
Krimpen aan den IJssel 
De Wilgen 
 
uitwerkingsplan 



RBOI - Rotterdam bv
Delftseplein 27b
Postbus 150
3000 AD Rotterdam
telefoon (010) 201 85 55
E-mail: info@rboi.nl

gecertificeerd door Lloyd’s 
conform ISO 9001: 2008



De Wilgen 
 
 

Krimpen aan den IJssel 
 
 
 

uitwerkingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
identificatie planstatus  
identificatiecode: datum: status: 

NL.IMRO.0542.BPLGDeWilgen-on01  02-03-2017 concept 
 25-07-2017 ontwerp 
projectnummer:  vastgesteld 
054200.20161067   
   
opdrachtleider:   
mr. S. Lamkadmi   
   
   
 

aangesloten bij:

Delftseplein 27b
postbus 150
3000 AD Rotterdam
T: 010-201 85 55
E-mail: info@rho.nl



© Rho Adviseurs bv
Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder 
voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming 
niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.



  3  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   054200.20161067 
  

Inhoudsopgave 

 

Toelichting          
Hoofdstuk 1  Inleiding       7 
1.1  Aanleiding       7 

1.2  Ligging plangebied      7 

1.3  Vigerend bestemmingsplan     8 

1.4  Leeswijzer       8 

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving      9 
2.1  Huidige situatie       9 

2.2  Verkavelingsopzet      10 

2.3  Beeldkwaliteitskader      11 

Hoofdstuk 3  Toetsing aan uitwerkingsregels    13 
3.1  Inleiding        13 

3.2  Toetsing        13 

Hoofdstuk 4  Beleidskader       15 

Hoofdstuk 5  Sectorale aspecten      17 
5.1  Inleiding        17 

5.2  Verkeer en parkeren      17 

5.3  Wegverkeerslawaai      18 

5.4  Bedrijven en milieuhinder      19 

5.5  Externe veiligheid      19 

5.6  Luchtkwaliteit       20 

5.7  Bodemkwaliteit       21 

5.8  Ecologie        22 

5.9  Archeologie       23 

5.10  Water        25 

5.11  Kabels en leidingen      27 

5.12  Vormvrije mer       27 

5.13  Eindconclusie       28 

Hoofdstuk 6  Juridische regeling      29 
6.1  Bestemmingsplan 'Langeland'     29 

6.2  Methodiek en uitleg planregels en verbeelding   29 

Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid      31 
7.1  Economische uitvoerbaarheid     31 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid     31 

  



4  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   054200.20161067 
  

Bijlagen toelichting         
Bijlage 1  Verkavelingsopzet en beeldkwaliteitskader De Wilgen 35 

Bijlage 2  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai   37 

Bijlage 3  Verkennend bodemonderzoek De Wilgen   39 

Bijlage 4  Rapportage asbestonderzoek De Wilgen   41 

Bijlage 5  Quick scan flora en fauna     43 

Bijlage 6  Aanvullend ecologisch onderzoek    45 

Bijlage 7  Archeologisch bureau- en inventariserend 
veldonderzoek         47 

Bijlage 8  Beoordeling archeologie Omgevingsdienst   49 

 

Regels          
Hoofdstuk 1  Inleidende regels      53 
Artikel 1  Begrippen       53 

Artikel 2  Wijze van meten       57 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels      59 
Artikel 3  Groen        59 

Artikel 4  Verkeer        60 

Artikel 5  Water - 1       61 

Artikel 6  Wonen        62 

Artikel 7  Waterstaat - Waterkering      65 

Hoofdstuk 3  Algemene regels      67 
Artikel 8  Anti-dubbeltelregel      67 

Artikel 9  Algemene bouwregels      68 

Artikel 10  Algemene gebruiksregels      70 

Artikel 11  Algemene afwijkingsregels      71 

Artikel 12  Algemene wijzigingsregels      72 

Artikel 13  Overige regels       73 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels     75 
Artikel 14  Overgangsrecht       75 

Artikel 15  Slotregel        76 

 

 
 
  



Toelichting



6  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   054200.20161067 
  



  7  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   054200.20161067 
  

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van voorliggend uitwerkingsplan is het voornemen om 10 particuliere 
kavels uit te geven voor de bouw van vrijstaande woningen tussen de IJsseldijk en de Boveneindselaan 
in Krimpen aan den IJssel. In het verleden stond op deze locatie een tuincentrum. Ten behoeve van de 
woningbouw is een Verkavelingsopzet en Beeldkwaliteitskader vastgesteld door de gemeenteraad op 9 
juni 2016.  
 
In het vigerende bestemmingsplan 'Langeland' is voor het voormalige tuincentrum een uit te werken 
woonbestemming opgenomen. Hiermee heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en 
wethouders de plicht meegegeven om binnen de planperiode (10 jaar) een uitwerkingsplan op te stellen 
binnen de kaders van de uitwerkingsregels. In het voorliggende plan wordt toepassing gegeven aan de 
uitwerkingsplicht. Tevens wordt aangetoond dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de 
uitwerkingsregels en de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 
 

1.2  Ligging plangebied 
Het uitwerkingsgebied ligt in het noordelijke deel van Krimpen aan den IJssel en wordt begrensd door de  
IJsseldijk in het noorden en de Boveneindselaan in het zuiden. In figuur 1.1 is de begrenzing van het 
plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1  Ligging plangebied 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan 
Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Langeland'. Dit bestemmingsplan is op 25 
april 2013 vastgesteld. Voor het plangebied is de bestemming 'Wonen - Uit te werken' opgenomen. 
Tevens geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2a' voor het westelijke deel van het 
plangebied en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' voor het oostelijke deel van het 
plangebied. Een smalle strook aan de westzijde is voorzien van de dubbelbestemming 'Waterstaat - 
Waterkering'. Op figuur 2.1 is een uitsnede van de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan 
weergegeven. 
 

 
Figuur 1.2  Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'Langeland' 
 

1.4  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het te realiseren bouwplan. Vervolgens vindt in 
hoofdstuk 3 toetsing aan uitwerkingsregels plaats. Dit wordt gevolgd door toetsing aan het relevante 
beleidskader (hoofdstuk 4) en de omgevingsaspecten (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving 
van de juridische regeling. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het plan toegelicht. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Huidige situatie 
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,6 ha en beslaat het terrein van voormalig tuincentrum 
De Wilgen, gelegen binnen het buurtschap Boveneind tussen de IJsseldijk en de Boveneindselaan (figuur 
2.1). Het terrein is reeds enkele jaren ongebruikt. De voormalige opstallen van het tuincentrum zullen 
worden gesloopt met uitzondering van de woning met schuur die aan de dijk is gelegen (IJsseldijk 58). 
Deze woning is in de nota 'Inventarisatie beeldbepalende objecten/ gebieden in Krimpen aan den IJssel' 
als beeldbepalend object aangewezen, maar valt buiten het plangebied van dit uitwerkingsplan. 
 

 
Figuur 2.1  Huidige situatie plangebied 
 
Midden door de locatie loopt een sloot die zal worden gedempt. Ook wordt de locatie omringd door een 
watergang. In de groene omgeving staan voornamelijk vrijstaande of geschakelde woningen met 
uitzondering van een rijtje van zes woningen aan de zuidzijde van de Boveneindselaan. Kinderboerderij 
Klein Boveneind (IJsseldijk 82-84) bevindt zich op circa 100 m ten zuiden van het plangebied. Aan de 
noordoostzijde van de locatie loopt een voetpad dat de Boveneindselaan met de Breekade/ IJsseldijk 
verbindt. 
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2.2  Verkavelingsopzet 
De verkavelingsopzet is op 9 juni 2016 door de gemeenteraad vastgesteld (figuur 2.2). Uitgangspunt is 
de realisatie van 10 vrijstaande woningen op ruime kavels. De verkavelingsopzet gaat uit van een 
centrale ontsluiting vanaf de Boveneindselaan door middel van een aansluiting met een vlakke dam-/ 
duikercombinatie. Er is ruimte voor vijf woningen aan de noordoostzijde van de straat en vijf woningen 
aan de zuidwestzijde van de straat. De voorzijde van de woningen is op de straat gericht met de 
achterzijde (deels) aan het water. Deze watergangen worden op een aantal plaatsen verbreed ter 
compensatie van de gedempte watergang. Centraal in het gebied is voorzien in een openbare 
parkeergelegenheid die ruimte biedt aan 7 parkeerplaatsen. Het parkeerterrein biedt eveneens toegang 
tot een voetgangersbrug die aansluit op het bestaande voetpad aan de noordoostzijde van het 
plangebied. Eveneens is aan de noordzijde een doorsteek voorzien naar het perceel IJsseldijk 56. 
 

 
Figuur 2.2  Verkavelingsopzet 
 
Ten behoeve van de woningen zijn bouwvlakken aangegeven. Aan weerszijden van de entree dienen de 
woningen in de verplichte rooilijn te worden gebouwd. Vanwege de diepte van de kavels geldt dit 
eveneens voor de woningen aan de noordoostzijde van de straat. Aan de zuidwestzijde kunnen de 
woningen in een licht verspringende rooilijn worden geplaatst. Het groene karakter van de omgeving zal 
in het plangebied worden doorgezet door middel van een grasberm in het straatprofiel van circa 2 m 
breed met daarin enkele (fruit)bomen. De 3 m diepe voortuinen bieden voldoende ruimte voor een 
groene invulling naast de inzet van hagen als afscheiding. Ook aan de achterzijde is een groene inrichting 
beoogd en mogen in het oevertalud geen schuttingen of schuren worden geplaatst. Wel mag in het 
talud en/ of aan de oever een terras of vlonder worden gemaakt. 
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2.3  Beeldkwaliteitskader 
 
Naast de verkavelingsopzet is ook het beeldkwaliteitskader op 9 juni 2016 door de gemeenteraad 
vastgesteld met als doelen: 
 voldoende mate van afstemming en samenhang in de vormgeving in het nieuwe buurtje De Wilgen; 
 voldoende ruimte voor variatie en eigenheid in het ontwerp van de woningen. 
 
In het beeldkwaliteitskader zijn inrichtingseisen vastgelegd met betrekking tot kavelopbouw, massa, 
oriëntatie, kapvormen, kleur- en materiaalgebruik, oevers, overgang openbaar en privé en parkeren. 
Bouwplannen zullen in het kader van welstand aan deze aspecten worden getoetst. In de 
bestemmingsplanregeling is volstaan met het opnemen van bouwvlakken, bouwhoogtes, bouwvolumes 
en verplichte voorgevelrooilijnen. 
 

 
Figuur 2.3  Principe profiel centrale ontsluiting 
 
Er is gekozen voor ruime bouwvlakken zodat eigenaren flexibiliteit wordt geboden bij het ontwerp van 
een woning. Om grote bouwmassa's te voorkomen is per bouwvlak het bouwvolume vastgelegd. Voor 
enkele bouwvlakken is een verplichte voorgevelrooilijn aangegeven om een duidelijke entree van het 
woongebiedje te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat woningen op de kleinere kavels aan de 
noordoostzijde van het plangebied niet te ver naar achteren worden geplaatst zodat achtertuinen een 
minimale diepte hebben van 8 m. 
 
Verkavelingsopzet en beeldkwaliteitskader zoals vastgesteld door de gemeenteraad is bijgevoegd als 
bijlage 1. 
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Hoofdstuk 3  Toetsing aan uitwerkingsregels 

3.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beknopt getoetst aan de uitwerkingsregels die in het geldende bestemmingsplan 
'Langeland' zijn opgenomen. De uitwerkingsregels zoals opgenomen in artikel 16 'Wonen - Uit te 
werken' luiden als volgt. 
 
'Burgemeester en wethouders dienen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 sub b van de Wet 
ruimtelijke ordening het plan uit te werken, met inachtneming van de volgende regels: 
a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 15; 
b. de goothoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 6 meter; 
c. de bouwhoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 11 meter; 
d. uit nader akoestisch onderzoek dient te blijken dat ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan 

de bepalingen van de Wet geluidhinder.' 
 

3.2  Toetsing 
Bestemmingsomschrijving 
De gewenste woningbouw met bijbehorende voorzieningen zoals parkeervoorzieningen, groen en water 
past binnen de kaders als gesteld binnen de bestemmingsomschrijving van de bestemming 'Wonen - Uit 
te werken'. 
 
Uitwerkingsregels 
Algemeen 
Ad a. 
De verkavelingsopzet biedt ruimte aan tien vrijstaande woningen (figuur 2.2). Hiermee wordt 
ruimschoots voldaan aan deze uitwerkingsregel. 
 
Ad b. 
In het beeldkwaliteitskader zijn wisselende goothoogten aan de straatzijde (maximaal 6 m) en aan de 
achterzijde (respectievelijk maximaal 4 m en 6 m) opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de maximale 
goothoogte van 6 m die in de uitwerkingsregels en in de regels van onderhavig uitwerkingsplan is 
weergegeven. 
 
Ad c. 
In de regels is een maximale bouwhoogte van 9 m (7 woningen) en 10 m (3 woningen) opgenomen. 
 
Ad d. 
Voor het akoestisch onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 5.3. Uit dit onderzoek blijkt dat voor alle 
woningen wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet geluidhinder. 
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Conclusie 
Er wordt voldaan aan de uitwerkingsregels zoals opgenomen in artikel 16 van bestemmingsplan 
'Langeland'. 
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Hoofdstuk 4  Beleidskader 

Toetsing van de ontwikkeling aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid heeft reeds plaatsgevonden 
bij het opstellen van het moederplan. Gezien de geringe wijzigingen in het beleidskader en de 
vermindering van het aantal woningen ten opzichte van het bouwprogramma dat is vastgelegd in de 
uitwerkingsregels van de uit te werken bestemming, kan worden geconcludeerd dat de realisatie van 10 
vrijstaande woningen op deze inbreidingslocatie past binnen het vigerende beleid. 
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Hoofdstuk 5  Sectorale aspecten 

5.1  Inleiding 
De uitwerking van het moederplan past binnen de kaders van de uitwerkingsregels. Bij het opstellen van 
het vastgestelde bestemmingsplan 'Langeland' heeft echter geen specifieke toetsing van de 
ontwikkeling aan sectorale aspecten plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn daarom uitgevoerd in 
het kader van onderhavig uitwerkingsplan. De resultaten van de toetsing zijn in dit hoofdstuk 
opgenomen. 
 

5.2  Verkeer en parkeren 
Ontsluiting 
Het plangebied wordt ontsloten via de Boveneindselaan. De Boveneindselaan is als erftoegangsweg 
geschikt voor 30 km/u. Fietsers delen hier de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. Via de 
Boveneindselaan kan in westelijke richting via de Sportsingel de Nieuwe Tiendweg worden bereikt. Deze 
gebiedsontsluitingsweg ontsluit Krimpen aan den IJssel en is geschikt voor 50 km/u. Fietsers hebben een 
apart fietspad dat is gescheiden van de rijbaan. 
 
Ten noorden van het plangebied ligt de IJsseldijk. De IJsseldijk vormt een extra ontsluiting voor dit deel 
van Krimpen aan den IJssel. Het tracé loopt over de dijk langs de Hollandsche IJssel. De weg is geschikt 
voor 60 km/u en fietsers delen de rijbaan met het gemotoriseerde verkeer. Voor gemotoriseerd verkeer 
is deze weg via de Boveneindselaan en de Breekade te bereiken vanaf het plangebied. Ten behoeve van 
voetgangers richting de IJsseldijk wordt door middel van een nieuwe brug een verbinding gecreëerd 
tussen het plangebied en het bestaande voetpad tussen de Breekade/ IJsseldijk. Eveneens is aan de 
noordzijde van het plangebied een doorsteek voorzien naar het perceel IJsseldijk 56. 
 
Verkeersgeneratie en afwikkeling  
De verkeersgeneratie van de 10 vrijstaande woningen is bepaald op basis van kencijfers van het CROW 
zoals opgenomen in publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' (CROW, 2012). Conform 
de Verkeer- en vervoersvisie Krimpen aan den IJssel (Goudappel Coffeng, 2013) worden deze kencijfers 
gehanteerd.  
 
Het plangebied ligt in het 'schil centrum' gebied van het 'matig stedelijke' Krimpen aan den IJssel. 
Daarom dient voor de woningen uitgegaan te worden van de door het CROW gegeven bandbreedte 
voor deze gebiedskenmerken. Uitgaande van woningen in de categorie 'koop, vrijstaand', geldt voor de 
woningen een verkeersgeneratie van 8,4 mvt/etmaal. Dit zijn maximale kencijfers van het CROW. De 
totale additionele verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling bedraagt dan circa 84 mvt/etmaal. 
Dit betreft de verkeersgeneratie op een weekdag. Omrekening naar een werkdag geschiedt op basis van 
een omrekenfactor van 1,11. Dit leidt tot een verkeersgeneratie op een werkdag van circa 94 
mvt/etmaal. De ontsluitende Boveneindselaan heeft als erftoegangsweg voldoende capaciteit om dit 
verkeer te verwerken. Een erftoegangsweg kan afhankelijk van de inrichting tot wel 6.000 
motorvoertuigen/etmaal afwikkelen.  
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Parkeren 
De berekening voor de parkeerbehoefte is gemaakt aan de hand van dezelfde gebiedskenmerken en 
uitgangspunten zoals toegepast voor de verkeersgeneratie. De parkeerbehoefte voor iedere 
afzonderlijke woning komt daarmee op 2,3 parkeerplaatsen. Voor de totale ontwikkeling zijn 23 
parkeerplaatsen nodig. De ontwikkeling voorziet in het opvangen van het grootste deel van deze 
parkeerbehoefte op eigen terrein. Ieder kavel biedt ruimte aan minimaal twee volwaardige 
parkeerplaatsen. Daarnaast is aan één zijde van de ontsluitingsweg ruimte voor aanvullende 
parkeerruimte bij eventuele piekmomenten. 
 
Conclusie 
De ontsluiting van het plangebied is voor zowel het gemotoriseerd verkeer als langzaam verkeer goed. 
De additionele verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling is dusdanig dat deze niet zal leiden tot 
knelpunten in de verkeersafwikkeling. Tenslotte voorziet het plan in de totale parkeerbehoefte voor de 
woningen die binnen het plangebied mogelijk worden gemaakt. Het aspect verkeer en parkeren staat de 
ontwikkeling niet in de weg. 
 

5.3  Wegverkeerslawaai 
Toetsingskader 
Langs alle wegen (met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven) bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones. Voor geluidsgevoelige functies die binnen deze geluidszones 
mogelijk worden gemaakt dient akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. De breedte van de 
geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van een binnen- of buitenstedelijke ligging. Op 
basis van jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/h-wegen 
de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting te worden onderbouwd. De geluidshinder wordt berekend 
aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven 
in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 
 
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een 
weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere 
waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat 
maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen 
onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag 
de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. Voor de beoogde binnenstedelijke ontwikkeling 
geldt een maximale ontheffingswaarde van 63 dB. De geluidswaarde binnen de woningen 
(binnenwaarde) dient in alle gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm. 
Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 
worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen 
worden. De voor onderhavig project relevante wegen kennen allen een maximumsnelheid van minder 
dan 70 km/h. Op basis daarvan is in alle gevallen een aftrek van 5 dB gehanteerd. 
 
Onderzoek 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd door Rho adviseurs voor leefruimte ('Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai De Wilgen', 26 september 2016) en is opgenomen in bijlage 2. In het akoestisch 
onderzoek worden de onderstaande conclusies getrokken: 
 ten aanzien van de gezoneerde IJsseldijk is geen sprake van een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van de woningen ter plaatse van de ontwikkeling; 
 als gevolg van het verkeer op de niet gezoneerde Boveneindselaan en de niet gezoneerde Breekade, 

wordt de richtwaarde van 48dB niet overschreden voor de ontwikkeling. 
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Conclusie 
Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat voor het plangebied. De voorkeursgrenswaarde en 
de richtwaarden worden voor de nieuw te realiseren woningen niet overschreden. Onderzoek naar 
maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevels van de geluidgevoelige objecten terug te dringen 
kunnen achterwege blijven evenals een procedure hogere grenswaarde. 
 

5.4  Bedrijven en milieuhinder 
Beleid en normstelling  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en nieuwe woningen in 
voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009). 
 
Onderzoek 
De beoogde ontwikkeling betreft een milieugevoelige functie. Gezien de afwezigheid van bedrijvigheid 
in de directe omgeving kan het gebied getypeerd worden als rustige woonwijk.  
 
Aan de Boveneindselaan 82-84 is een kinderboerderij gesitueerd. Conform de VNG-publicatie kan een 
kinderboerderij ingeschaald worden onder milieucategorie 2 met een bijbehorende richtafstand van 30 
m ten opzichte van een rustige woonwijk (SBI 2008 - 91041). Het plangebied ligt op een afstand van 
circa 100 m, aan de genoemde richtafstand wordt dan ook voldaan. 
 
Verder zijn er in de directe omgeving geen bedrijven aanwezig die van invloed zijn op de milieusituatie 
ter plaatse van het plangebied. Tevens worden er door de beoogde ontwikkeling geen bedrijven 
belemmerd in hun bedrijfsvoering.  
 
Conclusie 
Het aspect milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 

5.5  Externe veiligheid 
Beleid en normstelling 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 
gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. Het bevoegd 
gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 
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Onderzoek  
In de omgeving van het plangebied vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor, de 
weg, het water of door buisleidingen die van invloed zijn op de veiligheidssituatie in het plangebied. 
Volgens de professionele risicokaart zijn er eveneens geen risicovolle inrichtingen in de nabijheid van 
het plangebied gelegen. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
 

5.6  Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 5.1 
weergegeven.  
 
Stof Toetsing van Grenswaarde 
stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
 24-uurgemiddelde concentratie max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 
fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg /m³ 
Tabel 5.1  Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate 
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 
de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 
 een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 

betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 
meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 

 
Onderzoek 
Het uitwerkingsplan maakt de realisatie van 10 woningen mogelijk. Dit aantal valt ruim onder de 
drempelwaarde van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit. Het plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de 
hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. Er wordt dan ook voldaan aan de 
luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet noodzakelijk.  
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2015 
(http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de IJsseldijk, direct ten noordwesten van het 
plangebied. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in 2015 de jaargemiddelde concentraties 
stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden lagen. Hierdoor is er ter 
plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter 
plaatse van het plangebied is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 

5.7  Bodemkwaliteit 
Toetsingskader 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te 
worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 
indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 
zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 
(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden 
gerealiseerd.  
 
Onderzoek 
In 2014 is ter plaatse van het plangebied een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 
5740 (zie bijlage 3). Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat: 
 het plangebied milieuhygiënisch gezien geschikt is voor de beoogde herinrichting; 
 nader onderzoek naar het voorkomen van asbest noodzakelijk is; 
 de bodem maximaal licht verontreinigd is; 
 het puin op basis van indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de 

samenstellingswaarden en dat de grond derhalve mogelijk toepasbaar is als bouwstof. Daarnaast 
blijkt dat het puin asbesthoudend is (19 mg/kg d.s.). De interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 
wordt echter niet overschreden; 

 de aangetroffen plaatmaterialen PL02 en PL03 asbesthoudend zijn. Het aangetroffen plaatmateriaal 
PL01 is niet asbesthoudend. 

 
Op aanbeveling van VanderHelm Milieubeheer B.V. is nader onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
aangetroffen asbesthoudende plaatmateriaal. Dit onderzoek is in 2014 uitgevoerd door DETA milieu (zie 
bijlage 4). De aangetroffen hoeveelheid asbest overschrijdt de wettelijke interventiewaarde voor asbest 
van 100 mg/kg.ds niet. Derhalve hoeven er geen sanerende maatregelen te worden genomen.  
 
Conclusie 
De bodem ter plaatse van het plangebied is geschikt voor de beoogde ontwikkeling. Nader onderzoek is 
niet noodzakelijk. Na de sloop van de op de locatie aanwezige opstallen wordt nog een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op deze delen van de locatie. 
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5.8  Ecologie 
Toetsingskader 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 
en het beleid van de provincie ten aanzien van de Natuur Netwerk Nederland de uitvoering van het plan 
niet in de weg staan. 
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 
zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). 
Uit de kaart van het Natuurbeheerplan blijkt dat in het plangebied of directe omgeving geen 
beschermde landschapselementen aanwezig zijn. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
Boezems Kinderdijk bedraagt circa 4 km en tot het dichtstbijzijnde NNN-gebied Hollandsche IJssel circa 
20 m. 
 
Het plangebied ligt buiten beschermde natuurgebieden. Directe effecten zoals areaalverlies en 
versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de grote afstand tot natuurgebieden en de 
geringe ontwikkeling kunnen ook verstoring, verandering van de waterhuishouding en 
vermesting/verzuring worden uitgesloten. Significante negatieve effecten op beschermde gebieden 
kunnen derhalve worden uitgesloten. De Wet Natuurbescherming en het beleid van de provincie 
Zuid-Holland staan de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg.  
 

 

  
Figuur 5.1  Globale ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van beschermde natuurgebieden (geo 
loket Zuid-Holland) 
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Soortenbescherming 
Omdat de aanwezigheid van beschermde vaatplanten (waterdrieblad), huismus, vissen (bittervoorn en 
kleine modderkruiper) en weekdieren (platte schijfhoren) op basis van ecologische kennis en 
verspreidingsgegevens niet op voorhand kon worden uitgesloten op basis van de uitgevoerde quickscan 
flora en fauna (zie bijlage 5), is er in 2015 nader veldonderzoek uitgevoerd door Ecoresult (zie bijlage 6). 
Binnen het plangebied zijn geen groeiplaatsen, voortplantingsplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen of 
functioneel habitat van waterdrieblad, huismus, bittervoorn, kleine modderkruiper en platte schijfhoren 
aangetroffen. 
 
De soorten waterdrieblad, bittervoorn en kleine modderkruiper zijn overigens niet meer beschermd 
sinds de Wet natuurbescherming van kracht is. Schadelijke effecten door de voorgenomen 
werkzaamheden treden niet op waardoor de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. Het 
aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is niet nodig. 
 
Conclusie 
De benodigde werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van 
overige te beschermen natuurwaarden: 
 Er is geen ontheffing nodig voor de algemeen voorkomende nationaal beschermde soorten omdat 

hier in provincie Zuid-Holland een vrijstelling voor geldt van de verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen 
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun 
leefomgeving.  

 Met betrekking tot de werkzaamheden dient er rekening te worden gehouden met het 
broedseizoen. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door 
de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader van de Wet 
Natuurbescherming wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang is 
of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden 
op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan 
de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website 
vogelbescherming). 

 

5.9  Archeologie 
Toetsingskader 
De gemeente Krimpen aan den IJssel onderschrijft de uitwerking van het 'Verdrag van Malta': behoud 
van het archeologisch erfgoed waar mogelijk en documentatie waar nodig. Hierbij wordt aangesloten op 
het rijksbeleid en het provinciale beleid dat naar aanleiding van het 'Verdrag van Malta' is ontwikkeld 
(recentelijk is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet). De 
gemeenteraad heeft op 9 februari 2012 een gemeentelijk archeologisch beleid vastgesteld, waarvan de 
archeologische verwachtingen- en beleidskaart een belangrijk instrument vormt. De kaart toont de 
archeologische waarden en verwachtingen binnen het gemeentelijk grondgebied en geeft aan hoe de 
gemeente Krimpen aan den IJssel daarmee wenst om te gaan.  
 
