteerd op locaties van beschermde 

gebieden (Natura 2000, beschermde natuurmonumenten en NNN). Voor de 

effectbepaling is naast ruimtebeslag op beschermd gebied, ook gekeken naar mogelijke 

indirecte effecten. Dit betreft de ‘externe werking’ van het project. Dit is van 

toepassing op Natura 2000 gebieden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar een 

eventuele (tijdelijke) toename van geluid waardoor effecten op naastgelegen 

beschermd gebied optreden. Op basis van de effectbepaling is aangegeven welke 

vervolgstappen nodig zijn. Hierbij wordt gedacht aan nader onderzoek, het aanvragen 

van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet of het doorlopen van 

de ‘nee-tenzij procedure’ voor NNN gebied. 
 

Bureaustudie 

Er is een inventarisatie gedaan naar bestaande verspreidingsgegevens van beschermde 

soorten.  Hierbij zijn diverse verspreidingsatlassen en internetbronnen geraadpleegd. 

Als uitgangspunt hierbij is aangehouden dat wordt gekeken naar de aanwezigheid van 

beschermde soorten binnen het uurhok (5 x 5 km) van de projectlocatie, en naar 

aangrenzende uurhokken. Ook is er voor de bureaustudie een ruimer gebied 

beschouwd.  

Oriënterend veldbezoek 

Er is op 11 oktober 2016 door een ervaren veldecoloog een bezoek aan het plangebied 

gebracht. Hierbij is middels visuele inspectie gekeken naar de mogelijke aanwezigheid 

van beschermde planten en (sporen van) beschermde dieren op en rond het plangebied.  

 

Ten behoeve van voorliggend project is er behalve naar beschermde soorten volgens de 

huidige Flora- en faunawet tijdens het veldbezoek ook gekeken naar nieuwe 

beschermde soorten die zijn opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming 

(verwachte ingangsdatum 1 januari 2017). 

 

De inspectie vond plaats zonder gebruik van hulpmiddelen (zoals boomcamera, 

batdetector, vallen).  

 

Op 8 november 2016 is aanvullend onderzoek uitgevoerd om de geschiktheid van de 

woningen als verblijfplaats voor vleermuizen beter te kunnen beoordelen. Hiertoe zijn 

2.1 Beschermde gebieden 
 

2.2 Beschermde soorten 



 

D81-GVR-KA-1601835 / Proj.nr. RM003916 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 16 november 2016 

/ Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen: Omgeving en Conditionering 

 

5/26 

de ruimten achter de betimmering van de daken met een endoscoop geïnspecteerd. 

Effectbepaling beschermde soorten 

Op basis van de gegevens uit de bureaustudie en het oriënterende veldbezoek heeft een 

beoordeling plaatsgevonden van de effecten van de voorgenomen ingreep op de 

beschermde natuurwaarden in (de omgeving van) het plangebied. 

Vervolgstappen 

Op basis van de effectbepaling zijn de vervolgstappen vastgesteld. Hierbij is per 

soortgroep aangegeven of er een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is 

benodigd. Indien nodig wordt aangegeven of er eerst nog aanvullend veldonderzoek 

moet worden uitgevoerd. Indien nodig wordt aangegeven welke maatregelen kunnen 

worden genomen om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen of te 

verzachten (mitigerende maatregelen). 
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3 Locatie en activiteiten 

Het plangebied ligt in Odijk. Het betreft de woningen aan de Jochem Janszplantsoen en 

Singel. 

 

Het plangebied is globaal weergegeven in onderstaand figuur 1. 

 

De te slopen woningen zijn verdeeld over zes huizenblokken tussen de Jochem 

Janszplantsoen en de Singel. Het zijn éénlaags woningen met platte daken. Er zijn geen 

voortuinen aanwezig. 

In de achtertuinen staan bomen en is beplanting aanwezig. Ook is er openbaar groen 

aanwezig in de vorm van gazon, vaste planten, heesters en bomen. Er zijn geen 

watergangen in het plangebied aanwezig. Foto 1 tot en met 3 geven een impressie van 

het gebied. 

 

 
Figuur 1: Aanduiding plangebied (paarse lijn)  

 

 
Foto 1: impressie van de woningen aan de Jochem Janszplantsoen (kijkrichting 

zuidoost) 

 

3.1 Locatie 
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Foto 2: impressie van het aanwezige groen aan de Jochem Janszplantsoen 

(kijkrichting noordwest) 

 

 
Foto 3: impressie van het plangebied (kijkrichting noordwest) 

 

 

 

 

De woningen worden gesloopt. Hiervoor komt nieuwbouw in de plaats. De aanwezige 

bomen en het groen zullen worden verwijderd.   

Er worden geen watergangen gedempt.  

3.2 Activiteiten 
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4 Beschermde gebieden 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden 

nabij het plangebied. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke effecten van de 

voorgenomen ingreep op deze gebieden. 

 

In figuur 2 is de ligging van de beschermde gebieden in de omgeving van het 

plangebied weergegeven. 

 

Op een afstand van 850 meter bevind zich het Beschermd Natuurmonument ‘Raaphof’. 

 

Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebied ‘Kolland en Overlangbroek’ bevindt zich op een afstand van hemelsbreed 

ongeveer 11 kilometer. 

 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het 

dichtstbijzijnde gebied dat onderdeel uitmaakt van het NNN bevindt zich op een 

afstand van hemelsbreed ongeveer 0,5 kilometer. 

 

 
Figuur 2: Beschermd Natuurmonument ‘Raaphof’ (paars) en NNN (groen) nabij het 

plangebied (rode lijnen) 

 

Natura 2000-gebieden 

Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000- gebied ‘Kolland en Overlangbroek’ bevindt zich op een afstand van 

hemelsbreed ongeveer 11 kilometer. Op een afstand van 850 meter bevind zich het 

Beschermd Natuurmonument ‘Raaphof’. 

Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tussen het plangebied en het 

Natura 2000-gebied en het Beschermd Natuurmonument zijn negatieve effecten op 

deze natuurgebieden uitgesloten.  

 

Er is geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet benodigd. 

4.1 Aanwezigheid 
beschermde gebieden 

4.2 Effecten op 
beschermde dieren 
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Natuurnetwerk Nederland (voorheen: ecologische hoofdstructuur) 

Er is geen ruimtebeslag op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de aard van 

de werkzaamheden, de afstand tussen het plangebied en de NNN en de tussenliggende 

bebouwing worden indirecte negatieve effecten (zoals licht, geluid, trillingen) op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN gebied eveneens uitgesloten. 
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5 Beschermde soorten 

In dit hoofdstuk wordt per soortgroep aangegeven welke beschermde soorten er op 

basis van de bureaustudie en het oriënterend veldbezoek in en nabij het plangebied 

worden verwacht. Vervolgens wordt per soortgroep ingegaan op mogelijke effecten die 

door de werkzaamheden op kunnen optreden. Tot slot wordt per soortgroep 

aangegeven welke vervolgstappen er nodig zijn (zoals maatregelen, nader onderzoek of 

aanvraag ontheffing). Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van de soorten waar 

binnen het plangebied rekening mee moet worden gehouden. 

 

Resultaten bureaustudie 

In de onderstaande tabel zijn de strenger beschermde soorten (tabel 2 en/of 3 van de 

Flora- en faunawet) weergegeven waarvan waarnemingen in de omgeving van het 

plangebied bekend zijn.  

 

Tabel 1: Strenger beschermde plantensoorten (tabel 2/3 van de Flora- en faunawet) 

die in de omgeving van het plangebied voorkomen (bron: www.telmee.nl).  
Tabel 

FF-Wet 

Soort 

2 Veldsalie 

2 Gele helmbloem 

2 Tongvaren  

2  Grote keverorchis 

2 Daslook  

2 Rietorchis  

2 Prachtklokje  

Resultaten veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn alleen tuinplanten en soorten van voedselrijke biotopen 

aangetroffen.Er zijn geen muurbewonende planten aangetroffen. Het biotoop in het 

plangebied is te typeren als bebouwing(muren), gazon, stoepen en achtertuinen. Op 

basis van het aanwezige biotoop worden geen licht en/of streng beschermde soorten 

planten (tabel 2/3 van de Flora- en faunawet) of soorten planten opgenomen in de 

nieuwe Wet natuurbescherming in het plangebied verwacht. 

Effectbespreking 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen licht en/of streng beschermde planten (tabel 2/3 van 

de Flora- en faunawet en nieuwe Wet natuurbescherming) aangetroffen. Deze worden 

op basis van het aanwezige biotoop ook niet verwacht. Negatieve effecten op 

beschermde plantensoorten  worden uitgesloten. 

Vervolgstappen 

Er zijn voor planten geen vervolgstappen nodig. 

 

Resultaten bureaustudie 

In de omgeving van het plangebied komen 64-84 broedvogelsoorten voor waarvan  

5-7 soorten zijn opgenomen op de Rode lijst (SOVON, 2002). 

5.1 Planten 

5.2 Vogels 
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Resultaten veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn alleen algemene soorten als roodborst, heggenmus en 

pimpelmees aangetroffen in (de directe omgeving van) het plangebied.  

 

Jaarrond beschermde nesten 

Binnen het plangebied zijn geen bomen of gebouwen aanwezig die geschikt zijn als 

nestplaats voor vogels met jaarrond beschermde nesten. De daken zijn ongeschikt als 

nestgelegenheid voor soorten als huismus en gierzwaluw. De daken zijn namelijk plat 

en laag en bieden geen openingen voor nestgelegenheid.  

 

Broedvogels algemeen (geen jaarrond beschermde nesten) 

Binnen het plangebied is beplanting aanwezig die geschikt is als broedbiotoop voor 

diverse algemene broedvogels. Mogelijk zijn er aan de gevels aan de achterkant van de 

woning ook nestkasten aanwezig die gebruikt kunnen worden door algemene 

broedvogels.  

Effectbespreking 

Jaarrond beschermde nesten 

Binnen het plangebied zijn geen bomen of gebouwen aanwezig die geschikt zijn als 

nestplaats voor vogels met jaarrond beschermde nesten. Er worden daarom geen 

negatieve effecten door de voorgenomen werkzaamheden op jaarrond beschermde 

nesten verwacht.  

 

Broedvogels algemeen (geen jaarrond beschermde nesten) 

Binnen het plangebied zijn bomen, struiken en tuinenbeplanting aanwezig die geschikt 

zijn als broedbiotoop voor diverse broedvogels. Ook zijn er mogelijk nestkasten aan de 

gevels van de woningen aanwezig. Indien er tijdens de broedperiode wordt gesloopt 

kunnen hierdoor broedende vogels worden verstoord. Dit is in strijd met de Flora- en 

faunawet.  

Vervolgstappen 

Algemene broedvogels 

Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden waarbij 

bomen, struiken en nestkasten worden verwijderd, buiten het broedseizoen te worden 

uitgevoerd. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, moet door een ter 

zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen bomen, struiken en 

nestkasten broedende vogels aanwezig zijn. Indien effecten op broedende vogels niet 

kunnen worden uitgesloten mag er niet gewerkt worden.  

 

Resultaten bureaustudie 

In de onderstaande tabel zijn de strenger beschermde soorten grondgebonden 

zoogdieren (tabel 2 en/of 3 van de Flora- en faunawet) weergegeven waarvan 

waarnemingen in de omgeving van het plangebied bekend zijn.  

 

Tabel 2: Strenger beschermde grondgebonden zoogdieren (tabel 2/3 van de Flora- en 

faunawet) die in de omgeving van het plangebied voorkomen (bron: www.telmee.nl).  
Tabel 

FF-Wet 

Soort 

3 Das 

2 Eekhoorn 

5.3  Grondgebonden 
zoogdieren 
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Resultaten veldbezoek 

Er zijn geen (sporen van) streng beschermde grondgebonden zoogdieren (Flora- en 

faunawet en de nieuwe Wet natuurbescherming) aangetroffen. Gezien verspreiding en 

het aanwezige biotoop worden licht en/of streng beschermde soorten grondgebonden 

zoogdieren  niet in het plangebied verwacht. 

 

Wel worden er algemeen beschermde soorten grondgebonden zoogdieren (tabel 1 van 

de Flora- en faunawet) in het plangebied verwacht, zoals egel en huisspitsmuis.  

Effectbespreking 

Het plangebied is geschikt voor algemene soorten grondgebonden zoogdieren (tabel 1 

van de Flora- en faunawet en Wet natuurbescherming), zoals de egel en huisspitsmuis. 

Deze dieren kunnen door de werkzaamheden worden verstoord. 

Vervolgstappen 

Voor algemene soorten als egel en huisspitsmuis geldt een vrijstelling bij ruimtelijke 

projecten onder de Flora- en faunawet. Wel moet rekening worden gehouden met de 

zorgplicht (artikel 2). Dit kan bijvoorbeeld door de werkzaamheden waarbij vegetatie 

wordt verwijderd vanaf één kant uit te voeren zodat aanwezige dieren in de 

gelegenheid zijn om te vluchten. 

 

De egel en de huisspitsmuis zijn eveneens opgenomen in de nieuwe Wet 

natuurbescherming, namelijk op de lijst ‘overige soorten’. Provincies en het ministerie 

van EZ kunnen middels een Verordening deze soorten voorzien van een vrijstelling. 

Indien er geen vrijstelling is opgenomen, is voor deze soorten per 1 januari 2017 een 

vergunning nodig voor aantasting van verblijfplaatsen. De voorgenomen 

werkzaamheden in Odijk vallen onder het bevoegd gezag van de provincie Utrecht. 

Deze provincie heeft nog geen (concept) Verordening gepubliceerd. Indien algemene 

soorten als egel en huisspitsmuis niet worden vrijgesteld door de provincie Utrecht, 

kan het zijn dat voor aantasting van de verblijfplaats van de egel en huisspitsmuis een 

vergunning in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming nodig is. De 

ingangsdatum van de nieuwe Wet Natuurbescherming is 1 januari 2017. De 

verwachting is dat de beschermingsstatus voor deze (overige) soorten dan bekend zal 

zijn. Hiervoor zal nog moeten worden bekeken wat de vervolgstappen zullen zijn. 

 

 

Resultaten bureaustudie 

In de onderstaande tabel zijn de soorten vleermuizen weergegeven waarvan 

waarnemingen in de omgeving van het plangebied bekend zijn. Alle vleermuizen zijn 

opgenomen in tabel 3 van de Flora- en faunawet. 

 

Tabel 3: Strenger beschermde vleermuizen die in de omgeving van het plangebied 

voorkomen (bron: www.telmee.nl).  
Tabel 

FF-Wet 

Soort 

3 Gewone dwergvleermuis 

3 Gewone grootvleermuis 

5.4 Vleermuizen 
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Tabel 

FF-Wet 

Soort 

3 Kleine dwergvleermuis 

3 Ruige dwergvleermuis 

3 Laatvlieger  

3 Vale vleermuis  

3 Rosse vleermuis 

3 Watervleermuis 

3 Baardvleermuis 

3 Franjestaart  

Resultaten veldbezoek 

Vliegroutes en foerageergebied 

In het plangebied zijn geen rechtlijnige elementen aanwezig die geschikt zijn als 

(cruciale) vliegroutes.  

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Dit geldt vooral voor 

de tuinen en het openbaar groen binnen het plangebied.  

 

Verblijfplaatsen 

De woningen zijn potentiële verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. De 

vleermuizen kunnen via de openingen bij de regenbuizen achter de boeiboorden komen 

(zie foto 4). Tijdens de endoscoopinspectie van 8 november 2016 is vastgesteld dat de 

ruimten achter de dakbetimmering daadwerkelijk geschikt zijn als verblijfplaats voor 

vleermuizen. De woningen kunnen door vleermuizen worden gebruikt als kraam-, 

zomer-, en paarverblijf.  Aangezien er geen toegankelijke spouwruimten aanwezig zijn 

en de isolatie binnen de dakbetimmering onvoldoende is om deze ruimte vorstvrij te 

houden zijn de woningen niet geschikt als winterverblijf voor vleermuizen. 