Onderzoek 
Ter bescherming van eventueel aanwezige archeologische waarden heeft het plangebied in het 
bestemmingsplan 'Langeland' conform de gemeentelijke archeologische verwachtingen- en beleidskaart 
deels de dubbelbestemming 'Archeologische waarde 4' en deels de dubbelbestemming 'Archeologische 
waarde 2a' (zie figuur 5.2). Deze dubbelbestemmingen leggen een verplichting op tot archeologisch 
onderzoek voor bodemingrepen die dieper reiken dan respectievelijk 1 meter en 30 centimeter. 
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Figuur 5.2  Gemeentelijke archeologische verwachtingen- en beleidskaart 
 
Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen is uitgevoerd door Archeomedia 
(zie bijlage 7). De resultaten van het bureauonderzoek en het inventariserende veldonderzoek geven 
aan dat tot een diepte van ca. 0,65/1,05/2,3 m –mv een hoge archeologische verwachting geldt op 
bewoningssporen en sporen van landgebruik vanaf de Nieuwe tijd B. Op basis van dit onderzoek wordt 
een archeologisch vervolgonderzoek op de onderhavige onderzoekslocatie noodzakelijk geacht. 
Aangezien de archeologische resten uit de Nieuwe tijd vanaf het maaiveld tot ca. 0,65/1,05/2,3 m –mv 
worden verwacht, zal het moeilijk zijn de bouwplannen dusdanig op te stellen dat deze archeologisch 
interessante lagen ontzien zullen worden. Een karterend booronderzoek zal niet meer zekerheid kunnen 
geven over de aan- of afwezigheid van archeologische (intacte) resten uit de Nieuwe tijd dan het 
verkennende onderzoek heeft gedaan. Daarom wordt geadviseerd de archeologische verwachting ter 
plaatse van de geplande bouwblokken te toetsen middels een proefsleuvenonderzoek. Voorafgaand aan 
het proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen te worden opgesteld dat getoetst en 
goedgekeurd dient te worden door de bevoegde overheid. 
 
Onafhankelijk van de uitslag van dit onderzoek dient men bij graafwerkzaamheden attent te zijn op 
eventuele vondsten. De opdrachtgever verplicht de aannemer(s) om attent te zijn op eventuele 
vondsten en/of sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld 
te melden bij de bevoegde overheid. 
 
De resultaten van het bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek dat door Archeomedia is 
uitgevoerd, zijn ter toetsing door de gemeente Krimpen aan den IJssel aan de Omgevingsdienst 
Midden-Holland voorgelegd. In tegenstelling tot het advies van Archeomedia is de Omgevingsdienst van 
mening dat een vervolgonderzoek waarschijnlijk niet wezenlijk zal bijdragen aan de 
kennisvermeerdering van het historische Krimpen aan den IJssel (zie bijlage 8). De kenniswinst weegt 
niet op tegen de kosten van een proevensleufonderzoek en daarom wordt een vervolgonderzoek niet 
noodzakelijk geacht. Na overleg met de werkgroep Archeologie Krimpen is echter afgesproken dat er 
toch een proefsleuvenonderzoek wordt uitgevoerd met begeleiding door de werkgroepleden. 
 
Conclusie 
Het aspect archeologie staat de ontwikkeling niet in de weg. Een verplicht vervolgonderzoek wordt door 
de Omgevingsdienst niet noodzakelijk geacht en derhalve zijn de archeologische dubbelbestemmingen 
uit bestemmingsplan 'Langeland' niet meer opgenomen. Overeenkomstig het advies van Archeomedia 
wordt wel een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Ook wordt de aanvrager verzocht om de 
graafwerkzaamheden voor de bouw bijvoorbeeld door amateurarcheologen of door leden van de 
historische vereniging te laten begeleiden. Voor eventuele vondsten geldt een meldingsplicht. 
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5.10  Water 
Waterbeheer en watertoets 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot 
stand komen van dit uitwerkingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over de 
voorgestane ontwikkeling. 
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
Hoogheemraadschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal 
 Provinciaal Waterplan 
 Provinciale Structuurvisie 
 Verordening Ruimte 
 
Hoogheemraadschapsbeleid 
Het beleid van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (verder HHSK) is 
vastgelegd in het waterbeheerplan 2016-2021 'Met mensen en water', de Keur van Schieland en de 
Krimpenerwaard, peilbesluiten en de leggers. Het waterbeheerplan bevat de hoofdlijnen van het beleid 
voor de taken van het waterschap met betrekking tot de waterveiligheid, het oppervlaktewater- en 
grondwaterbeheer, het beheer van afvalwaterketen en emissies, en het wegenbeheer in de 
Krimpenerwaard. Met het nieuwe Waterbeheerplan staat het HHSK voor een doelmatig en duurzaam 
waterbeheer, in directe verbinding met de omgeving. Per 1 januari 2016 is de geactualiseerde Keur in 
werking getreden. De Keur geeft met verboden aan welke activiteiten in de buurt van water en 
waterkeringen niet zijn toegestaan. Daarnaast geeft de Keur met geboden aan welke 
onderhoudsverplichtingen eigenaren en gebruikers van wateren en waterkeringen hebben. 
 
Huidige situatie 
Algemeen 
Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de kern Krimpen aan den IJssel en ligt in peilbesluit 
Krimpen (PBS-45). Het huidige peil bedraagt NAP -2,05. Het plangebied is in de huidige situatie 
gedeeltelijk verhard. 
 
Bodem en grondwater 
Omdat het plangebied is gelegen in de bebouwde omgeving is het gebied niet gekarteerd. Volgens de 
Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ten noorden van het plangebied uit klei op veen. Er is 
sprake van grondwatertrap II. Dat wil zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand meer de 0,4 m 
beneden het maaiveld ligt en de gemiddeld laagste grondwaterstand varieert tussen de 0,5 en de 0,8 m 
onder het maaiveld.  
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Waterkwantiteit 
Het plangebied wordt omgrensd door overige watergangen aan de noord-, oost- en zuidzijde met een 
beschermingszone van 2 m aan weerszijden. Binnen deze beschermingszone gelden beperkingen voor 
bouwen en aanleggen om onderhoud aan de watergang mogelijk te houden.  
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Het watersysteem in Krimpen aan den IJssel is stikstof gelimiteerd. De Hollandsche IJssel en oevers zijn 
vervuild door zware metalen. Er zijn geen KRW-waterlichamen in of in nabijheid van het plangebied 
gelegen. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Aan de noordkant wordt het plangebied begrensd door de (afsluitbare) IJsseldijk. Dit is een primaire 
waterkering categorie C (niet bestemd voor directe kering van buitenwater). Het plangebied ligt niet in 
de kern- of beschermingszone van de waterkering. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is gedeeltelijk aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. 
 
Toekomstige situatie 
Algemeen 
Het uitwerkingsplan maakt de realisatie van 10 woningen mogelijk. Deze ontwikkeling leidt tot een 
toename in verharding. In de huidige situatie is circa 1.245 m2 verhard (voormalige bedrijfsbebouwing 
inclusief bestrating). De geprojecteerde bouwvlakken beslaan samen een oppervlak van 1.509 m2. 
Daarnaast wordt een deel van het plangebied verhard (914 m2). De totale hoeveelheid verharding 
bedraagt 2.423 m2. Daarmee bedraagt de maximale toename aan verharding circa 1.178 m2. Daarnaast 
zal een bestaande sloot worden gedempt. 
 
Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat 9% van de toename in verharding gecompenseerd dient 
te worden bij een toename in verharding van meer dan 500 m2. Omdat de eerste 500 m2 niet meegeteld 
hoeft te worden komt de benodigde compensatie neer op 61,02 m2 (9% van 678 m2). In de 
verkavelingsopzet is rekening gehouden met compenserende maatregelen. Door het verbreden van de 
bestaande watergangen ten zuiden en oosten van het plangebied wordt ruimschoots aan de benodigde 
compensatie voldaan. Compensatie ten behoeve van de bestaande sloot wordt elders in de gemeente 
opgelost. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 
niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
De ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de waterveiligheid en waterkeringen. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend Hoogheemraadschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst 
een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke 
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting; 
 (in-) filtratie van afstromend hemelwater; 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 
 afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 
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Het afkoppelen geldt alleen voor de rijbaan. Het hemelwater van de woningen wordt direct op het 
oppervlaktewater aangesloten. Uitzondering hierop vormen de twee woningen aan de noordwestzijde 
van het plangebied. Aangezien deze woningen niet grenzen aan een watergang, worden deze 
aangesloten op het HWA-riool. 
 
Waterbeheer 
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het Hoogheemraadschap vergunning te 
worden aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe 
watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het 
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en 
waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet 
zonder ontheffing van het Hoogheemraadschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De 
genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt 
aangetast, de aan- of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt 
gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen uit de "Keur". Het onderhoud en de toestand 
van de (hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 
 

5.11  Kabels en leidingen 
Toetsingskader 
Rond planologisch relevante leidingen dient rekening te worden gehouden met zones waarbinnen 
mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones).  
 
Onderzoek 
Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn geen planologisch relevante buisleidingen, 
hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig.  
 
Conclusie 
Het aspect kabels en leidingen staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 

5.12  Vormvrije mer 
Beleid en Normstelling  
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
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Onderzoek 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject mer-beoordelingsplichtig is indien (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage 
onderdeel D11.2): 
 de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer;  
 een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat;  
 een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.  
 
De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 10 woningen en overschrijdt de drempelwaarden dan 
ook niet.  
 
Opgemerkt dient te worden dat voor activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden 
voldoen, toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. 
Gelet op de kenmerken van het plan zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de 
drempelwaarden uit het Besluit m.e.r., de plaats van het plan en de kenmerken van de potentiële 
effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken 
van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de vorige paragrafen zijn opgenomen. 
 
Conclusie 
Voor dit uitwerkingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk 
conform het Besluit m.e.r. 
 

5.13  Eindconclusie 
Op basis van de onderzochte informatie worden geen belemmeringen verwacht voor de vaststelling van 
het uitwerkingsplan. Uit de voorgaande onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er geen 
verslechtering optreedt op het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen.   
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Hoofdstuk 6  Juridische regeling 

6.1  Bestemmingsplan 'Langeland' 
Het bestemmingsplan 'Langeland', kan worden beschouwd als het zogeheten moederplan van dit 
uitwerkingsplan. De bestemmingen – en de daarbij behorende regels – die in het moederplan aan het 
voorliggende plangebied zijn gegeven, zijn leidend voor de (juridische) invulling van dit uitwerkingsplan. 
Het plangebied heeft in het moederplan de bestemming 'Wonen - Uit te werken' gekregen.  
 
Een groot deel van de regels van het bestemmingsplan (begrippen, wijze van meten, bestemmingen, 
algemene regels) blijven van toepassing op onderhavig uitwerkingsplan, tenzij deze expliciet worden 
aangepast of worden aangevuld.  
 

6.2  Methodiek en uitleg planregels en verbeelding 
Methodiek 
Het uitwerkingsplan bestaat uit drie delen: de toelichting, de regels en de verbeelding. De regels en de 
verbeelding hebben een juridisch bindende status en moeten in samenhang worden bezien. De 
toelichting geeft uitleg over hetgeen in de regels en de verbeelding is vastgelegd, en helpt bij de 
interpretatie hiervan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de juridische opbouw van het plan. 
 
Het uitwerkingsplan De Wilgen maakt, na inwerkingtreding, onderdeel uit van het bestemmingsplan 
'Langeland'. De regels van het bestemmingsplan 'Langeland' zijn dan ook onverminderd van toepassing 
op dit uitwerkingsplan. Er zijn in voorliggend plan een beperkt aantal extra regels opgenomen ten 
opzichte van het moederplan. Ook zijn een aantal bepalingen geschrapt die niet van toepassing zijn op 
het uitwerkingsplan. Hierbij is aansluiting gezocht bij de bestemmingsplannen 'Kortland' en 
'Lansingh-Zuid' aangezien het bestemmingsplan 'Langeland' zal worden herzien en afgestemd op deze 
plannen. 
 
Toelichting bestemmingen 
In dit plan wordt gebruikgemaakt van bestemmingsvlakken en bouwvlakken. Het bestemmingsvlak geeft 
aan waar een bepaald gebruik is toegestaan. Het bouwvlak is een gebied dat op de verbeelding is 
aangegeven en waarvoor de mogelijkheden om gebouwen te bouwen in de regels zijn aangegeven. In 
dit plan komen de volgende bestemmingen voor: 
 
Groen 
Hieronder vallen groenvoorzieningen, park, verkeers- en parkeervoorzieningen, water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen, fiets- en voetpaden, speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen. 
 
Verkeer 
De in het plangebied geprojecteerde wegen en parkeervoorzieningen zijn voorzien van de 
verkeersbestemming. 
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Water 
De bestemming 'Water' is toegekend aan de watergangen binnen het plangebied. Binnen deze 
bestemming zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan waaronder steigers en vlonders tot 
een oppervlakte van 10 m2. 
 
Wonen 
Deze bestemming is toegekend aan de kavels binnen het plangebied. De bestemmingsomschrijving is 
gebruikt zoals voorgesteld in de bestemming 'Wonen - Uit te werken'. Gekozen is voor ruime 
bouwvlakken die voldoende ruimte bieden aan zowel het hoofdgebouw als aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen. De bouwregels ten behoeve van het toestaan van erfbebouwing binnen het bouwvlak zijn 
eveneens verruimd om het groene karakter van het plangebied en de omgeving te behouden. In 
aanvulling op de maximum goothoogte en bouwhoogte is ook het maximum bouwvolume vastgelegd. 
Buiten het bouwvlak is geen erfbebouwing toegestaan (enkel vergunningvrij). Ook ondergronds bouwen 
is mogelijk gemaakt. Buiten het bouwvlak zijn steigers en vlonders toegestaan tot een oppervlakte van 
10 m2. 
 
Waterstaat - Waterkering 
Deze dubbelbestemming is opgenomen ter bescherming van de waterkering (IJsseldijk). 
 
Aanduidingen 
Naast de bestemmingen bevat dit plan aanduidingen: 
 bouwvlakken, het vlak waarbinnen hoofdgebouwen gebouwd mogen worden; 
 bouwaanduidingen, welke verwijzen naar de in de regels opgenomen maximum goot- en 

bouwhoogte en maximum bouwvolume; 
 gevellijn, de verplichte rooilijn waarin gebouwd moet worden. 
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Hoofdstuk 7  Uitvoerbaarheid 

7.1  Economische uitvoerbaarheid 
Locatie De Wilgen is in eigendom van de gemeente. De grond is in het Meerjaren Perspectief 
Grondexploitaties 2016 (groen project) opgenomen als locatie waar particuliere kavels kunnen worden 
uitgegeven door de gemeente. 
 
De door de gemeente gemaakte kosten met betrekking tot deze ontwikkeling worden daarmee verhaald 
middels de gronduitgifte. Het plan wordt derhalve (economisch) uitvoerbaar geacht. 
 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Bij het opstellen van dit plan wordt de wettelijk voorgeschreven procedure doorlopen. De wettelijke 
basis is vastgelegd in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening.  
 
In het bestemmingsplan zijn de inhoudelijke kaders opgenomen voor de uit te werken gebieden. Omdat 
deze kaders reeds onderwerp zijn geweest van inspraak is nu geen uitgebreide inspraakprocedure 
noodzakelijk. Daarnaast hebben de verkavelingsopzet en het beeldkwaliteitskader reeds een 
inspraakprocedure doorlopen. Gesprekken met omwonenden zijn gevoerd en naar aanleiding daarvan is 
de notitie Verkavelingsopzet en Beeldkwaliteitskader aangepast. De gemeenteraad heeft deze notitie 
(zie bijlage 1) vastgesteld op 9 juni 2016. 
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bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1  Verkavelingsopzet en beeldkwaliteitskader De 
Wilgen 
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Inleiding

Voor de locatie van het voormalige tuincentrum tussen de 
IJsseldijk en de Boveneindselaan in Krimpen aan den IJssel is 
een verkavelingsopzet gemaakt om tot herontwikkeling van 
het terrein te komen. 

Het woonhuis van het voormalige tuincentrum zal worden 
behouden. Het daarachter gelegen terrein tot aan de Boven-
eindselaan zal worden herontwikkeld. Alle opstallen worden 
verwijderd.

De locatie wordt ontsloten via de Boveneindselaan.  

Het is van belang dat de nieuwe buurt met vrijstaande en 
eventueel enkele geschakelde woningen als een een logische 
en passende ontwikkeling binnen de buurt Boveneind wordt 
vormgegeven.

Naast de verkavelingsopzet wordt daarom in dit document 
een beeldkwaliteitkader beschreven voor de ontwikkeling 
van de nieuwe woningen op de locatie. Dit kader gaat in op:
• oriëntatie van de woningen
• massa, bouw- en goothoogte
• kapvormen
• kleur en materiaalgebruik
• overgangen naar de openbare ruimte
• inrichting van de openbare ruimte en parkeren

Visie op de locatie1
Omgeving

De directe omgeving van de locatie bestaat uit een gegroeid 
woongebied met een losse verkaveling waarin oude dijkbe-
bouwing is opgenomen binnen een aantal nieuwere ontwik-
kelingen. 

Rond de locatie staan vrijstaande of geschakelde woningen 
op groene percelen. Aan de zuidzijde van de Boveneindse-
laan staat een rijtje van zes woningen.  

Rond de locatie ligt een watergang, waardoor het perceel 
een zeer duidelijke begrenzing  en eigen karakter heeft. De 
entree ligt aan de Boveneindselaan. Langs de locatie loopt 
aan de noordoostzijde een voetpad richting de Breekade/IJs-
seldijk. Om de locatie beter te verbinden met de omgeving is 
aansluiting op deze informele route van belang. 

De woningen bestaan uit één of twee lagen met een kap 
waarvan een aantal aan de achterzijde een lage kap heeft 
(4m). 
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Planconcept

De verkavelingsopzet gaat uit van een centrale ontsluiting 
vanaf de Boveneindselaan door middel van een aansluiting 
met een vlakke dam-/duikercombinatie. Aan weerszijden van 
de entree staan vrijstaande woningen. De woningen kunnen 
in een licht verspringende rooilijn worden geplaatst (op en-
kele plekken is een verplichte rooilijn van toepassing) met de 
voorzijden richting de straat en achtertuinen deels aan het 
water. De gedempte watergang wordt gecompenseerd, door 
de watergangen aan de buitenzijde op een aantal plaatsen in 
het plangebied te verbreden.

De openbare parkeerruimte (7 plaatsen) is centraal in het 
gebiedje gelegd. Op deze manier kan tevens eenvoudig een 
aansluiting met de omgeving worden gemaakt via de voet-
gangersbrug zonder extra verharding te hoeven toevoegen. 
Er ontstaat hierdoor ook een aanleiding om voor twee wo-
ningen de oriëntatie te verleggen. Zo voegt het buurtje zich 
beter in de omgeving met wisselende oriëntatie.

In het profiel wordt aan een zijde een grasberm gelegd van 
ca. 2 m breed met daarin enkel (fruit)bomen.
Gezien het zeer beperkte aantal auto’s in deze straat kan de 
rijbaan worden versmald: samen met de rabatstrook tot 5,5 
m. 

Aandachtspunt is de overgang van de percelen en de open-
bare ruimte. Door de inzet van hagen en voortuinen van 

3 m diep is er voldoende ruimte voor een groene invulling 
van de voortuinen. 

Parkeren
Ten behoeve van het groene beeld zullen auto’s zoveel 
mogelijk achter de voorgevellijn moeten kunnen worden 
geparkeerd. Wanneer er per woning twee parkeerplaatsen 
op eigen terrein worden gerealiseerd, kan het aandeel in de 
openbare ruimte worden beperkt tot enkele parkeerplaat-
sen. Aan één zijde langs de rijbaan wordt een verhardings-
strook gerealiseerd, die voor parkeren kan worden gebruikt 
op piekmomenten (parkeernorm: 2.3 pp per woning waar-
van minimaal 0,3 pp per woning in openbaar gebied (bezoe-
kers).

Programma
Het verkavelingsplan gaat primair uit van 10 vrijstaande wo-
ningen op ruime kavels. Als uit een nadere marktverkenning 
mocht blijken dat er veel belangstelling is voor twee-onder-
één kappers (en niet voor vrijstaand) dan kunnen enkele 
kavels worden samengevoegd waardoor er iets smallere ka-
vels ontstaan waarop twee-onder-één-kapwoningen worden 
ingepast. De volgende beeldkwaliteiteisen blijven echter ook 
dan van toepassing. Het aantal woningen zal dan ook toene-
men.   



10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4m

4m

6m

4m

6m

6m

6m

4m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

6m

4m
6m

4m

4m

6m

6m

1

2

De Wilgen

1

3,0 3,52,0 3,0

3,0

2,0 

0,5

2

6,0 5,0 3,0

Goothoogten

Principe profielen

De Wilgen

1

3,0 3,52,0 3,0

3,0

2,0 

0,5

2

6,0 5,0 3,0

2

1



11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verkavelingsopzet De Wilgen 

0 5 10 2514 07 2017

4 m

4 m

8 m

3 m

3 m

3 m

Verklavelingsopzet De Wilgen 

0 5 10 25

nieuwe verkavelingsopzet
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Beeldkwaliteit2
Om enerzijds voldoende mate van afstemming en samen-
hang in de vormgeving in het nieuwe buurtje De Wilgen 
te krijgen en anderzijds voldoende ruimte voor variatie en 
eigenheid in het  ontwerp van de woningen te bieden is het 
volgende beeldkwaliteitkader opgesteld. 

Kavelopbouw
De minimale afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt 
tenminste 3 m, met uitzondering van de kavels 8 t/m 10 
waar de afstand 2 m is. De achtertuinen hebben een diepte 
van minimaal 8 m. De voortuinen hebben een diepte van 
minimaal 3 m. In vergelijking met de oorspronkelijke ver-
kavelingsopzet zijn er een aantal wijzigingen in de nieuwe 
verkaveling: het profiel van de ontsluitingsweg is verbreed en 
de voortuinen aan de zuidzijde van de ontsluitingsweg zijn 
ondieper geworden (van 4 m naar 3 m, uitzondering hierop 
is de meest zuidelijke kavel); enkele bouwvlakken in het 
zuidelijk deel van het plangebied zijn richting het noorden 
geschoven, waarbij de bouwvlakken bij de entree en aan de 
oostzijde smaller en kleiner zijn. Een verkavelingsbeeld met 
de bouwvlakken is opgenomen op pagina 13.

Massa
De vrijstaande woningen hebben een hoogte van maximaal 
twee bouwlagen met een kap.  De inhoud van hoofdge-
bouwen* is gedifferentieerd en bedraagt respectievelijk 
500, 600 en maximaal 750 m3. Op het verkavelingsbeeld op 
pagina 13 is te zien waar welke inhoud kan worden  gereali-
seerd.

* het hoofdgebouw is de hoofdmassa van de woning en de te onderscheiden aan- en uitbouwen (bijvoorbeeld een keuken, bijkeuken of serre), die een functio-
neel onderdeel van het hoofdgebouw vormen. Schuren en garages maken geen deel uit van het hoofdgebouw.
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• Wisselende goothoogte straatzijde, maximaal 6 m.
• Wisselende goothoogte achterzijden, respectievelijk 

maximaal 4 en 6 m (zie voor kaartbeeld goothoogtes 
pagina 13). 

• Nokhoogte bedraagt maximaal 9 meter voor de wonin-
gen van 500 en 600 m3 en maximaal 10 meter voor de 
woningen van 750 m3.

Oriëntatie
De woningen worden georiënteerd op de straat. Bij een aan-
tal kavels dient verplicht in de roolijn gebouwd te worden en 
bij de overige kavels is er de vrijheid iets achter de roolijn te 
bouwen (zie figuur).
Op hoekkavels wordt een dubbele oriëntatie in het ontwerp 
van de woning gemaakt door gevelopeningen, entree, erker 
e.d. Samengestelde kappen en nokverdraaiing kunnen als 
verbijzondering op de koppen worden toegepast. 

Kapvormen
De woningen worden afgedekt met een kap.
Tent- en zadeldaken, mansardekappen, wolfseinden en 
schilddaken en samengestelde kappen zijn toegestaan om 
een dorpse afwisseling te krijgen. De nokrichting is vrij, bij 
een aantal woningen is  aan de achterzijde een goot van 
maximaal 4 m toegestaan.
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10 verplichte
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uiterste
rooilijn

Kapvormen met verschillende goothoogten

Oriëntatie
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Kleur- en materiaalgebruik
Traditioneel materiaalgebruik voor de hoofdvlakken: bak-
steen in natuurlijke kleurstelling zoals zand-,bruin- of rood-
tinten. Gevels worden niet gestuct, gepleisterd, gekeimd of 
geverfd. Daken worden uitgevoerd met (geglazuurde) zwarte 
of rode pannen of riet.

Verbijzonderingen en details kunnen in afwijkende materia-
len worden vormgegeven zoals beton, glas, hout of zink. 

Oevers
Voor een duurzame ruimtelijke kwaliteit is de vormgeving 
van de oevers van groot belang. De oevers liggen op privéter-
rein. Passend bij de grotere kavels op deze locatie worden de 
oevers in hoofdzaak groen ingericht met een lage beschoei-
ing (+/- 10 cm boven peil water) en een plasberm (breedte 
minimaal 50cm) als duidelijke en veilige begrenzing
tussen privéterrein en water.

In het talud mogen geen schuttingen of schuren worden 
geplaatst.
Over maximaal eenderde van de kavelbreedte mag in het 
talud en/of aan de oever een terras of vlonder worden ge-
maakt.

vlonder of terras
30% kavelbreedte
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Overgang openbaar en privé 
Om het buurtje een groene uitstraling en traditionele en 
ambachtelijke dorpse sfeer mee te geven wordt de overgang 
naar de openbare ruimte van de straat vormgegeven met 
lage hagen (tot 1,2 m) bijvoorbeeld: Haagbeuk of liguster.  

Parkeren
Op elke woonkavel worden twee volwaardige parkeerplaat-
sen gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden zo veel moge-
lijk achter de voorgevellijn gerealiseerd ten behoeve van een 
open en groen beeld van het profiel (gevel tot gevel).

Groene overgangen met hagen
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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1. Inleiding  3 

Het plangebied is gelegen tussen de IJsseldijk en de Boveneindselaan in het noorden van Krimpen aan den 

IJssel, zie figuur 1.1. In het verleden stond op deze locatie een tuincentrum, zie figuur 1.2. In het vigerende 

bestemmingsplan ‘Langeland’ dat op 25 april 2013 is vastgesteld, is voor het voormalige tuincentrum een 

uit te werken woonbestemming opgenomen. 

 

 
Figuur 1.1: Ligging plangebied 

 

 
Figuur 1.2: Huidige situatie plangebied 

 

Door middel van het uitwerkingsplan geeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en 

wethouders de plicht mee om binnen de planperiode van 10 jaar een uitwerkingsplan op te stellen binnen 

de kaders van de uitwerkingsregels. In het uitwerkingsplan is het voornemen om 10 particuliere kavels uit 

te geven voor de bouw van vrijstaande woningen. 