 

 
Foto 4: openingen bij de regenbuizen bieden mogelijk toegang tot de ruimte achter de 

boeiboorden. 

 

Er zijn in het plangebied geen bomen aanwezig met holten die een functie kunnen 

hebben als verblijfplaats voor vleermuizen.  
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Effectbespreking 

Vliegroutes en foerageergebied 

In het plangebied zijn geen cruciale vliegroutes aanwezig.  

 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Dit geldt vooral voor 

de tuinen en het openbaar groen binnen het plangebied. Dit zijn geen cruciale 

foerageergebieden. Er is in de directe omgeving voldoende alternatief foerageergebied 

in de vorm van achtertuinen en openbaar groen voorhanden.  

 

Negatieve effecten op foerageergebieden in de directe omgeving kunnen optreden door 

verstoring door verlichting tijdens de werkzaamheden.  

 

Verblijfplaatsen 

Er zijn geen bomen met holten aanwezig die als verblijfplaats kunnen worden gebruikt.  

In de woningen zijn wel potentiële verblijfplaatsen aanwezig. De openingen bij de 

regenbuizen bieden toegang tot de ruimte achter de boeiboorden.  

De sloopwerkzaamheden kunnen deze potentiële verblijfplaatsen aantasten. Dit is in 

strijd met de Flora- en faunawet. Negatieve effecten op verblijfplaatsen van 

vleermuizen kunnen niet uitgesloten worden. 

 

Vervolgstappen 

De bebouwing dient nader te worden onderzocht op gebruik door vleermuizen. Dit 

omdat de openingen bij de regenbuizen toegang bieden tot de ruimte achter de 

boeiboorden. 

 

Het onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen bestaat uit 4 veldbezoeken met 

gebruikmaking van een batdetector, waarvan 2 in de periode 1 juni-15 juli en 2 

bezoeken in de periode 15 augustus-15 september. 

 

Mogelijk indirecte effecten door verstoring door licht op foerageergebieden in de 

directe omgeving kunnen voorkomen worden door in de periode april tot en met 

november tussen zonsopgang en zonsondergang te werken. Indien toch gebruik moet 

worden gemaakt van kunstmatige verlichting, dient deze uitsluitend op de 

werkzaamheden worden gericht waarbij verlichting van aanliggende bebouwing, 

opgaande beplanting, de watergangen en bomen wordt voorkomen.  

 

Resultaten bureaustudie 

In de onderstaande tabel zijn de strenger beschermde reptielen weergegeven (tabel 2 

en/of 3 van de Flora- en faunawet) waarvan waarnemingen in de omgeving van het 

plangebied bekend zijn.  

 

Tabel 4: Strenger beschermde reptielen die in de omgeving van het plangebied 

voorkomen (bron: www.telmee.nl).  
Tabel 

FF-Wet 

Soort 

3 Hazelworm 

3 Ringslang 

5.5 Reptielen 
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Resultaten veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen licht en/of streng beschermde soorten reptielen 

aangetroffen. Op basis van het aanwezige biotoop worden er geen beschermde 

reptielen binnen het plangebied verwacht. 

Effectbespreking en vervolgstappen 

Er worden geen negatieve effecten op beschermde reptielen verwacht. Er zijn geen 

vervolgstappen benodigd. 

 

 

Resultaten bureaustudie 

In de onderstaande tabel zijn de strenger beschermde soorten amfibieën weergegeven 

(tabel 2 en/of 3 van de Flora- en faunawet) waarvan waarnemingen in de omgeving van 

het plangebied bekend zijn.  

 

Tabel 5: Strenger beschermde amfibieën die in de omgeving van het plangebied 

voorkomen (bron: www.telmee.nl).  
Tabel 

FF-Wet 

Soort 

3 Kamsalamander 

3 Heikikker 

3 Poelkikker  

3 Vroedmeesterpad 

Resultaten veldbezoek 

Binnen het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. Mogelijk zijn er in de tuinen 

vijvers aanwezig die geschikt zijn voor algemene amfibie soorten zoals de bruine 

kikker en de gewone pad (tabel 1 van de Flora- en faunawet en opgenomen onder 

‘overige soorten’ binnen de nieuwe Wet natuurbescherming).  

Effectbespreking 

Indien er tuinvijvers worden gedempt, worden mogelijk algemene soorten als bruine 

kikker en gewone pad verstoord.  

 

 

Vervolgstappen 

Voor algemene soorten als bruine kikker en gewone pad geldt een algemene 

vrijstelling onder de Flora- en faunawet. Er hoeft geen ontheffing te worden 

aangevraagd. Wel moet rekening worden gehouden met de zorgplicht (artikel 2). Dit 

kan bijvoorbeeld door de werkzaamheden waarbij vijvers worden gedempt buiten de 

gevoelige voortplantingsperiode en periode van winterrust uit te voeren.  

 

De bruine kikker en de gewone pad zijn naast in de tabel 1 van de Flora- en Faunawet 

ook opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming, namelijk op de lijst ‘overige 

soorten’. Provincies en het ministerie van EZ kunnen middels een Verordening deze 

soorten voorzien van een vrijstelling. Indien er geen vrijstelling is opgenomen, is voor 

deze soorten per 1 januari 2017 een vergunning nodig voor aantasting van 

verblijfplaatsen. De voorgenomen werkzaamheden in Odijk vallen onder het 

5.6 Amfibieën  
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bevoegd gezag van de provincie Utrecht. Deze provincie heeft nog geen (concept) 

Verordening gepubliceerd. Indien algemene soorten als bruine kikker en gewone pad 

niet worden vrijgesteld door de provincie Utrecht, kan het zijn dat voor dempen van de 

vijvers een vergunning in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming nodig is. 

De ingangsdatum van de nieuwe Wet Natuurbescherming is 1 januari 2017. De 

verwachting is dat de beschermingsstatus voor deze (overige) soorten dan bekend zal 

zijn. Hiervoor zal nog moeten worden bekeken wat de vervolgstappen zullen zijn. 

 

 

Resultaten bureaustudie en effectbespreking 

Er bevinden zich geen openbare wateren in het plangebied. Er vinden geen 

werkzaamheden plaats aan de aangrenzende watergangen. Negatieve effecten op 

beschermde vissen zijn uitgesloten.  

Vervolgstappen 

Er zijn voor beschermde vissen geen vervolgstappen benodigd. 

 

Resultaten bureaustudie 

In de onderstaande tabel zijn de strenger beschermde soorten ongewervelden 

weergegeven (tabel 2 en/of 3 van de Flora- en faunawet) waarvan waarnemingen in de 

omgeving van het plangebied bekend zijn.  

 

Tabel 7: Strenger beschermde ongewervelden die in de omgeving van het plangebied 

voorkomen (bron: www.telmee.nl).  
Tabel 

FF-Wet 

Soort 

3 Keizersmantel 

 

Keizersmantel 

Het biotoop van de keizersmantel wordt gevormd door bosranden, kapvlakten en brede 

bospaden met kruidenrijke zomen, waar een hoge dichtheid viooltjes aanwezig is en 

een bloemrijke ruigte met geschikte nectarplanten (www.vlindernet.nl). 

Resultaten veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek zijn geen licht en/of streng beschermde soorten ongewervelden 

(tabel 2/3 van de Flora- en faunawet) aangetroffen. Dit was ook niet de verwachting 

gezien het tijdstip in het jaar. Er is geen geschikt biotoop binnen het plangebied 

aanwezig voor beschermde ongewervelden. Het voorkomen beschermde 

ongewervelden wordt op basis van biotoop en verspreidinggegevens onwaarschijnlijk 

geacht. 

Effectbespreking 

Negatieve effecten op licht en/of streng beschermde soorten ongewervelden (tabel 2/3 

van de Flora- en faunawet) worden niet verwacht. 

Vervolgstappen 

Er zijn voor beschermde ongewervelden geen vervolgstappen benodigd. 

  

5.7 Vissen 

5.8 Ongewervelden 



 

D81-GVR-KA-1601835 / Proj.nr. RM003916 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 16 november 2016 

/ Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen: Omgeving en Conditionering 

 

17/26 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beschermde soorten waarmee op 

de planlocatie rekening moet worden gehouden. Dit is gebaseerd op bestaande 

gegevens en het veldbezoek.  

 

Tabel 8: Beschermde soorten die binnen de planlocatie worden verwacht op basis van 

bestaande gegevens en het veldbezoek. WN= nieuwe Wet natuurbescherming. 

 

 

Uit de volgende soortgroepen zijn geen beschermde soorten aangetroffen of te 

verwachten: 

 Planten 

 Reptielen  

 Vissen 

 Ongewervelden 

 

5.9 Samenvatting 

   Tabel 1 

algemene 

soorten  

Tabel 2  

Licht 

beschermde 

soorten  

Tabel 3  

Streng 

beschermde 

soorten  

Vogels Wet 

WN 

Vogels Broedvogels algemeen    X X 

Grondgebonden 

zoogdieren 

Egel, huisspitsmuis X    X 

Vleermuizen Diverse soorten, 

verblijfplaats 

  X  X 

Amfibieën  Gewone pad, bruine 

kikker 

X    X 



 

D81-GVR-KA-1601835 / Proj.nr. RM003916 / Vrijgegeven / Versie 2.0 / 16 november 2016 

/ Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen: Omgeving en Conditionering 

 

18/26 

6 Conclusies 

In onderstaande paragrafen worden de conclusies en aanbevelingen uit de quickscan 

besproken.  

 

Natura 2000-gebieden 

Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000- gebied ‘Kolland en Overlangbroek’ bevindt zich op een afstand van 

hemelsbreed ongeveer 11 kilometer. 

Op een afstand van 850 meter bevind zich het Beschermd Natuurmonument ‘Raaphof’. 

Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tussen het plangebied en het 

Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument zijn negatieve effecten op de 

natuurgebieden uitgesloten.  

Natuurnetwerk Nederland (voorheen: ecologische hoofdstructuur) 

Er is geen ruimtebeslag op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gezien de aard van 

de werkzaamheden, de afstand tussen het plangebied en de NNN en de tussenliggende 

bebouwing worden indirecte negatieve effecten (zoals licht, geluid, trillingen) 

eveneens uitgesloten. 

Vervolgstappen 

Er is geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet benodigd. Ook is 

geen toestemming nodig voor werken in NNN gebied. 

 

Aanvullend onderzoek  

Potentiële verblijfplaatsen vleermuizen 

Op basis van de conclusies uit de quick scan is er nader onderzoek nodig naar de 

aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de woningen.  

Het nader onderzoek naar vleermuizen wordt uitgevoerd met behulp van een 

batdetector. Het onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen bestaat uit 4 

veldbezoeken, waarvan 2 in de periode 1 juni-15 juli en 2 bezoeken in de periode 15 

augustus-15 september. 

Ontheffing Flora- en faunawet 

Er is ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet benodigd indien het project 

resulteert in handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen. Dit geldt alleen 

voor licht en streng beschermde soorten (tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet). Voor 

soorten van tabel 2 van de Flora- en faunawet kan ook gekozen worden om te werken 

volgens een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode. 

Voor algemene soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet) geldt bij ruimtelijke 

ontwikkelingen en bestendig beheer en onderhoud een algemene vrijstelling. 

 

Vleermuizen 

Indien uit het aanvullend onderzoek naar vleermuizen blijkt dat de bebouwing binnen 

het plangebied in gebruik is als verblijfplaats voor vleermuizen, is voor de  

sloopwerkzaamheden een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet benodigd. 

 

6.1 Beschermde 
gebieden 

6.2 Beschermde 
soorten 
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Overige soorten 

Voor de overige soortgroepen geldt dat er voor de uitvoering van de werkzaamheden 

geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is benodigd. Wel dient rekening 

te worden gehouden met onderstaande maatregelen. 

Wet natuurbescherming 

Vleermuizen zijn ook beschermd onder de nieuwe Wet natuurbescherming welke op 1 

januari 2017 in werking treedt en de bestaande natuurwetgeving (waaronder de Flora- 

en faunawet) vervangt. Dit betekent dat onder deze wet eveneens nader onderzoek naar 

vleermuizen is benodigd.  

 

Het voorkomen van soorten als de gewone pad, bruine kikker, huisspitsmuis en egel 

zijn niet uit te sluiten binnen het plangebied. Deze soorten zijn zowel in de tabel 1 van 

de Flora- en Faunawet als in de nieuwe Wet natuurbescherming (onder ‘andere 

soorten’) opgenomen. Provincies en het ministerie van EZ kunnen middels een 

Verordening deze overige soorten voorzien van een vrijstelling. De voorgenomen 

werkzaamheden in Odijk vallen onder het bevoegd gezag van de provincie Utrecht. 

Provincie Utrecht heeft deze soorten algemeen vrijgesteld. Voor deze soorten is 

daarom, net als in de huidige Flora- en faunawet, geen  vergunning nodig voor 

aantasting van verblijfplaatsen.  

Maatregelen 

Om effecten op beschermde soorten zoveel mogelijk te voorkomen worden in ieder 

geval de volgende maatregelen voorgesteld:  

 

 Om effecten op broedende vogels te voorkomen dienen werkzaamheden 

waarbij bomen, struiken en nestkasten worden verwijderd, buiten het 

broedseizoen te worden uitgevoerd. Voor het broedseizoen geldt geen vaste 

periode. Het verschilt per soort. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 

maart en 15 juli. Indien werken buiten het broedseizoen niet mogelijk is, moet 

door een ter zake kundige worden gecontroleerd of er in de te verwijderen 

bomen, struiken en nestkasten broedende vogels aanwezig zijn. Indien effecten 

op broedende vogels niet kunnen worden uitgesloten mag er niet gewerkt 

worden. 

 

 Om effecten op algemeen beschermde soorten kleine grondgebonden 

zoogdieren zoveel mogelijk te beperken dienen de werkzaamheden waarbij 

vegetatie wordt verwijderd van één kant uit te worden uitgevoerd zodat 

aanwezige dieren de kans krijgen te vluchten. Dit valt onder de zorgplicht 

(artikel 2 van de Flora- en faunawet). 

 

 Om effecten op algemeen beschermde soorten amfibieën (tabel 1 van de Flora- 

en faunawet) zoveel mogelijk te beperken dienen de werkzaamheden waarbij 

vijvers worden gedempt bij voorkeur buiten de gevoelige 

voortplantingsperiode en de winterrust te worden uitgevoerd (voorkeur voor 

september/oktober of maart) , zodat aanwezige dieren in de gelegenheid zijn 

om te ontkomen. Dit valt onder de zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en 

faunawet). 
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 Mogelijk indirecte effecten als verstoring door licht kunnen voorkomen 

worden door in de periode april tot en met november tussen zonsopgang en 

zonsondergang te werken. Indien in deze periode toch gebruik moet worden 

gemaakt van kunstlicht, dient gebruik te worden gemaakt van gerichte 

verlichting waarbij aangrenzende bebouwing, beplanting, bomen en 

watergangen onverlicht blijven.  
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7 Bronnen 

 Limpens, H. & J. Regelink, R. Koelman, 2009. Vleermuizen en planologie 

(syllabus). Zoogdiervereniging VZZ, Arnhem. 

 Sovon, 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels. 
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www.rijksoverheid.nl 

www.telmee.nl 

www.libellennet.nl 

www.vlindernet.nl 

www.ravon.nl 

www.zoogdiervereniging.nl 

www.nederlandsesoorten.nl 

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/
http://www.telmee.nl/
http://www.libellennet.nl/
http://www.vlindernet.nl/
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Bijlage I Wettelijk kader en beleidskader 

De toets is gericht op de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde 

gebieden. De soortbescherming is in de wet geregeld middels de Flora- en faunawet. 

De gebiedsbescherming is geregeld middels de Natuurbeschermingswet (Natura 2000 

gebieden en beschermde natuurmonumenten) en ten aanzien van de Ecologische 

Hoofdstructuur middels het beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

 

Soortbescherming in Nederland is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet is op 1 

april 2002 in werking getreden en voorziet in de bescherming van een groot aantal in 

Nederland voorkomende planten en dieren.  

Voor de beschermde soorten geldt een aantal verbodsbepalingen zoals weergegeven in 

onderstaand kader. 

 

Artikel 8: 

Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, te vernielen, te beschadigen, 

te ontwortelen of op een andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9: 

Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog 

daarop op te sporen. 

 

Artikel 10: 

Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 

 

Artikel 11: 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde 

dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Artikel 12: 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, 

uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Artikel 13: 

Het is verboden beschermde planten en dieren te vervoeren of onder zich te hebben.  

 

Zorgplicht 

Naast de verbodsbepalingen voor de in de wet genoemde beschermde soorten geldt 

voor alle in het wild voorkomende planten en dieren in Nederland de zorgplicht (artikel 

2). Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk 

moeten worden voorkomen.  

Ontheffing 

Bij de Flora- en faunawet kan onder voorwaarden van het verbod op schadelijke 

handelingen worden afgeweken met een ontheffing of vrijstelling. De beschermde 

soorten zijn na het inwerking treden van de AMvB artikel 75 in 2005, verdeeld in drie 

categorieën (tabellen) waarvoor verschillende toetsingscriteria gelden voor het 

Flora- en faunawet 
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verkrijgen van een ontheffing. 

 

Tabel 1 (algemene soorten) 

Het betreft beschermde soorten waarvan de gunstige staat van instandhouding niet in 

het geding is. Hiervoor geldt een vrijstellingsregeling als bij ingrepen sprake is van 

bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen.  

 

Tabel 2 (overige / licht beschermde soorten) 

Het betreft beschermde soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer gewerkt wordt 

volgens een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Wanneer er geen 

gedragscode is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden. Voorwaarde is dat er geen 

afbreuk gedaan mag worden aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

(populatieniveau). Dit is de zogenaamde ‘lichte toets’. 

 

Tabel 3 (streng beschermde soorten) 

Het betreft streng beschermde soorten. Dit betreft soorten die zijn opgenomen in 

bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Daarnaast betreft het soorten die door 

Nederland aan deze lijst zijn toegevoegd middels een AMvB van artikel 75. Voor deze 

soorten wordt alleen ontheffing verleend als er aan een aantal voorwaarden wordt 

voldaan: 

• Er is geen andere bevredigende oplossing, waarbij gezocht moet worden naar 

alternatieven voor de locatie of voor de ingreep; 

• Er is sprake van een in of bij wet genoemd belang; 

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van de instandhouding van 

de soort; 

• Er wordt zorgvuldig gehandeld ten aanzien van de soort. 

Deze criteria worden ook wel omschreven als de ‘uitgebreide toets’. 

 

Vogels 

Vogels maken geen onderdeel uit van de tabellen. Alle vogels zijn in dezelfde mate 

beschermd. Broedende vogels met nesten, eieren of niet vliegvlugge jongen zijn, in 

navolging van de Europese Vogelrichtlijn, strikt beschermd; voor verstoring van 

broedgevallen wordt in principe geen ontheffing gegeven. Als de werkzaamheden 

buiten het broedseizoen (circa 15 maart – 15 augustus) plaatsvinden zal in het 

algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn. Uitzondering zijn vogels met jaarrond 

beschermde nesten. Voor het verstoren, beschadigen of vernietigen van jaarrond 

beschermde vogelnesten is altijd een ontheffing benodigd, ook als de werkzaamheden 

buiten het broedseizoen plaatsvinden. Bij een ontheffingaanvraag, zal de uitgebreide 

toets zoals beschreven onder soorten van tabel 3 worden toegepast. Het in of bij wet 

genoemd belang moet in de Vogelrichtlijn zijn opgenomen. In augustus 2009 is door 

de Minister van (destijds) LNV nieuw beleid voor het beoordelingskader van Flora- en 

faunawetontheffingaanvragen aangekondigd. Met dit nieuwe beleid is een nieuwe 

vogellijst afgegeven. In deze vogellijst is onderscheid gemaakt tussen soorten waarvan 

de nesten jaarrond beschermd zijn (vogels van categorie 1 t/m 4) en soorten waarvoor 

de nesten niet jaarrond zijn beschermd, maar waarvoor wel inventarisatie gewenst is 

(vogels van categorie 5). Indien vogels uit de laatste groep in de projectlocatie 

aanwezig zijn moet een omgevingscheck gedaan worden om te kijken of in de directe 

omgeving voldoende alternatieven aanwezig zijn. Wanneer in de omgeving 

onvoldoende broedbiotoop aanwezig is, zijn ook de nesten van soorten uit categorie 5 

jaarrond beschermd (min LNV, augustus 2009). 
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Functionaliteit behouden 

Door een wijziging in de beoordeling van ontheffingaanvragen in augustus 2009, is het 

mogelijk om te voorkomen dat een ontheffing nodig is. Dit is het geval wanneer 

mitigerende maatregelen er voor zorgen dat de ‘functionele leefomgeving’ van dieren 

intact blijft. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voorafgaand aan de ingreep nieuw 

leefgebied wordt gerealiseerd. Voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en 

voor vogels kan dit van belang zijn omdat er alleen ontheffing kan worden verkregen 

bij een beperkt aantal belangen welke in respectievelijk de Habitatrichtlijn of 

Vogelrichtlijn worden aangegeven. Door uitspraken van de Raad van State (op 3 

oktober 2012, uitspraak 201108112/1/A3 en 11 juli 2012, uitspraak 201104809) moet 

een dergelijke werkwijze echter zorgvuldig worden onderbouwd waarbij er toch sprake 

kan zijn van een ontheffing. 

 

Een Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of 

dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve 

trend. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van EZ. Rode lijsten 

hebben geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch 

beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen onder de Flora- en faunawet. 

De Rode lijsten helpen daarbij. Deze lijsten worden ook gebruikt om te toetsen of de 

beleidsdoelen over biodiversiteit worden gehaald (www.rijksoverheid.nl). 

 

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet in werking getreden. 

Hiermee zijn de verplichtingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, voor zover 

die zien op gebiedsbescherming, geïmplementeerd in het Nederlands recht. Directe 

toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn is daarmee niet meer aan de orde. Onder de 

gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 worden de Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden aangewezen en beschermd. Deze worden gezamenlijk Natura 

2000-gebieden genoemd. Daarnaast worden Beschermde Natuurmonumenten en 

Wetlands aangewezen en beschermd. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn 

voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Deze vergunningen worden 

verleend door de provincies of door de minister van EZ. Voor alle Natura 2000 

gebieden worden beheerplannen opgesteld. Deze beheerplannen maken duidelijk welke 

activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden. 

 

Voor zover nu bekend treedt de nieuwe wet Natuurbeschermingswet per 1 januari 2017 

in werking. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 

en Boswet. Ten aanzien van gebiedsbescherming verandert er weinig in de nieuwe Wet 

Natuurbescherming. Wel komt de aanwijzing van Beschermde Natuurmonumenten te 

vervallen. Ten aanzien van beschermde soorten vervalt voor een deel van de huidige 

beschermde soorten de beschermingsstatus in de nieuwe Wet Natuurbescherming. 

Andere nieuwe soorten worden juist in de nieuwe Wet als beschermde soort 

opgenomen. Het gaat hierbij vooral planten- en insectensoorten. In de voorliggende 

natuurtoets zijn deze soorten meegenomen in het veldbezoek. 

 

De tabel 1 soorten, waarvoor in het kader van de Flora- en faunawet een vrijstelling 

geldt bij ruimtelijke projecten, zijn in de lijst “overige soorten” van de Wet 

Natuurbescherming per januari 2017 beschermd. Het vernietigen van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van deze soorten is in strijd met de Wet Natuurbescherming. De 

provincie Utrecht heeft zijn concept-verordening gepubliceerd. Hierin zijn soorten 

Rode Lijst 

Natuurbeschermingswet  

Nieuwe Wet 

Natuurbescherming 

http://www.rijksoverheid.nl/
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opgenomen waarvoor een vrijstelling bij ruimtelijke projecten zal gelden. 

 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van bestaande en nog te 

ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. De NNN is als beleidsdoel opgenomen in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De SVIR vervangt verschillende 

rijksbeleidsstukken zoals de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit. De juridische borging 

van de nationale ruimtelijke belangen die in de SVIR worden aangewezen vindt plaats 

via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De rijkslijn zoals 

verwoord in het SVIR en Barro is dat er bij NNN geen sprake is van externe werking. 

 

Provincies wijzen in hun structuurvisie de gebieden aan die onder de NNN vallen. In of 

in de nabijheid van NNN-gebied geldt het 'nee, tenzij'-principe: nieuwe plannen of 

projecten zijn niet toegestaan als ze de wezenlijke (potentiële)waarden en kenmerken 

van het NNN-gebied significant aantasten, tenzij er sprake is van redenen van groot 

openbaar belang en er geen reële alternatieven zijn. De schade dient in dat geval door 

mitigerende maatregelen zoveel mogelijk beperkt te worden. De restschade dient te 

worden gecompenseerd. De planologische bescherming van de NNN vindt plaats in op 

basis van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen bestemmingsplannen. 

 

 

NNN 
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Onderwerp Aanvullende quickscan Jochem Janszplantsoen en Singel te Odijk

Datum 14 november 2017

Woningcorporatie Portaal is voornemens om de woningen aan de Jochem Janszplantsoen en
Singel in Odijk te slopen en op hetzelfde terrein nieuwbouw te realiseren. Vanwege de
voorgenomen ingrepen is in oktober 2016 een ecologische quickscan uitgevoerd (Movares, 2016,
kenmerk B85-GVR-KA-1601835). Hierin is de voorgenomen ingreep getoetst aan de
natuurwetgeving. Begin 2017 is echter besloten om het plangebied dat in 2016 is onderzocht uit
te breiden. De uitbreiding is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1: Uitbreiding plangebied (rechts) ten opzichte van oorspronkelijke plangebied (links)

Door de uitbreiding wordt ook de bomenweide ten oosten en ten zuidoosten van de te renoveren
woningen bij het plangebied betrokken. De voorgenomen wijzigingen binnen dit nieuwe deel van
het plangebied betreffen het aanpassen van het maaiveld ten behoeven van het realiseren van
parkeerplaatsen. De bomen binnen dit deel van het plangebied worden naar verwachting
grotendeels gehandhaafd.

Op 24 juni 2017 is het aanvullende deel van het plangebied door een ervaren veldecoloog
geïnspecteerd op beschermde natuurwaarden.

Uit de inspectie blijkt dat er binnen het nieuwe deel van het plangebied geen natuurwaarden
aanwezig zijn waarvoor ontheffingsaanvraag of bijzondere maatregelen nodig zijn.
De uitbreiding bestaat uit wegverharding en grasvegetaties met enkele bomen en struiken. De
grasvegetaties betreffen soortenarm gazon dat hoofdzakelijk wordt gedomineerd door Engels
raaigras. Er zijn hier geen beschermde planten aangetroffen of te verwachten.
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De bomen binnen het uitbreidingsdeel vormen geschikt broedbiotoop voor diverse vogelsoorten
en maken deel uit van foerageergebied van gewone dwergvleermuizen. Er zijn hiervoor echter
voldoende alternatieven in de omgeving. In de bomen zijn geen holten of jaarrond beschermde
vogelnesten aanwezig. De bomen blijven overigens naar verwachting grotendeels gehandhaafd.
Indien bomen wel worden gekapt dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen van
broedvogels (circa 15 maart – 15 juli).

Verder zijn binnen de uitbreiding van het plangebied geen structuren aanwezig die van belang
kunnen zijn voor andere strenger beschermde fauna.

Er is daarom voor de uitbreiding van het plangebied geen ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming nodig. Wel dienen de maatregelen uit de quickscan (Movares, 2016, kenmerk
B85-GVR-KA-1601835) in acht te worden genomen.

Femke van Schie
Adviseur ecologie en vergunningen



Jochem Janszplantsoen en Singel te Odijk
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1 Inleiding

Woningcorporatie Portaal is voornemens om de woningen aan de Jochem
Janszplantsoen en Singel in Odijk te slopen en op hetzelfde terrein nieuwbouw te
realiseren. Vanwege de voorgenomen ingrepen is in oktober 2016 een ecologische
quickscan uitgevoerd (Movares, 2016, kenmerk B85-GVR-KA-1601835). Hierin is de
voorgenomen ingreep getoetst aan de natuurwetgeving. In deze quickscan wordt
aanbevolen om aanvullend onderzoek uit te voeren naar vleermuizen. Het betreft
beschermde soorten in het kader van de Wet natuurbescherming.

In de voorliggende rapportage worden de resultaten van dit aanvullende onderzoek
beschreven.



B85-TSE-KA-1700041

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

2 Locatie en activiteiten

Het plangebied ligt in
aan de Singel

Het plangebied is globaal weergegeven in onderstaand figu

De te slopen woningen zijn verdeeld over
Janszplantsoen en
geen voortuinen aanwezig.
Ook is er openbaar groen aanwezig in de vorm van gazon, vaste planten, heesters en
bomen. Er zijn geen watergangen in het plangebied aan
geven een impressie van het gebied.

Figuur 1: Aanduiding plangebied (

Foto 1: Impressie
zuidoost)

2.1 Locatie
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Locatie en activiteiten

Het plangebied ligt in Odijk. Het betreft de woningen aan de Jochem Janszplantsoen en
Singel.

Het plangebied is globaal weergegeven in onderstaand figuur 1

De te slopen woningen zijn verdeeld over zes huizenblokken tussen de
Janszplantsoen en de Singel. Het zijn éénlaagse woningen met platte daken. Er zijn
geen voortuinen aanwezig. In de achtertuinen staan bomen en is
Ook is er openbaar groen aanwezig in de vorm van gazon, vaste planten, heesters en

Er zijn geen watergangen in het plangebied aanwezig.
geven een impressie van het gebied.

anduiding plangebied (paarse lijn)

mpressie van de woningen aan de Jochem Janszplantsoen

13 november 2017

Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen:Omgeving en Conditionering
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e Jochem Janszplantsoen en

1.

tussen de Jochem
woningen met platte daken. Er zijn

achtertuinen staan bomen en is beplanting aanwezig.
Ook is er openbaar groen aanwezig in de vorm van gazon, vaste planten, heesters en

Foto 1 tot en met 3

Jochem Janszplantsoen (kijkrichting
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Foto 2: Impressie van het aanwezige groen aan de Jochem Janszplantsoen
(kijkrichting noordwest)

Foto 3: Impressie van het plangebied (kijkrichting noordwest)

De woningen worden gesloopt. Hiervoor komt nieuwbouw in de plaats. Een deel van
de aanwezige bomen en beplanting zal worden verwijderd.
Er worden geen watergangen gedempt.

De planning van de werkzaamheden is nog niet bekend.