 

De beoogde ontwikkeling moet voldoen aan de uitwerkingsregels en de eisen van een goede ruimtelijke 

ordening. Voorliggende rapportage betreft het daarvoor benodigde akoestisch onderzoek naar 

wegverkeerslawaai. 

  



4 Inleiding 

054200.201610.67  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

 



 

Rho adviseurs voor leefruimte   054200.201610.67 
vestiging Rotterdam 

2. Toetsingskader 5 

2.1. Normstelling 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven  bevinden zich op grond van de 

Wgh geluidszones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. 

 

De breedte van de geluidszone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of 

buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanuit de as van de weg. De breedte van een geluidszone 

van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. 

 

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken Breedte van de geluidszone (in meters) 

 Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

  

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 

definities luiden: 

 
- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 

de zone van een autoweg of autosnelweg; 

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de 

bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg 

 

De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidszone van de IJsseldijk. Deze weg is op basis van een maximum 

snelheid van 60 km/u gezoneerd volgens de Wgh. Op basis van een indeling met één of twee rijstroken 

en een ligging binnen de bebouwde kom geldt een geluidszone van 200 meter voor de IJsseldijk. 

 

Dosismaat Lden 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze 

dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in Lden vertegenwoordigt het 

gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

 

Artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen 

waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een 

aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst 

door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen 

waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. 

Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of meer is de hoogte van de aftrek 

afhankelijk van de geluidsbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een 

aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek 
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van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelastingen aan de 

normstellingen uit de Wgh. Bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de 

gecumuleerde geluidsbelasting exclusief de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 

2012. 

 

2.2. Nieuwe situaties  

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 

binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde 

gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 

verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige 

bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren 

ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële 

aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. De maximale 

ontheffingswaarde voor de nieuwe woningen in het plangebied bedraagt volgens de Wgh 63 dB, gezien 

de ligging binnen de bebouwde kom.  

 

Tabel 2.2: Relevante grenswaarden 

 Voorkeursgrenswaarde Uiterste grenswaarde 

Wegverkeerslawaai 48 dB 63 dB 

 

2.3. 30 km/u wegen 

Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 

30 km/u of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen 

blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet 

het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de 

gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de 

geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh 

hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste 

grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en 

de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde. 

 

Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, 

wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek 

bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB). 
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3. Berekeningsuitgangspunten  7 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMW 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het 

softwareprogramma Geomilieu versie 4.01 van DGMR. 

 

De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben 

deze factoren betrekking op het verkeer en de weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de 

omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste 

factoren. 

 

3.2. Verkeersgegevens 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 

het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in 

motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen. 

 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 

1.  lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

2.  middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

3.  zware voertuigen (zware vrachtauto's). 

 

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende wegen betrokken: de IJsseldijk, de Boveneindselaan en de 

Breekade. Deze wegen zijn geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen.  

 

De verkeersgegevens voor de wegen in het onderzoek zijn afkomstig uit het verkeersmodel RVMK 

stadsregio Rotterdam (planjaar 2030) en verkregen via Goudappel Coffeng BV. Op deze manier is 

gerekend met de verkeersintensiteiten 10 jaar na realisatie.  

 

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten Keersopperweg Roggebeemd in mvt/etmaal weekdag 2027 

Verkeersintensiteiten mvt/etmaal weekdag 2027 Totaal 

IJsseldijk 1.776 

Boveneindselaan  318 

Breekade 239 

 

De voertuigverdeling voor de wegen in het onderzoek komen uit de aangeleverde gegevens uit het 

verkeersmodel RVMK stadsregio Rotterdam. Omdat er een vrachtverbod is ingesteld op het betreffende 

stuk van de IJsseldijk en de Breekade nabij het plangebied, is het percentage lichte motorvoertuigen hier 

100%. Voor de Boveneindselaan is geen vrachtverbod ingesteld.   
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Tabel 3.2: Voertuigverdeling per wegtype  

Weg Voertuigverdeling (%) 

(Licht/Middelzwaar/Zwaar)1 

Dag-, avond-, 

nachtpercentages2 

IJsseldijk Dagperiode: 100,00/0,00/0,00 

Avondperiode: 100,00/0,00/0,00 

Nachtperiode: 100,00/0,00/0,00 

6,41/3,75/1,01 

Boveneindselaan Dagperiode: 99,72/0,27/0,01 

Avondperiode: 99,85/0,14/0,00 

Nachtperiode: 99,22/0,00/0,02 

6,41/4,60/0,58 

Breekade  Dagperiode: 100,00/0,00/0,00 

Avondperiode: 100,00/0,00/0,00 

Nachtperiode: 100,00/0,00/0,00 

6,41/4,61/0,58 

 

Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen.  

Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op de IJsseldijk is de maximaal toegestane 

snelheid 60 km/u. Op de Boveneindselaan en de Breekade heerst een snelheidsregime van 30 km/u.  

 

Type wegdek 

Voor geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheid maken in motorgeluid en rolgeluid. Het 

rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij 

van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. 

Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 

middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de 

geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is. 

 

De huidige wegdekverharding op de IJsseldijk, de Boveneindselaan en de Breekade bestaat uit asfalt (in 

het rekenmodel opgenomen als WO – Referentiewegdek). 

 

3.3. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 

omgeving en de aanwezigheid van reflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of absorberend 

(bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. In de omgeving van het plangebied is sprake van 

significante hoogteverschillen. Zodoende zijn fluctuaties in het maaiveld gemodelleerd. Op basis van een 

luchtfoto ondergrond en plankaart in DWG, zijn vervolgens ook de voor de locatie relevante rijlijnen en 

de nieuwe ontwikkeling ingevoerd. Figuur 3.1 geeft de gemodelleerde nieuw te realiseren woningen weer 

met daarbij de nummering zoals opgenomen in het rekenmodel.  

 

                                                                 
1 Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00 
2 Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode 
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Figuur 3.1: Gemodelleerde nieuw te realiseren woningen 

 

3.4. Waarneempunten 

Om de hoogte van de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te kunnen bepalen, is op een aantal 

locaties op de randen van de gemodelleerde nieuwe woningen een waarneempunt geplaatst. De 

waarneemhoogten waarop de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen. De 

maximale bouwhoogte van de nieuwe woningen ligt op 10 meter. De toetspunten zijn daarom op 1,5 

meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping) gemodelleerd en 

bevinden zich aan de voor-, zij- en achterkant van de nieuwe woningen. 

 

3.5. Sectorhoek en reflecties  

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een 

sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 

Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in 

rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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4. Akoestisch onderzoek  11 

4.1. Resultaten IJsseldijk (gezoneerd) 

Als gevolg van het wegverkeer op de IJsseldijk wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 

overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. De maximale geluidsbelasting bedraagt 

inclusief aftrek artikel 110g Wgh 45 dB voor de twee meest noordelijk gelegen woningen, zie figuur 4.1.  

 

 
Figuur 4.1: Geluidsbelasting plangebied als gevolg wegverkeer IJsseldijk (inclusief aftrek artikel 110g 

Wgh) 

 

4.2. Resultaten Boveneindselaan (niet gezoneerd) 

Als gevolg van het wegverkeer op de Boveneindselaan wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden 

voor de nieuw te realiseren woningen. De maximale geluidsbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g 

Wgh 39 dB voor de twee meest zuidelijk gelegen woningen, zie figuur 4.2. 
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Figuur 4.2: Geluidsbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Boveneindselaan (inclusief aftrek artikel 

110g Wgh) 

 

4.3. Resultaten Breekade (niet gezoneerd) 

Als gevolg van het wegverkeer op de Breekade wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden voor 

de nieuw te realiseren woningen. De maximale geluidsbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 

24 dB voor de meest noordelijke woning, zie figuur 4.3. 

 

 
Figuur 4.3: Geluidsbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Breekade (inclusief aftrek artikel 110g 

Wgh) 
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5. Conclusie  13 

Uit het onderzoek blijkt dat ten aanzien van de gezoneerde IJsseldijk geen sprake is van een overschrijding 

van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van de woningen.  

 

Als gevolg van het verkeer op de niet gezoneerde Boveneindselaan en de niet gezoneerde Breekade, 

wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden voor de woningen. 

 

Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat voor het plangebied De Wilgen. De 

voorkeursgrenswaarde en de richtwaarde worden voor de nieuw te realiseren woningen niet 

overschreden. Onderzoek naar maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevels van de geluidgevoelige 

objecten terug te dringen kunnen achterwege blijven. Een procedure hogere grenswaarde eveneens. 
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Bijlage 1 Invoergegevens  1 



Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
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)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))

IJsseldijk IJsseldijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60  60
IJsseldijk IJsseldijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60  60
IJsseldijk IJsseldijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- --
IJsseldijk IJsseldijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- --
IJsseldijk IJsseldijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- -- -- --

Boveneinds Boveneindselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Boveneinds Boveneindselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Boveneinds Boveneindselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Boveneinds Boveneindselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Boveneinds Boveneindselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30

Boveneinds Boveneindselaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Breekade Breekade      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Breekade Breekade      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
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Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4)

IJsseldijk  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --   1776,86   6,41   3,75   1,01 --
IJsseldijk  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --   1609,33   6,41   3,75   1,01 --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   9060,42   6,17   4,74   0,87 --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   9060,42   6,17   4,74   0,87 --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   9060,42   6,17   4,74   0,87 --

Boveneinds  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    318,00   6,41   4,60   0,58 --
Boveneinds  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    318,00   6,41   4,58   0,59 --
Boveneinds  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    318,00   6,41   4,58   0,59 --
Boveneinds  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    318,00   6,41   4,60   0,58 --
Boveneinds  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    318,00   6,41   4,60   0,58 --

Boveneinds  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    318,00   6,41   4,60   0,58 --
Breekade  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    239,00   6,41   4,61   0,58 --
Breekade  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    239,00   6,41   4,61   0,58 --
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Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4)

IJsseldijk -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- --  93,71  96,31  86,95 --   3,22   1,89   6,56 --   3,07   1,81   6,50 -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- --  93,71  96,31  86,95 --   3,22   1,89   6,56 --   3,07   1,81   6,50 -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- --  93,71  96,31  86,95 --   3,22   1,89   6,56 --   3,07   1,81   6,50 -- -- -- -- --

Boveneinds -- -- -- --  99,72  99,85  99,22 --   0,27   0,14   0,76 --   0,01 --   0,02 -- -- -- -- --
Boveneinds -- -- -- --  98,80  99,35  96,65 --   1,08   0,58   3,01 --   0,12   0,07   0,34 -- -- -- -- --
Boveneinds -- -- -- --  98,80  99,35  96,65 --   1,08   0,58   3,01 --   0,12   0,07   0,34 -- -- -- -- --
Boveneinds -- -- -- --  99,72  99,85  99,22 --   0,27   0,14   0,76 --   0,01 --   0,02 -- -- -- -- --
Boveneinds -- -- -- --  99,72  99,85  99,22 --   0,27   0,14   0,76 --   0,01 --   0,02 -- -- -- -- --

Boveneinds -- -- -- --  99,72  99,85  99,22 --   0,27   0,14   0,76 --   0,01 --   0,02 -- -- -- -- --
Breekade -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Breekade -- -- -- -- 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250

IJsseldijk    113,90     66,63     17,95 -- -- -- -- -- -- -- -- --   73,63   81,30   86,12
IJsseldijk    103,16     60,35     16,25 -- -- -- -- -- -- -- -- --   73,20   80,87   85,69
IJsseldijk    523,87    413,62     68,54 --     18,00      8,12      5,17 --     17,16      7,77      5,12 -- -- -- --
IJsseldijk    523,87    413,62     68,54 --     18,00      8,12      5,17 --     17,16      7,77      5,12 -- -- -- --
IJsseldijk    523,87    413,62     68,54 --     18,00      8,12      5,17 --     17,16      7,77      5,12 -- -- -- --

Boveneinds     20,33     14,61      1,83 --      0,06      0,02      0,01 -- -- -- -- --   66,35   69,46   74,68
Boveneinds     20,14     14,47      1,81 --      0,22      0,08      0,06 --      0,02      0,01      0,01 --   66,91   70,37   77,45
Boveneinds     20,14     14,47      1,81 --      0,22      0,08      0,06 --      0,02      0,01      0,01 --   66,91   70,37   77,45
Boveneinds     20,33     14,61      1,83 --      0,06      0,02      0,01 -- -- -- -- --   66,35   69,46   74,68
Boveneinds     20,33     14,61      1,83 --      0,06      0,02      0,01 -- -- -- -- --   66,35   69,46   74,68

Boveneinds     20,33     14,61      1,83 --      0,06      0,02      0,01 -- -- -- -- --   66,35   69,46   74,68
Breekade     15,32     11,02      1,39 -- -- -- -- -- -- -- -- --   64,92   67,92   72,08
Breekade     15,32     11,02      1,39 -- -- -- -- -- -- -- -- --   64,92   67,92   72,08
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Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63

IJsseldijk   94,25  101,92   98,27   91,42   80,32   71,31   78,97   83,79   91,92   99,59   95,94   89,09   77,99   65,61
IJsseldijk   93,82  101,49   97,84   90,99   79,89   70,88   78,54   83,36   91,49   99,16   95,51   88,66   77,56   65,18
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Boveneinds   82,52   88,19   84,93   78,21   68,32   64,81   67,87   72,61   81,05   86,73   83,46   76,73   66,60   56,22
Boveneinds   82,71   88,30   85,14   78,45   69,81   65,12   68,40   74,56   81,14   86,78   83,56   76,85   67,53   57,62
Boveneinds   82,71   88,30   85,14   78,45   69,81   65,12   68,40   74,56   81,14   86,78   83,56   76,85   67,53   57,62
Boveneinds   82,52   88,19   84,93   78,21   68,32   64,81   67,87   72,61   81,05   86,73   83,46   76,73   66,60   56,22
Boveneinds   82,52   88,19   84,93   78,21   68,32   64,81   67,87   72,61   81,05   86,73   83,46   76,73   66,60   56,22

Boveneinds   82,52   88,19   84,93   78,21   68,32   64,81   67,87   72,61   81,05   86,73   83,46   76,73   66,60   56,22
Breekade   81,23   86,92   83,63   76,90   66,52   63,49   66,49   70,65   79,80   85,49   82,20   75,47   65,09   54,49
Breekade   81,23   86,92   83,63   76,90   66,52   63,49   66,49   70,65   79,80   85,49   82,20   75,47   65,09   54,49
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Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k 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

IJsseldijk   73,27   78,10   86,22   93,90   90,25   83,40   72,30 -- -- -- -- -- --
IJsseldijk   72,84   77,67   85,79   93,47   89,82   82,97   71,87 -- -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
IJsseldijk -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Boveneinds   59,51   65,94   72,16   77,81   74,60   67,89   58,71 -- -- -- -- -- --
Boveneinds   61,58   70,31   72,75   78,19   75,24   68,60   61,68 -- -- -- -- -- --
Boveneinds   61,58   70,31   72,75   78,19   75,24   68,60   61,68 -- -- -- -- -- --
Boveneinds   59,51   65,94   72,16   77,81   74,60   67,89   58,71 -- -- -- -- -- --
Boveneinds   59,51   65,94   72,16   77,81   74,60   67,89   58,71 -- -- -- -- -- --

Boveneinds   59,51   65,94   72,16   77,81   74,60   67,89   58,71 -- -- -- -- -- --
Breekade   57,48   61,65   70,80   76,48   73,20   66,47   56,09 -- -- -- -- -- --
Breekade   57,48   61,65   70,80   76,48   73,20   66,47   56,09 -- -- -- -- -- --
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Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 4k LE (P4) 8k

IJsseldijk -- --
IJsseldijk -- --
IJsseldijk -- --
IJsseldijk -- --
IJsseldijk -- --

Boveneinds -- --
Boveneinds -- --
Boveneinds -- --
Boveneinds -- --
Boveneinds -- --

Boveneinds -- --
Breekade -- --
Breekade -- --
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Ingevoerde toetspunten 

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

T1 W1     -1,48 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W1     -1,47 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W1     -1,34 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W1     -1,03 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T1 W2     -1,24 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T2 W2     -1,22 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W2     -1,21 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W2     -1,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T5 W2     -1,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T6 W2     -1,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T1 W3     -0,96 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W3     -0,91 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W3     -0,93 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W3     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T1 W4     -0,93 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T2 W4     -0,91 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W4     -0,93 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W4     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T1 W5     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W5     -0,96 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T3 W5     -0,69 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W5     -0,77 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T1 W6     -0,92 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W6     -0,73 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W6     -0,61 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T4 W6     -0,48 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T5 W6     -0,59 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T6 W6     -0,90 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T1 W7     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W7     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T3 W7     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W7     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T1 W8     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W8     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W8     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Ingevoerde toetspunten 

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

T4 W8     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T1 W9     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W9     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W9     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W9     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T1 W10     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T2 W10     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T3 W10     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
T4 W10     -0,95 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 2 Resultaten gezoneerde wegen 1 



Resultaten IJsseldijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJsseldijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T1 W1_A 1,50 23,6
T1 W1_B 4,50 26,3
T1 W1_C 7,50 30,1
T1 W10_A 1,50 22,8
T1 W10_B 4,50 26,1

T1 W10_C 7,50 28,1
T1 W2_A 1,50 26,3
T1 W2_B 4,50 29,6
T1 W2_C 7,50 31,3
T1 W3_A 1,50 25,8

T1 W3_B 4,50 30,2
T1 W3_C 7,50 33,5
T1 W4_A 1,50 23,8
T1 W4_B 4,50 27,5
T1 W4_C 7,50 33,5

T1 W5_A 1,50 26,4
T1 W5_B 4,50 30,6
T1 W5_C 7,50 35,9
T1 W6_A 1,50 22,1
T1 W6_B 4,50 26,5

T1 W6_C 7,50 31,9
T1 W7_A 1,50 29,1
T1 W7_B 4,50 31,3
T1 W7_C 7,50 33,7
T1 W8_A 1,50 19,7

T1 W8_B 4,50 23,9
T1 W8_C 7,50 29,2
T1 W9_A 1,50 26,1
T1 W9_B 4,50 27,4
T1 W9_C 7,50 29,8

T2 W1_A 1,50 29,0
T2 W1_B 4,50 32,4
T2 W1_C 7,50 35,6
T2 W10_A 1,50 29,3
T2 W10_B 4,50 31,0

T2 W10_C 7,50 33,2
T2 W2_A 1,50 30,6
T2 W2_B 4,50 32,0
T2 W2_C 7,50 33,3
T2 W3_A 1,50 33,3

T2 W3_B 4,50 36,7
T2 W3_C 7,50 39,8
T2 W4_A 1,50 35,1
T2 W4_B 4,50 38,2
T2 W4_C 7,50 41,1

T2 W5_A 1,50 38,5
T2 W5_B 4,50 41,0
T2 W5_C 7,50 43,3
T2 W6_A 1,50 34,2
T2 W6_B 4,50 37,7

T2 W6_C 7,50 40,0
T2 W7_A 1,50 32,3
T2 W7_B 4,50 35,9
T2 W7_C 7,50 37,9
T2 W8_A 1,50 29,6

T2 W8_B 4,50 31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten IJsseldijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJsseldijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T2 W8_C 7,50 33,9
T2 W9_A 1,50 30,2
T2 W9_B 4,50 32,1
T2 W9_C 7,50 34,1
T3 W1_A 1,50 30,2

T3 W1_B 4,50 32,3
T3 W1_C 7,50 34,3
T3 W10_A 1,50 26,2
T3 W10_B 4,50 29,2
T3 W10_C 7,50 33,3

T3 W2_A 1,50 26,5
T3 W2_B 4,50 28,0
T3 W2_C 7,50 28,7
T3 W3_A 1,50 23,7
T3 W3_B 4,50 28,7

T3 W3_C 7,50 35,2
T3 W4_A 1,50 27,1
T3 W4_B 4,50 31,4
T3 W4_C 7,50 37,9
T3 W5_A 1,50 41,3

T3 W5_B 4,50 44,0
T3 W5_C 7,50 44,9
T3 W6_A 1,50 30,4
T3 W6_B 4,50 34,3
T3 W6_C 7,50 38,8

T3 W7_A 1,50 34,1
T3 W7_B 4,50 36,9
T3 W7_C 7,50 37,9
T3 W8_A 1,50 28,9
T3 W8_B 4,50 31,9

T3 W8_C 7,50 35,6
T3 W9_A 1,50 25,0
T3 W9_B 4,50 28,4
T3 W9_C 7,50 33,6
T4 W1_A 1,50 27,7

T4 W1_B 4,50 29,5
T4 W1_C 7,50 31,4
T4 W10_A 1,50 27,8
T4 W10_B 4,50 30,7
T4 W10_C 7,50 33,9

T4 W2_A 1,50 33,7
T4 W2_B 4,50 37,4
T4 W2_C 7,50 38,7
T4 W3_A 1,50 30,7
T4 W3_B 4,50 33,1

T4 W3_C 7,50 34,8
T4 W4_A 1,50 33,2
T4 W4_B 4,50 36,4
T4 W4_C 7,50 37,5
T4 W5_A 1,50 36,2

T4 W5_B 4,50 39,6
T4 W5_C 7,50 39,9
T4 W6_A 1,50 41,4
T4 W6_B 4,50 44,1
T4 W6_C 7,50 44,9

T4 W7_A 1,50 32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten IJsseldijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJsseldijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T4 W7_B 4,50 35,3
T4 W7_C 7,50 37,4
T4 W8_A 1,50 29,5
T4 W8_B 4,50 31,8
T4 W8_C 7,50 34,2

T4 W9_A 1,50 27,0
T4 W9_B 4,50 29,4
T4 W9_C 7,50 33,0
T5 W2_A 1,50 25,7
T5 W2_B 4,50 30,4

T5 W2_C 7,50 34,4
T5 W6_A 1,50 41,3
T5 W6_B 4,50 43,7
T5 W6_C 7,50 44,6
T6 W2_A 1,50 30,3

T6 W2_B 4,50 32,2
T6 W2_C 7,50 33,9
T6 W6_A 1,50 33,9
T6 W6_B 4,50 37,4
T6 W6_C 7,50 38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 3 Resultaten niet gezoneerde wegen  1 

 



Resultaten Boveneindselaan 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindselaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T1 W1_A 1,50 38,1
T1 W1_B 4,50 38,7
T1 W1_C 7,50 38,7
T1 W10_A 1,50 38,6
T1 W10_B 4,50 39,1

T1 W10_C 7,50 39,0
T1 W2_A 1,50 25,0
T1 W2_B 4,50 26,8
T1 W2_C 7,50 27,8
T1 W3_A 1,50 11,9

T1 W3_B 4,50 14,4
T1 W3_C 7,50 18,6
T1 W4_A 1,50 8,0
T1 W4_B 4,50 11,2
T1 W4_C 7,50 16,0

T1 W5_A 1,50 5,3
T1 W5_B 4,50 8,3
T1 W5_C 7,50 14,2
T1 W6_A 1,50 5,4
T1 W6_B 4,50 7,9

T1 W6_C 7,50 12,8
T1 W7_A 1,50 19,1
T1 W7_B 4,50 20,5
T1 W7_C 7,50 21,9
T1 W8_A 1,50 16,7

T1 W8_B 4,50 18,6
T1 W8_C 7,50 20,7
T1 W9_A 1,50 28,5
T1 W9_B 4,50 30,0
T1 W9_C 7,50 30,8

T2 W1_A 1,50 32,6
T2 W1_B 4,50 33,3
T2 W1_C 7,50 33,4
T2 W10_A 1,50 33,3
T2 W10_B 4,50 34,2

T2 W10_C 7,50 34,2
T2 W2_A 1,50 28,0
T2 W2_B 4,50 29,7
T2 W2_C 7,50 30,1
T2 W3_A 1,50 22,0

T2 W3_B 4,50 23,8
T2 W3_C 7,50 24,9
T2 W4_A 1,50 18,4
T2 W4_B 4,50 19,9
T2 W4_C 7,50 21,5

T2 W5_A 1,50 15,8
T2 W5_B 4,50 18,0
T2 W5_C 7,50 20,0
T2 W6_A 1,50 18,4
T2 W6_B 4,50 19,6

T2 W6_C 7,50 20,8
T2 W7_A 1,50 20,1
T2 W7_B 4,50 21,4
T2 W7_C 7,50 22,6
T2 W8_A 1,50 24,8

T2 W8_B 4,50 26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Resultaten Boveneindselaan 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindselaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T2 W8_C 7,50 27,2
T2 W9_A 1,50 28,5
T2 W9_B 4,50 30,3
T2 W9_C 7,50 30,5
T3 W1_A 1,50 21,5

T3 W1_B 4,50 23,7
T3 W1_C 7,50 23,9
T3 W10_A 1,50 23,7
T3 W10_B 4,50 25,7
T3 W10_C 7,50 26,1

T3 W2_A 1,50 27,8
T3 W2_B 4,50 29,4
T3 W2_C 7,50 29,8
T3 W3_A 1,50 5,2
T3 W3_B 4,50 8,5

T3 W3_C 7,50 13,5
T3 W4_A 1,50 3,8
T3 W4_B 4,50 7,0
T3 W4_C 7,50 10,2
T3 W5_A 1,50 -12,4

T3 W5_B 4,50 -0,5
T3 W5_C 7,50 2,1
T3 W6_A 1,50 18,6
T3 W6_B 4,50 19,7
T3 W6_C 7,50 21,0

T3 W7_A 1,50 10,9
T3 W7_B 4,50 11,9
T3 W7_C 7,50 13,3
T3 W8_A 1,50 16,1
T3 W8_B 4,50 17,4

T3 W8_C 7,50 18,7
T3 W9_A 1,50 14,3
T3 W9_B 4,50 16,2
T3 W9_C 7,50 18,2
T4 W1_A 1,50 33,7

T4 W1_B 4,50 34,6
T4 W1_C 7,50 34,8
T4 W10_A 1,50 32,9
T4 W10_B 4,50 33,9
T4 W10_C 7,50 34,1

T4 W2_A 1,50 26,4
T4 W2_B 4,50 28,2
T4 W2_C 7,50 28,6
T4 W3_A 1,50 23,3
T4 W3_B 4,50 25,0

T4 W3_C 7,50 25,8
T4 W4_A 1,50 20,5
T4 W4_B 4,50 21,9
T4 W4_C 7,50 23,2
T4 W5_A 1,50 17,6

T4 W5_B 4,50 18,9
T4 W5_C 7,50 20,1
T4 W6_A 1,50 16,4
T4 W6_B 4,50 17,9
T4 W6_C 7,50 19,1

T4 W7_A 1,50 19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-9-2016 12:18:11Geomilieu V4.01



Resultaten Boveneindselaan 

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boveneindselaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T4 W7_B 4,50 20,2
T4 W7_C 7,50 21,3
T4 W8_A 1,50 23,2
T4 W8_B 4,50 25,0
T4 W8_C 7,50 25,8