2.2 Activiteiten

2.3 Planning
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3 Werkwijze

Naar aanleiding van de bevindingen uit de quickscan is aanvullend onderzoek
uitgevoerd naar verblijfplaatsen en leefgebied van vleermuizen binnen het plangebied.
Hierbij is tevens gelet op de aanwezigheid van alternatieven in de omgeving.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met september 2017. In
tabel 1 zijn de data, onderzochte typen verblijfplaatsen en de weersomstandigheden bij
de uitgevoerde onderzoeksrondes aangegeven. Het onderzoek is gericht op de
aanwezigheid van zomerverblijven en paarverblijfplaatsen. Gezien de aard van de
beschikbare ruimten binnen de te slopen gebouwen zijn kraamverblijven of
winterverblijven binnen het plangebied niet te verwachten.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een batdetector met time-expansion
(Petterson D240x). Hiermee zijn vertraagde opnames gemaakt. Het onderzoek is
uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol van 2017 (Vleermuisvakberaad Netwerk
Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur).

Tabel 1: Overzichtstabel met de datum, onderzochte typen verblijfplaatsen en
weersomstandigheden van de uitgevoerde onderzoeksrondes.

Datum Tijdstip Onderzoek naar Weersomstandigheden
28-05-2017 avond zomerverblijven droog, bewolkt, 18 ℃, 3 Bft.

24-06-2017 ochtend zomerverblijven droog, bewolkt, 17 ℃, 3 Bft.

15-08-2017 nacht paarverblijven droog, helder, 15 ℃, 1 Bft.

06-09-2017 nacht paarverblijven droog, bewolkt, 12 ℃, 1 Bft.
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4 Bevindingen

Binnen en rond het plangebied zijn de vleermuissoorten gewone dwergvleermuis en
rosse vleermuis waargenomen. In onderstaande tekst worden de aanwezige
gebruiksfuncties besproken.

Het plangebied en de groenstroken in de directe omgeving van de woningen worden
door gewone dwergvleermuis incidenteel als foerageergebied gebruikt. De dieren
foerageren zowel rond het groen tussen de bebouwing als rond de laanbeplanting langs
de Singel. Verder zijn enkele waarnemingen gedaan van rosse vleermuizen die hoog
boven het plangebied passeerden. Er is geen aanwijzing voor de aanwezigheid van
cruciale foerageergebieden in de directe omgeving van de te slopen bebouwing. Er zijn
geen eenduidige vliegroutes vastgesteld.

Er zijn tijdens de onderzoeksronden geen waarnemingen gedaan die duiden op de
aanwezigheid van vleermuisverblijven binnen de te slopen bebouwing.

4.1 Vliegroutes en
foerageergebied

4.2 Verblijfplaatsen
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5 Conclusies en aanbevelingen

Binnen de te slopen gebouwen zijn geen verblijven van vleermuizen aangetroffen. De
voorgenomen werkzaamheden leiden dan ook niet tot het verlies van vaste
verblijfplaatsen van vleermuizen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming is benodigd. Wel dienen de maatregelen uit de quickscan (Movares,
2016, kenmerk B85-GVR-KA-1601835) in acht te worden genomen.
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1 Inleiding 

1.1 Onderzoeksvraag- en doel 

Plegt-Vos is voornemens om ter plaatse van het Jochem Janszplantsoen in Odijk 12 

grondgebonden sociale huurwoningen en 20 sociale huurappartementen te realiseren (in opdracht 

van woningcorporatie Portaal). Op dit moment zijn op de locatie 12 sociale huurwoningen 

aanwezig, in zes blokken van twee aaneengeschakelde woningen. De bestaande woningen 

worden gesloopt, waarna 12 nieuwe grondgebonden woningen en 20 appartementen worden 

gerealiseerd. De 20 appartementen komen in een woongebouw met twee bouwlagen, de 

grondgebonden woningen in twee blokken van vier en twee blokken van twee. 

In het kader van de hiervoor benodigde herziening van het bestemmingsplan is een berekening 

van de stikstofdepositie nodig. De berekening heeft betrekking op de sloop-, bouw- en 

gebruiksfase. LBP|SIGHT heeft de berekening uitgevoerd en de resultaten verwerkt in dit rapport. 

 

 
Figuur 1.1 

Kaartuitsnede met plangebied (rode stip) en omliggende Natura 2000-gebieden in donkergeel, 

lichtgroen en lichtblauw. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het gebied ‘Kolland & 

Overlangbroek' met stikstofgevoelige habitatten op circa 11,8 km van de plangebied. 

1.1.1 Sloop- en bouwfase 

Tijdens de sloop- en bouwfase wordt gebruikgemaakt van mobiele machines die stikstofoxiden 

(NOx) emitteren. Daarnaast zijn voertuigbewegingen nodig om bouwmateriaal en personeel van en 

naar de bouwlocatie te vervoeren. Vanwege de mogelijke verzurende werking van de emissies 

door de bouwactiviteiten op Natura 2000-gebieden, moet in het kader van de Wet 

natuurbescherming bezien worden of er sprake is van stikstofdepositie, en zo ja of dit tot significant 

negatieve effecten kan leiden. 
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1.1.2 Gebruiksfase 

De geprojecteerde 12 grondgebonden sociale huurwoningen en 20 sociale huurappartementen 

zorgen voor een toename van de stikstofuitstoot door verkeersbewegingen ten gevolge van de 

woonfunctie. De stikstofuitstoot tijdens de gebruiksfase blijft beperkt tot de verkeersbewegingen, 

omdat de nieuwbouwwoningen niet worden aangesloten op het gasnet c.q. gasloos worden.  

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten van de berekening gekwantificeerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

rekenresultaten. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies. 

 



 

 

 

 R074357aa.200UK8M.tvz | versie 02_001 | 20 januari 2020 5 

2 Uitgangspunten 

Voor de sloop van de bestaande 12 grondgebonden woningen en de bouw van de 12 nieuwe 

grondgebonden sociale huurwoningen en 20 sociale huurappartementen zijn diverse mobiele 

werktuigen en voertuigen nodig. In tabel 2.1 is dit materieel en hun inzet gedurende de sloop- en 

bouwfase opgesomd. Er wordt uitgegaan van een sloop- en bouwfase van maximaal een jaar, 

waarbij in datzelfde jaar ook het volledige gebruik van het plangebied c.q. de verkeersbewegingen 

in de gebruiksfase worden beschouwd. Opgemerkt wordt dat dit nadrukkelijk een worst-case 

inschatting betreft, omdat het wegverkeer tijdens de gebruiksfase is beschouwd alsof dit al volledig 

plaatsvindt tijdens de sloop- en bouwfase.  

 

Tabel 2.1 

Overzicht van beschouwde mobiele werktuigen en voertuigen. 

Materieel Brandstof Inzetduur/aantal 

Heimachine Diesel 28 uur 

Mobiele kraan Diesel 346 uur 

Betonwagen Diesel 53 uur 

Graafmachine Diesel 824 uur 

Vrachtauto’s aan-/en afvoer materiaal Diesel 251 vrachten 

Busjes bouwplaats personeel Mix diesel/benzine 1440 vrachten 

Personenauto’s gebruiksfase Mix diesel/benzine 27.740 bewegingen 

 

De bovenstaande data betreffen inschattingen. Omdat de sloop- en bouwfases zich niet exact 

laten plannen, moet uitgegaan worden van aannames.  

2.1 Emissiegegevens van mobiele werktuigen 

In onderstaande tabellen is de emissiekwantificering van de verschillende mobiele werktuigen 

inzichtelijk gemaakt. Omdat vooraf nog niet te zeggen is welk materieel exact ingezet wordt, is 

uitgegaan van representatieve machines. Er is uitgegaan van machines uit 2014 en nieuwer 

(Stage IV) met een gangbaar vermogen. De jaarvracht NOx is berekend middels onderstaande 

formule:  

  

Jaarvracht in kg = [Gemiddelde belasting (kW)] * [Bedrijfstijd (uur/jaar)] * [Emissiefactor NOx 

(g/kWh)] * [TAF-factor NOx] / 1000 

 

2.1.1 Heimachine 

In tabel 2.2 is de emissiekwantificering inzichtelijk gemaakt. 
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Tabel 2.2 

Emissiekwantificering heimachine 

Type Heimachine 

Max. vermogen kraanmotor (kW) 224 

Gemiddelde belasting [%] (TNO, 2009) 100% 

Gemiddelde belasting [kW] (TNO, 2009) 224 

Bedrijfstijd [uur/jaar] 28 

Bouwjaar 2014 

Emissieklasse Stage IV-Q 

Emissiefactor NOx [g/kWh] 0,4 

TAF-Groep (TNO, 2009) geen 

TAF-factor NOx (TNO, 2009) 1 

Jaarvracht NOx [kg] 2,6 

 

2.1.2 Mobiele kraan 

In tabel 2.3 is de emissiekwantificering inzichtelijk gemaakt. 

 

Tabel 2.3 

Emissiekwantificering mobiele kraan 

Type Mobiele kraan  

Max. vermogen kraanmotor (kW) 105 

Gemiddelde belasting [%] (TNO, 2009) 100% 

Gemiddelde belasting [kW] (TNO, 2009) 105 

Bedrijfstijd [uur/jaar] 346 

Bouwjaar 2014 

Emissieklasse Stage IV-R 

Emissiefactor NOx [g/kWh] 0,4 

TAF-Groep (TNO, 2009) Geen 

TAF-factor NOx (TNO, 2009) 1 

Jaarvracht NOx [kg] 14,6 

 

2.1.3 Betonwagen 

De betonwagen zorgt op twee manieren voor emissies: 

- De verkeersbewegingen van de betonwagen zijn opgenomen in het vrachtverkeer tijdens de 

bouwfase. 
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- De emissies ten gevolge van het lossen van beton op locatie zijn in tabel 2.4 inzichtelijk 

gemaakt. De betonwagen heeft een lostijd van een uur en wordt maximaal 53 keer ingezet. In 

totaal komt dit dus neer op een gebruiksduur van 53 uur. 

 

 

Tabel 2.4 

Emissiekwantificering betonwagen 

Type Betonwagen Opmerking 

Max vermogen 330 

Het vermogen van een betonwagen komt overeen met 

dat van een vrachtauto. Aangenomen wordt dat een 

gemiddelde vrachtauto 450 pk vermogen heeft. Dit 

komt overeen met 330 kW. 

Gemiddelde belasting [%] (TNO, 

2009) 
30% 

Bij het lossen van beton fungeert de vrachtautomotor 

als generator. Daarom is een gemiddelde belasting 

behoren bij ‘generator’ toegepast. 

Gemiddelde belasting [kW] (TNO, 

2009) 
99  

Bedrijfstijd [uur/jaar] 53  

Bouwjaar >2015  

Emissieklasse EuroVI  

Emissiefactor 0,4  

TAF-Groep (TNO, 2009) N.v.t  

TAF-factor NOx 1,1  

Jaarvracht NOx [kg] 2,4  

 

2.1.4 Graafmachine 

De graafmachine zorgt op twee manieren voor emissies: 

- De graafmachine wordt van en naar de planlocatie vervoert per vrachtwagen. Deze 

verkeersbewegingen zijn opgenomen in het vrachtverkeer tijdens de bouwfase. 

- In tabel 2.5 is de emissiekwantificering van de inzet van de graafmachine op locatie inzichtelijk 

gemaakt. 

 

Tabel 2.5 

Emissiekwantificering graafmachine 

Type Graafmachine 

Max vermogen 125 

Gemiddelde belasting [%] (TNO, 2009) 60% 

Gemiddelde belasting [kW] (TNO, 2009) 75 

Bedrijfstijd [uur/jaar] 824 

Bouwjaar >2015 

Emissieklasse EuroVI 
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Type Graafmachine 

Emissiefactor 0,4 

TAF-Groep (TNO, 2009) Excavator 

TAF-factor NOx 0,87 

Jaarvracht NOx [kg] 21,6 

 

2.2 Emissiegegevens wegverkeer 

Tabel 2.6 

Overzicht totaal voertuigbewegingen 

Verkeersoort Totaal aantal bewegingen 

Vrachtverkeer sloop- en bouwfase 251 vrachten, komt overeen met 502 bewegingen 

Middelzwaar vrachtverkeer bouwplaats personeel 1440 vrachten, komt overeen met 2880 bewegingen 

Wegverkeer tijdens gebruiksfase 27.740 bewegingen 

 

De rijroute is gemodelleerd vanaf het plangebied via de Singel naar de Schoudermantel (N229), 

vanaf hier is het verkeer opgenomen is het heersende verkeersbeeld. 
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3 Resultaten 

Het project heeft in totaal (bouw- en gebruiksfase) circa 46 kilogram NOx-emissie tot gevolg. In 
figuur 3.1 is het AERIUS-model opgenomen.  
 

 
Figuur 3.1 

AERIUS-model. 

 

Het hiervoor weergegeven model is doorgerekend. Dit resulteert in de uitkomst dat er geen 

rekenresultaten zijn hoger dan 0,00 mol per hectare per jaar, zie ook figuur 3.2. De volledige 

AERIUS-uitvoerbestand is bijgevoegd als bijlage I.  

 

 
Figuur 3.2 

Resultaat AERIUS-berekening. 
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4 Conclusie 

Aan de hand van de uitgevoerde berekening worden de volgende conclusies getrokken: 

- De sloop- en bouwfase hebben vanwege de inzet van mobiele werktuigen en 

vervoertuigbewegingen NOx-emissie tot gevolg. Tijdens de gebruiksfase zorgen 

verkeersbewegingen voor NOx-emissie. 

- Op circa 11,8 kilometer afstand ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied met 

stikstofgevoelige habitattypen: Kolland & Overlangbroek. 

- De totale emissie voor de bouw- en gebruiksfase bedraagt circa 46 kilogram NOx. 

- Deze emissie leidt niet tot stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden hoger dan 

0,00 mol per hectare per jaar. 

- Uitgaande van de rekenresultaten is er geen relevant nadelig effect voor Natura 2000-

gebieden te verwachten. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

  
T. (Thijs) van Zonsbeek BSc J.J. (Jacob Jan) van Burg MSc 
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5 Verwijzing 

TNO. (2009). Emissiemodel Mobiele Machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met 

brandstof Afzet (EMMA). Utrecht: TNO. 
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Bijlage I  

AERIUS-uitvoerbestand  
 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RqNxA1gEocg4 (20 januari 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

LBP SIGHT Kelvinbaan 40, 3439MT Nieuwegein

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Odijk RqNxA1gEocg4

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 januari 2020, 21:44 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 46,04 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 appartementen

RqNxA1gEocg4 (20 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 33,90 kg/j

Wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 12,14 kg/j

RqNxA1gEocg4 (20 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 144205, 451614
NOx 33,90 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Heimachine 4,0 4,0 0,0 NOx 2,60 kg/j

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx 7,30 kg/j

AFW Betonwagen 4,0 4,0 0,0 NOx 2,40 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx 21,60 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 144047, 451832
NOx 12,14 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 502,0 / jaar NOx
NH3

1,30 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

2.880,0 / jaar NOx
NH3

5,62 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 27.740,0 / jaar NOx
NH3

5,23 kg/j
< 1 kg/j

RqNxA1gEocg4 (20 januari 2020)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 2019A_20200113_49aab7f583

Database versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

RqNxA1gEocg4 (20 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Laagland Archeologie heeft in november 2016 een bureauonderzoek en een 
inventariserend veldonderzoek – verkennende fase uitgevoerd in een terrein aan het 
Jochem Janszplantsoen en de Singel te Odijk, gemeente Bunnik (UT). Het onderzoek vond 
plaats in het kader van een haalbaarheidsstudie om de huidige woningen uit de jaren ’70 
te vervangen door nieuwbouw. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch 
verwachtingsmodel op te stellen. Het veldonderzoek beoogde dit verwachtingsmodel te 
toetsen en zonodig aan te vullen. Op grond van het onderzoek diende een advies te 
worden opgesteld voor eventueel aanvullend onderzoek danwel het terrein ten aanzien 
van het omgevingsaspect archeologie vrij te kunnen geven. 
 