T4 W9_A 1,50 27,1
T4 W9_B 4,50 29,0
T4 W9_C 7,50 29,3
T5 W2_A 1,50 6,1
T5 W2_B 4,50 9,9

T5 W2_C 7,50 14,5
T5 W6_A 1,50 7,7
T5 W6_B 4,50 8,7
T5 W6_C 7,50 9,6
T6 W2_A 1,50 27,9

T6 W2_B 4,50 29,7
T6 W2_C 7,50 29,9
T6 W6_A 1,50 18,0
T6 W6_B 4,50 19,2
T6 W6_C 7,50 20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-9-2016 12:18:11Geomilieu V4.01



Resultaten Breekade

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breekade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T1 W1_A 1,50 0,4
T1 W1_B 4,50 1,9
T1 W1_C 7,50 3,6
T1 W10_A 1,50 --
T1 W10_B 4,50 --

T1 W10_C 7,50 --
T1 W2_A 1,50 -3,9
T1 W2_B 4,50 -0,8
T1 W2_C 7,50 3,3
T1 W3_A 1,50 -2,2

T1 W3_B 4,50 1,0
T1 W3_C 7,50 4,7
T1 W4_A 1,50 -1,5
T1 W4_B 4,50 1,6
T1 W4_C 7,50 5,7

T1 W5_A 1,50 -2,3
T1 W5_B 4,50 1,2
T1 W5_C 7,50 5,4
T1 W6_A 1,50 1,2
T1 W6_B 4,50 4,6

T1 W6_C 7,50 6,6
T1 W7_A 1,50 -6,1
T1 W7_B 4,50 -4,6
T1 W7_C 7,50 -2,9
T1 W8_A 1,50 2,9

T1 W8_B 4,50 5,5
T1 W8_C 7,50 8,6
T1 W9_A 1,50 2,7
T1 W9_B 4,50 4,7
T1 W9_C 7,50 7,3

T2 W1_A 1,50 -5,0
T2 W1_B 4,50 -2,4
T2 W1_C 7,50 -3,0
T2 W10_A 1,50 -2,3
T2 W10_B 4,50 0,2

T2 W10_C 7,50 2,8
T2 W2_A 1,50 -8,2
T2 W2_B 4,50 -7,2
T2 W2_C 7,50 -2,6
T2 W3_A 1,50 -2,5

T2 W3_B 4,50 -3,1
T2 W3_C 7,50 -5,0
T2 W4_A 1,50 -2,4
T2 W4_B 4,50 1,2
T2 W4_C 7,50 0,1

T2 W5_A 1,50 -1,2
T2 W5_B 4,50 2,5
T2 W5_C 7,50 3,7
T2 W6_A 1,50 6,4
T2 W6_B 4,50 7,8

T2 W6_C 7,50 8,6
T2 W7_A 1,50 -0,5
T2 W7_B 4,50 2,8
T2 W7_C 7,50 5,8
T2 W8_A 1,50 0,4

T2 W8_B 4,50 4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-9-2016 12:19:21Geomilieu V4.01



Resultaten Breekade

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breekade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T2 W8_C 7,50 6,6
T2 W9_A 1,50 -1,4
T2 W9_B 4,50 1,4
T2 W9_C 7,50 4,2
T3 W1_A 1,50 -0,7

T3 W1_B 4,50 1,5
T3 W1_C 7,50 5,1
T3 W10_A 1,50 1,9
T3 W10_B 4,50 3,9
T3 W10_C 7,50 7,9

T3 W2_A 1,50 -5,9
T3 W2_B 4,50 -3,5
T3 W2_C 7,50 2,4
T3 W3_A 1,50 2,0
T3 W3_B 4,50 4,8

T3 W3_C 7,50 8,5
T3 W4_A 1,50 1,6
T3 W4_B 4,50 4,9
T3 W4_C 7,50 8,8
T3 W5_A 1,50 9,5

T3 W5_B 4,50 11,5
T3 W5_C 7,50 10,1
T3 W6_A 1,50 -2,3
T3 W6_B 4,50 1,1
T3 W6_C 7,50 8,0

T3 W7_A 1,50 16,0
T3 W7_B 4,50 19,8
T3 W7_C 7,50 21,0
T3 W8_A 1,50 8,7
T3 W8_B 4,50 11,7

T3 W8_C 7,50 14,0
T3 W9_A 1,50 3,9
T3 W9_B 4,50 8,0
T3 W9_C 7,50 11,0
T4 W1_A 1,50 4,2

T4 W1_B 4,50 5,9
T4 W1_C 7,50 8,5
T4 W10_A 1,50 9,4
T4 W10_B 4,50 11,3
T4 W10_C 7,50 13,2

T4 W2_A 1,50 -2,0
T4 W2_B 4,50 -0,7
T4 W2_C 7,50 -1,8
T4 W3_A 1,50 3,9
T4 W3_B 4,50 8,2

T4 W3_C 7,50 11,1
T4 W4_A 1,50 5,7
T4 W4_B 4,50 8,7
T4 W4_C 7,50 12,1
T4 W5_A 1,50 4,1

T4 W5_B 4,50 7,3
T4 W5_C 7,50 11,6
T4 W6_A 1,50 2,2
T4 W6_B 4,50 4,4
T4 W6_C 7,50 8,3

T4 W7_A 1,50 12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-9-2016 12:19:21Geomilieu V4.01



Resultaten Breekade

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Breekade
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

T4 W7_B 4,50 16,1
T4 W7_C 7,50 17,7
T4 W8_A 1,50 5,8
T4 W8_B 4,50 10,5
T4 W8_C 7,50 13,4

T4 W9_A 1,50 9,0
T4 W9_B 4,50 11,3
T4 W9_C 7,50 13,5
T5 W2_A 1,50 1,5
T5 W2_B 4,50 4,5

T5 W2_C 7,50 7,6
T5 W6_A 1,50 21,6
T5 W6_B 4,50 23,3
T5 W6_C 7,50 23,9
T6 W2_A 1,50 5,3

T6 W2_B 4,50 7,0
T6 W2_C 7,50 9,5
T6 W6_A 1,50 20,9
T6 W6_B 4,50 23,0
T6 W6_C 7,50 23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-9-2016 12:19:21Geomilieu V4.01
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1. INLEIDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de gemeente Krimpen aan den IJssel de 
opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een verkennend milieukundig bodemonderzoek op de locatie 
aan de Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de onderzoekslocatie. 
 
Doelstelling 
Doelstelling van het onderzoek is het bepalen of het terrein, milieuhygiënisch gezien, geschikt is voor de 
voorgenomen herinrichting (woningbouw). 
 
Kwaliteitsborging 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd’s Register Quality Assurance gecertificeerd conform 
de norm ISO 9001:2008. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek) en de huidige versie van de VKB-Protocollen 2001 (plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) 
en 2002 (het nemen van grondwatermonsters). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze 
beoordelingsrichtlijn gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance onder nummer 660770 en 
erkend door Agentschap NL. 
 
Het bodemonderzoek is verricht conform de NEN 5740. Het vooronderzoek is conform de NEN 5725 
uitgevoerd.  
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028. 
 
Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering op de eerste pagina van deze rapportage, verklaart 
de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en ‘monstername’ 
onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 
(Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek).  
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 
van dit project. 
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Leeswijzer 
 
De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 Vooronderzoek 

In deze fase zijn, voor zover mogelijk en voor zover relevant, gegevens verzameld 
over: 
- de huidige situatie 
- de historie 
- de geologie en hydrologie 
 

Hoofdstuk 3 Hypothese 
 

Hoofdstuk 4 Veldonderzoek 
In dit hoofdstuk staat wanneer en hoe het veldwerk heeft plaatsgevonden. Tevens 
worden de waarnemingen tijdens het veldwerk beschreven. 
 

Hoofdstuk 5 Laboratoriumonderzoek en toetsing 
Aan de hand van de waarnemingen tijdens het veldwerk wordt bepaald welke 
monsters, en op welke stoffen, deze monsters geanalyseerd worden. De 
analyseresultaten van de geselecteerde monsters worden getoetst aan de vigerende 
normen. 
 

Hoofdstuk 6 Evaluatie onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. 
 

Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen  
De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies en aanbevelingen. 
 

Literatuurlijst In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725 (standaard), in de navolgende paragrafen zijn de 
resultaten weergegeven.  
 
Tabel 2.1: Basisgegevens 

Algemeen  

Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel 

Onderzoekslocatie: Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel 

Oppervlakte onderzoekslocatie: Circa 8.000 m
2
 

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Krimpen aan den IJssel, sectie C, perceelnummer 5291 

RD-coördinaten: X = 101.976 en Y = 437.855 

Soort onderzoek: Verkennend milieukundig bodemonderzoek 

Voormalig gebruik: Weiland met watergangen 

Huidig gebruik: Bebouwd (voormalig tuincentrum), groenvoorziening en braakliggend  terrein 

Toekomstig gebruik: Woningen (met tuin) 

  

 
Beschrijving locatie 
 
De volgende informatie is afkomstig van de locatie-inspectie (d.d. 2 april 2014): 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Boveneindselaan te Krimpen aan de IJssel en heeft een 

oppervlakte van circa 8.000 m
2
. Op de locatie bevindt zich het Tuincentrum ‘De Wilgen’. De 

onderzoekslocatie bestaat voor een groot deel (ongeveer 50 procent) uit groenvoorziening. Het overige 

deel bestaat uit bedrijfspanden met verhardingen (asfalt, puin, etc.). Verder bevindt zich op de locatie een 

watergang.  

 
Tijdens de locatie-inspectie zijn op het maaiveld ter plaatse van het noordelijk van het terrein, waar 
vermoedelijk een stortplaats aanwezig is geweest, asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Op het 
zuidelijk deel van de onderzoekslocatie (nabij een stapel eternietplaten) zijn eveneens op twee plaatsen 
asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen.  
 
Verder zijn geen verdachte plekken, zoals verzakkingen, ophogingen, verkleuringen (inclusief olie-water 
reacties), brandplekken, zichtbare bijmengingen en/of asbestverdachte materialen geconstateerd. 
  
De waarnemingen tijdens de locatie-inspectie komen overeen met de verkregen historische informatie 
(zie paragraaf 2.2). 
 
2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 
 

Informatie historische en geografische kaarten (d.d. 13 maart 2014) 
Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten geraadpleegd, 
daarbij is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, (eventuele) aanwezigheid van (gedempte) 
watergangen, opstallen en toegangswegen. 
 
Op kaarten van 1907 en 1936 wordt de onderzoekslocatie weergegeven als weiland met watergangen. 
Op de onderzoekslocatie bevindt zich een watergang. Verder zijn rondom de locatie watergangen 
gelegen. 
 
Op een kaart van 1969 wordt op de locatie bebouwing weergegeven. Het grootste deel bestaat uit 

groenvoorziening. Op de locatie wordt een weg en een watergang weergegeven. 

 

Op een kaart van 1981 wordt op de locatie geen bebouwing meer weergegeven. De watergang is nog 

aanwezig. Verder wordt de Boveneindselaan weergegeven. 
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Op een kaart van 1995 wordt de locatie in de huidige weergave weergegeven. Naast de aanwezige 
watergang wordt ook een dwarswatergang weergegeven. Op ‘Googlemaps’ wordt deze watergang niet 
meer weergegeven. 
 

DCMR Milieudienst Rijnmond (d.d. 13 maart 2014)  
Op de website van de DCMR blijkt dat op de onderzoekslocatie zelf geen melding wordt gemaakt van 
meerdere (potentieel bodembedreigende) bedrijfsactiviteiten en/of uitgevoerde bodemonderzoeken. In de 
nabije omgeving (binnen een straal van 50 meter) wordt melding gemaakt van een timmerwerkplaats. 
Verder worden geen melding gemaakt van bedrijfsactiviteiten en/of uitgevoerde bodemonderzoeken. 
 
Bodemloket (d.d. 13 maart 2014) 

Uit informatie van de website van Bodemloket blijkt dat zowel van de onderzoekslocatie zelf  als de nabije 

omgeving geen informatie bekend is. 
 
Opgemerkt wordt dat bodemloket afhankelijk is van de gegevens zoals deze bekend zijn bij het 
desbetreffende bevoegd gezag. Indien derhalve bepaalde gegevens, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten, 
niet bij het bevoegd gezag bekend zijn, staan deze niet op het bodemloket vermeld. 
 
Archief VanderHelm Milieubeheer B.V. (d.d. 13 maart 2014) 
In het archief van VanderHelm Milieubeheer B.V. zijn zowel van de onderzoekslocatie als de nabije 
omgeving (binnen een straal van 50 meter) geen bodemonderzoeken bekend. 

 
2.3 GEOLOGIE EN HYDROLOGIE 

 
Tabel 2.2: Bodemopbouw en geohydrologie 

Locatie en ligging: De onderzoekslocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van Krimpen aan 
den IJssel. Het maaiveld ligt op circa 0,6 meter beneden NAP

1
 

 

Dikte en opbouw deklaag: Negentien meter dik waarvan; zeven en een halve meter zandige klei, een meter 
veen, twee en een halve meter zandige klei, één meter veen en tien en een 
halve meter klei. 
 
Negentien meter dik en bestaat hoofdzakelijk uit middel grof tot uiterst grof zand 
met grind. 
 

Horizontale (freatische) 
grondwaterstroming: 

Niet duidelijk vast te stellen. De stromingsrichting wordt namelijk (sterk) 
beïnvloed door onder andere aanwezige watergangen, rioleringen en 
bebouwing. 

 
Verticale grondwaterstroming: Infiltratie 

 

Milieu- of grondwaterbeschermings- 
gebied: 

Nee 

  

                                            
1
  Actuele hoogtekaart Nederland (AHN) 
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3. HYPOTHESE 

 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld: 
 

- de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie is onverdacht op het voorkomen 
van matige tot sterke verontreinigingen;  

 
- ter plaatse van de gedempte (lengte)watergang vormt de kwaliteit van de grond een 

aandachtspunt vanwege de onbekende samenstelling van het dempingmateriaal; 
 

- ter plaatse van de toegangsweg zijn zowel de (puin)verharding als de onderliggende 
bodemlaag verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met zware metalen en PAK. 
Tevens is de verharding verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met asbest.  

 
- indien puin-, koolasdeeltjes, slibbijmengingen en/of olie-water reacties worden waargenomen 

is de bodem (grond en grondwater) verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met 
zware metalen, PAK en olieproducten. 

 
Op basis van bovenstaande hypotheses is besloten het verkennend milieukundig bodemonderzoek te 
verrichten conform strategie ONV (strategie voor een onverdachte locatie). De grondmonsters zijn 
geanalyseerd op 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 
zink), PAK, PCB's en minerale olie (standaardpakket grond). De grondwatermonsters zijn geanalyseerd 
op 9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), aromatische 
verbindingen, chloorkoolwaterstoffen en minerale olie (standaardpakket grondwater). 
 
De gedempte watergangen zijn indicatief onderzocht. Het grondmonster is geanalyseerd op 9 zware 
metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PAK, PCB's en minerale 
olie (standaardpakket grond). 
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4. VELDONDERZOEK 
 
4.1 AANPAK EN UITVOERING 
 
Het veldwerk (verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuizen) is uitgevoerd op 2 april 2014 
door de heer F. Hogervorst van VanderHelm Milieubeheer B.V. De watermonstername heeft op 10 april 
2014 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer P. van Dorsten van VanderHelm Milieubeheer B.V. 
De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 4.1. De locaties van de verrichte boringen en 
de geplaatste peilbuizen zijn weergegeven op de situatieschets in bijlage 7. 
 
Tabel 4.1: Verrichte veldwerkzaamheden 

Deellocatie en oppervlakte Verrichte werkzaamheden 
 

Boorpuntnummer Protocol en strategie 

A Onderzoekslocatie  
(circa 8.000 m

2
) 

 

13 boringen variërend van 0,2 tot 1,2 m-mv en 
 
 
4 boringen tot 2,0 m-mv en 
 
 
2 boringen met peilbuis 
 

007 t/m 019 
 
 
003 t/m 006 
 
 
P001 en P002 

NEN 5740; ONV 
(Tabel 3) 
 

B Gedempte watergangen 
 

2 boringen variërend van 0,95 tot 2,0 m-mv* 004 en 007 Indicatief 

* De boringen zijn gecombineerd uitgevoerd met het verkennend bodemonderzoek van het overig terrein. 

 
4.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 
 
De resultaten van het lithologisch onderzoek en de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen worden in de 
boorbeschrijvingen in de bijlage weergegeven. De bodemlagen, waarin zintuiglijk bodemvreemde 
bijmengingen zijn aangetroffen, worden aangeduid met een zwart driehoekje. In tabel 4.2 is een 
samenvattend overzicht van de resultaten van de waarnemingen tijdens het veldwerk opgenomen. 
 
Tabel 4.2: Samenvattend overzicht waarnemingen tijdens het veldwerk 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

001 3,00 0,00 - 0,40  puin 

0,40 - 0,70 Klei sterk puinhoudend 

0,70 - 0,90 Klei zwak puinhoudend 

0,90 - 1,50 Klei zwak roesthoudend 

002 2,70 0,00 - 0,50  puin lavaslakken 

0,50 - 0,70 Zand sterk puinhoudend 

0,70 - 1,00 Klei zwak puinhoudend 

1,20 - 1,50 Klei sterk houthoudend 

1,50 - 2,10 Klei sterk slibhoudend 

003 2,00 0,00 - 0,05  tegel 

0,50 - 0,70 Klei sterk puinhoudend 

0,70 - 1,00 Klei zwak puinhoudend 

004 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

0,50 - 0,70 Klei zwak puinhoudend 

0,70 - 1,00 Klei zwak roesthoudend, zwak puinhoudend 

1,50 - 2,00 Klei zwak veenhoudend 

005 2,00 0,70 - 1,50 Klei zwak roesthoudend 

1,50 - 2,00 Klei zwak veenhoudend 

006 2,00 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 

1,50 - 2,00 Klei zwak veenhoudend 

007 0,96 0,00 - 0,50  puin 

0,50 - 0,95 Klei uiterst puinhoudend 

0,95 - 0,96  gestaakt 

008 1,20 0,00 - 0,50  puin en slakken 

0,50 - 0,70 Klei zwak puinhoudend 

009 1,20 0,00 - 0,20  lavasteen 

0,20 - 0,50  puin 

0,50 - 0,70 Klei zwak puinhoudend 

010 1,10 0,00 - 0,60  puin 
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Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

013 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak grindhoudend 

016 0,21 0,20 - 0,21  gestaakt 

017 0,60 0,00 - 0,10  lavastenen 

 
Opgemerkt wordt dat ter plaatse van de gedempte watergangen geen dempingsmateriaal aangetroffen. 
Echter, ter plaatse van boring 002 is in de ondergrond een sterke slibhoudende laag aangetroffen. Voor 
zover bekend, heeft zich op deze locatie geen watergang bevonden. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld op drie plaatsen verdachte plaatmaterialen (vlakke 
plaat) aangetroffen. Deze plaatmaterialen (PL01 t/m PL03) zijn voor analyse meegenomen. 
 
Daarnaast wordt de verharding (van puin) eveneens als asbestverdacht beschouwd. Tijdens het 
uitvoeren van de veldwerkzaamheden is van deze verhardingslaag één (puin)mengmonster (ASB01) 
samengesteld. 
 
Voorafgaand aan de bemonstering van het opgegraven materiaal is dit materiaal uitgezeefd over een 
zeef met mazen van minimaal 16 mm. Het materiaal met een diameter groter dan 16 mm is beoordeeld 
op het voorkomen van mogelijk asbesthoudend (plaat)materiaal, conform paragrafen 6.5 en 6.6 van de 
BRL SIKB 2018. In het opgegraven materiaal zijn ter plaatse van de proefsleuven PS01 - PS03 
verscheidene soorten asbestverdacht materiaal aangetroffen (pijp, vlakke plaat, asbestboard en 
golfplaat). Het monsternemingsplan en –formulier en de proefsleufformulieren worden in bijlage 1c 
weergegeven. 
 
Tijdens de grondwatermonstername, d.d. 10 april 2014 zijn de volgende waarden gemeten: 
 
Tabel 4.3: Overzicht metingen tijdens monstername  

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

P001 
 

1,9 - 2,9 0,98 7,01 1.100 1,09 

P002 
 

1,7 - 2,7 0,75 6,75 2.720 3,43 

 



   

Verkennend milieukundig bodemonderzoek Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel 
Projectcode: DCKR140373   10 
     

5. LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 
 
5.1 TOETSINGSCRITERIA 
 
Ter toetsing van de hypotheses zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij ALcontrol B.V. 
aangeleverd. In de tabellen 5.1 en 5.2 is te zien welke grond(meng)monsters en grondwatermonsters zijn 
geanalyseerd.  
 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grond(water)monsters zijn getoetst met behulp van Botova 
(versie 1.5) aan de richtlijnen zoals beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 20 
december 2007) en de "Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013". In de tabellen 5.1 en 5.2 worden de 
resultaten van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in de bijlagen. 
De originele analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in de bijlagen. In de bijlagen worden de 
verschillende verontreinigingsparameters beschreven. 
 
Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie: 
 
Niet verontreinigd: concentratie kleiner dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde; 
Licht verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrond- of streefwaarde maar kleiner dan of 

gelijk aan de tussenwaarde (de tussenwaarde betreft het rekenkundig 
gemiddelde van de achtergrond/streef- en interventiewaarde); 

Matig verontreinigd: concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 
interventiewaarde; 

Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de interventiewaarde. 
 
 
Indicatieve toetsing Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
Bij een indicatieve toetsing aan het Bbk, worden de analyseresultaten van het NEN 5740 onderzoek 
getoetst aan de normen zoals deze in het Bbk zijn vermeld (zie bijlage). Voor een definitieve beoordeling 
van de (vrijgekomen) bouwstof dient een partijkeuring conform AP04 te worden uitgevoerd. 
 
Asbestonderzoek (puin)funderingslaag 
Voor asbest in grond, puin en puingranulaat geldt een restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. gewogen 
(de gewogen asbestconcentratie is de serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolconcentratie) (Bron: Productenbesluit Asbest - 17 december 2004). 
 
Het is niet toegestaan een (puin)funderingslaag voorhanden te hebben waarin de hoeveelheid asbest de 
interventiewaarde overschrijdt. Echter, indien de funderingslaag vóór 1 juli 1993 is aangebracht en 
voorzien is van een verharding (asfalt, klinkers of beton) die geen asbest bevat en voldoet aan C.R.O.W.-
publicatie 81 (uitgave januari 1994), behoeft een dergelijke funderingslaag, conform het Besluit 
Asbestwegen Wms, niet te worden verwijderd. 
 
Hiernaast wordt asbesthoudende grond en puin, in het kader van beleidsregel 4.45 behorend bij het 
Arbobesluit, als gevaarlijk afval beschouwd als het gemeten gehalte aan niet-hechtgebonden asbest 
hoger is dan 1.000 mg/kg d.s. of als het gemeten gehalte aan hechtgebonden asbest hoger is dan 10.000 
mg/kg d.s. 
 
Asbestanalyse plaatmateriaal 
Analyse van een plaatmateriaalmonster op het voorkomen van asbest geeft inzicht enerzijds in de 
procentuele hoeveelheid aanwezige asbest per asbestsoort en anderzijds of de aanwezige asbest wel of 
niet hechtgebonden asbest betreft. Indien het plaatmateriaal in de grond wordt aangetroffen, maakt deze 
deel uit van de bodem (fractie > 20 mm) en worden de resultaten van de asbestanalyse gebruikt om, al 
dan niet in combinatie met een kwantitatieve bepaling van de hoeveelheid asbest in de grond (fractie < 
20 mm), de totale hoeveelheid asbest in de grond te bepalen (in mg/kg d.s.). Hierbij worden de resultaten 
getoetst aan de vigerende normen uit de de Productenbesluit Asbest 2005 (Directoraat-Generaal Milieu 
(Ministerie van VROM) met kenmerk BWBR0017778) en Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013).  



   

Verkennend milieukundig bodemonderzoek Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel 
Projectcode: DCKR140373   11 
     

 
5.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 
 
Tabel 5.1: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters 
Omschrijving Analyse 

monster 
Deelmonsters Analysepakket Toetsingsresultaat 

<AW >AW >T >I 

Onderzoekslocatie, 
inclusief gedempte 
watergangen 

M01 004 (0,00-0,50) 
006 (0,00-0,50) 

Standaard pakket X Kwik, lood, 
molybdeen, zink, 
PAK, PCB (som 7) 

  

M02 011 (0,00-0,50) 
012 (0,00-0,50) 
015 (0,00-0,50) 
018 (0,00-0,50) 
019 (0,00-0,50) 

Standaard pakket X Kwik, lood, zink, 
PAK 

  

 M03 003 (0,05-0,50 
014 (0,10-0,60) 
016 (0,00-0,20)) 

Standaard pakket X PAK, PCB (som 7)   

 M04 001 (0,40-0,70) 
003 (0,50-0,70) 

Standaard pakket X Koper, kwik, lood, 
zink, PAK 

  

 M05 005 (0,70-1,20) 
006 (0,50-1,00) 
008 (0,70-1,20) 
009 (0,70-1,20) 

Standaard pakket X Molybdeen, PCB 
(som 7) 

  

 002-F 002 (1,50-2,00) Standaard pakket X Cadmium, koper, 
kwik, lood, molyb-
deen, zink, PAK 

  

 
Toelichting tabel 
< AW voldoet aan de achtergrondwaarde 
> AW overschrijdt de achtergrondwaarde 
> T overschrijdt de tussenwaarde 
> I overschrijdt de interventiewaarde 
 
 
Tabel 5.2 Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondwatermonsters 
Omschrijving Analyse 

monster 
Traject 
(m -mv) 

Analysepakket Toetsingsresultaat 

<S >S >T >I 

Onderzoekslocatie P001 1,9 - 2,9 Standaard pakket X Barium, nikkel, 
naftaleen 

  

 P002 1,7 - 2,7 Standaard pakket X Barium, naftaleen   

 
Toelichting tabel 
< S voldoet aan de streefwaarde 
> S overschrijdt de streefwaarde 
> T overschrijdt de tussenwaarde 
> I overschrijdt de interventiewaarde 
 
 
Tabel 5.3: Overzicht van het geanalyseerde plaatmateriaal

#
 

Monster Gewicht (g) Hechtgebonden 
(ja / nee) 

Asbestpercentage (m/m%)
##

 

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Overig 

PL01 20,59 N.v.t. n.a. n.a. n.a. n.a. 

PL02 19,63 Ja 12,5 n.a. n.a. n.a. 

PL03 19,95 Ja 12,5 n.a. 3,5 n.a. 

#  dit plaatmateriaal is op het maaiveld aangetroffen en wordt derhalve niet als onderdeel van de bodem beschouwd. 
## n.a.: niet aantoonbaar. 

 
 
Tabel 5.4: Overzicht van het kwantitatief op asbest geanalyseerde mengmonster 

Omschrijving Analyse- 
monster 

Boorpunt
nummers 

Gewogen 
asbestconcentratie  
(fractie > 16 mm)* 

Gewogen 
asbestconcentratie  
(fractie < 16 mm) 

Totale gewogen asbestconcentratie  
(fractie > 16 mm + fractie < 16 mm) 

Puinverharding 
 

ASB01 007 niet aangetroffen 19 mg/kg d.s. 19 mg/kg d.s. 
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Tabel 5.5: Indicatieve toetsing bouwstoffen 

Omschrijving Opp. Analyse- Deel- Traject Samenstellingwaarde 
(m

2
) monster monsters (cm-mv) overschrijding 

Puinverharding Ca. 600 007-A N.v.t. 0 - 50 Nee 
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6. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
Onderstaand wordt een evaluatie weergegeven van de onderzoeksresultaten: 
 
Grond 
In het grondmengmonster M01, van zwak puinhoudende bovengrond, overschrijden de concentraties van 
de parameters kwik, lood, molybdeen, zink, PAK en PCB (som 7) de achtergrondwaarde. De 
concentraties van de overige geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
In het grondmengmonster M02, van de bovengrond ter plaatse van de boringen 011, 012, 015, 018 en 
019, overschrijden de concentraties van de parameters kwik, lood, zink en PAK de achtergrondwaarde. 
De concentraties van de overige geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
In het grondmengmonster M03, van de bovengrond ter plaatse van de boringen 003, 014 en 016, 
overschrijden de concentraties van de parameters PAK en PCB (som 7) de achtergrondwaarde. De 
concentraties van de overige geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
In het grondmengmonster M04, van de sterk puinhoudende ondergrond, overschrijden de concentraties 
van de parameters koper, kwik, lood, zink en PAK de achtergrondwaarde. De concentraties van de 
overige geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
In het grondmonster 002-F, van de sterk slibhoudende ondergrond, overschrijden de concentraties van 
de parameters cadmium, koper, kwik, lood, molybdeen, zink en PAK de achtergrondwaarde. De 
concentraties van de overige geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
In het grondmengmonster M05, van de overige ondergrond, overschrijden de concentraties van de 
parameters molybdeen en PCB (som 7) de achtergrondwaarde. De concentraties van de overige 
geanalyseerde parameters voldoen aan de achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater ter hoogte van peilbuizen P001 en P002 overschrijden de concentraties van barium, 
nikkel en/of naftaleen de streefwaarde. De concentraties van de overige geanalyseerde parameters 
voldoen aan de streefwaarde.  
 
Puinpad 
Op basis van de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) blijkt dat het puinmonster 007-
A aan de samenstellingswaarden voldoet.  
 
Verder is van het puin een mengmonsters (ASB01) samengesteld en geanalyseerd op asbest. Uit de 
analyseresultaten blijkt dat het puin asbesthoudend is (19 mg.kg d.s.). De interventiewaarde van 100 
mg/kg d.s. wordt niet overschreden. 
 
Plaatmateriaal 
Op het noordelijk deel (één plaats) en het zuidelijk deel (twee plaatsen) is asbestverdacht plaatmateriaal 
(vlakke plaat) aangetroffen. Het plaatmateriaal is meegenomen en opgestuurd naar het laboratorium ter 
analyse (PL01 t/m PL03). 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het plaatmateriaal op het noordelijk deel van het terrein niet 
asbesthoudend is. Het plaatmateriaal op het zuidelijk is daarentegen wel asbesthoudend. Het 
plaatmateriaal PL02 bevat 12,5 % m/m hechtgebonden chrysotiel en het plaatmateriaal PL03 bevat 12,5 
% m/m hechtgebonden chrysotiel en 3,5 % m/m hechtgebonden crocidoliet. 
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7. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN 
 
Op de locatie aan de Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel is door VanderHelm Milieubeheer B.V. 
in opdracht van de gemeente Krimpen aan den IJssel een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd conform de NEN 5740. 
 
Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de onderzoekslocatie met de 
doelstelling het bepalen of het terrein, milieuhygiënisch gezien, geschikt is voor de voorgenomen 
herinrichting (woningbouw). 
 
Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat de onderzoekslocatie, milieuhygiënisch gezien, vooralsnog geschikt is voor de 
voorgenomen herinrichting. Opgemerkt wordt dat ter plaatse van het asbesthoudend materiaal de grond 
onderzocht dient te worden op het voorkomen van asbest. 
 
Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 
 
- de bodem (grond en grondwater) maximaal licht verontreinigd is met de geanalyseerde 

parameters; 
 

- het puin op basis van indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de 
samenstellingswaarden en dat de grond derhalve mogelijk toepasbaar is als bouwstof. Daarnaast 
blijkt dat het puin asbesthoudend is (19 mg/kg d.s.). De interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. 
wordt echter niet overschreden; 

 
- de aangetroffen plaatmaterialen PL02 en PL03 asbesthoudend zijn. Het aangetroffen 

plaatmateriaal PL01 is niet asbesthoudend. 
 
Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt nader asbestbodemonderzoek uit te voeren ter plaatse van het aangetroffen 
asbesthoudende plaatmateriaal. 
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
De hergebruikmogelijkheden van eventueel aan en af te voeren grond en/of bouwstof dient in overleg met 
het bevoegd gezag en conform het Besluit Bodemkwaliteit (partijkeuring) te worden bepaald. De 
hergebruikmogelijkheden van de grond zijn in onderhavig onderzoek niet bepaald. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de toetsende en handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag 
(DCMR Milieudienst Rijnmond) ligt. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
 
De heer Ing. R.N. Veenstra 
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BIJLAGE 1A: BOORPROFIELEN 



Projectcode: DCKR140373

Boorprofielen

Boring: 001

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst

0

50

100

150

200

250

300

A

B

C

D

E

F

G

0

Puin

-40

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
sterk puinhoudend, donkerbruin

-70

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin

-90

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, neutraalgrijs

-150

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
donkerbruin

-300

Boring: 002

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst

0

50

100

150

200

250

A

B

C

D

E

F

G

0

Puin lavaslakken

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend-70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkerbruin

-120

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sterk houthoudend, neutraalbruin-150

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
sterk slibhoudend, donkerbruin

-210

Veen, mineraalarm, donkerbruin

-270

Boring: 003

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Klei, zwak zandig, sterk 
puinhoudend, donkerbruin-70

Klei, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs-100

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs

-150

Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
donkerbruin

-200

Boring: 004

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

-50

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin-70

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, zwak puinhoudend, 
donkergrijs

-100

Klei, zwak siltig, donkergrijs
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Klei, zwak siltig, sterk humeus, 
zwak veenhoudend, donkerbruin
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Boring: 005

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Boring: 006

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Projectcode: DCKR140373

Boorprofielen

Boring: 007

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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A

B

0

Puin

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
uiterst puinhoudend, donkerbruin

-95

Gestaakt

-96

Boring: 008

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin-70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkerbruin
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Boring: 009

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Lavasteen
-20

Puin
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Klei, zwak siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin-70

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkerbruin

-120

Boring: 010

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin
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Boring: 011

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Boring: 012

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin
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Boring: 013

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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zwak grindhoudend, donkerbruin

-50

Boring: 014

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin
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Boring: 015

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin
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Boring: 016

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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Boorprofielen

Boring: 017

Datum: 02-04-2014

Boormeester: F. Hogervorst
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BIJLAGE 1B: FOTOGRAFISCHE WEERGAVE 

 

  
 Foto 1: Puinpad 

 
Foto 2: Eternietplaten 

 

  
 Foto 3: Watergang en groenvoorziening 

 
 Foto 4: Braakliggend terrein en bebouwing 

 

 

 

 Foto 5: Noordelijk deel terrein 
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BIJLAGE 2: PARAMETERS 
 

- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 
verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten. Voor een aantal zware metalen 
zijn door de Nederlandse overheid (ministerie van V.R.O.M.) normen opgesteld. 

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate 
diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen welke 

met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s ontstaan bij 
onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht 
afbreekbaar) zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- en 
isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van 

bestrijdingsmiddelen of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. 
 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het 
blote oog waar te nemen zijn. 
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BIJLAGE 3: RESULTATEN ANALYSES 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RVe, DCKR140373, Grond
Uw projectnummer : DCKR140373
ALcontrol rapportnummer : 11999144, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : QJEAUU5Y

Rotterdam, 15-04-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DCKR140373. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 004 (0-50) 006 (0-50)
002 Grond (AS3000) M02 011 (0-50) 012 (0-50) 015 (0-50) 018 (0-50) 019 (0-50)
003 Grond (AS3000) M03 003 (5-50) 014 (10-60) 016 (0-20)
004 Grond (AS3000) 002-F 002 (150-200)
005 Grond (AS3000) M04 001 (40-70) 003 (50-70)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 67.3  75.4  85.7  43.2  81.3  

gewicht artefacten g S 2.2  <1  69  <1  10  

aard van de artefacten g S div. materialen  geen  stenen  geen  stenen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 16.2  6.6  2.6  16.1  5.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 8.5  15  1.9  32  9.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 77  110  28  200  190  

cadmium mg/kgds S 0.46  0.34  <0.2  0.94  0.44  

kobalt mg/kgds S 5.1  6.7  2.8  11  6.5  

koper mg/kgds S 23  28  9.2  52  28  

kwik mg/kgds S 0.14  0.15  0.06  0.23  0.13  

lood mg/kgds S 52  75  28  130  210  

molybdeen mg/kgds S 1.8  1.0  <0.5  3.0  0.8  

nikkel mg/kgds S 15  20  7.5  39  18  

zink mg/kgds S 130  140  54  320  160  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.04  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.57  0.23  0.38  0.50  0.16  

antraceen mg/kgds S 0.18  0.10  0.17  0.10  0.04  

fluoranteen mg/kgds S 0.92  0.76  0.95  1.4  0.41  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.42  0.44  0.44  0.68  0.26  

chryseen mg/kgds S 0.43  0.39  0.41  0.83  0.27  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.29  0.26  0.29  0.41  0.20  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.42  0.33  0.54  0.47  0.29  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.26  0.20  0.33  0.38  0.25  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.28  0.20  0.33  0.44  0.23  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)

mg/kgds S 3.81 1) 2.917 1) 3.86 1) 5.217 1) 2.117 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S 10  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S 27  <1  <1  1.4  <1  

PCB 118 µg/kgds S 28  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S 24  1.4  1.2  2.1  <1  

PCB 153 µg/kgds S 16  1.5  <1  2.0  <1  

PCB 180 µg/kgds S 3.7  1.1  <1  2.0  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01 004 (0-50) 006 (0-50)
002 Grond (AS3000) M02 011 (0-50) 012 (0-50) 015 (0-50) 018 (0-50) 019 (0-50)
003 Grond (AS3000) M03 003 (5-50) 014 (10-60) 016 (0-20)
004 Grond (AS3000) 002-F 002 (150-200)
005 Grond (AS3000) M04 001 (40-70) 003 (50-70)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds S 109.4 1) 6.8 1) 5.4 1) 9.6 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  22  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  26  10  5  67  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  29  10  9  59  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 50  20  <20  150  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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 volgens BoToVa
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M05 005 (70-120) 006 (50-100) 008 (70-120) 009 (70-120)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 74.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 36          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 180          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S 15          

koper mg/kgds S 33          

kwik mg/kgds S 0.07          

lood mg/kgds S 37          

molybdeen mg/kgds S 1.6          

nikkel mg/kgds S 41          

zink mg/kgds S 120          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.03          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.07          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03          

chryseen mg/kgds S 0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)

mg/kgds S 0.254 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S 4.7          

PCB 101 µg/kgds S 3.9          

PCB 118 µg/kgds S 5.1          

PCB 138 µg/kgds S 2.3          

PCB 153 µg/kgds S 2.2          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds S 19.6 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M05 005 (70-120) 006 (50-100) 008 (70-120) 009 (70-120)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 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) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

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
BoToVa)

Grond (AS3000) Idem

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 BoToVa) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4736945 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
001 Y4736954 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
002 Y4736992 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
002 Y4737001 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
002 Y4737487 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
002 Y4737365 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
002 Y4737152 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
003 Y4737185 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y4736769 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
003 Y4737142 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
004 Y4736771 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
005 Y4736772 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
005 Y4736774 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
006 Y4736977 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
006 Y4737361 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
006 Y4736995 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
006 Y4737493 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
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Paraaf :
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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.

M01004 (0-50) 006 (0-50)
001
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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.

M02011 (0-50) 012 (0-50) 015 (0-50) 018 (0-50) 019 (0-50)
002
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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.

M03003 (5-50) 014 (10-60) 016 (0-20)
003
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Paraaf :
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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.

002-F002 (150-200)
004
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RVe, DCKR140373, Grondwater
Uw projectnummer : DCKR140373
ALcontrol rapportnummer : 12001257, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1C9YTDPI

Rotterdam, 22-04-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DCKR140373. 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 Laboratories, 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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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

001-P001-1 001

002 Grondwater
(AS3000)

002-P002-1 002

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 180  290        

cadmium µg/l S <0.20  <0.20        

kobalt µg/l S 6.8  6.6        

koper µg/l S 4.3  <2.0        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <2.0  <2.0        

molybdeen µg/l S <2  <2        

nikkel µg/l S 37  9.6        

zink µg/l S 48  32        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 BoToVa) µg/l S 0.21 1) 0.21 1)       

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.02 2) 0.05        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7
BoToVa)

µg/l  0.14 1) 0.14 1)       

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

som dichloorpropanen (0.7
BoToVa)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)       

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2        

chloroform µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

001-P001-1 001

002 Grondwater
(AS3000)

002-P002-1 002

Analyse Eenheid Q 001 002    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2        

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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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 en 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 BoToVa) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
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 BoToVa)

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
BoToVa)

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 B1340023 10-04-2014 10-04-2014 ALC204  
001 G8646386 10-04-2014 10-04-2014 ALC236  
001 G8646387 10-04-2014 10-04-2014 ALC236  
002 B1340024 10-04-2014 10-04-2014 ALC204  
002 G8646389 10-04-2014 10-04-2014 ALC236  
002 G8646388 10-04-2014 10-04-2014 ALC236  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RVe, DCKR140373, Puin
Uw projectnummer : DCKR140373
ALcontrol rapportnummer : 11999145, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : Q7Q61Z4P

Rotterdam, 14-04-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DCKR140373. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht 007-A 007 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% Q 84.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds Q 75          

cadmium mg/kgds Q <0.2          

kobalt mg/kgds Q 5.1          

koper mg/kgds Q 11          

kwik mg/kgds Q 0.06          

lood mg/kgds Q 75          

molybdeen mg/kgds Q 0.5          

nikkel mg/kgds Q 11          

zink mg/kgds Q 110          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds Q <0.02          

fenantreen mg/kgds Q 0.07          

antraceen mg/kgds Q 0.04          

fluoranteen mg/kgds Q 0.14          

benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.11          

chryseen mg/kgds Q 0.11          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q 0.11          

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.21          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.19          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.17          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 1.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds Q <1          

PCB 52 µg/kgds Q <1          

PCB 101 µg/kgds Q <1          

PCB 118 µg/kgds Q <1          

PCB 138 µg/kgds Q <1          

PCB 153 µg/kgds Q <1          

PCB 180 µg/kgds Q <1          

som PCB (7) µg/kgds Q <7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Asbestverdacht Conform NEN-ISO 11465
barium Asbestverdacht conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)

eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).
cadmium Asbestverdacht Idem
kobalt Asbestverdacht Idem
koper Asbestverdacht Idem
kwik Asbestverdacht Conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-ISO

16772)
lood Asbestverdacht conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN 6966)

eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform ISO 22036).
molybdeen Asbestverdacht Idem
nikkel Asbestverdacht Idem
zink Asbestverdacht Idem
naftaleen Asbestverdacht Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Asbestverdacht Idem
antraceen Asbestverdacht Idem
fluoranteen Asbestverdacht Idem
benzo(a)antraceen Asbestverdacht Idem
chryseen Asbestverdacht Idem
benzo(k)fluoranteen Asbestverdacht Idem
benzo(a)pyreen Asbestverdacht Idem
benzo(ghi)peryleen Asbestverdacht Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Asbestverdacht Idem
PCB 28 Asbestverdacht Eigen methode, aceton/ hexaan extractie, analyse m.b.v.  GCMS.
PCB 52 Asbestverdacht Idem
PCB 101 Asbestverdacht Idem
PCB 118 Asbestverdacht Idem
PCB 138 Asbestverdacht Idem
PCB 153 Asbestverdacht Idem
PCB 180 Asbestverdacht Idem
som PCB (7) Asbestverdacht Idem
totaal olie C10 - C40 Asbestverdacht Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4736768 02-04-2014 02-04-2014 ALC201  
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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.

007-A007 (0-50)
001
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RVe, DCKR140373, Plaat
Uw projectnummer : DCKR140373
ALcontrol rapportnummer : 11999153, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1T652DN3

Rotterdam, 11-04-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DCKR140373. 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 Laboratories, 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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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht PL01
002 Asbestverdacht PL02
003 Asbestverdacht PL03

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  20.59  19.63  19.95      

ASBEST IN MATERIAALMONSTERS
amosiet % (m/m) Q <0.1  <0.1  <0.1      

actinoliet % (m/m) Q <0.1  <0.1  <0.1      

tremoliet % (m/m) Q <0.1  <0.1  <0.1      

crocidoliet % (m/m) Q <0.1  <0.1  3.5      

chrysotiel % (m/m) Q <0.1  12.5  12.5      

anthophylliet % (m/m) Q <0.1  <0.1  <0.1      

hechtgebondenheid  Q niet van 
toepassing

 hechtgebonden  hechtgebonden      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896
amosiet Asbestverdacht Idem
actinoliet Asbestverdacht Idem
tremoliet Asbestverdacht Idem
crocidoliet Asbestverdacht Idem
chrysotiel Asbestverdacht Idem
anthophylliet Asbestverdacht Idem
hechtgebondenheid Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5086879 02-04-2014 02-04-2014 ALC299  
002 P5086821 02-04-2014 02-04-2014 ALC299  
003 P5086880 02-04-2014 02-04-2014 ALC299  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
M.H.A. den Duijn
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : RVe, DCKR140373, Puin2
Uw projectnummer : DCKR140373
ALcontrol rapportnummer : 11999148, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SBIDS8M1

Rotterdam, 18-04-2014

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DCKR140373. 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 Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



VanderHelm Milieubeheer

RVe, DCKR140373, Puin2
DCKR140373
11999148

07-04-2014

M.H.A. den Duijn

04-04-2014

18-04-2014

Blad 2 van 4

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 Asbestverdacht ASB01

Analyse Eenheid Q 001     

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 10.384          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2          

chrysotiel mg/kgds Q <2          

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

amosiet mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2          

crocidoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

anthophylliet mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

tremoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

actinoliet mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2          

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2          

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q 1.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1135844 02-04-2014 02-04-2014 ALC291 Theoretische monsternamedatum
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Verkennend milieukundig bodemonderzoek Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel 
Projectcode: DCKR140373   Bijlage 
     

BIJLAGE 4A: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 
GROND(WATER)MONSTERS 
 
Toelichting BoToVa toetsing 
De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in achtergrondwaarden en interventiewaarden. De 
richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in streefwaarden en interventiewaarden. De 
berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt op basis van het organische stofgehalte en 
het lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de rapportagegrenzen van de gebruikelijke 
analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de hierboven genoemde achtergrond/streef- 
en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader onderzoek ofwel de tussenwaarde. De 
tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond/streef- en interventiewaarde. 
 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) van de 
Rijksoverheid, versie 1.5.  
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
 De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. De 

waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt gedaan 
aan de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn afgeleid 
van kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. Over het 
algemeen zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden waaronder 
geen en waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium 

voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader 
vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou 
kunnen voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op korte 
termijn gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een saneringsonderzoek 

en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende 
stof(fen) de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op korte termijn) een 
saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent het in voorbereiding 
nemen van sanerende maatregelen.  
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 15-04-2014 - 10:38) 

 
Projectnaam RVe, DCKR140373, Grond RVe, DCKR140373, Grond RVe, DCKR140373, Grond 
Projectcode DCKR140373 DCKR140373 DCKR140373 
Monsteromschrijving M01 M02 M03 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    

Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
           

droge stof % 67,3 67,3  75,4 75,4  85,7 85,7  
gewicht artefacten g 2,2   <1   69   
aard van de 
artefacten 

g Div,materialen   Geen   Stenen   

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 16,2 16,2  6,6 6,6  2,6 2,6  

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8,5 8,5  15 15  1,9 1,9  
           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 77 165 -- 110 162 -- 28 108 -- 

cadmium mg/kg 0,46 0,452 <=AW 0,34 0,415 <=AW <0,2 0,235 <=AW 
kobalt mg/kg 5,1 10,5 <=AW 6,7 9,73 <=AW 2,8 9,84 <=AW 
koper mg/kg 23 27,8 <=AW 28 36,1 <=AW 9,2 18,6 <=AW 
kwik mg/kg 0,14 0,165 WO 0,15 0,173 WO 0,06 0,0858 <=AW 
lood mg/kg 52 59,2 WO 75 89 WO 28 43,6 <=AW 
molybdeen mg/kg 1,8 1,8 WO 1,0 1 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg 15 28,4 <=AW 20 28 <=AW 7,5 21,9 <=AW 
zink mg/kg 130 182 WO 140 187 WO 54 126 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,04 0,0247 - <0,01 0,007 - 0,02 0,02 - 
fenantreen mg/kg 0,57 0,352 - 0,23 0,23 - 0,38 0,38 - 
antraceen mg/kg 0,18 0,111 - 0,10 0,1 - 0,17 0,17 - 
fluoranteen mg/kg 0,92 0,568 - 0,76 0,76 - 0,95 0,95 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,42 0,259 - 0,44 0,44 - 0,44 0,44 - 
chryseen mg/kg 0,43 0,265 - 0,39 0,39 - 0,41 0,41 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,29 0,179 - 0,26 0,26 - 0,29 0,29 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,42 0,259 - 0,33 0,33 - 0,54 0,54 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,26 0,16 - 0,20 0,2 - 0,33 0,33 - 
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,28 0,173 - 0,20 0,2 - 0,33 0,33 - 

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 
BoToVa) 

mg/kg 3,81 2,35 WO 2,917 2,92 WO 3,86 3,86 WO 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,432 - <1 1,06 - <1 2,69 - 
PCB 52 ug/kg 10 6,17 - <1 1,06 - <1 2,69 - 
PCB 101 ug/kg 27 16,7 - <1 1,06 - <1 2,69 - 
PCB 118 ug/kg 28 17,3 - <1 1,06 - <1 2,69 - 
PCB 138 ug/kg 24 14,8 - 1,4 2,12 - 1,2 4,62 - 
PCB 153 ug/kg 16 9,88 - 1,5 2,27 - <1 2,69 - 
PCB 180 ug/kg 3,7 2,28 - 1,1 1,67 - <1 2,69 - 
som PCB (7) (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 109,4 67,5 IN 6,8 10,3 <=AW 5,4 20,8 WO 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 2,16 -- <5 5,3 -- <5 13,5 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg <5 2,16 -- <5 5,3 -- <5 13,5 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg 26 16 -- 10 15,2 -- 5 19,2 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg 29 17,9 -- 10 15,2 -- 9 34,6 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 50 30,9 <=AW 20 30,3 <=AW <20 53,8 <=AW 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
11999144-001 M01 004 (0-50) 006 (0-50) 
11999144-002 M02 011 (0-50) 012 (0-50) 015 (0-50) 018 (0-50) 019 (0-50) 
11999144-003 M03 003 (5-50) 014 (10-60) 016 (0-20) 
 
Humus, lutum gehaltes gebruikt voor de toetsing 

 humus lutum 
Monster  1 16.2 % 8.5 % 
Monster  4 6.6 % 15 % 
Monster  5 2.6 % 1.9 % 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 15-04-2014 - 10:38) 

 
Projectnaam RVe, DCKR140373, Grond RVe, DCKR140373, Grond RVe, DCKR140373, Grond 
Projectcode DCKR140373 DCKR140373 DCKR140373 
Monsteromschrijving 002-F M04 M05 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    

Analyse Eenheid  AR  BT  BC  AR  BT  BC  AR  BT  BC 
           

droge stof % 43,2 43,2  81,3 81,3  74,0 74  
gewicht artefacten g <1   10   <1   
aard van de artefacten g Geen   Stenen   Geen   
organische stof 
(gloeiverlies) 

% 16,1 16,1  5,3 5,3  3,9 3,9  

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 32 32  9,4 9,4  36 36  
           

METALEN 
barium

+
 mg/kg 200 163 -- 190 382 -- 180 133 -- 

cadmium mg/kg 0,94 0,767 WO 0,44 0,599 <=AW <0,2 0,15 <=AW 
kobalt mg/kg 11 9,03 <=AW 6,5 12,6 <=AW 15 11,2 <=AW 
koper mg/kg 52 42,7 WO 28 42,3 WO 33 30,5 <=AW 
kwik mg/kg 0,23 0,207 WO 0,13 0,163 WO 0,07 0,0642 <=AW 
lood mg/kg 130 113 WO 210 276 IN 37 35 <=AW 
molybdeen mg/kg 3,0 3 WO 0,8 0,8 <=AW 1,6 1,6 WO 
nikkel mg/kg 39 32,5 <=AW 18 32,5 <=AW 41 31,2 <=AW 
zink mg/kg 320 263 IN 160 260 IN 120 103 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,00435 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg 0,50 0,311 - 0,16 0,16 - 0,03 0,03 - 
antraceen mg/kg 0,10 0,0621 - 0,04 0,04 - <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg 1,4 0,87 - 0,41 0,41 - 0,07 0,07 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0,68 0,422 - 0,26 0,26 - 0,03 0,03 - 
chryseen mg/kg 0,83 0,516 - 0,27 0,27 - 0,03 0,03 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,41 0,255 - 0,20 0,2 - 0,02 0,02 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0,47 0,292 - 0,29 0,29 - 0,02 0,02 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,38 0,236 - 0,25 0,25 - 0,02 0,02 - 
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,44 0,273 - 0,23 0,23 - 0,02 0,02 - 

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 BoToVa) 

mg/kg 5,217 3,24 WO 2,117 2,12 WO 0,254 0,254 <=AW 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0,435 - <1 1,32 - <1 1,79 - 
PCB 52 ug/kg <1 0,435 - <1 1,32 - 4,7 12,1 - 
PCB 101 ug/kg 1,4 0,87 - <1 1,32 - 3,9 10 - 
PCB 118 ug/kg <1 0,435 - <1 1,32 - 5,1 13,1 - 
PCB 138 ug/kg 2,1 1,3 - <1 1,32 - 2,3 5,9 - 
PCB 153 ug/kg 2,0 1,24 - <1 1,32 - 2,2 5,64 - 
PCB 180 ug/kg 2,0 1,24 - <1 1,32 - <1 1,79 - 
som PCB (7) (0.7 
BoToVa) 

ug/kg 9,6 5,96 <=AW 4,9 9,25 <=AW 19,6 50,3 IN 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 mg/kg <5 2,17 -- <5 6,6 -- <5 8,97 -- 
fractie C12 - C22 mg/kg 22 13,7 -- <5 6,6 -- <5 8,97 -- 
fractie C22 - C30 mg/kg 67 41,6 -- <5 6,6 -- <5 8,97 -- 
fractie C30 - C40 mg/kg 59 36,6 -- <5 6,6 -- <5 8,97 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 150 93,2 <=AW <20 26,4 <=AW <20 35,9 <=AW 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
11999144-004 002-F 002 (150-200) 
11999144-005 M04 001 (40-70) 003 (50-70) 
11999144-006 M05 005 (70-120) 006 (50-100) 008 (70-120) 009 (70-120)
 
Humus, lutum gehaltes gebruikt voor de toetsing 

 humus lutum 
Monster  6 16.1 % 32 % 
Monster  2 5.3 % 9.4 % 
Monster  3 3.9 % 36 % 
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Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem) 
BC  Toetsconclusie 
   
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 barium gehalten 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. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
som IW 
> 1 

 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 

^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar (> 

S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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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 
BoToVa) 

mg/kg 1,5 6,8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 BoToVa) ug/kg 20 20 500 1000 

      
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 https://www.botova-service.nl/ 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.0.1, toetskader WBB, SIKB versie 11.0.2,  toetsingsdatum: 22-04-2014 - 12:27) 

 
Projectnaam RVe, DCKR140373, Grondwater RVe, DCKR140373, Grondwater 
Projectcode DCKR140373 DCKR140373 
Monsteromschrijving 001-P001-1 002-P002-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
   

Analyse Eenheid  AR  BT  BC  BI  AR  BT  BC  BI 
          
          

METALEN 
barium ug/l 180 180 >S 0,23 290 290 >S 0,42 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l 6,8 6,8 <=S - 6,6 6,6 <=S - 
koper ug/l 4,3 4,3 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l 37 37 >S 0,37 9,6 9,6 <=S - 
zink ug/l 48 48 <=S - 32 32 <=S - 
          

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 BoToVa) ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0,02 0,02 >S 0,00 0,05 0,05 >S 0,00 
          

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 BoToVa) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 - -0,01 <0,2 0,14 - -0,01 
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 - -0,01 <0,2 0,14 - -0,01 
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 - -0,01 <0,2 0,14 - -0,01 
som dichloorpropanen (0.7 
BoToVa) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  
          

MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12 - C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22 - C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30 - C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - 
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ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12001257-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000286  
12001257-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000714  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12001257-001 001-P001-1 001 
12001257-002 002-P002-1 002 
 

 
 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem) 
BC  Toetsconclusie 
BI  ALcontrol berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten 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. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar (> S),
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
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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 BoToVa) 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 BoToVa) 

ug/l 0,01 20 

som dichloorpropanen (0.7 BoToVa) 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 https://www.botova-service.nl/ 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Ecoresult een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd. Aanleiding van dit onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om 9 vrijstaande 

woningen aan de Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel (gemeente Krimpen aan den IJssel) te 

bouwen. Hiervoor dient de bestaande bebouwing binnen het plangebied te worden gesloopt, 

beplanting te worden gekapt en een watergang te worden gedempt (zie verder hoofdstuk 5). Deze 

activiteiten kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten. De Flora- en faunawet 

(bijlage 1) kan hierdoor worden overtreden. Deze quickscan flora en fauna zoomt in op de (mogelijke) 

schadelijke effecten door de activiteiten en op welke wijze in het kader van de wet gehandeld kan 

worden. 