Het plangebied ligt op een oeverwal. In de directe omgeving hebben eerder diverse 
archeologische onderzoeken plaatsgevonden, waarbij resten uit met name de periode 
ijzertijd tot en met vroege middeleeuwen en, in mindere mate, de late middeleeuwen-
nieuwe tijd zijn aangetroffen De verwachting is dat resten uit deze perioden ook in het 
plangebied zullen worden aangetroffen.  
 
Tijdens het veldonderzoek zijn zes boringen gezet. In diverse boringen zijn archeologische 
indicatoren aangetroffen. De boringen bevestigen de aanwezigheid van 
oeverwalafzettingen in het plangebied; in diverse boringen zijn bovendien archeologische 
indicatoren aangetroffen in bodemlagen die zijn geïnterpreteerd als bewoningshorizont.  
Het bodemprofiel in het plangebied blijkt deels intact. 
Op basis van deze resultaten blijft de hoge verwachting op resten uit de periode ijzertijd – 
vroege middeleeuwen (en mogelijk late middeleeuwen – nieuwe tijd) gehandhaafd. In 
principe is het gehele plangebied kansrijk. Sloop en nieuwbouw kunnen vindplaatsen 
aantasten. Aanbevolen wordt daarom een proefsleuvenonderzoek (inventariserend 
veldonderzoek – proefsleuven) uit te voeren, mocht er nieuwbouw plaatsvinden. Voor het 
proefsleuvenonderzoek dient een archeologisch programma van eisen (PvE) te worden 
opgesteld, dat door de bevoegde overheid dient te worden goedgekeurd.  
 
De implementatie van deze aanbeveling is in handen van het bevoegd gezag, de 
gemeente Bunnik. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door het Steunpunt 
Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) te Bunnik (info@stamu.nl). 
 

Samenvatting 
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HOOFDSTUK 

Aanleiding voor het onderzoek vormt een haalbaarheidsstudie omtrent de bouw van 
nieuwe woningen aan het Jochem Janszplantsoen en de Singel te Odijk (gemeente 
Bunnik). De nieuwe woningen vervangen daarbij de huidige (senioren)woningen, die 
worden gesloopt.  binnen de gemeente Hardenberg. Hiertoe is een 
bestemmingsplanwijziging vereist. De gemeente Bunnik heeft een eigen 
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek 
uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische waarden 
niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande bouwactiviteiten. 
Het plangebied heeft een omvang van 4000 m2  De geplande verstoring heeft een 
omvang van ongeveer 4000 m2 en reiken tot een diepte van ongeveer 100 cm -mv De 
omvang van de geplande verstoringen overschrijdt de vrijstellingsgrenzen zoals die in het 
vigerende gemeentelijk archeologiebeleid zijn aangegeven. 

Het plangebied ligt aan het Jochem Janszplantsoen en Singel  te Odijk, gemeente Bunnik 
(UT). 
 

1INLEIDING 

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK 

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 
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Afbeelding 1. Ligging van de plangebieden (rood omlijnd) en onderzoeksgebied (blauwe 
streepjeslijn). 

Voor een beter begrip van de bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de 
planlocatie is een groter gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied 
wordt voldoende geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te 
brengen. Deze zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’. 

OBJECTGEGEVENS PLANGEBIED 

Projectnaam Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende 
fase   Jochem Janszplantsoen en Singel   te  Odijk, gemeente Bunnik 
(UT) 

Plaats Odijk 

Gemeente Bunnik 

Provincie Utrecht 

Kaartblad 32C 

Archeoregio 2, Utrechts Gelders zandgebied 

Coördinaten hoekpunten noordwest 144150/451640 

noordoost 144200/451655 

zuidwest 144175/451570 

zuidoost 144230/451580 

Gezamenlijk oppervlakte  circa 4000 m2     

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 



Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende fase Jochem Janszplantsoen en Singel  te 

Odijk, gemeente Bunnik (UT) 

8 
 

Omvang bodemverstoring circa 4000 m2 

Diepte geplande bodemverstoring circa 100 cm –mv  

Onderzoeksaanmelding Archis3 4019506100 

Uitvoeringsperiode onderzoek november 2016 

Beheerder en plaats documentatie Laagland archeologie VOF, vestiging Ommen.  

Tabel 1. Objectgegevens. 

Het plangebied is momenteel bebouwd (seniorenwoningen). In de haalbaarheidsstudie 
wordt onderzocht of deze huizen gesloopt kunnen worden ten gunste van nieuwbouw. 
Binnen het plangebied worden nieuwe woningen gebouwd, niet noodzakelijkerwijze op 
dezelfde locatie als de huidige woningen. Op dit moment is de aard en omvang van de 
nieuwbouw nog niet exact bekend. Ook de diepte van de bodemverstoring als gevolg van 
sloop en nieuwbouw is nog onbekend.  

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische 
onderzoeksproces (zie bijlage 1). Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch 
verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen of en 
zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor vervolgonderzoek. Op 
grond van de resultaten van dit onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke 
vorm van vervolgonderzoek nodig is om de archeologische waarde van het gebied te 
kunnen vaststellen.  
Voor realisering van de doelstelling wordt de volgende vraagstelling gehanteerd: 

 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 
 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat is 

de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het plangebied 
op bewoning en gebruik in het verleden? 

 Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 
bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied in het verleden? 
 Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 

waarden? (complextype, diepteligging, periode en kenmerken)? 
 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemingrepen? 

 

1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

1.5 ONDERZOEKSDOEL 
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HOOFDSTUK 

In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige 
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende archeologische 
waarden in de omgeving van het plangebied en de historische situatie. Voor wat betreft 
de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt verwezen naar bijlage 2. 

De geologische ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van paleogeografische 
kaarten (afbeelding 2).   
 

 
 

2INVENTARISATIE 

2.1 INLEIDING 

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING 

2.2.1 GEOLOGIE 
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Afbeelding 2. Paleogeografische ontwikkeling van circa 9000 voor Chr. - 1500. De locatie 
van het plangebied is met rood aangegeven; het onderzoeksgebied met een blauwe 
stippellijn. Naar: Vos et al., 2013. 

Aan het einde van de laatste ijstijd (Weichselien, 116.000 – 11.500 voor heden) ligt het 
plangebied in een dekzandvlakte. Ten oosten bevinden zich de stuwwal van de Utrechts 
Heuvelrug en ten zuiden van Odijk ligt een breed rivierdal, dat aantakt op de Rijn. Door 
de temperatuurstijging in het Holoceen daalt de waterlast van de Nederlandse rivieren 
aanzienlijk en wordt gelijkmatiger. De rivieren veranderen van ondiepe, vlechtende 
systeem in meanderende, zich insnijdende rivieren. Het rivierdal werd wat minder breed 
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en er kon zich veen ontwikkelen. Tussen ongeveer 5500 en 3850 voor Chr. ontwikkelde 
de Kromme Rijn zich bij het huidige Odijk. Rond 3850 voor Chr. bevond de rivier zich nog 
ten westen van het dorp, maar rond 1500 voor Chr. had de rivier zich verplaatst ten 
oosten van het latere Odijk. Het gebied lag vanaf 3850 voor Chr. in de 
rivieroverstromingsvlakte. In de Romeinse tijd was de Kromme Rijn de belangrijkste tak 
van de Rijn. Van nature hebben meanderende rivieren een meestal smalle bedding. Bij 
perioden van grote waterafvoer treedt ze buiten haar oevers, waarbij het water haar 
snelheid verliest. Materiaal in suspensie bezinkt daarbij: de grootste en zwaarste korrels 
(zand, sterk/uiterst siltige klei, ook wel slappe klei genoemd) het eerst en het dichtst bij 
de waterloop, fijner materiaal (siltarme klei/zware klei) op grotere afstand van de rivier. 
Direct langs de rivier ontstaan hierdoor lage zandige ruggen (oeverwallen). De 
oeverwallen en de bedding van de rivier worden gezamenlijk ‘stroomrug’ genoemd. Door 
het voortdurend afzetten van klei en zand heeft de rivier de neiging haar stroomrug 
steeds verder op te hogen. Soms, kon het gebeuren dat de rivier zo hoog kwam te liggen 
dat ze haar bedding verliet en een nieuwe koers ging volgen. De oude stroomrug bleef 
dan als een fossiele rivierloop in het landschap achter. De bedding groeide dicht en de 
oeverwallen bleven als wat hogere ruggen in het landschap achter. Op last van de 
bisschop van Utrecht werd de Kromme Rijn in 1122 afgedamd. De rivier bij Odijk kwam 
daardoor vrijwel droog te liggen.1 Pas nadat Wijk bij Duurstede stadsrechten kreeg en 
behoefte had aan grachten, ontstond de behoefte aan een waterinlaat, die ook de 
Kromme Rijn automatisch zou opvullen 
 

De geomorfologische kaart is afgebeeld in bijlage 3. Op de geomorfologische kaart ligt het 
plangebied op een ongekarteerde zone (bebouwde kom). Op basis van de omliggende, 
gekarteerde zones kan worden aangenomen dat het om een rivieroeverwal (3K25) gaat. 
Odijk is op een wat hoger deel van een oeverwal gebouwd. De stroomrug hiervan was 
voornamelijk actief tussen 2500 – 1774 14C2 (circa 600 – 700 voor Chr  - 200 – 300 na 
Chr.), maar de stroomgordel bleef, weliswaar aanzienlijk smaller dan voorheen, actief tot 
aan de middeleeuwen.3  
 
De Oude Rijn ligt geomorfologisch in een laaggelegen rivierdalbodem (2R8). Ten zuiden 
van het plangebied komen nog rivierkomvlakten (1M23) voor en wat oostelijker bevindt 
zich een geul van een meanderend afwateringsstelsel (2R11) en een zone met 
gordeldekzandwelvingen, al dan niet met oud bouwlanddek (3L6). Het naburige 
Driebergen-Rijssenburg is grotendeels hierop gebouwd. 
Op het AHN (bijlage 4) zijn ten westen van het plangebied her en der lintvormige laagten 
te herkennen, ingebed tussen wat hoger gelegen zones; deze kunnen gebied worden als 
relicten van oude stroomgordels. Het plangebied ligt op de oostelijke flank van een wat 

                                                
1 bron: cultgis. 
2 Cohen e.a. 2012. 
3 calpal-online.de 

2.2.2 GEOMORFOLOGIE 
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hoger gelegen zone. Dit betreft waarschijnlijk een wat hoger deel van de oeverwal, net 
als verder oostelijk in het centrum van Odijk herkend kan worden.  
 

Bijlage 5 toont de bodemkaart. Het plangebied ligt in een zone met kalkloze 
poldervaaggronden van zavel en lichte klei (Rn67c), temidden van kalkhoudende 
ooivaaggronden van zware zavel en lichte klei (R90A). In de omgeving komen 
tuineerdgronden met zware zavel en klei (EK79) voor, alsmede kalkloze nesvaaggronden 
met zavel en lichte klei (Ro60C), kalkloze poldervaagronden met zware klei (Rn44C en 
Rn46C), kalkhoudende ooivaagronden met lichte zavel (Rd10A) en kalkhoudende 
ooivaaggronden met zware zavel en lichte klei (Rd90C). 
Poldervaaggronden zijn gerijpte gronden. Ze zijn typerend voor komgronden (zware klei). 
Er heeft wel enige bodemvorming plaatsgevonden, maar deze is moeilijk te herkennen. 
De lichte (zavelige of zeer siltige) poldervaaggronden zijn voor primitieve vormen van 
akkerbouw geschikt. 
Ooivaaggronden zijn typerend voor oeverwallen en uiterwaarden. Voor (primitieve) 
akkerbouw zijn het zeer gunstige gronden; ze kennen bovendien geen erosie, oogst-, 
draagkracht- en bewerkingsproblemen.4 
 

Op ongeveer 100 m ten noordwesten van het huidige plangebied is in 2000 archeologisch 
(gravend) onderzoek5 uitgevoerd naar aanleiding van archeologisch booronderzoek (zie 
‘A’ in bijlage 8).6 De archeologische resultaten worden in het volgende hoofdstuk 
aangestipt. Deze locatie bevindt zich op hetzelfde hoger gelegen deel van de oeverwal als 
het plangebied. Bij het gravend onderzoek zijn gefaseerd een aantal proefputten 
gegraven. Het sporenniveau tekende zich af op een diepte van ongeveer 0,5 m –mv. De 
bodem bestaat op dit niveau uit lichtgrijze tot lichtgele zware zavel (zandige klei). Uit 
gedocumenteerde profielen blijkt dat de ondergrond overal bestaat uit een opeenvolging 
van horizontale, kleiige en zandige lagen en laagjes.  
In 2005 is door de Hendrik Brunsting Stichting, verbonden aan ACVU-HBS, een opgraving 
op hetzelfde terrein uitgevoerd7, waarbij nog niet-onderzochte delen zijn opgegraven.  
Onderstaande beschrijving is afkomstig uit het onderzoeksrapport en is onder meer 
gebaseerd op booronderzoek tijdens de opgraving.  
De basis van het bodemprofiel op de vindplaats bestaat uit horizontaal gelamineerd zand 
en zandige klei. Naar boven toe wordt de gelaagdheid fijner en het sediment zwaarder 
(thinning upwards en fining upwards). Het sediment is kalkhoudend tot kalkrijk en aan de 
top enigszins ontkalkt. De top is aangerijkt met humus als gevolg van bodemvorming. 

                                                
4 bron: bodems.nl 
5 Lohof E. e.a., 2000. 
6 Jager, 2000 
7 Verhelst e.a., 2007. 

2.2.3 BODEM 

2.2.4 RESULTATEN EERDER ONDERZOEK (BODEMOPBOUW) 
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Slechts in enkele boringen is dit oppervlak min of meer bewaard gebleven.  Plaatselijk is 
de bodem geërodeerd. De bovengrens is hier herkend in de boringen als een abrupte 
overgang. De top van het zand varieert sterk over korte afstanden van circa 50 cm – mv 
tot 300 cm –mv.  
Dit pakket (zandige) sediment is afgedekt door een pakket kalkarme tot kalkhoudende 
zwak tot sterk zandige klei. De top van dit sediment is vrijwel overal opgenomen in de 
bouwvoor. In de top van dit sediment heeft zich een bodem ontwikkeld. Deze 
vegetatiehorizont is in veel boringen opgenomen in de bouwvoor. Onder de 
vegetatiehorizont zijn grondsporen aangetroffen. In hetzelfde vlak werden grondsporen 
aangetroffen daterend uit de late ijzertijd, vroeg-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen.  
 
Op basis van de profielen en boorgegevens wordt de landschappelijke situatie als volgt 
geïnterpreteerd: 
Aanvankelijk is er sprake van een kronkelwaard die zich gedurende langere tijd op enige 
afstand van een rivier bevindt. In deze periode vindt bodemvorming plaats in de top van 
de oeverafzettingen die de kronkelwaard bedekken. Deze afzettingen worden in een 
latere periode afgedekt en gedeeltelijk geërodeerd bij de vorming van een tweede fase 
van oeverafzettingen. Dit pakket oeverafzettingen wordt in een latere fase doorsneden 
door een crevassegeul. Omdat de top van de oeverafzettingen is opgenomen in de 
bouwvoor is niet meer na te gaan of en in welke mate hierbij erosie is opgetreden. en 
sediment is afgezet.  
Geconcludeerd wordt dat zich ter plaatse van het destijds onderzochte gebied een 
meandergordel in de ondergrond bevindt. Deze is ouder dan de Kromme Rijn. Aan het 
einde van de 6e eeuw worden in de nabijheid van de nederzetting crevasseafzettingen 
gevormd. Eén crevassegeul reikt tot in de nederzettingen.  
 