1.2 Doel

Onderzoeken en beoordelen of de flora- en faunawet door geplande activiteiten wordt overtreden. Zo 

ja, toetsen op welke wijze in het kader van de Flora- en faunawet dient te worden gehandeld. 

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden achtereenvolgens beschreven: de werkwijze, het plangebied, de 

onderzoeksresultaten, de activiteiten, de (mogelijke) schadelijke effecten, de toetsing aan 

desbetreffende wet- en regelgeving, de conclusies en aanbevelingen en de geraadpleegde literatuur. 
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2 Werkwijze

2.1 Quickscan flora en fauna 

De quickscan flora en fauna is gebaseerd op 8 stappen: 

1. Uitvoeren van een oriënterend bronnenonderzoek en verkennend veldonderzoek. 

2. Uitvoeren van oriënterend onderzoek naar de activiteiten en nagaan of er schadelijke effecten 

op kunnen treden. 

3. Onderzoeken en advies geven over het voorkomen van (mogelijke) schadelijke effecten door 

het uitvoeren van mitigerende maatregelen. 

4. Aangeven of soorten zijn vrijgesteld van een ontheffing. 

5. Onderzoeken en advies geven over het werken met gedragscodes. 

6. Het onderzoeken van de gevolgen van de (mogelijke) schadelijke effecten. 

7. Optioneel zorgen voor een volledige ontheffingsaanvraag en/of vergunningsaanvraag. 

8. Optioneel door ecologische werkbegeleiding controleren of de maatregelen uit de ontheffing 

en/of vergunning ook zo worden uitgevoerd. 

2.2 Beschermde natuurgebieden 

Op voorhand is uit te sluiten dat de verwachte storende factoren die voortkomen uit de voorgenomen 

activiteiten (zie hoofdstuk 5) afgezet tegen de ligging en doelstelling van beschermde natuurgebieden 

leiden tot (significant) negatieve effecten op soorten, habitattypen en wezenlijke waarden en 

kenmerken van Natura 2000-gebieden of Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Een uitgebreide 

beschrijving en beoordeling zijn daarom niet opgenomen in deze quickscan. Aanvullend onderzoek is 

niet noodzakelijk. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied genaamd “Boezems Kinderdijk” bevindt zich 

hiervoor op te geruime afstand (hemelsbreed ca. 4,3 kilometer: bron: Natura 2000-gebieden) met 

tussenliggende drukke wegen en bebouwing. Het plangebied is niet in de EHS gelegen (bron: Geo-

Loket Provincie Zuid-Holland). Dichtstbijzijnde EHS ligt op een afstand van ca. 50 meter. Dit betreffen de 

Hollandsche IJssel en de oeverzones.

7





3 Omschrijving plangebied

Het plangebied genaamd Nieuwbouwwoningen Boveneindselaan, Krimpen aan den IJssel (zie 

afbeelding 1 en 2 voor de ligging) is gelegen in de gemeente Krimpen aan den IJssel, provincie Zuid-

Holland. 

Het plangebied:

• Betreft een voormalig bedrijfsperceel van een tuincentrum en hoveniersbedrijf.

• Er staat een schuur. Deze houten schuur heeft een stenen fundering, zwart planken zijgevels 

en enkelsteens kopgevels, zadeldak met dakpannen. Tussen de noordzijde van het gebouw en 

het aangrenzende gebouw ten noorden ervan is een ruimte van nog geen 0,5 meter. Kelders 

en kruipruimten zijn voor zover bekend niet aanwezig.
9

Afbeelding 1: Globale ligging plangebied (rood kader). 
Kaartbron: PDOK. 



• Aan de zuidgevel van de schuur staat een glazen kas.

• Het plangebied wordt aan de zuidzijde ontsloten middels een dam over een sloot. Onder deze 

dam is geen duiker aanwezig.

• Centraal in het plangebied ligt een 3 meter brede sloot, waterdiepte circa 0,5 meter. In deze 

sloot is watervegetatie aanwezig en langs de sloot is oevervegetatie aanwezig. Het water is 

helder.

• Aan de zuidzijde, oostzijde en westzijde liggen ook sloten met een breedte van 4 meter. De 

sloot aan de westzijde en zuidwestzijde is volledig bedekt met kroos en staat vanwege de 

aanwezigheid van een dammetje niet in verbinding met de overige watergangen binnen en 

ten oosten van het plangebied die niet bedekt zijn met kroos.

• Het overig deel van het plangebied is onbebouwd en is begroeid met verwilderde vegetatie 

(braamstruweel, bamboestruiken, hoog opgaande gewassen (kweek) en diverse kleine en 

grote bomen met variabele diktes (ceders, cypressen, en andere exotische naaldbomen, els, 

zomereik, wilg, haagbeuk, hulst). De kruidenvegetatie bestaat uit inheemse soorten van 

voedselrijke bodem (grote brandnetel, diverse soorten wikke, bijvoet, riet, margriet, 

paardenbloem) en diverse exotische gekweekte soorten.

• Centraal in het plangebied is een groep bijenkassen aanwezig.

• In het noordelijk deel van het plangebied liggen enkele puinhopen en autobanden.

In bijlage 2 is een foto-impressie van het plangebied te vinden.
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11

Afbeelding 2: Ligging plangebied rood omlijnd. Kaartbron: 
PDOK.





4 Onderzoeksresultaten

4.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 17 december 2014 door F.A. van Meurs, ecoloog bij 

Ecoresult. Daarbij is gebruik gemaakt van verrekijker (Leica Trinovid 10x42). Aandacht is uitgegaan naar 

de aanwezige landschapselementen en habitats in en grenzend aan het plangebied om de resultaten 

van het bronnenonderzoek aan te scherpen (hoofdstuk 4.2).

Aangezien de voorgenomen activiteiten in de categorie ruimtelijke ingrepen valt (zoals bedoeld in het 

kader van de Flora- en faunawet), zijn de soorten uit tabel 2, 3 en vogels van de Flora- en faunawet 

onderzocht. Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting 

van de potenties te maken. In dit hoofdstuk worden alle door de Flora- en faunawet beschermde 

soortgroepen behandeld. 

4.2 Bronnenonderzoek

In tabel 1 staat per soort aangegeven op welke afstand de soort van het plangebied de afgelopen vijf 

jaar is waargenomen. Hierin zijn alleen de soorten weergegeven van tabel 2 en 3 van de Flora- en 

faunawet en de vogels waarvan RVO op een indicatieve lijst aangeeft dat deze jaarrond beschermde 

nesten hebben. Voor soorten op een afstand van 1 -10 km, zie bijlage 5. 
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4.3 Verkennend veldonderzoek

4.3.1 Vaatplanten

Het plangebied is potentieel geschikt voor beschermde tabel 2 en 3 vaatplanten. Tijdens het 

veldbezoek zijn potentieel geschikte groeiplaatsen aangetroffen voor waterdrieblad. Daarnaast is het 

plangebied potentieel geschikt voor zwanenbloem en gewone dotterbloem (beide tabel 1 soorten). 

Voor de overige op op het bronnenonderzoek te verwachten soorten (zoals daslook, klokjesgentiaan, 

diverse soorten orchis, ronde zonnedauw, kleine zonnedauw, klein glaskruid, tongvaren, gele 

helmbloem, spindotterbloem, wilde marjolein). Voor soorten als daslook, kleine zonnedauw en ronde 

zonnedauw ontbreekt geschikt habitat (voedselarme, zure bodem of bos). Voor sommige andere 

soorten, zoals klokjesgentiaan, ligt het plangebied buiten het verspreidingsgebied. Muurplanten zijn op 

het houten en glazen bouwwerk niet te verwachten. 
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Tabel 1: Waargenomen beschermde soorten binnen een afstand van 1 km vanaf 
rondom plangebied. Bron: NDFF – quickscanhulp.nl

Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Daslook Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 0 - 1 km
Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km
Groene glazenmaker Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 km
Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km
Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km
Havik Vogels tabel III 0 - 1 km
Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km
Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km
Ransuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Roek Vogels tabel III 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km
Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km
Steenuil Vogels tabel III 0 - 1 km
Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km
Zwarte Wouw Vogels tabel III 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren tabel III 0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km



4.3.2 Zoogdieren – vleermuizen

4.3.2.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen 

Vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen. De 

houten gevel is niet geïsoleerd. Een spouwmuur is afwezig. Er is wel een ruimte aanwezig tussen het 

dak en het dakbeschot, maar deze ruimte is voor vleermuizen nauwelijks toegankelijk. In de omgeving 

is tevens veel geschiktere bebouwing aanwezig dat bovendien ook veel idealer gelegen is (langs 

potentiële vliegroutes als straten, een knotwilgenlaan en watergangen.

Vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. 

In het plangebied zijn weliswaar bomen aanwezig, maar deze hebben geen holten of loszittend schors. 

Dood hout is eveneens niet aanwezig binnen het plangebied.

4.3.2.2 Foerageergebied 

Het plangebied is potentieel ongeschikt om te fungeren als essentieel foerageergebied1. 

Foerageergebied in de vorm van bomen en struiken in een besloten habitat zijn in het plangebied 

aanwezig, echter zijn er in de directe omgeving ruim voldoende vergelijkbare alternatieven aanwezig. 

Soorten die foeragerend binnen het plangebied aangetroffen kunnen worden zijn gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis.

4.3.2.3 Vliegroute

Het plangebied is potentieel ongeschikt om te fungeren als essentiële vliegroute. Vleermuizen zullen 

het plangebied naar alle waarschijnlijkheid diffuus gebruiken als vliegroute, echter zijn er in de directe 

omgeving van het plangebied in ruime mate vergelijkbare alternatieven aanwezig. Soorten die het 

plangebied diffuus als vliegroute kunnen gebruiken zijn gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis.

1 Een vliegroute is essentieel wanneer er geen goede alternatieve vliegroute is om vanuit de verblijfplaats het 
betreffende foerageergebied te bereiken dan wel dat er wel een alternatieve vliegroute is, maar het gebruik 
hiervan kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te ver omvliegen of te onbeschut). Een 
foerageergebied is van essentieel belang voor het functioneren van de verblijfplaats wanneer er geen 
alternatieve foerageergebieden zijn om de eventuele aantasting ervan op te vangen. Bron: Soortenstandaard 
Gewone dwergvleermuis. 
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4.3.3 Zoogdieren – grondgebonden

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde grondgebonden zoogdieren uit tabel 2 en 3 

van de Flora- en faunawet. De op basis van het bronnenonderzoek te verwachten soorten (damhert, 

noordse woelmuis, bever, steenmarter, otter, gewone zeehond) hebben habitat dat niet in het 

plangebied aanwezig is (open terrein, open water, rietlanden). Tijdens het verkennend veldonderzoek 

zijn geen sporen of nesten aangetroffen (burchten, wissels, uitwerpselen, nesten). Het gebied is 

potentieel geschikt voor algemene grondgebonden zoogdieren uit tabel 1 van de Flora- en faunawet. 

Potentieel geschikte vaste rust- of verblijfplaatsen en/of functioneel leefgebied zijn in de bebouwing en 

in het struweel aangetroffen voor diverse algemene muizensoorten, woelrat, bruine rat en egels. Deze 

soorten stellen geen hoge eisen aan hun leefgebied. In het hele plangebied zijn plaatsen aanwezig 

welke potentieel kunnen fungeren als functioneel leefgebied. Tevens zijn in het plangebied diverse 

molshopen aangetroffen.

4.3.4 Reptielen en amfibieën 

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde grondgebonden zoogdieren uit tabel 2 en 3 

van de Flora- en faunawet. De op basis van het bronnenonderzoek te verwachten soorten (heikikker, 

rugstreeppad, ringslang, alpenwatersalamander) prefereren habitat dat niet in het plangebied aanwezig 

is (zandige terreinen, poelen, lemige bodems) of het plangebied ligt buiten het verspreidingsgebied 

van de soort. Hoewel ringslang in de Krimpenerwaard van het plangebied voorkomt, is het plangebied 

vanwege de ligging in de bebouwde kom en het ontbreken van zanderige bodems ongeschikt als 

vaste rust- en verblijfplaats voor deze soort.

Het plangebied is tijdens uitvoering van grondwerkzaamheden potentieel geschikt leefgebied voor 

rugstreeppad, deze mobiele soort is in de nabije omgeving aangetroffen.

Het gebied is potentieel geschikt voor algemene amfibieën uit tabel 1 van de Flora- en faunawet. 

Potentieel geschikte vaste rust- of verblijfplaatsen en/of functioneel leefgebied zijn aangetroffen voor 

gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. 

4.3.5 Dagvlinders en libellen

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor beschermde dagvlinders. Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen. De op basis van het 

bronnenonderzoek te verwachten soorten dagvlinders en libellen (rouwmantel, groene glazenmaker, 

gevlekte witsnuitlibel, rivierrombout) hebben habitat dat niet in het plangebied aanwezig is 

(bosranden, bos, moeras, rivieren, grote beken, krabbescheervegetaties). 
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4.3.6 Vissen

Het plangebied is potentieel geschikt voor beschermde tabel 2- en 3 vissoorten. Open water is 

aanwezig, centraal in het plangebied ligt een helder slootje met water- en oeverbeplanting. Dit slootje 

staat bovendien in verbinding met een grotere watergang. De op basis van het bronnenonderzoek te 

verwachten vissoort kleine modderkruiper heeft daardoor habitat dat in het plangebied aanwezig is. 

Daarnaast zijn de sloten potentieel geschikt als jaarronde verblijfplaats voor bittervoorn, deze soort 

wordt in het bronnenonderzoek niet genoemd. Andere soorten die op basis van het 

bronnenonderzoek zijn te verwachten (rivierdonderpad, paling, witvingrondel, grote modderkruiper) 

hebben habitat dat niet in het plangebied voorkomt (stenige bodems, grotere verlandingssituaties).

4.3.7 Vogels

4.3.7.1 Jaarrond beschermde nesten 

Vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen 

Het plangebied is geschikt voor voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels in gebouwen. Potentieel 

geschikte verblijfplaatsen (onder de dakpannen van de schuur in het noordelijk deel van het 

plangebied) en functioneel leefgebied voor huismus zijn tijdens het verkennend veldonderzoek 

aangetroffen. Voor gierzwaluw is het gebouw te laag en is het dak niet geschikt als vaste rust- en 

verblijfplaats. De op basis van het bronnenonderzoek te verwachten vogelsoorten (kerkuil, ooievaar, 

slechtvalk, steenuil en oehoe) hebben habitat dat niet in het plangebied aanwezig is of het plangebied 

valt niet in hun reguliere broedgebied (grote gele kwikstaart, oehoe). Tijdens het verkennend 

veldonderzoek zijn geen sporen of nesten aangetroffen (uitwerpselen, braakballen, nesten). 

Vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen 

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels in bomen. De op 

basis van het bronnenonderzoek te verwachten soorten (boomvalk, steenuil, buizerd, havik, ransuil, 

roek, sperwer, wespendief en zwarte wouw) hebben habitat dat niet in het plangebied aanwezig is of 

het plangebied valt niet in hun reguliere broedgebied (wespendief, zwarte wouw). Tijdens het 

verkennend veldonderzoek zijn geen sporen of nesten aangetroffen (uitwerpselen, braakballen, 

boomnesten). 

4.3.7.2 Niet jaarrond beschermde nesten 

Het plangebied is potentieel geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten (zogenaamde 
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categorie 5-soorten). Op basis van het habitat is het plangebied potentieel geschikt voor 

voortplantingsplaatsen en functioneel leefgebied van onder meer ekster (nest en dieren aangetroffen), 

koolmees en pimpelmees. Nesten van huiszwaluw en boerenzwaluw zijn in het plangebied niet 

aangetroffen.

4.3.7.3 Algemene vogels

Het plangebied is potentieel geschikt voor vogelsoorten waarvan de nesten alleen gedurende het 

broedseizoen beschermd zijn (het moment dat het nest in gebruik is). Potentieel geschikte 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn aangetroffen voor boombroedende vogelsoorten 

en en struweel broedende vogels, zoals merel en houtduif.

4.3.8 Weekdieren

Het plangebied is potentieel (matig) geschikt voor platte schijfhoren. Het is een soort van vegetatierijke 

watergangen  in en grenzend aan het veenweidegebied. Het plangebied is gelegen in het 

veenweidegebied, op de oeverafzettingen van de Hollandsche IJssel. In en grenzend aan het 

plangebied zijn watergangen aanwezig en hoewel Krimpen aan den IJssel is gelegen in het 

veenweidegebied, zal de bodem van het plangebied vanwege de ligging nabij een rivier vooral uit 

rivierklei en -zand bestaan. Platte schijfhoren komt voor in watergangen met dergelijke bodems in het 

veenweidegebied.

4.3.9 Overige soortgroepen 

Het plangebied is potentieel ongeschikt voor tabel 2 en 3 soorten kevers en kreeftachtigen. Uit 

bronnenonderzoek blijkt dat tot een afstand van 10 kilometer betreffende soorten de afgelopen 5 jaar 

niet zijn waargenomen, waardoor mag worden verondersteld dat ze in het plangebied afwezig zijn. 

4.4 Samenvatting onderzoeksresultaten

De samenvatting van het bronnen- en verkennend veldonderzoek is te vinden in tabel 2. In deze tabel 

staan alle soorten waarvoor het plangebied potentieel geschikt zou kunnen zijn. In de laatste kolom 

staat per soort aangegeven welk deel van het plangebied geschikt is voor de betreffende soort.
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Tabel 2: Overzicht soorten waarvoor het plangebied potentieel geschikt is.

Soortgroep Soort Functie Tabel Opmerking Locatie

Vaatplanten Groeiplaatsen 1/3 Oevers, watergangen

Foerageergebied, vliegroute 3 Gehele plangebied

1 Gehele plangebied

Amfibieën Div. soorten 1 Gehele plangebied

Amfibieën Rugstreeppad 3 Gehele plangebied

Vissen 2/3 Watergangen

Huismus 3 Gehele plangebied

Div. soorten 3 Gehele plangebied

Div. soorten 3 Gehele plangebied

Weekdieren Platte schijfhoren 3 Watergangen

Gewone dotterbloem, 
waterdrieblad, 
zwanenbloem

Potentieel 
geschikt

Zoogdieren – 
vleermuizen

Gewone 
dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, 
laatvlieger, rosse 
vleermuis, 
watervleermuis

Geschikt, maar 
niet essentieel

Zoogdieren – 
grondgebonden

Diverse 
muizensoorten, egel, 
mol

Vaste rust- en verblijfplaats, 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt. 

Vaste rust- en verblijfplaats, 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt. 

Vaste rust- en verblijfplaats, 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt tijdens 
braakliggen

Kleine modderkruiper, 
bittervoorn

Vaste rust- en verblijfplaats, 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt. 

Vogels – jaarrond 
beschermd

Voortplantingsplaats, vaste 
rust- en verblijfplaats en 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt. 

Vogels – categorie 
5

Voortplantingsplaats en 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt. 

Vogels – 
algemeen

Voortplantingsplaats, 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt. 

Vaste rust- en verblijfplaats, 
functioneel leefgebied

Potentieel 
geschikt. 





5 Activiteiten

5.1 Voorgenomen activiteiten

Het plangebied wordt als woonwijk ingericht. Hiervoor wordt:

• Gekapt: bomen en struiken.

• Gesloopt: de bebouwing wordt afgebroken.

• Gedempt: de watergang centraal in het plangebied wordt gedempt.

• Egalisatie: het terrein wordt bouwrijp opgeleverd, puin en andere opslag worden verwijderd.

5.2 Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is zijn 9 vrijstaande grondgebonden woningen aanwezig, met tuinen, 

parkeerplaatsen en een openbare weg. Ontsluiting vindt plaats vanuit de Boveneindselaan.
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5.3 Wettelijk belang

De activiteiten kunnen worden geplaatst onder het wettelijke belang:

• Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j).

Voorbeelden van activiteiten die onder het belang j ruimtelijke inrichting of ontwikkeling kunnen 

worden geplaatst zijn: een natuurontwikkelingsproject, aanleg van een weg, stadswijk of bedrijvenpark, 

bouw of verbouwing van een gebouw, het verdubbelen van een wateronttrekking. 

De andere wettelijke belangen betreffende: 

• Bescherming van flora en fauna (belang b).

• Veiligheid van het luchtverkeer (belang c).

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d).

• Dwingende reden van groot openbaar belang (belang e).

• Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h).

• Bestendig gebruik (belang i).

Het soort wettelijk belang is van invloed op de mogelijkheden of er voor de activiteiten een ontheffing 
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Afbeelding 3: Stedenbouwkundige schets met voorstel voor de nieuwe situatie. Bron: 
opdrachtgever.



gekregen kan worden, of niet, indien dat nodig is. Dit wordt meegewogen bij de beoordeling in deze 

quickscan. 

5.4 Alternatieven afweging 

Er is geen andere bevredigende oplossing om het project te realiseren dan op de voorgestelde manier. 

Continuering van het tuincentrum is financieel gezien niet haalbaar. Herbestemming van het 

plangebied met sloop en nieuwbouw binnen het plangebied is goedkoper en levert bovendien meer 

op. Daarnaast is in Krimpen aan den IJssel behoefte aan vrije kavels. Het plangebied leent zich perfect 

voor de uitgifte van vrije kavels. De behoefte aan vrije kavels leidt tot dit ontwerp. Hierna volgt de 

alternatieven-onderbouwing. 

5.4.1 Locatie 

Het project is locatiespecifiek. Het plangebied is vanwege de ligging uitstekend geschikt als 

inbreidingslocatie en locatie voor kavels. 

5.4.2 Inrichting 

Bij het ontwerpen van de plannen is geen rekening gehouden met voorkomende en nieuwe flora en 

fauna. In paragraaf 7.2.3 worden maatregelen voorgesteld voor medegebruik door vogels en 

vleermuizen.

5.4.3 Uitvoering 

Tijdens de werkzaamheden worden alle mogelijke mitigerende uitvoeringsmaatregelen getroffen om 

effecten op beschermde soorten te voorkomen of te verminderen. Zo wordt er rekening gehouden 

met de kwetsbare perioden van de aanwezige soorten en worden maatregelen genomen om effecten 

tijdens werkzaamheden te voorkomen. Deze maatregelen worden beschreven in hoofdstuk 6.

23





6 Effectenbeoordeling en toetsing

De effectbeoordeling en toetsing voor beschermde tabel 2 en 3-soorten die potentieel in het 

plangebied aanwezig zijn is verricht aan de hand van:

• Stappenplan Diersoorten op bijlage IV Habitatrichtlijn.

• Stappenplan voor vogels.

Op basis van de betreffende stappenplannen toetst bevoegd gezag (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland). 

6.1 Vaatplanten

Het plangebied is potentieel geschikt als groeiplaats voor waterdrieblad. Deze soort valt onder het 

beschermingsregime van tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op basis van de beschikbare 

onderzoeksgegevens is het niet mogelijk een juiste effectbeoordeling en eventueel toetsing aan de 

Flora- en faunawet uit te voeren. Hiervoor is het nodig antwoord te krijgen op:

• Is waterdrieblad aanwezig? 

• Welke functie heeft het object en het gebied voor waterdrieblad?

• Wat is de omvang en gunstige staat van instandhouding van de bij de ingreep betrokken 

populatie van waterdrieblad? 

Hierop kan antwoord worden gegeven door minimaal 1 veldonderzoek uit te voeren in de periode mei 

tot juni. Indien waterdrieblad aanwezig is dient antwoord gegeven te worden (effectbeoordeling en 

toetsing) op:

• Welke eigenschappen van het object of gebied moeten gemitigeerd of gecompenseerd 

worden? 

• Hoe groot wordt het succes van de te nemen maatregelen ingeschat? 

• Welke maatregelen moeten getroffen worden om aan de zorgplicht te voldoen? 

• Zijn er geen bevredigende oplossingen (“alternatieven”) meer? Het antwoord moet 

onderbouwd zijn. 

• Welk wettelijk belang is er waardoor de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd? Het 

antwoord moet onderbouwd zijn. 
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• Welke maatregelen worden er getroffen om zorgvuldig handelen ten aanzien van 

waterdrieblad te garanderen? 

Indien waterdrieblad aanwezig is kunnen ter voorkoming en verzachting van schadelijke effecten 

mitigerende maatregelen worden getroffen. Dit betreffen maatregelen om:

• De functionaliteit te waarborgen.

• De gunstige staat van instandhouding te waarborgen.

• Aan de zorgplicht te voldoen. 

6.2 Zoogdieren – vleermuizen

Er is geen potentie (gebouw en bomen) voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen (alle tabel 

3-soorten) op Het plangebied. De watergangen en het groen binnen het plangebied zijn geschikt als 

vliegroute en foerageergebied, echter niet essentieel (hoofdstuk 4). Aanvullend onderzoek is daarom 

niet noodzakelijk .

6.3 Vissen

De sloten in het plangebied zijn potentieel geschikt als jaarronde voortplantings-, en vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van kleine modderkruiper en bittervoorn. Deze soorten vallen onder het 

beschermingsregime van respectievelijk tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Op basis van de 

beschikbare onderzoeksgegevens is het niet mogelijk een juiste effectbeoordeling en eventueel 

toetsing aan de Flora- en faunawet uit te voeren. Hiervoor is het nodig antwoord te krijgen op:

• Zijn bittervoorn en kleine modderkruiper aanwezig? 

• Welke functie heeft het object en het gebied voor de bittervoorn en kleine modderkruiper?

• Wat is de omvang en gunstige staat van instandhouding van de bij de ingreep betrokken 

populatie van de bittervoorn en kleine modderkruiper? 

Hierop kan antwoord worden gegeven door minimaal 1 veldonderzoek uit te voeren in de periode april 

tot oktober. Indien de bittervoorn en/of kleine modderkruiper aanwezig is dient antwoord gegeven te 

worden (effectbeoordeling en toetsing) op:

• Welke eigenschappen van het object of gebied moeten gemitigeerd of gecompenseerd 

worden? 

• Hoe groot wordt het succes van de te nemen maatregelen ingeschat? 

• Welke maatregelen moeten getroffen worden om aan de zorgplicht te voldoen? 

• Zijn er geen bevredigende oplossingen (“alternatieven”) meer? Het antwoord moet 
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onderbouwd zijn. 

• Welk wettelijk belang is er waardoor de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd? Het 

antwoord moet onderbouwd zijn. 

• Welke maatregelen worden er getroffen om zorgvuldig handelen ten aanzien van de kleine 

modderkruiper en bittervoorn te garanderen? 

Indien de bittervoorn en/of kleine modderkruiper aanwezig zijn kunnen ter voorkoming en verzachting 

van schadelijke effecten mitigerende maatregelen worden getroffen. Dit betreffen maatregelen om:

• De functionaliteit te waarborgen.

• De gunstige staat van instandhouding te waarborgen.

• Aan de zorgplicht te voldoen. 

Bovenstaande aanpak is in lijn met de Soortenstandaard Bittervoorn (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, maart 2014) en de Soortenstandaard Kleine Modderkruiper (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, maart 2014).

6.4 Amfibieën

Er is geen potentie voor vaste rust- en verblijfplaatsen van strikt beschermde amfibieën (alle tabel 3-

soorten) binnen het plangebied. Het plangebied biedt echter tijdens uitvoering van 

grondwerkzaamheden wel geschikt leefgebied aan rugstreeppad., deze soort is namelijk in de nabije 

omgeving aangetroffen. Door de voorgenomen activiteiten kunnen vaste rust- en verblijfplaatsen 

worden weggenomen en individuen worden verstoord wat schadelijke effecten op deze soorten 

veroorzaakt. Door tijdens de werkzaamheden zorgvuldig te werken wordt invulling gegeven aan de 

algemene zorgplicht. Door tijdens de werkzaamheden zorgvuldig te werken wordt invulling gegeven 

aan de algemene zorgplicht. Invulling geven aan de zorgplicht kan door uitvoering van de activiteiten 

te doen door te werken volgens een ecologisch werkprotocol. Hierin staat op welke manier schade kan 

worden voorkomen, of tot een minimum kan worden beperkt, bij het uitvoeren van werkzaamheden. 

6.5 Weekdieren

De sloten in het plangebied zijn potentieel geschikt als jaarronde voortplantings-, en vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van platte schijfhoren. Deze soort valt onder het beschermingsregime van 

respectievelijk tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens is 

het niet mogelijk een juiste effectbeoordeling en eventueel toetsing aan de Flora- en faunawet uit te 

voeren. Hiervoor is het nodig antwoord te krijgen op:
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• Is platte schijfhoren aanwezig? 

• Welke functie heeft het object en het gebied voor de platte schijfhoren?

• Wat is de omvang en gunstige staat van instandhouding van de bij de ingreep betrokken 

populatie van de platte schijfhoren? 

Hierop kan antwoord worden gegeven door minimaal 1 veldonderzoek uit te voeren in de 

periode mei tot en met juni. Indien de platte schijfhoren aanwezig is dient antwoord gegeven 

te worden (effectbeoordeling en toetsing) op:

• Welke eigenschappen van het object of gebied moeten gemitigeerd of gecompenseerd 

worden? 

• Hoe groot wordt het succes van de te nemen maatregelen ingeschat? 

• Welke maatregelen moeten getroffen worden om aan de zorgplicht te voldoen? 

• Zijn er geen bevredigende oplossingen (“alternatieven”) meer? Het antwoord moet 

onderbouwd zijn. 

• Welk wettelijk belang is er waardoor de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd? Het 

antwoord moet onderbouwd zijn. 

• Welke maatregelen worden er getroffen om zorgvuldig handelen ten aanzien van de platte 

schijfhoren te garanderen? 

Indien de platte schijfhoren aanwezig zijn kunnen ter voorkoming en verzachting van schadelijke 

effecten mitigerende maatregelen worden getroffen. Dit betreffen maatregelen om:

• De functionaliteit te waarborgen.

• De gunstige staat van instandhouding te waarborgen.

• Aan de zorgplicht te voldoen. 

Bovenstaande aanpak is in lijn met de voor deze soortgroep opgestelde handleiding (Boesveld, 54-58).

6.6 Vogels

6.6.1 Jaarrond beschermde nesten 

6.6.1.1 Huismus 

In het plangebied zijn potentieel geschikte jaarrond beschermde voortplantingsplaatsen en vaste rust- 

en verblijfplaatsen voor huismus aangetroffen. Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens is het 

niet mogelijk een juiste effectbeoordeling en eventueel toetsing aan de Flora- en faunawet uit te 
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voeren. Hiervoor is het nodig antwoord te krijgen op:

• Is de huismus aanwezig? 

• Welke functie heeft het object en het gebied voor de huismus? 

• Wat is de omvang en gunstige staat van instandhouding van de bij de ingreep betrokken 

populatie van de huismus? 

Hierop kan antwoord worden gegeven door minimaal 2 veldonderzoeken uit te voeren in de periode 1 

april tot en met 15 mei (met een tussenliggende periode van 10 dagen), vanaf 1 uur na zonsopkomst. 

Indien de huismus aanwezig is dient antwoord gegeven te worden (effectbeoordeling en toetsing) op:

• Welke eigenschappen van het object of gebied moeten gemitigeerd of gecompenseerd 

worden? 

• Hoe groot wordt het succes van de te nemen maatregelen ingeschat? 

• Welke maatregelen moeten getroffen worden om aan de zorgplicht te voldoen? 

• Zijn er voor de huismus geen bevredigende oplossingen (“alternatieven”) meer? Het antwoord 

moet onderbouwd zijn. 

• Welk wettelijk belang is er waardoor de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd? Het 

antwoord moet onderbouwd zijn. 

• Welke maatregelen worden er getroffen om zorgvuldig handelen ten aanzien van de huismus 

te garanderen? 

Indien de huismus aanwezig kunnen ter voorkoming van schadelijke effecten mitigerende 

maatregelen worden getroffen. Dit betreffen maatregelen om:

• De functionaliteit te waarborgen.

• De gunstige staat van instandhouding te waarborgen.

• Aan de zorgplicht te voldoen. 

Bovenstaande aanpak is in lijn met de Soortenstandaard Huismus (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, maart 2014).

6.6.1.2 Niet jaarrond beschermde nesten en algemene vogels

In het plangebied zijn potentieel geschikte voortplantingslocaties en functioneel leefgebied 

aangetroffen voor algemene vogelsoorten en categorie 5- soorten waarvan de nesten alleen 

beschermd zijn zodra ze in gebruik zijn. Deze vogelnesten vallen alleen tijdens het broedseizoen onder 

de bescherming van de Flora- en faunawet. Categorie 5 soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun 

nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende 

feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Er zijn geen redenen aan te dragen die 
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jaarrond bescherming van de nesten rechtvaardigen. De gunstige staat van instandhouding van 

betreffende soorten komt lokaal, regionaal en landelijk niet in het geding. De activiteiten kunnen 

schadelijke effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde voortplantingsplaatsen van 

deze vogelsoorten. Het is mogelijk maatregelen voor de voortplantingsplaatsen te treffen waardoor 

schadelijke effecten niet optreden. De maatregelen zijn:

• Door buiten het broedseizoen in het plangebied te werken. Het broedseizoen loopt globaal 

van 15 maart tot en met 15 augustus

• Werken tijdens het broedseizoen is mogelijk zolang er geen schadelijke effecten op een 

broedgeval optreden. 

Een ontheffing zal voor het verstoren en/of vernietigen van bezette nesten niet worden verleend. 

6.7 Tabel I soorten

In het plangebied is potentieel geschikt habitat aangetroffen voor algemene soorten (vaatplanten, 

zoogdieren – grondgebonden en amfibieën) uit tabel 1 van de Flora- en faunawet. Door de 

voorgenomen activiteiten kunnen vaste rust- en verblijfplaatsen worden weggenomen en individuen 

worden verstoord wat schadelijke effecten op deze soorten veroorzaakt. Voor soorten uit tabel I is 

vrijstelling van een ontheffing en geldt de algemene zorgplicht (Flora- en faunawet artikel 2). Door 

tijdens de werkzaamheden zorgvuldig te werken wordt invulling gegeven aan de algemene zorgplicht. 

Invulling geven aan de zorgplicht kan door uitvoering van de activiteiten te doen volgens de richtlijnen 

uit een goedgekeurde gedragscode. Hierin staat op welke manier schade kan worden voorkomen, of 

tot een minimum kan worden beperkt, bij het uitvoeren van werkzaamheden. 
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

In opdracht van gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Ecoresult een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd. Aanleiding van dit onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om 9 

grondgebonden woningen aan de Boveneindselaan te Krimpen aan den IJssel te bouwen. Hiervoor 

dient de bestaande bebouwing binnen het plangebied te worden gesloopt, de watergang binnen het 

plangebied gedempt en beplanting te worden gekapt (zie verder hoofdstuk 5). Deze activiteiten 

kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten. De Flora- en faunawet (bijlage 1) kan 

hierdoor worden overtreden. Deze quickscan flora en fauna zoomt in op de (mogelijke) schadelijke 

effecten door de activiteiten en op welke wijze in het kader van de wet gehandeld kan worden. 

De conclusies van de quickscan flora en fauna zijn (zie ook tabel 3):

• In het plangebied zijn potentieel geschikte groeiplaatsen van waterdrieblad (tabel 3 soort) 

aangetroffen. Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens is niet mogelijk een juiste 

effectbeoordeling en eventueel toetsing aan de Flora- en faunawet uit te voeren. Hiervoor is 

aanvullend onderzoek nodig in de periode mei-juni (paragraaf 6.1). 

• Het plangebied biedt geen potenties voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen (allen 

tabel 3-soorten) Het plangebied wordt mogelijk wel gebruikt als vliegroute en /of 

foerageergebied, het gaat hier niet om en essentie vliegroute en/of essentieel foerageergebied. 

Naderonderzoek is niet noodzakelijk.

• In het plangebied zijn potentieel geschikte jaarrond beschermde voortplantingsplaatsen en 

vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied voor bittervoorn en kleine 

modderkruiper aangetroffen. Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens is niet 

mogelijk een juiste effectbeoordeling en eventueel toetsing aan de Flora- en faunawet uit te 

voeren. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig in de periode april tot oktober (paragraaf 6.3). 

• Het plangebied biedt tijdens uitvoering van grondwerkzaamheden geschikt leefgebied aan 

rugstreeppad. Door de voorgenomen activiteiten kunnen individuen worden verstoord wat 

schadelijke effecten op deze soorten veroorzaakt. Door tijdens de werkzaamheden zorgvuldig 
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te werken wordt invulling gegeven aan de algemene zorgplicht. Invulling geven aan de 

zorgplicht kan door uitvoering van de activiteiten te doen door te werken volgens een 

ecologisch werkprotocol. Hierin staat op welke manier schade kan worden voorkomen, of tot 

een minimum kan worden beperkt, bij het uitvoeren van werkzaamheden. 

• In het plangebied zijn potentieel geschikte jaarrond beschermde voortplantingsplaatsen en 

vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied voor platte schijfhoren aangetroffen. 

Op basis van de beschikbare onderzoeksgegevens is niet mogelijk een juiste effectbeoordeling 

en eventueel toetsing aan de Flora- en faunawet uit te voeren. Hiervoor is aanvullend 

onderzoek nodig in de periode mei tot en met juni (paragraaf 6.5). 

• In het plangebied zijn potentieel geschikte jaarrond beschermde voortplantingsplaatsen en 

vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied voor huismus aangetroffen. Op basis 

van de beschikbare onderzoeksgegevens is niet mogelijk een juiste effectbeoordeling en 

eventueel toetsing aan de Flora- en faunawet uit te voeren. Hiervoor is aanvullend onderzoek 

nodig in de periode 1 april tot en met 15 mei (paragraaf 6.6.1.1). 

• In het plangebied zijn potentieel geschikte voortplantingslocaties en functioneel leefgebied 

aangetroffen voor algemene vogelsoorten en categorie 5- soorten waarvan de nesten alleen 

beschermd zijn zodra ze in gebruik zijn. Deze vogelnesten vallen alleen tijdens het 

broedseizoen onder de bescherming van de Flora- en faunawet. Het is mogelijk maatregelen 

voor de voortplantingsplaatsen te treffen waardoor schadelijke effecten niet optreden. De 

maatregelen zijn:

• Door buiten het broedseizoen in het plangebied te werken. Het broedseizoen loopt 

globaal van 15 maart tot en met 15 augustus

• Werken tijdens het broedseizoen is mogelijk zolang er geen schadelijke effecten op 

een broedgeval optreden. 

Een ontheffing zal voor het verstoren en/of vernietigen van bezette nesten niet worden 

verleend. 

• Er is potentieel geschikt habitat aangetroffen voor algemene tabel I soorten uit de Flora- en 

faunawet (vaatplanten, grondgebonden zoogdieren en amfibieën). De activiteiten kunnen 

schadelijke effecten hebben (verstoring, vernietiging) op in gebruik zijnde verblijfplaatsen. 

Soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet zijn vrijgesteld van een ontheffing. Artikel 2 

‘Zorgplicht’ van de Flora- en faunawet (zie ook paragraaf 7.2.1) blijft wel van kracht. De 

werkzaamheden dienen op basis van een gedragscode te worden uitgevoerd teneinde 

schadelijke effecten op dieren te verzachten of te voorkomen (zie verder hoofdstuk 6.7). 

• Potentieel geschikt habitat voor overige beschermde soortgroepen is afwezig of worden voor 
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deze soorten op grond van de bekende verspreiding niet in het plangebied verwacht. 
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Tabel 4: Onderzoeksperiode aanvullend onderzoek. 

Onderzoeksperiode

Soortgroep Ja
nu

ar
i

fe
b

ru
ar

i

m
aa

rt

ap
ri

l

m
ei

ju
ni

ju
li

au
g

us
tu

s

se
p

te
m

b
er

ok
to

b
er

no
ve

m
b

er

d
ec

em
b

er

Vaatplanten
Vissen
Weekdieren
Vogels – categorie 1 t/m 4

Tabel 3: Samenvatting conclusies.

Soortgroep Ontheffing 

Vaatplanten Mogelijk Mogelijk

Nee Nee Nee

Mogelijk Nee

Amfibieën Mogelijk Nee

Vissen Mogelijk

Mogelijk Mogelijk

Mogelijk Nee

Mogelijk Nee

Weekdieren Mogelijk Mogelijk

Schadelijke 
effecten

Aanvullend 
onderzoek
Ja, voor 
waterdrieblad

Zoogdieren – 
vleermuizen
Zoogdieren – 
grondgebonde
n

Nee, werken 
met 
gedragscode
Nee, werken 
met 
gedragscode

Ja, indien de 
watergang 
binnen het 
plangebied 
gedempt 
wordt

Mogelijk voor 
bittervoorn. 
Voor kleine 
modderkruiper 
werken met 
gedragscode

Vogels – 
categorie 1 
t/m 4

Ja, voor 
huismus

Vogels – 
categorie 5

Nee, werken 
met 
gedragscode

Vogels – 
algemeen

Nee, werken 
met 
gedragscode

Ja, voor platte 
schijfhoren 
indien de 
watergang 
binnen het 
plangebied 
gedempt 
wordt



7.2 Aanbevelingen

7.2.1 Zorgplicht

De Flora- en faunawet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat betekent dat 

voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar niet onzorgvuldig mee 

mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De 

zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een 

algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. Concreet betekent dit dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna 

kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in 

redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen 

worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Bij de aanvang van het project dient de 'Zorgplicht' Artikel 2 van de Flora- en faunawet te worden 

besproken. 

7.2.2 Bestemmingsplan

Gemeenten moeten in het kader van de planologische uitvoerbaarheid en het zorgvuldigheidsbeginsel 

in het bestemmingsplan op voorhand onder meer rekening houden met gunstige staat van 

instandhouding van beschermde soorten. Als aannemelijk is dat (uitvoering van) het bestemmingsplan 

en/of het verlenen van toekomstige vergunningen leidt tot onder meer het overtreden van de 

verbodsbepalingen Flora- en faunawet dan moet de gemeente afhankelijk van het detailniveau van het 

bestemmingsplan een ontheffing Flora- en faunawet aanvragen en/of de voorschriften van het 

bestemmingsplan zodanig aanpassen dat bij verdere uitvoering bestemmingsplan alsnog aan de 

bepalingen van het natuurbeschermingsrecht zal worden voldaan (Bron: Handreiking 

Bestemmingsplan en Natuurwetgeving). 

7.2.3 Mogelijke inrichtingsmaatregelen 

Hieronder aanbevelingen voor behoud en ontwikkeling van natuurkwaliteiten in en rondom het 

plangebied.

• Maak indien mogelijk gebruik van inheems gebiedseigen plantmateriaal. Te gebruiken soorten 
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zijn onder andere (haag)beuk, lijsterbes. 

• Verwerk het gezaagde hout in de directe omgeving op takkenrillen. Dergelijke plekken bieden 

beschutting voor diverse soorten waaronder grondgebonden zoogdieren. 

• Indien de bodem moet worden opgehoogd maak dan gebruik van gebiedseigen grond. Dit is 

grond die uit de directe omgeving komt. Hierdoor wordt het huidige milieu voor soorten 

minder verstoord. 

• Breng open stootvoegen aan op de kopse gevels van de hoekwoningen en creëer ruimte in de 

spouwmuur voor vleermuizen of maak gebruik van inbouwvleermuiskasten.

• Breng vogelvides aan voor soorten als huismus en spreeuw. Plaats gierzwaluwpannen op het 

dak voor gierzwaluwen of kasten in de gevel. 
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Waarneming.nl 
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Bijlage 1 Toelichting Flora- en faunawet

Bron: http://www.hetlnvloket.nl

Soortenbescherming door Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. 

Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van 

deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal 

verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. U heeft dan 

een ontheffing of vrijstelling nodig.

Voor wie 

De Flora- en faunawet geldt voor iedereen in Nederland.

Wat is verboden

Gaat u bouwen, slopen, dempen, saneren, aanleggen of andere activiteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling uitvoeren? Dan moet u zich eerst afvragen of er beschermde inheemse soorten aanwezig 

zijn. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met onderstaande verboden. Het is verboden:

Beschermde inheemse plantensoorten:

• te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enig andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Beschermde inheemse diersoorten:

• te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

• opzettelijk te verontrusten.

Van beschermde inheemse diersoorten:

• de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

• de eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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Welke soorten zijn beschermd

Er is veel informatie over soorten beschikbaar op internet. Hieronder staat een opsomming van 

informatie die u nodig heeft. U bepaalt zelf of u wel of niet met een beschermde soort te maken heeft.

• Soortendatabase

In deze database staat informatie over soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op 

welke manier ze worden beschermd.

• Soortenregister

Deze database geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- en diersoorten. Bij elke 

soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze.

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In deze databank vindt u informatie over waar Nederlandse planten- en diersoorten 

voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden. U kunt zich hiervoor aanmelden 

op de website van de Gegevensautoriteit natuur. 

Zorgplicht flora en fauna

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat u nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en 

voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht 

ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Wet- en regelgeving

Om de in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen is de Flora en faunawet gemaakt. In 

de wet zijn een aantal verboden opgenomen. Van deze verboden kan alleen onder voorwaarden 

worden afgeweken. Hiervoor is vrijstelling of ontheffing mogelijk. Het verschilt wel per activiteit, 

verbodsbepaling of soort. 

Verschil vrijstelling en ontheffing 

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden 

van de vrijstelling voldoet. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een 

uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Kaderwet

De Flora- en faunawet is een 'kaderwet'. In de wet staan alleen algemene principes en 
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verantwoordelijkheden. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur 

en ministeriële regelingen. Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet komen voort uit afspraken 

over biodiversiteit die op internationaal en Europees niveau zijn gemaakt. Zoals:

• Vogelrichtlijn > Europese richtlijn voor het behoud van de vogelstand.

• Habitatrichtlijn > Europese richtlijn voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna.

De bepalingen over soortenbescherming die in deze richtlijnen staan, zijn opgenomen in de Flora- en 

faunawet. Ook bepalingen van het CITES-verdrag staan in de Flora- en faunawet. Voor meer informatie 

hierover gaat u naar CITES.

Waar vindt u de wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving rond de Flora- en faunawet is te vinden op Overheid.nl. Bij 'Wettechnische 

informatie' vindt u ook alle actuele informatie over afgeleide regelgeving en wijzigingen van de Flora- 

en faunawet.

Tabellen soorten Flora- en faunawet 

In 3 tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de 

ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

artikel 75). 

Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle 

vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat 

aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. 

Toelichting tabel 1 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 
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afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 

Toelichting tabel 2 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 

door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. 

Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend 

voor goedkeuring. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle 

vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

Toelichting tabel 3 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van 

de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te 

kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig 

gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een 

gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden 

en ingediend voor goedkeuring. 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt 

voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is 

een ontheffing nodig. 

• Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is 

het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing 

nodig. 

• Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is 

sprake van een in of bij de wet genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk 

aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. 
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uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet 

voldaan zijn). 

• De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten. 
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Bijlage 2 Foto-impressie plangebied

Het plangebied, gezien vanuit de Boveneindselaan. De rode lijn markeert de grens van het plangebied.

De sloot door het plangebied.

De houten schuur binnen het plangebied.
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De zolder van de schuur.

De kas in het plangebied, gebouwd tegen de schuur aan.

Braamstruweel overwoekert een tractorband en diverse puinstorthopen.
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Bijlage 3 Bekende verspreiding beschermde soorten (NDFF)

In onderstaande tabel staat per soort aangegeven op welke afstand de soort van het plangebied de 

afgelopen vijf jaar is waargenomen. Hierin zijn alleen de soorten weergegeven van tabel 2 en 3 van de 

Flora- en faunawet en de vogels waarvan RVO op een indicatieve lijst aangeeft dat deze jaarrond 

beschermde nesten hebben. Voor een afstand van 0 – 1 km zie paragraaf 4.2. Voor de gegevens in deze 

bijlage geldt: "© NDFF - quickscanhulp.nl 16-12-2014".
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Brede orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Maretak Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Tongvaren Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Zomerklokje Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Zwartsteel Vaatplanten tabel II 1 - 5 km
Paling Vissen tabel II 1 - 5 km
Damhert Zoogdieren tabel II 1 - 5 km
Heikikker Amfibieën tabel III 1 - 5 km
Rugstreeppad Amfibieën tabel III 1 - 5 km
rouwmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 1 - 5 km
Rivierrombout Insecten - Libellen tabel III 1 - 5 km
Ringslang Reptielen tabel III 1 - 5 km
Bittervoorn Vissen tabel III 1 - 5 km
Kerkuil Vogels tabel III 1 - 5 km
Platte schijfhoren Weekdieren tabel III 1 - 5 km
Bever Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Gewone/Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Myotis sp. indet. Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Otter Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
Watervleermuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand
Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 5 - 10 km
Bijenorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Hondskruid Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Schubvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km
Cottus gobio Vissen tabel II 5 - 10 km
Rivierdonderpad Vissen tabel II 5 - 10 km
witvingrondel Vissen tabel II 5 - 10 km
Steenmarter Zoogdieren tabel II 5 - 10 km
Grote modderkruiper Vissen tabel III 5 - 10 km
Oehoe Vogels tabel III 5 - 10 km
Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Gewone zeehond Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Meervleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
Tweekleurige vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km
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1 Inleiding

Op verzoek van gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Ecoresult een aanvullend veldonderzoek 

uitgevoerd naar vaatplanten (waterdrieblad), huismus, vissen (bittervoorn en kleine modderkruiper) en 

weekdieren (platte schijfhoren).

Het onderzoek is uitgevoerd in plangebied: Boveneindselaan, Krimpen a/d IJssel, gelegen binnen de 

bebouwde kom van Krimpen a/d IJssel, langs de Hollandsche IJssel, gemeente Krimpen a/d IJssel. De 

globale ligging van het plangebied is weergegeven in Afbeelding 3.

1.1 Aanleiding

De aanleiding voor het uitvoeren van het aanvullend onderzoek is een quickscan flora en fauna (Meurs, 

van, A., 2015. Quickscan flora en fauna. In het kader van de Flora- en faunawet. Plangebied 

Boveneindselaan, Krimpen a/d IJssel. Rapportkenmerk ER20141229v02. Ecoresult, Dordrecht) waaruit 

blijkt dat als gevolg van voorgenomen werkzaamheden in het plangebied schadelijke effecten op 

vaatplanten, huismus, vissen en weekdieren kunnen ontstaan. Hierdoor kan de Flora- en faunawet 

worden overtreden. Aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar:

• De aanwezigheid van groeiplaatsen van waterdrieblad. 

• Het voorkomen van bittervoorn en kleine modderkruiper, conform de Soortenstandaard 

Bittervoorn en de Soortenstandaard Kleine Modderkruiper. Onderzocht zijn de aanwezigheid 

van voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied.

• Het voorkomen van platte schijfhoren, conform de Handleiding Slakken van de Habitatrichtlijn 

waarnemen. (Stichting Anemoon, 2009). Onderzocht zijn de aanwezigheid van 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied.

• De aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van huismus 

binnen het plangebied conform de condities en methodiek van de Soortenstandaard huismus.

1.2 Onderzoeksvragen

Voor het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

1. Zijn waterdrieblad, kleine modderkruiper, bittervoorn, platte schijfhoren en/of huismus 

aanwezig?
5



2. Welke functie heeft het gebied voor de betreffende soorten?

3. Wat is de omvang en duurzame in staat van instandhouding van de bij de ingreep betrokken 

populaties van de betreffende soorten?

4. Blijft de functionaliteit van de groeiplaatsen, voortplantingsplaatsen en vaste rust- of 

verblijfplaatsen behouden?