In 2010 is archeologisch booronderzoek verricht op een terrein ten zuiden van het boven 
beschreven gebied (‘B’ in bijlage 8). Dit terrein ligt op ongeveer 35 m ten noordwesten 
van het plangebied. Hier is een woongrond aangetroffen. Deze heeft een donkerbruine tot 
donkergrijsbruine kleur (zwak tot sterk zandige klei), maar is moeilijk te onderscheiden 
van de huidige bouwvoor. De woongrond loopt door tot een diepte van 90 – 150 cm –mv. 
Hieronder bevinden zich nog onverstoorde oeverafzettingen, waarin een fining up is 
waargenomen (sterk siltig zeer fijn zand met sublagen van klei; naar beneden komen 
steeds meer zandlagen voor). De oeverafzettingen kunnen doorlopen tot een diepte van 
meer dan 3,5 m –mv. Onder de oeverafzettingen is beddingzand aangetroffen.  
 
Bij onderzoeksgebied C (zie bijlage 8) is in 2006 booronderzoek8 uitgevoerd. De bodem 
bleek, afgezien van een geroerde bouwvoor, intact te zijn. In twee boringen werd direct 
onder de bouwvoor een sterk siltige of zwak zandige donkergrijsbruine kleilaag van 20 cm 
dik aangetroffen, waarin zich houtskool, puinfragmenten en een scherf laatmiddeleeuws 
aardewerk is aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als cultuurlaag, behorend bij een 
nabijgelegen nederzettingsterrein uit de ijzertijd-Romeinse tijd en eventueel uit de late 

                                                
8 Leijnse, 2006. 
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middeleeuwen. Op basis van de onderzoeksresultaten is in 2009 een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.9 
Tijdens het onderzoek zijn 4 sleuven gegraven. In de noordelijke sleuven bestond de 
natuurlijke bodem uit zand met afwisselende lagen zand en lemig zand, die is 
geïnterpreteerd als rivieroeverwal; in de overige sleuven zijn zandige kleilagen 
aangetroffen. Dit is geïnterpreteerd als de overgang van de rivieroeverwal naar de 
rivierkomvlakte. 
De cultuurlaag die tijdens het booronderzoek is aangetroffen bleek een grijs gevlekte, 
recente verstoringslaag te zijn.  

Bijlage 6 toont de locaties van de bekende archeologische waarden in de omgeving van 
het plangebied. In de omgeving komen zeer weer waarnemingen voor; bijlage 7 toont 
een lijst van alle waarnemingen binnen het onderzoeksgebied. De meeste waarnemingen 
zijn afkomstig uit de periode ijzertijd – vroege middeleeuwen. De onderzoekers 
onderscheiden vier hoofdfasen: de late ijzertijd, de midden-Romeinse tijd, de laat-
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Tot de grondsporen behoren spiekers, 
greppels en diverse kuilen. Huisplattegronden zijn niet aangetroffen.  
 
In het onderzochte terrein A (bijlage 8) zijn onder andere een inhumatiegraf (met 
menselijk skelet) aangetroffen en veel vondsten en sporen. De bewoning in het terrein 
lijkt zwaartepunten te hebben in de late ijzertijd en vroege middeleeuwen. Volgens de 
onderzoekers is de directe omgeving terrein ook in de Romeinse tijd en de Karolingische 
tijd bewoond geweest, aangezien ook uit deze perioden vondsten zijn vertegenwoordigd 
in de opgraving. Vermoedt wordt dat nederzetting(en) uit deze perioden wat westelijker 
zijn gelegen en dat het toenmalige onderzoeksgebied in de oostelijke periferie hiervan 
lag.10 Het lijkt erop dat de bewoning op het terrein stopte na het einde van de 7e eeuw. 
 
In het onderzochte terrein B (bijlage 8) zijn vier verkennende boringen gezet. In elke 
boring zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de oude woongrond (bot, 
aardewerk, houtskool, fosfaatvlekken). Gezien de aard van het onderzoek (een 
verkennend booronderzoek gebruikt een boor met een boordiameter van slechts 7 cm) is 
deze vondstdichtheid opmerkelijk. 
 
In terrein C (bijlage 8) is aardewerk aangetroffen dat kon worden gedateerd in de 
Romeinse tijd (of mogelijk ouder), maar dat zich niet meer in situ bevindt. Daarnaast zijn 
diverse greppels gevonden. Dit betreft vermoedelijk postmiddeleeuwse perceelgreppels 
die waarschijnlijk deels met elkaar samenhangen. Een accurate datering bleek moeilijk te 
geven, aangezien er zowel Romeins aardewerk, maar ook laat-middeleeuws en 
postmiddeleeuws aardewerk in is aangetroffen. De greppels zijn waarschijnlijk al gedempt 
vóór 1829. Daarnaast zijn nog enkele afwijkende vondstloze greppels gevonden. 
                                                
9 Tump, 2009. 
10 Schuurmans e.a., 2007: pp. 33-34 

2.3 ARCHEOLOGIE 
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Vermoedelijk zijn enkele ouder dan het postmiddeleeuwse greppelpatroon en een 
datering in de Romeinse tijd kan niet uitgesloten worden.11  
 
In het plangebied en haar omgeving zijn de volgende AMK-terreinen geregistreerd (zie 
tabel 2). 
 

AMK-NR WAARDERING DATERING OMSCHRIJVING 

2214 hoog 
vroege middeleeuwen, 

mogelijk Romeinse tijd 

terrein bevat sporen van bewoning. Een deel is in 1995-

1996 bebouwd met het gemeentehuis van Bunnik. Dit is 

echter niet diep gefundeerd (ca. 0,6 m –mv) en beslaat 

niet het hele terrein. Het vroeg-middeleeuwse 

vondstmateriaal is afkomstig uit de 6e-8e eeuw. Terrein 

ligt op stroomrug van de Kromme Rijn, langs een 

Kronkelwaardgeul 

2217 zeer hoog - 
terrein met sporen van bewoning. Terrein ligt op de 

stroomrug van de Kromme Rijn 

2219 zeer hoog vroege middeleeuwen 
terrein met mogelijke sporen van bewoning. Terrein ligt 

op de stroomrug van de Kromme Rijn 

12214 hoog 
middeleeuwen – nieuwe 

tijd 

dorpskern van Odijk. Het dorp ligt op de stroomrug van 

de Kromme Rijn. 

Tabel 2. AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied. AMK-terreinen binnen het 
plangebied zijn cursief gedrukt. 

De bovengenoemde nederzettingsterreinen uit de Romeinse tijd liggen waarschijnlijk 
langs de Romeinse limesweg. De limesweg liep langs de noordelijke grens van het 
Romeinse rijk en volgde een aantal meanders van de Kromme Rijn. In 2004 en 2006 is 
onderzoek verricht naar de ligging van de limesweg12, waarbij in totaal vijf verschillende 
tracés worden genoemd. Een van de tracés voert ten oosten van Odijk. 
 

                                                
11 Tump, 2009: p. 23. 
12 Jansen en De Kok, 2004 en Hessing e.a., 2006 
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Afbeelding 3. Deel van de Romeinse limes, Romeinse weg waar deze is opgegraven of 
wordt vermoed (rode grenslijn). Blauwe ster: ligging plangebied. Naar: educatief.erfgoed-
utrecht.nl 

Op de Limeskaart van de provincie Utrecht heeft het gebied een hoge 
verwachtingswaarde. Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart ligt het plangebied 
in een zone met een hoge archeologische verwachting.  
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Afbeelding 4. Uitsnede uit de gemeentelijke archeologische beleidskaart van Bunnik. Het 
plangebied is groen omlijnd. Legenda: rood/oranje: hoge archeologische verwachting. 
Rood: terrein van archeologische waarde. Geel: terrein met lage of geen archeologische 
verwachting. Linksboven en –onder van het plangebied in geel de locaties van de eerdere 
opgravingen. Bron: geoloket Bunnik. 

In de Romeinse tijd vormde de Kromme Rijn de grens tussen het Romeinse rijk en het 
vrije Germanië ten noorden ervan. Langs de grens in het Kromme Rijn gebied lagen circa 
20 forten (castella) waarin voornamelijk hulptroepen waren gelegerd. De Kromme Rijn 
was een belangrijke verkeersader voor het Romeinse rijk en de forten beschermden niet 
alleen de rijksgrens, maar ook deze militair en economisch belangrijke route. In 69-70 na 
Chr. vond een grote opstand plaats tegen de Romeinse overheersing. De opstand werd 
neergeslagen en een relatief stabiele periode brak aan. Pas in de derde eeuw kwam daar 
verandering in door burgeroorlogen en Germaanse plundertochten. Opnieuw stabiliseerde 
het gebied enigszins. Rond 400 waren er vermoedelijk geen Romeinse troepen meer 
gelegerd in het Kromme Rijngebied. De eerste historische vermelding van Odijk is 
afkomstig uit omstreeks 948. Odijk wordt hier vermeld in een goederenlijst (Odijk wordt 

2.4 HISTORIE 
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hier ‘Lodichem’ genoemd), opgesteld na een roerige periode waarin Vikingaanvallen en 
plunderingen plaatsvonden.  
 
Op oude kaarten is het plangebied onbebouwd en in gebruik als akkerland. Onderstaande 
afbeelding toont de eerste kadastrale kaart (circa 1832): 
 

 
Afbeelding 5. Uitsnede uit het Kadastrale Minuutplan, circa 1832. De locatie van het 
plangebied is rood omcirkeld. Bron: RCE. 

Ook op wat latere kaarten is het gebied nog onbebouwd en die situatie duurt voort tot in 
de tweede helft van de vorige eeuw. De huidige bebouwing dateert uit 1965.  
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HOOFDSTUK 

De conclusie wordt gegeven aan de hand van de beantwoording van de onderzoeksvragen 
uit paragraaf 1.5. 

 Wat is de fysisch-geografische situatie van het gebied? 

Het plangebied ligt op een wat hoger deel van een oeverwal. De stroomrug hiervan was 
voornamelijk actief tussen 2500 – 1774 14C 13 (circa 600 – 700 voor Chr tot 200 – 300 
na Chr.), maar de stroomgordel bleef, weliswaar aanzienlijk smaller dan voorheen, actief 
tot aan de middeleeuwen. 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog intact? Wat is 
de invloed van de geomorfologische en bodemkundige aspecten van het plangebied 
op bewoning en gebruik in het verleden? 

Op basis van booronderzoek ongeveer 35 m ten noordwesten van het plangebied bestaat 
de top van het bodemprofiel vermoedelijk uit een woongrond. Deze heeft naar 
verwachting een donkerbruine tot donkergrijsbruine kleur (zwak tot sterk zandige klei), 
en kan moeilijk te onderscheiden zijn van de huidige bouwvoor. De woongrond kan 
doorlopen tot een diepte van 90 – 150 cm –mv. Hieronder bevinden zich nog 
onverstoorde oeverafzettingen, waarin waarschijnlijk een fining up waargenomen kan 
worden (sterk siltig zeer fijn zand met sublagen van klei; naar beneden komen steeds 
meer zandlagen voor). De oeverafzettingen kunnen doorlopen tot een diepte van meer 
dan 3,5 m –mv. Onder de oeverafzettingen bevindt zich beddingzand.  
 

 Welke bekende archeologische waarden (complextype, archeologische periode) 
bevinden zich in het plan- en onderzoeksgebied? 

In de directe omgeving van het plangebied zijn vooral waarden uit de periode ijzertijd – 
vroege middeleeuwen bekend. Resten uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd komen ook 
voor. Het gaat om nederzettingsresten: paalkuilen (resten van spiekers), 
afvallagen/woongronden en greppels. Resten van boerderijen/woningen zijn tot op heden 
niet aangetroffen, maar worden wel vermoed binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast is 
een inhumatiegraf gevonden (complextype: grafveld).  

                                                
13 Cohen e.a. 2012. 

3CONCLUSIE 
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 Wat is bekend over het historisch gebruik van het plangebied in het verleden? 

In ieder geval vanaf ongeveer 1800 is het plangebied onbebouwd en in gebruik als akker. 
Het plangebied bleef onbebouwd tot de jaren ’70 van de vorige eeuw. 
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HOOFDSTUK 

In dit hoofdstuk worden de laatste twee onderzoeksvragen beantwoord.  
  

 Wat is de specifieke verwachting van het plangebied ten aanzien van archeologische 
waarden? (complextype, diepteligging, periode en kenmerken)? 

Op het terrein kunnen resten van nederzettingen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege 
middeleeuwen of de periferie daarvan voorkomen. Deze resten kunnen bestaan uit 
paalkuilen, afvalkuilen en – lagen, greppels en grafvelden. Daarnaast wordt aardewerk 
verwacht, alsmede menselijk en dierlijk bot, metaal, (verbrande) leem en natuursteen. 
De resten worden direct onder de bouwvoor (vermoedelijk ongeveer 10-30 cm dik) 
verwacht, maar kunnen zich tot op grote diepte uitstrekken. Daarnaast kunnen 
verkavelingssporen (greppels) uit de late middeleeuwen - nieuwe tijd worden verwacht. 
Waarschijnlijk is de top van het bodemprofiel verstoord als gevolg van het bouwrijp 
maken en de bouw van de huidige woningen. Daarnaast zullen kabels en leidingen door 
het gebied lopen. Onder de onbebouwde delen van het terrein kan de bodemverstoring 
echter grotendeels beperkt zijn gebleven tot de bouwvoor. 
 

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

De omvang en aard van de nieuwbouw, evenals de diepte tot waarop de bodem geroerd 
zal worden, is op dit moment nog niet bekend (aanleiding tot het onderzoek betreft een 
planstudie). Aangenomen mag worden dat zowel tijdens de sloop van de huidige 
bebouwing als tijdens de bouw van nieuwe opstallen tot voorbij de bouwvoor/eventuele 
verstoorde laag zal worden gegraven, waardoor eventuele archeologische resten 
aangetast kunnen worden.   
De gespecificeerde archeologische verwachting is weergegeven in onderstaande tabel.  

4 VERWACHTINGSMODEL 
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PERIODE COMPLEXTYPE DIEPTELIGGING KENMERKEN 

mesolithicum - - - 

neolithicum/ 

bronstijd 

- - - 

ijzertijd/Romeinse 

tijd/vroege 

middeleeuwen 

nederzetting en 

grafveld 

direct onder de bouwvoor (ca. 10-30 cm) en 

dieper in oeverwalafzettingen  

aardewerk, metaal, 

verbrande leem, 

natuursteen, bot, 

grondsporen 

late middeleeuwen 

/nieuwe tijd 

afwateringskanaal/

inundatiekanaal/ 

greppel/sloot 

direct onder bouwvoor. grondsporen 

(greppels), mogelijk 

met afvalmateriaal 

(aardewerk/ steen-

goed), kalkpijpen en 

dergelijke)  

Tabel 3. Gespecificeerde archeologische verwachting. 
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HOOFDSTUK 

Het inventariserend veldonderzoek – verkennende fase (verkennend booronderzoek) 
heeft plaatsgevonden op 3 november 2016. De boringen zijn conform het plan van 
aanpak en het bijbehorende boorplan gezet. Op twee locaties (boring 3 en 4) is van het 
boorplan afgeweken (boring 3 was gepland in een tuin. De bewoonster gaf geen 
betredingstoestemming; boring 4 stagneerde op 60 cm –mv en is daarom ongeveer 1,5 
m verplaatst).  
Er zijn in totaal 6 boringen gezet tot een diepte van maximaal 200 cm –mv.  Met een 
plangebied van 4000 m2 is daarmee een boordichtheid van ruim 15 boringen per ha 
behaald.  
 
De boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor met een diameter van 7 cm 
en een guts met een diameter van 2 cm. De archeologisch relevante lagen zijn 
onderzocht op archeologische indicatoren (snijden/brokkelen). De boorgaten zijn 
naderhand weer gedicht. De boringen zijn ingemeten met behulp van GPS (XY-
coördinaten). De maaiveldhoogte (Z-coördinaat) is bepaald aan de hand van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN2). De boorstaten zijn gedocumenteerd en opgesteld met 
behulp van het softwarepakket Boorstaten!.  
 

Lithologie en bodem: van boven naar beneden bestaat het bodemprofiel uit een sterk 
tot uiterst siltige of zwak zandige kleilaag. Deze laag is kalkloos en grijs/lichtgrijs van 
kleur. De begrenzing met de onderliggende laag is meestal scherp. Vaak bevat deze laag 
kleine spikkeltjes baksteen. De dikte van de laag varieert van 30 – 60 cm, maar in de 
meeste gevallen moet het onderscheid gemaakt worden op basis van het kalkgehalte 
aangezien de laag optisch moeilijk te differentiëren is van de onderliggende laag. Op basis 
van het lage kalkgehalte en de baksteenspikkeltjes wordt deze laag geïnterpreteerd als 
verstoord.  
Daaronder bevinden zich diverse sterk tot uiterst siltige of zandige, kalkrijke kleilagen, 
meestal grijsbruin of geelgrijs van kleur. In enkele boringen is baksteen en houtskool in 
de top aangetroffen (boring 1, van 30-40 cm -mv) of kolengruis, baksteen en verbrande 
leem (boring 3, van 40 – 100 cm). Vermoedelijk gaat het hier om verstoorde lagen.  

5 VELDONDERZOEK 

5.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK 

5.2 RESULTATEN VELDONDERZOEK 



Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende fase Jochem Janszplantsoen en Singel  te 

Odijk, gemeente Bunnik (UT) 

24 
 

 
In boringen 1 (diepte 55 tot 140 cm –mv), 2 (70 tot150 cm) en 3 (110 tot 140 cm) zijn 
uiterst siltige kleilagen (boring 1 en 3) of een kleiige zandlaag (boring 2) aangetroffen. 
Deze lagen zijn kalkarm, grijs of bruingrijs van kleur en onscherp begrensd met de 
onderliggende lagen. De lagen tonen zich tamelijk ‘rommelig’ en er is hier veel houtskool 
aangetroffen, maar ook bot, aardewerk en verbrande leem. Deze lagen worden 
geïnterpreteerd als bewoningshorizont. De top van deze laag in boring 2 is mogelijk 
verstoord (op een diepte van circa 85 cm is nog baksteengruis aangetroffen). 
De basis wordt gevormd door fijn of juist grof matig gesorteerd en kalkrijk zand dat 
lichtgeel, licht grijs of grijsgeel van kleur is. In deze laag zijn diverse dikke kleibanden 
aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als kronkelwaardafzetting. In oostelijke 
richting tonen deze een sterk dalend verloop (zie onderstaande afbeelding) 
 
In boring 2 bestaat het bodemprofiel uit sterk kleiig zand tot een diepte van 150 cm. Het 
gaat hier om oeverafzettingen met een archeologisch niveau. Daaronder bevindt zich 
matig grof, slecht gesorteerd matig-zwak siltig zand. Vermoedelijk betreft dit eveneens 
een kronkelwaardafzetting. 
 

 
Afbeelding 6. Raaiprofielen oost – west. 

Dit beeld komt overeen met het AHN (zie paragraaf 2.2.2 en bijlage 4). 
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In boring 4 is sterk siltige, zwak humeuze en kalkloze klei aangetroffen tot een diepte van 
100 cm –mv. De laag is ietwat gevlekt, maar overwegend donkergrijs van kleur. De klei 
voelt vettig aan en bevat (industriële baksteenfragmentjes) en een stukje plastic. Deze 
laag moet worden gezien als verstoord en hangt waarschijnlijk samen met de op een 
verharding gestagneerde boring die aanvankelijk op circa 1,5 m afstand gezet was. Vanaf 
100 cm komt een pakket sterk zandige, roesthoudende en kalkrijke klei voor (oeverwal), 
die onscherp begrensd is met een laag uiterst siltig, matig fijn kalkrijk zand met enkele 
dikke kleibanden (kronkelwaardafzetting). Zand en kleibanden zijn grijsgeel van kleur en 
met name de kleilagen zijn zwak roesthoudend  
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HOOFDSTUK 

Het uitgevoerde verkennende booronderzoek ondersteunt het verwachtingsmodel. Het 
plangebied ligt op een oeverwal en in de ondergrond zijn archeologische resten te 
verwachten. De dikte van het verstoorde niveau blijkt lastig vast te stellen, maar het 
archeologisch niveau in het oostelijke deel van het plangebied ligt op een diepte van 
ongeveer 70 – 150 cm cm –mv en kenmerkt zich door sterk siltige, kalkloze 
grijze/grijsbruine klei waarin diverse archeologische indicatoren (houtskool, aardewerk, 
bot, verbrande leem) zijn aangetroffen. Op basis van de resultaten van het 
bureauonderzoek kan ervan uitgegaan worden dat het hier om resten uit de periode 
ijzertijd – vroege middeleeuwen gaat. De eigenlijke nederzettingen worden westelijker 
vermoed, maar gezien de dikte van het archeologisch niveau en de hoeveelheid 
indicatoren zijn wellicht ook sporen in het plangebied te vinden.  
In het westelijke deel van het onderzoeksgebied (boring 5 en 6) liggen de zandige 
oeverafzettingen hoger en de kleiige oeverafzettingen zijn hier minder dik. Archeologische 
indicatoren zijn niet waargenomen, maar resten kunnen hier wel verwacht worden.  
 
 
 
 
 
 

6CONCLUSIE 
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HOOFDSTUK 

Het bodemprofiel in het plangebied blijkt op basis van het uitgevoerde booronderzoek 
deels intact. Er zijn lagen op de oeverwal aangetroffen die als archeologisch niveau zijn 
geïnterpreteerd en op basis van deze resultaten blijft de hoge verwachting op resten uit 
de periode ijzertijd – vroege middeleeuwen (en mogelijk late middeleeuwen – nieuwe tijd) 
gehandhaafd. In principe is het gehele plangebied kansrijk. Sloop en nieuwbouw kunnen 
vindplaatsen aantasten. Aanbevolen wordt daarom een proefsleuvenonderzoek 
(inventariserend veldonderzoek – proefsleuven) uit te voeren, mocht er nieuwbouw 
plaatsvinden. Voor het proefsleuvenonderzoek dient een archeologisch programma van 
eisen (PvE) te worden opgesteld, dat door de bevoegde overheid dient te worden 
goedgekeurd. Het PvE dient enerzijds om de wetenschappelijke kwaliteit van het 
onderzoek te borgen, en anderzijds om de belangen van de betrokken partijen vast te 
leggen. Als aanzet voor het PvE adviseren we vier proefsleuven aan te leggen in de nu 
onbebouwde delen van het plangebied (bij boring 1, 2, 3 en tussen 4 en 5).  
 
Het proefsleuvenonderzoek maakt deel uit van het traject van vooronderzoek dat 
inventariserend veldonderzoek wordt genoemd (zie bijlage 1). Dit traject dient voor zover 
dat mogelijk is, in de bestemmingsplanfase te worden afgerond zodat in de ruimtelijke 
onderbouwing de archeologische waarden zijn vastgesteld. Op basis daarvan wordt 
bepaald of de vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt dient te worden 
(selectiebesluit te nemen door het bevoegd gezag).  
 
De implementatie van deze aanbeveling is in handen van het bevoegd gezag, de 
gemeente Bunnik. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door het Steunpunt 
Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) te Bunnik (info@stamu.nl). 
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BIJLAGE 7 LIJST WAARNEMINGEN 
 
 



nummer complextype aantal toestand materiaal vondst type VAN TOT EN MET

1517 - 1 fragment keramiek stgl --- Late Middeleeuwen Late Middeleeuwen
1517 - 1 fragment keramiek stgl --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
1517 - 1 fragment keramiek andenne --- Late Middeleeuwen A Late Middeleeuwen A
1517 - 1 fragment keramiek kogelpot --- Late Middeleeuwen A Late Middeleeuwen A

1551 - 1 fragment keramiek stgl --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
1551 - 12 fragmenten keramiek aardewerk --- Neolithicum late vroege Tijd
1551 - 3 fragmenten keramiek pingsdrf --- Late Middeleeuwen A Late Middeleeuwen A
1551 - 7 fragmenten keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen C Vroege Middeleeuwen C
1551 - 2 fragmenten keramiek kogelpot --- Late Middeleeuwen Late Middeleeuwen
1551 - 1 fragment keramiek grijsbakkend --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B

1552 - 3 fragmenten keramiek ruwwandig: --- Romeinse tijd Romeinse tijd
1552 - 1 fragment keramiek grijsbakkend --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
1552 - 1 fragment keramiek roodbakkend geglazuurd: --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
1552 - 1 fragment keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen C Vroege Middeleeuwen C
1552 - 1 fragment keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen C Vroege Middeleeuwen C
1552 - 1 fragment keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen B
1552 - 5 fragmenten keramiek aardewerk --- Neolithicum late vroege Tijd

1553 - 1 fragment keramiek stgl --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
1553 - 2 fragmenten keramiek roodbakkend geglazuurd: --- Late Middeleeuwen B Nieuwe Tijd
1553 - 1 fragment keramiek roodbakkend geglazuurd: --- Late Middeleeuwen B Nieuwe Tijd
1553 - 4 fragmenten keramiek knikwandbeker minipot Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen C
1553 - 1 fragment keramiek kogelpot --- Late Middeleeuwen Late Middeleeuwen
1553 - 1 fragment keramiek knikwandbeker minipot Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen C

6196 Nederzetting, onbepaald 87 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Late IJzertijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek tnigra --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek geverfd --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek wrijfsch --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek ruwdeksl --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek ruwpot nb89 Midden Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 3 fragmenten keramiek ruwkom st210 Midden Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek aardewerk, handgevormd --- Late IJzertijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek tnigra --- Vroege Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek amfoor --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 39 fragmenten keramiek ruwwandig: --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 20 fragmenten bot afval --- Late IJzertijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 15 fragmenten keramiek gladwandig --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6196 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten glas vaatwerk --- Romeinse tijd Romeinse tijd

6197 - 1 fragment keramiek stgl --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
6197 - 1 fragment keramiek aardewerk --- Middeleeuwen Middeleeuwen
6197 - 1 fragment ijzer onbekend --- Midden Bronstijd late vroege Tijd
6197 - 2 fragmenten keramiek proto-steengoed --- Late Middeleeuwen Late Middeleeuwen
6197 - 1 fragment keramiek grijsbakkend --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B



nummercomplextype aantaltoestand materiaal vondst type VAN TOT EN MET
6197 - 2 fragmenten keramiek aardewerk, gedraaid --- Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen B

6198 - 6 fragmenten keramiek gladwandig --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6198 - 5 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Late IJzertijd Romeinse tijd
6198 - 10 fragmenten keramiek ruwwandig: --- Romeinse tijd Romeinse tijd
6198 - 1 fragment keramiek ruwkom st210 Midden Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
6198 Nederzetting, onbepaald 1 fragment bot bot --- Late IJzertijd Romeinse tijd
6198 Nederzetting, onbepaald 7 fragmenten keramiek aardewerk --- Late IJzertijd Romeinse tijd

10882 - 2 fragmenten keramiek stgl --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
10882 - 1 fragment keramiek proto-steengoed --- Late Middeleeuwen A Late Middeleeuwen B

23751 - 1 fragment brons fibdraad almgrn15 Midden Romeinse tijd A Midden Romeinse tijd A
23751 - 1 fragment tin(legeringen)gesp --- Late Middeleeuwen B vroege Nieuwe Tijd
23751 - 1 fragment brons onbekend beslag Romeinse tijd Romeinse tijd

26408 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek ruwpot nb89 Midden Romeinse tijd B Midden Romeinse tijd B
26408 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek ruwwandig: --- Romeinse tijd Romeinse tijd
26408 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek bgrs --- Midden Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
26408 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek geverfd tech-a Vroege Romeinse tijd B Midden Romeinse tijd
26408 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek wrijfsch --- Romeinse tijd Romeinse tijd
26408 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Romeinse tijd Romeinse tijd
26408 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek aardewerk, handgevormd --- Late IJzertijd Romeinse tijd

26409 - - fragmenten(en) keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen B
26409 - - fragmenten(en) keramiek aardewerk --- Late Middeleeuwen A Late Middeleeuwen B
26409 - 1 - --- ophoging --- Paleolithicum Middeleeuwen

26410 - 0 - --- wal --- Neolithicum midden Nieuwe Tijd

26411 - 2 fragmenten keramiek grijsbakkend --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
26411 - 1 fragment keramiek stgkan --- Late Middeleeuwen B vroege Nieuwe Tijd
26411 - 3 fragmenten keramiek steengoed --- Late Middeleeuwen B midden Nieuwe Tijd
26411 - 1 fragment keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen A Late Middeleeuwen A

26412 - 2 fragmenten keramiek grijsbakkend --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
26412 - 3 fragmenten keramiek steengoed --- Late Middeleeuwen B midden Nieuwe Tijd
26412 - 1 fragment keramiek stgkan --- Late Middeleeuwen B vroege Nieuwe Tijd
26412 - 1 fragment keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen A Late Middeleeuwen A

30505 Nederzetting, onbepaald 15 fragmenten keramiek roodbakkend geglazuurd: --- Late Middeleeuwen A late vroege Tijd
30505 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek steengoed --- Late Middeleeuwen B midden Nieuwe Tijd
30505 Nederzetting, onbepaald 2 - tufsteen onbekend --- Vroege Middeleeuwen Late Middeleeuwen
30505 Nederzetting, onbepaald 1 - keramiek baksteen --- Vroege Middeleeuwen Late Middeleeuwen
30505 Nederzetting, onbepaald 7 fragmenten --- cultuurlaag --- Vroege Middeleeuwen Nieuwe Tijd
30505 Nederzetting, onbepaald 5 fragmenten bot onbekend --- Vroege Middeleeuwen Late Middeleeuwen
30505 Nederzetting, onbepaald 3 - metaal onbekend --- Vroege Middeleeuwen Late Middeleeuwen
30505 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek kogelpot --- Vroege Middeleeuwen C Late Middeleeuwen
30505 Nederzetting, onbepaald 4 fragmenten keramiek ruwwandig: --- Vroege Middeleeuwen Vroege Middeleeuwen



nummer complextype aantal toestand materiaal vondst type VAN TOT EN MET

30505 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek grijsbakkend --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
30505 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek pijp --- vroege Nieuwe Tijd late vroege Tijd
30505 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek onbekend --- Vroege Middeleeuwen Vroege Middeleeuwen
30505 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek ruwwandig: --- Vroege Middeleeuwen Vroege Middeleeuwen

43407 Nederzetting, onbepaald 25 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- IJzertijd Romeinse tijd
43407 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek tskom dr27 Vroege Romeinse tijd B Midden Romeinse tijd A
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek tnigra --- Vroege Romeinse tijd Midden Romeinse tijd A
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek geverfd --- Vroege Romeinse tijd Midden Romeinse tijd A
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek gladwandig --- Vroege Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek dik --- Vroege Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek ruwwandig: --- Vroege Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek ruwpot nb89 Midden Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek andenne --- Vroege Middeleeuwen D Late Middeleeuwen
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek proto-steengoed pingsdrf Late Middeleeuwen Late Middeleeuwen
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek paffrath --- Late Middeleeuwen A Late Middeleeuwen A
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek grijsbakkend --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek roodbakkend geglazuurd: --- Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd
43407 - - fragmenten(en) keramiek aardewerk --- Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd
43407 - - fragmenten(en) glas onbekend --- Nieuwe Tijd Nieuwe Tijd
43407 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek steengoed --- vroege Nieuwe Tijd midden Nieuwe Tijd

44542 Nederzetting, onbepaald 51 fragmenten keramiek aardewerk --- Midden Romeinse tijd A Late Middeleeuwen A
44542 Nederzetting, onbepaald - - --- grondsporen --- Midden Romeinse tijd A Midden Romeinse tijd A
44542 Nederzetting, onbepaald - - plantaardig zaad --- Midden Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
44542 - - - --- kuil --- Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen C
44542 - 1 - --- kuil --- Late Middeleeuwen Late Middeleeuwen
44542 Nederzetting, onbepaald 1 fragment --- palissad --- Midden Romeinse tijd Midden Romeinse tijd
44542 Nederzetting, onbepaald 1 fragment brons fibula scharnrf Midden Romeinse tijd A Midden Romeinse tijd A

44576 Nederzetting, onbepaald - - --- kuil --- Midden IJzertijd Midden IJzertijd
44576 Nederzetting, onbepaald 1 - --- greppel --- Midden IJzertijd Midden IJzertijd
44576 Nederzetting, onbepaald - - --- paalgat --- IJzertijd Romeinse tijd
44576 Nederzetting, onbepaald 2119 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Midden IJzertijd Midden IJzertijd
44576 Inhumatiegraf 1 compleet --- graf --- vroege Nieuwe Tijd midden Nieuwe Tijd
44576 Inhumatiegraf - - ijzer spijker --- vroege Nieuwe Tijd midden Nieuwe Tijd
44576 Inhumatiegraf - - bot bot --- vroege Nieuwe Tijd midden Nieuwe Tijd
44576 - 16 fragmenten keramiek aardewerk --- Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd
44576 - 39 - keramiek aardewerk --- Neolithicum late vroege Tijd
44576 - 1 - keramiek spinklos --- IJzertijd vroege Nieuwe Tijd
44576 Metaalbewerking/smederij 1 - metaal slak --- Late Bronstijd Nieuwe Tijd
44576 Metaalbewerking/smederij - - --- kuil --- Midden IJzertijd Midden IJzertijd
44576 Nederzetting, onbepaald 5 - --- spieker --- Midden IJzertijd Midden IJzertijd
44576 Nederzetting, onbepaald 66 fragmenten keramiek aardewerk, gedraaid --- Romeinse tijd Romeinse tijd
44576 Nederzetting, onbepaald 3 fragmenten keramiek Terra sigillata --- Vroege Middeleeuwen A Vroege Middeleeuwen A
44576 Nederzetting, onbepaald 269 fragmenten keramiek aardewerk --- Vroege Middeleeuwen Vroege Middeleeuwen

48061 - 1 compleet metaal lepel --- Romeinse tijd Nieuwe Tijd



nummer complextype aantal toestand materiaal vondst type VAN TOT EN MET

48564 Nederzetting, onbepaald - - --- grondsporen --- Late IJzertijd Romeinse tijd

50473 Nederzetting, onbepaald 5 fragmenten --- spieker --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 276 fragmenten --- paalgat --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 26 fragmenten --- greppel --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 - 10 fragmenten --- kuil --- Paleolithicum Nieuwe Tijd
50473 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten --- kuil voorrdkl IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Metaalbewerking/smederij 5 fragmenten --- kuil --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 3 fragmenten --- kuil --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 56 fragmenten --- kuil --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten --- waterput --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 2119 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Midden IJzertijd Midden IJzertijd
50473 Nederzetting, onbepaald 1 fragment glas kom --- Romeinse tijd Romeinse tijd
50473 Nederzetting, onbepaald 1 fragment glas onbekend --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 - 2 fragmenten glas armband latene Late IJzertijd Late IJzertijd
50473 Metaalbewerking/smederij 1 - ijzer onbekend --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 1 compleet ijzer spijker --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Vlakgraf, inhumatie - fragmenten(en) bot bot --- Vroege Middeleeuwen A midden Nieuwe Tijd
50473 Nederzetting, onbepaald - - plantaardig onbekend --- Romeinse tijd late vroege Tijd
50473 - 825 fragmenten bot bot --- Midden IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 49 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Romeinse tijd Romeinse tijd
50473 Nederzetting, onbepaald 9 fragmenten keramiek amfoor --- Romeinse tijd Romeinse tijd
50473 Nederzetting, onbepaald 94 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Laat Romeinse tijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 3 fragmenten keramiek Terra sigillata pseudo Laat Romeinse tijd B Vroege Middeleeuwen A
50473 Nederzetting, onbepaald 172 fragmenten keramiek ruwwandig: --- Laat Romeinse tijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 3 fragmenten keramiek gladwandig --- Laat Romeinse tijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 16 fragmenten keramiek aardewerk --- Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd
50473 Nederzetting, onbepaald 1 - keramiek spinklos --- IJzertijd vroege Nieuwe Tijd
50473 Zoutwinning/moernering 11 fragmenten keramiek briquet --- Vroege IJzertijd Midden Romeinse tijd
50473 Nederzetting, onbepaald 1475 fragmenten keramiek aardewerk --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 1 compleet brons onbekend --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen
50473 Nederzetting, onbepaald 1 compleet metaal fibula armboog Laat Romeinse tijd Laat Romeinse tijd
50473 - 1 compleet brons onbekend --- Midden IJzertijd Midden IJzertijd
50473 Vlakgraf, inhumatie 1 compleet koper ring --- Vroege Middeleeuwen A midden Nieuwe Tijd
50473 Nederzetting, onbepaald 8 fragmenten keramiek aardewerk, gedraaid --- Romeinse tijd Romeinse tijd
50473 - 1 - XXX slak --- IJzertijd Vroege Middeleeuwen

58682 Nederzetting, onbepaald 8 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- IJzertijd Romeinse tijd
58682 Nederzetting, onbepaald 3 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Vroege Romeinse tijd A Vroege Middeleeuwen D
58682 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek kogelpot --- Late Middeleeuwen B Late Middeleeuwen B
58682 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- IJzertijd Late IJzertijd
58682 Nederzetting, onbepaald 11 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- IJzertijd Romeinse tijd
58682 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten bot bot --- Paleolithicum late vroege Tijd

58876 Nederzetting, onbepaald 1 - --- geul --- Late IJzertijd Romeinse tijd

58884 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek aardewerk, gedraaid --- Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen B

58925 Nederzetting, onbepaald 1 fragment koper fibula --- Vroege Middeleeuwen A Vroege Middeleeuwen A



nummer complextype aantal toestand materiaal vondst type VAN TOT EN MET

58959 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- Late IJzertijd Romeinse tijd

58963 Nederzetting, onbepaald 1 - --- grondsporen --- Vroege Middeleeuwen B Vroege Middeleeuwen B

58965 Nederzetting, onbepaald 1 fragment steen vijzel --- Middeleeuwen Middeleeuwen
58965 Nederzetting, onbepaald 1 fragment --- spieker --- Middeleeuwen Middeleeuwen
58965 Nederzetting, onbepaald 1 fragment --- plattegrond --- Middeleeuwen Middeleeuwen

59818 - 1 fragment keramiek ruwwandig: --- Vroege Romeinse tijd Laat Romeinse tijd
59818 - 1 fragment keramiek gladwandig --- Vroege Romeinse tijd Laat Romeinse tijd
59818 - 1 fragment keramiek aardewerk, handgevormd --- Bronstijd Romeinse tijd

132634 - 1 fragment keramiek ruwwandig: --- Romeinse tijd Romeinse tijd

402701 Nederzetting, onbepaald 2 compleet zilver munt --- Late Middeleeuwen A Late Middeleeuwen B

404105 - 1 fragment keramiek Terra sigillata argonnen Laat Romeinse tijd A Laat Romeinse tijd B
404105 - 143 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- IJzertijd IJzertijd
404105 - 5 fragmenten keramiek aardewerk, handgevormd --- IJzertijd IJzertijd
404105 - 1 - lood spinklos --- Vroege Middeleeuwen A Late Middeleeuwen B
404105 - 1 fragment keramiek gldkruik --- Vroege Romeinse tijd A Laat Romeinse tijd
404105 - 1 fragment keramiek pingsdrf --- Vroege Middeleeuwen D Late Middeleeuwen A
404105 - 1 - keramiek spinklos --- IJzertijd IJzertijd

407805 - 0 - keramiek baksteen --- Late Middeleeuwen Late Middeleeuwen

410406 Nederzetting, onbepaald 2 fragmenten hout  houtskool --- Late Middeleeuwen A late vroege Tijd

420442 - 1 - hout werktuig steel Vroege Middeleeuwen Vroege Middeleeuwen

423769 Percelering/verkaveling 3 - --- greppel --- Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd
423769 Percelering/verkaveling 2 - --- greppel --- Late Middeleeuwen Nieuwe Tijd
423769 Percelering/verkaveling 1 - --- greppel --- Romeinse tijd Romeinse tijd
423769 - - fragmenten(en) keramiek aardewerk, gedraaid --- vroege Nieuwe Tijd late vroege Tijd
423769 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek gladwandig --- Romeinse tijd Romeinse tijd
423769 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek aardewerk, handgevormd --- Romeinse tijd Romeinse tijd
423769 Nederzetting, onbepaald - fragmenten(en) keramiek ruwwandig: --- Romeinse tijd Romeinse tijd
423769 Nederzetting, onbepaald 1 fragment keramiek weefgewicht --- Romeinse tijd Romeinse tijd
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IVO-verkennend Jochem Janszplantsoen/Singel te Odijk, gem. Bunnik (UT)

3

Boring 1       RD-coördinaten: 144186/451647

-mv (m)    NAP(m)

0 3,39

Boring 1       RD-coördinaten: 144186/451647

-mv (m)    NAP(m)

1 2,39

Boring 1       RD-coördinaten: 144186/451647

-mv (m)    NAP(m)

2 1,39

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, graszode
30

Klei, uiterst siltig, grijs, ondergrens diffuus, kalkloos
40

Klei, uiterst siltig, grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, oude 
baksteen en houtskool in top

55

Klei, sterk zandig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, 
erosief begrensd

100

Klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkloos, weinig aardewerk en verbrande leem op 80 
cm

140

Klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos, matig houtskool door hele laag

150

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/bruin, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkloos

165

Klei, sterk siltig, lichtgrijs/bruin, matig roesthoudend, kalkrijk

200

Zand, zeer fijn, sterk siltig, goed gesorteerd, lichtgrijs, kalkrijk

50

Boring 2       RD-coördinaten: 144206/451625

-mv (m)    NAP(m)

0 3,52

Boring 2       RD-coördinaten: 144206/451625

-mv (m)    NAP(m)

1 2,52

Boring 2       RD-coördinaten: 144206/451625

-mv (m)    NAP(m)

2 1,52

Zand, sterk kleiig, zwak grindig, lichtbruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak 
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord, mortel

70 Zand, sterk kleiig, lichtbruin/grijs, ondergrens diffuus, kalkloos

150

Zand, sterk kleiig, lichtgrijs, onscherpe ondergrens, kalkarm, baksteen op 85 cm, 
aardewek op 120 cm, bot op 135 cm

170 Zand, matig grof, matig siltig, slecht gesorteerd, lichtgeel/bruin, onscherpe 
ondergrens, top lijkt intact190

Zand, matig grof, zwak siltig, slecht gesorteerd, lichtgeel, zwak roesthoudend

opdrachtgever: Portaal



IVO-verkennend Jochem Janszplantsoen/Singel te Odijk, gem. Bunnik (UT)

40

Boring 3       RD-coördinaten: 144220/451586

-mv (m)    NAP(m)

0 3,33

Boring 3       RD-coördinaten: 144220/451586

-mv (m)    NAP(m)

1 2,33

Boring 3       RD-coördinaten: 144220/451586

-mv (m)    NAP(m)

2 1,33

Klei, zwak zandig, lichtbruin/grijs, scherpe ondergrens, zwak doorworteld, 
gevlekt/verstoord, mortel, met zandlaag

100

Klei, zwak zandig, bruin/grijs, onscherpe ondergrens, zwak doorworteld, zwak 
koolgruishoudend, zwak baksteenhoudend, verbrande leem 

105

Klei, zwak zandig, grijs/bruin, kalkrijk

110

Klei, sterk zandig, geel/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk

115

Klei, uiterst siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkloos, veel houtskool, verbrande 
leem, rommelige laag 

140

Klei, uiterst siltig, bruin/grijs, scherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkloos, bot 
op 135 cm, rommelige laag 

160

Klei, zwak zandig, grijs/bruin, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, kalkrijk

170

Zand, matig fijn, sterk kleiig, grijs/geel, scherpe ondergrens, kalkrijk

200

Zand, matig grof, matig siltig, grijs/geel, kalkrijk

30

Boring 4       RD-coördinaten: 144192/451612

-mv (m)    NAP(m)

0 3,59

Boring 4       RD-coördinaten: 144192/451612

-mv (m)    NAP(m)

1 2,59

Klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruin, scherpe ondergrens, gevlekt/verstoord

100

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkloos, zwak 
baksteenhoudend, industrieel, plastic, vette klei , gevlekt/verstoord

130
Klei, sterk zandig, lichtgrijs/bruin, onscherpe ondergrens, matig roesthoudend, 
kalkrijk

170

Zand, matig fijn, uiterst siltig, grijs/geel, zwak roesthoudend, kalkrijk, enkele dikke 
kleilagen

opdrachtgever: Portaal



IVO-verkennend Jochem Janszplantsoen/Singel te Odijk, gem. Bunnik (UT)

60

Boring 5       RD-coördinaten: 144161/451627

-mv (m)    NAP(m)

0 3,69

Boring 5       RD-coördinaten: 144161/451627

-mv (m)    NAP(m)

1 2,69

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, onscherpe ondergrens, zwak 
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord, zandvlekken

65 Klei, sterk zandig, geel/bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, gevlekt/verstoord, 
gevlekt

70

Klei, zwak zandig, lichtgrijs/geel, ondergrens diffuus, kalkrijk

80

Klei, sterk zandig, lichtgrijs/geel, onscherpe ondergrens, kalkrijk

150
Zand, matig fijn, uiterst siltig, lichtgeel/grijs, kalkrijk, veel dikke kleilagen

10

Boring 6       RD-coördinaten: 144176/451585

-mv (m)    NAP(m)

0 3,69

Boring 6       RD-coördinaten: 144176/451585

-mv (m)    NAP(m)

1 2,69

Klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, zwak baksteenhoudend

30

Klei, uiterst siltig, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkloos

60

Klei, sterk zandig, geel/bruin, ondergrens diffuus, kalkrijk

75

Zand, sterk kleiig, geel/bruin, scherpe ondergrens, kalkrijk

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig gesorteerd, lichtgeel kalkrijk, veel dikke kleilagen

opdrachtgever: Portaal



IVO-verkennend Jochem Janszplantsoen/Singel te Odijk, gem. Bunnik (UT)

opdrachtgever: Portaal
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