5. Welke eigenschappen van het gebied moeten gemitigeerd of gecompenseerd worden?

6. Hoe groot wordt het succes van de te nemen maatregelen ingeschat?

7. Welke maatregelen moeten getroffen worden om aan de zorgplicht te voldoen?

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage worden achtereenvolgens de werkwijze, het plangebied, de onderzoeksresultaten, 

de activiteiten, de effectbeoordeling, toetsing aan de wet en afgesloten met de conclusies en 

aanbevelingen. 
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2 Werkwijze 

2.1 Werkstappen 

De onderzoeksvragen (hoofdstuk 1) voor het aanvullend veldonderzoek beschermde flora en fauna 

worden beantwoord op basis van 4 werkstappen:

1. Veldonderzoeken van de aan- of afwezigheid. 

2. Bepalen en onderbouwen van het wettelijke belang van de activiteiten.

3. Bepalen van het schadelijke effect op de functionaliteit van de voortplantingsplaats of vaste 

rust- en verblijfplaats.

4. Bepalen van het schadelijke effect op de gunstige staat van instandhouding.

Deze aanpak is gebaseerd op de relevante soortenstandaards en de voor de betreffende soorten 

beschikbare ecologische informatie. 

2.2 Toelichting onderzoek 

Het gebied waar onderzoek is verricht is groter dan het plangebied. Hierdoor is een goede 

effectbeoordeling mogelijk. 

Er is voor het onderzoek geen gebruik gemaakt van bestaande gegeven. 

Tijdens de bezoeken waren de weersomstandigheden ideaal voor het inventariseren van de 

betreffende soortgroepen (zie Tabel 1). De gegevens over de weersomstandigheden zijn afkomstig van 

het KNMI, station Rotterdam. 

2.2.1 Waterdrieblad

Door voorliggend onderzoek is de volgende functie voor waterdrieblad onderzocht:

• Groeiplaatsen

Het onderzoek naar waterdrieblad heeft plaatsgevonden op 15 april 2015 en 7 mei 2015. Tijdens dit 

7

Tabel 1: Gemiddelde weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken

Datum Moment Bewolking Temperatuur Windrichting Windkracht
15-04-2015 Overdag Onbewolkt W 2 Bft
07-05-2015 Overdag Zwaar bewolkt WZW 3 Bft

17 °C
15 °C



veldonderzoek zijn de watergangen visueel onderzocht op aanwezigheid van de soort. Het onderzoek 

heeft plaatsgevonden binnen de gunstige periode voor onderzoek naar waterdrieblad. Waterdrieblad 

bloeit in de maanden mei en juni en is in de maand april in vegetatieve toestand goed te herkennen. 

Het onderzoeksgebied voor waterdrieblad is weergegeven in Afbeelding 1).

2.2.2 Kleine modderkruiper

Door voorliggend onderzoek zijn de volgende functies voor kleine modderkruiper onderzocht: 

• Voortplantingsplaatsen.

• Functioneel leefgebied.

Het onderzoek naar kleine modderkruiper werd uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde methode, 

zoals beschreven in de Handleiding NEM-Meetnet Beek- en Poldervissen (Spikmans, 2010) en de 

soortenstandaard voor de kleine modderkruiper1. Er is op één moment in het plangebied vanaf de 

oever gevist (7 mei 2015). Het onderzoek is uitgevoerd binnen de gunstige periode van inventarisatie 

voor beschermde vissoorten, zoals vermeld in de soortenstandaard kleine modderkruiper (april- 

oktober). Alle waarnemingen worden op 10 meter nauwkeurig ingevoerd. Bij het onderzoek is gebruik 

gemaakt van een RAVON steeknet. Het onderzoeksgebied voor kleine modderkruiper is weergegeven 

in Afbeelding 1).

2.2.3 Bittervoorn 

Door voorliggend onderzoek zijn de volgende functies voor bittervoorn onderzocht: 

• Voortplantingsplaatsen.

• Functioneel leefgebied.

Het onderzoek naar bittervoorn werd uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde methode, zoals 

beschreven in de Handleiding NEM-Meetnet Beek- en Poldervissen (Spikmans, 2010) en de 

soortenstandaard voor de bittervoorn2. Er is op één moment in het plangebied vanaf de oever gevist (7 

mei 2015). Het onderzoek is uitgevoerd binnen de gunstige periode van inventarisatie voor 

beschermde vissoorten, zoals vermeld in de soortenstandaard bittervoorn (april- oktober). Alle 

waarnemingen worden op 10 meter nauwkeurig ingevoerd. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van 

1 http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-
faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/soortenstandaard/beschikbare

2 http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-
faunawet-ffw/ontheffing-vrijstelling/soortenstandaard/beschikbare
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een RAVON steeknet. Het onderzoeksgebied voor bittervoorn is weergegeven in Afbeelding 1).

2.2.4 Platte schijfhoren

Door voorliggend onderzoek zijn de volgende functies voor platte schijfhoren onderzocht:

• Voortplantingsplaatsen.

• Functioneel leefgebied.

Het onderzoek naar platte schijfhoren is uitgevoerd volgens een gestandaardiseerde methode, zoals 

beschreven in de voor weekdieren opgestelde handleidingen (Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling, R.H. 

de Bruyne. 2009. Slakken van de Habitatrichtlijn waarnemen. Stichting Anemoon, Bennebroek) en de 

voor de platte schijfhoren beschikbare ecologische informatie. Het onderzoek naar platte schijfhoren 

kan jaarrond worden uitgevoerd. Voor onderzoek naar schijfhoren volstaat één veldbezoek om de 

daadwerkelijke aan- of afwezigheid vast te stellen. Er is op één moment in het plangebied vanaf de 

oever gevist (7 mei 2015). Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een RAVON steeknet met een 

maaswijdte van 3mm. Dit net is geschikt voor onderzoek naar de platte schijfhoren. De volgroeide 

exemplaren hebben een doornsnede van circa 6mm en een dikte van 0,8mm. Alle waarnemingen 

worden op 10 meter nauwkeurig ingevoerd. Aangetroffen schijfhorens worden bemonsterd en later 

met een loep gedetermineerd. Het onderzoeksgebied voor platte schijfhoren is weergegeven in 

Afbeelding 1).
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2.2.5 Huismus

Door voorliggend onderzoek zijn de volgende functies voor huismus onderzocht:

• Voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen

• Functioneel leefgebied (foerageergebied en schuilmogelijkheden).

De veldonderzoeken naar huismus zijn uitgevoerd door B. Verhoeven, ecoloog bij Ecoresult. Hij heeft 

aantoonbare ervaring op het gebied van inventariseren van huismus. Het onderzoek heeft 

plaatsgevonden volgens een gestandaardiseerde methode, zoals beschreven in de Soortenstandaard 

huismus. Het onderzoek heeft plaats gevonden op 15 april 2015 en 7 mei 2015. Het onderzoeksgebied 

voor huismus is weergegeven in Afbeelding 2).
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Afbeelding 1: Het onderzoeksgebied voor waterdrieblad, kleine modderkruiper, bittervoorn en 
platte schijfhoren is groen omlijnd. Kaartbron: PDOK



2.2.6 Volledigheid onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de voor de verschillende onderzoeken geldende standaarden. De 

onderzoeksperiode voor al de betreffende soorten is optimaal. De inventarisatie blijft echter een 

steekproef. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet waargenomen zijn, terwijl dat ze op 

een ander tijdstip wel aanwezig zijn. Dit is echter acceptabel, de Flora- en faunawet vraagt een 

initiatiefnemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen 

methode en inspanning is hieraan dan ook voldoende invulling gegeven. Wat betreft dit onderzoek 

heeft de initiatiefnemer dan ook gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 
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Afbeelding 2: Onderzoeksgebied huismus groen omlijnd. Kaartbron: PDOK



3 Omschrijving plangebied 

Het plangebied:

• Betreft een voormalig bedrijfsperceel van een tuincentrum en hoveniersbedrijf.

• Er staat een schuur. Deze houten schuur heeft een stenen fundering, zwart planken zijgevels 

en enkelsteens kopgevels, zadeldak met dakpannen. Tussen de noordzijde van het gebouw en 

het aangrenzende gebouw ten noorden ervan is een ruimte van nog geen 0,5 meter. Kelders 

en kruipruimten zijn voor zover bekend niet aanwezig.

• Aan de zuidgevel van de schuur staat een glazen kas.

• Het plangebied wordt aan de zuidzijde ontsloten middels een dam over een sloot. Onder deze 

dam is geen duiker aanwezig.

• Centraal in het plangebied ligt een 3 meter brede sloot, waterdiepte circa 0,5 meter. In deze 

sloot is watervegetatie aanwezig en langs de sloot is oevervegetatie aanwezig. Het water is 

helder. Deze sloot loopt langs de zuid- en oostzijde van het plangebied breder (4- 5 meter 

breed) door en sluit direct aan op open water ten oosten van het plangebied waarna de 

watergang niet verder in verbinding staat met andere watergangen. De bodem van de 

watergang is volledig bedekt met flap, bladafval en takken. 

• Aan de zuidzijde en westzijde liggen ook sloten met een breedte van 4 meter. De sloot aan de 

westzijde en zuidwestzijde is volledig bedekt met kroos en staat vanwege de aanwezigheid 

van een dammetje niet in verbinding met de overige watergangen binnen en ten oosten van 

het plangebied die niet bedekt zijn met kroos.

• Het overig deel van het plangebied is onbebouwd en is begroeid met verwilderde vegetatie 

(braamstruweel, bamboestruiken, hoog opgaande gewassen (kweek) en diverse kleine en 

grote bomen met variabele diktes (ceders, cypressen, en andere exotische naaldbomen, els, 

zomereik, wilg, haagbeuk, hulst). De kruidenvegetatie bestaat uit inheemse soorten van 

voedselrijke bodem (grote brandnetel, diverse soorten wikke, bijvoet, riet, margriet, 

paardenbloem) en diverse exotische gekweekte soorten.
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Afbeelding 3: Ligging plangebied rood omlijnd. Kaartbron: 
PDOK.



4 Onderzoeksresultaten

4.1 Waterdrieblad

4.1.1 Afwezig

Binnen of direct grenzend aan het plangebied zijn geen groeiplaatsen van waterdrieblad vastgesteld 

waardoor de aanwezigheid van deze functie is uitgesloten.

4.2 Huismus

4.2.1 Afwezig

Binnen het plangebied zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen of is functioneel leefgebied van huismus 

aangetroffen waardoor de aanwezigheid van deze functies is uit te sluiten. Er zijn daarnaast geen 

individuen van huismus in of direct rondom het plangebied aangetroffen.

4.3 Bittervoorn

4.3.1 Afwezig

Binnen het plangebied is op één moment binnen de gunstige periode voor onderzoek naar 

bittervoorn gevist. Hoewel het habitat geschikt is zijn gedurende het onderzoek binnen het plangebied 

en de watergang ten noorden van het plangebied geen bittervoorns aangetroffen. Doordat bittervoorn 

tijdens het onderzoek niet is aangetroffen is de aanwezigheid van voortplantings- en vaste rust- en 

verblijfplaatsen en (essentieel) functioneel leefgebied van de soort uitgesloten.
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4.4 Kleine modderkruiper

4.4.1 Afwezig

Binnen het plangebied is op één moment binnen de gunstige periode voor onderzoek naar kleine 

modderkruiper gevist. Hoewel het habitat geschikt is zijn gedurende het onderzoek binnen het 

plangebied en de watergang ten noorden van het plangebied geen kleine modderkruipers 

aangetroffen. Doordat kleine modderkruiper tijdens het onderzoek niet is aangetroffen is de 

aanwezigheid van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen en (essentieel) functioneel 

leefgebied van de soort uitgesloten.

4.5 Platte schijfhoren

4.5.1 Afwezig

Gedurende het onderzoek zijn binnen of direct grenzend aan het plangebied geen platte schijfhorens 

aangetroffen waarmee het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen is uitgesloten.

4.6 Overige soorten 

Tijdens het veldonderzoek zijn twee algemeen voorkomende vissoorten waargenomen: tiendoornige 

stekelbaars en snoek.

4.7 Samenvatting onderzoek 
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Tabel 2: Samenvatting soorten

Soortgroep Soort Functie Tabel Opmerking Locatie
Vogels Huismus - 3 Afwezig -

Vissen - 2 Afwezig -
Vissen Bittervoorn - 3 Afwezig -
Vaatplanten Waterdrieblad - 2 Afwezig -
Weekdieren Platte schijfhoren - 3 Afwezig -

Kleine 
modderkruiper



5 Activiteiten 

5.1 Voorgenomen werkzaamheden

Het plangebied wordt als woonwijk ingericht (Bron: Rho adviseurs, 2014). Hiervoor wordt:

• Gekapt: bomen en struiken.

• Gesloopt: de bebouwing wordt afgebroken.

• Gedempt: de watergang centraal in het plangebied wordt gedempt.

• Egalisatie: het terrein wordt bouwrijp opgeleverd, puin en andere opslag worden verwijderd.

5.2 Nieuwe situatie 

In de nieuwe situatie is zijn 9 vrijstaande grondgebonden woningen aanwezig, met tuinen, 

parkeerplaatsen en een openbare weg (Afbeelding 4). Ontsluiting vindt plaats vanuit de 

Boveneindselaan (Bron: Rho adviseurs).
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5.3 Wettelijk belang 

De activiteiten kunnen naar verwachting worden geplaatst onder het wettelijke belang:

• Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (belang j).

De nieuwbouw van 9 woningen valt onder het belang j. Naast belang j is er voor dit project geen 

belang uit de habitatrichtlijn van toepassing. Het project dient geen groter maatschappelijk doel zoals 

het vergroten van de werkgelegenheid of het verstrekken van essentieel benodigde 

woonvoorzieningen. 

Andere voorbeelden van activiteiten die onder het belang j ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 

kunnen worden geplaatst zijn: een natuurontwikkelingsproject, aanleg van een weg, stadswijk of 

bedrijvenpark, bouw of verbouwing van een gebouw, het verdubbelen van een wateronttrekking. 

De andere wettelijke belangen betreffende: 

• Bescherming van flora en fauna (belang b).
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Afbeelding 4: Stedenbouwkundige schets met voorstel voor de nieuwe situatie. Bron: 
opdrachtgever.



• Veiligheid van het luchtverkeer (belang c).

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d).

• Dwingende reden van groot openbaar belang (belang e).

• Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h).

• Bestendig gebruik (belang i).
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6 Effectbeoordeling en toetsing

De effectbeoordeling en toetsing voor beschermde tabel 2 en 3-soorten die potentieel in een 

plangebied aanwezig zijn wordt verricht aan de hand van:

• Stappenplan Diersoorten op bijlage IV Habitatrichtlijn.

• Stappenplan soorten op bijlage1 tabel 2.

• Stappenplan voor vogels.

Op basis van de betreffende stappenplannen beoordeelt bevoegd gezag (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). 

6.1 Afwezig

Binnen het plangebied zijn geen groeiplaatsen, voortplantingsplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen 

of functioneel habitat van waterdrieblad, huismus, bittervoorn, kleine modderkruiper en platte 

schijfhoren aangetroffen. Schadelijke effecten door de voorgenomen werkzaamheden treden niet op 

waardoor de Flora- en faunawet niet wordt overtreden. Het aanvragen van een ontheffing Flora- en 

faunawet is niet nodig. 
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7 Conclusies en aanbevelingen

7.1 Conclusies

Op verzoek van gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Ecoresult een aanvullend onderzoek 

uitgevoerd naar vaatplanten (waterdrieblad), huismus, vissen (bittervoorn en kleine modderkruiper) en 

weekdieren (platte schijfhoren). Het onderzoek is uitgevoerd in plangebied: Boveneindselaan, Krimpen 

a/d IJssel, gelegen binnen de bebouwde kom van Krimpen a/d IJssel, langs de Hollandsche IJssel.

Aanleiding van dit onderzoek is het voornemen om 9 vrijstaande woningen te bouwen. De activiteiten 

kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde flora en fauna. De Flora- en faunawet kan hierdoor 

worden overtreden. De veldonderzoeken zijn uitgevoerd door een ecoloog van Ecoresult met 

aantoonbare ervaring op het gebied van inventariseren van de diverse soortgroepen. Het onderzoek is 

uitgevoerd onder de condities en methodiek van de relevante soortenstandaards. De 

onderzoeksresultaten zijn samengevat in Tabel 3.

7.2 Aanbevelingen

7.2.1 Zorgplicht

De Flora- en faunawet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende dier. Dat betekent dat 

voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen daar niet onzorgvuldig mee 

mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De 

zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild 

voorkomende dieren en planten (en dus niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit is een 
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Tabel 3: Conclusies.

Soort Opmerking Functie
Waterdrieblad Afwezig - 3
Huismus Afwezig - 3
Bittervoorn Afwezig - 3

Kleine modderkruiper Afwezig - 2
Platte schijfhoren Afwezig - 3

Tabel/beschermingsre
gime Ffwet



algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. Concreet betekent dit dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna 

kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in 

redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen 

worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Bij de aanvang van het project dient de 'Zorgplicht' Artikel 2 van de Flora- en faunawet te worden 

besproken. 

Los van de onderzoeksresultaten, maar als duurzame inrichtingsmaatregel “inclusief inrichten voor flora 

en fauna”, heeft het de ecologische voorkeur om rekening te houden met de wensen van flora en fauna 

bij de toekomstige inrichting van het plangebied. Ecoresult kan u hierover adviseren en dit opnemen in 

het ecologisch werkprotocol.
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Bijlage 1 Toelichting Flora- en faunawet

Bron: mijn.rvo.nl

Soortenbescherming door Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. 

Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van 

deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal 

verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan. U heeft dan 

een ontheffing of vrijstelling nodig.

Voor wie 

De Flora- en faunawet geldt voor iedereen in Nederland.

Wat is verboden

Gaat u bouwen, slopen, dempen, saneren, aanleggen of andere activiteiten voor ruimtelijke 

ontwikkeling uitvoeren? Dan moet u zich eerst afvragen of er beschermde inheemse soorten aanwezig 

zijn. Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met onderstaande verboden. Het is verboden:

Beschermde inheemse plantensoorten:

• te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enig andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Beschermde inheemse diersoorten:

• te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

• opzettelijk te verontrusten.

Van beschermde inheemse diersoorten:

• de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

• de eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
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Welke soorten zijn beschermd

Er is veel informatie over soorten beschikbaar op internet. Hieronder staat een opsomming van 

informatie die u nodig heeft. U bepaalt zelf of u wel of niet met een beschermde soort te maken heeft.

• Soortendatabase

In deze database staat informatie over soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op 

welke manier ze worden beschermd.

• Soortenregister

Deze database geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- en diersoorten. Bij elke 

soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze.

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

In deze databank vindt u informatie over waar Nederlandse planten- en diersoorten 

voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden. U kunt zich hiervoor aanmelden 

op de website van de Gegevensautoriteit natuur. 

Zorgplicht flora en fauna

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat u nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet voorkomen. De zorgplicht geldt voor iedereen en 

voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Bij beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht 

ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.

Wet- en regelgeving

Om de in het wild levende planten- en diersoorten te beschermen is de Flora en faunawet gemaakt. In 

de wet zijn een aantal verboden opgenomen. Van deze verboden kan alleen onder voorwaarden 

worden afgeweken. Hiervoor is vrijstelling of ontheffing mogelijk. Het verschilt wel per activiteit, 

verbodsbepaling of soort. 

Verschil vrijstelling en ontheffing 

Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden 

van de vrijstelling voldoet. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een 

uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Kaderwet

De Flora- en faunawet is een 'kaderwet'. In de wet staan alleen algemene principes en 
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verantwoordelijkheden. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur 

en ministeriële regelingen. Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet komen voort uit afspraken 

over biodiversiteit die op internationaal en Europees niveau zijn gemaakt. Zoals:

• Vogelrichtlijn > Europese richtlijn voor het behoud van de vogelstand.

• Habitatrichtlijn > Europese richtlijn voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna.

De bepalingen over soortenbescherming die in deze richtlijnen staan, zijn opgenomen in de Flora- en 

faunawet. Ook bepalingen van het CITES-verdrag staan in de Flora- en faunawet. Voor meer informatie 

hierover gaat u naar CITES.

Waar vindt u de wet- en regelgeving

Alle wet- en regelgeving rond de Flora- en faunawet is te vinden op Overheid.nl. Bij 'Wettechnische 

informatie' vindt u ook alle actuele informatie over afgeleide regelgeving en wijzigingen van de Flora- 

en faunawet.

Tabellen soorten Flora- en faunawet 

In 3 tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De tabellen zijn aan de 

ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere kant bij vrijstellingen in 

het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 

verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen (AMvB 

artikel 75). 

Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle 

vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat 

aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. 

Toelichting tabel I

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 
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afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 

Toelichting tabel II

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in 

tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 

door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. 

Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend 

voor goedkeuring. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing 

nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen 

afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle 

vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

Toelichting tabel III

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud 

of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van 

de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 

goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te 

kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig 

gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een 

gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden 

en ingediend voor goedkeuring. 

• Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt 

voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is 

een ontheffing nodig. 

• Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is 

het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen. 

• Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing 

nodig. 

• Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is 

sprake van een in of bij de wet genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen afbreuk 

aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de zgn. 
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uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet 

voldaan zijn). 

• De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten.
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SAMENVATTING 

Naar aanleiding van het voornemen van de opdrachtgever om op de onderzoekslocatie aan de 
Boveneindseweg naast 23 nieuwbouw te plegen, is door ArcheoMedia BV een bureauonderzoek met 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. 
 
Uit het bureauonderzoek is gebleken dat: 

- volgens de Geologische overzichtskaart van Nederland de onderzoekslocatie is gekarteerd als Ec2: Fm. 
van Echteld/Fm. van Nieuwkoop; rivierklei en –zand met inschakelingen van veen; 

- het plangebied volgens de Archeologische Monumentenkaart geen deel uitmaakt van een terrein met 
een vastgestelde archeologische waarde; 

- op het plangebied zelf geen waarnemingen of vondstmeldingen in ARCHIS geregistreerd zijn; 

- het plangebied volgens de IKAW lage trefkans heeft; 

- volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart het noordwestelijke deel van de onderzoeklocatie 
een hoge archeologische verwachting heeft(categorie 2a) en het zuidoostelijke deel een lage 
archeologische verwachting(categorie 4); 

- voor de onderzoekslocatie een lage archeologische verwachting geldt voor resten uit de periode ijzertijd-
vroege middeleeuwen; 

- er een middelhoge archeologische verwachting geldt op sporen uit de late middeleeuwen; 

- er bovendien een hoge archeologische verwachting geldt voor sporen uit de Nieuwe tijd; 
 
Uit het verkennende booronderzoek is gebleken dat: 

- de aangetroffen bodemopbouw overeenkwam met de verwachte bodemopbouw. Er werden  
rivierafzettingen behorende tot de Formatie van Echteld en Hollandveen aangeboord; 

- de natuurlijke bodem intact lijkt tot een diepte van 0,65-2,3 m –mv. Hierboven zich in de boringen 002, 
003 en 004 een pakket verstoorde grond (ophooglaag of oud maaiveld) bevindt met daar bovenop een 
sterk tot volledig puin- en baksteenhoudende laag; 

- in boring 004 de bodem tot 2,3 m –mv verstoord is door een sloot met daarboven het eerder genoemde 
oude maaiveld/ ophoogpakket en de baksteenlaag; 

- in boring 001 het puin-/baksteenhoudende pakket wel is aangetroffen maar niet het oude maaiveld; 

- de top van de natuurlijke komafzettingen  niet meer intact lijkt te zijn. De top van het Hollandveen niet 
veraard is en deels afgetopt. Er werd geen bodemvorming waargenomen. Evenmin werden 
archeologische indicatoren aangetroffen;  

- de enige aanwijzing voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten wordt gevormd door het 
aantreffen van een ophogingspakket/oud maaiveld (B002, 003 en 004) en een oude slootvulling uit de 
Nieuwe tijd (1811-1832). Ook werd in de boringen 003 en 004 een pakket baksteen aangetroffen. Dit 
kan een verhardingslaag zijn of de puinresten van laat 19e eeuwse bebouwing op de locatie zelf; 

- de lage  archeologische verwachting op sporen uit de ijzertijd t/m de vroege middeleeuwen gehandhaafd 
kan blijven; 

- de middelhoge archeologische verwachting op resten uit de late middeleeuwen naar laag kan worden 
bijgesteld; 

- de hoge verwachting op bewoningssporen en off-site fenomenen (oud maaiveld, perceelsgreppels) uit 
de Nieuwe tijd (vanaf de 18e eeuw) is bevestigd. 

 
 
Conclusie 
De resultaten van het bureauonderzoek en het inventariserende veldonderzoek geven aan dat tot een diepte 
van ca. 0,65/1,05/2,3 m –mv een hoge archeologische verwachting geldt op bewoningssporen en sporen 
van landgebruik vanaf de Nieuwe tijd B. 
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Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek wordt een archeologisch vervolgonderzoek op de onderhavige onderzoekslocatie 
noodzakelijk geacht. 

Aangezien de archeologische resten uit de Nieuwe tijd vanaf het maaiveld tot ca. 0,65/1,05/2,3 m –mv 
worden verwacht, zal het moeilijk zijn de bouwplannen dusdanig op te stellen dat deze archeologisch 
interessante lagen ontzien zullen worden. Een karterend booronderzoek zal niet meer zekerheid kunnen 
geven over de aan- of afwezigheid van archeologische (intacte) resten uit de Nieuwe tijd dan het 
verkennende onderzoek heeft gedaan. 

Daarom wordt geadviseerd de archeologische verwachting ter plaatse van de geplande bouwblokken te 
toetsen middels een proefsleuvenonderzoek. (Op dit moment zijn de bouwplannen echter nog niet 
bekend/opgesteld.) 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen te worden opgesteld dat 
getoetst en goedgekeurd dient te worden door de bevoegde overheid. 

 
Met betrekking tot deze aanbeveling dient contact te worden opgenomen met de bevoegde overheid. 

Booronderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen tot een beperkte diepte. 
Daardoor blijft het mogelijk dat lokaal archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn, die tijdens het 
onderzoek niet naar voren komen. Bovendien laten bepaalde archeologische resten, zoals 
vuursteenvindplaatsen, grafvelden, water- en/of beerputten, verkavelingspatronen of andere bijzondere 
toevalsvondsten, zich met behulp van grondboringen lastig ontdekken. Daarom is de kans aanwezig dat 
(vondstarme) archeologische sporen en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de 
uitvoeringsfase van toekomstige bodemingrepen aan het licht komen. Voor dergelijke vondsten bestaat een 
wettelijke meldingsplicht ex artikel 53 van de Monumentenwet 1988 en de Wet op de archeologische 
monumentenzorg. Bij graafwerkzaamheden dient men dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. De 
opdrachtgever verplicht de aannemer(s) om attent te zijn op eventuele vondsten en/of sporen tijdens de 
werkzaamheden en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de bevoegde overheid 
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Afb. 1: regionale overzichtskaart Krimpen aan den IJssel met ligging van de onderzoekslocatie. 
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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

 

Projectnaam opdrachtgever: De Wilgen 

Provincie: Zuid–Holland 

Gemeente: Krimpen aan den IJssel 

Plaats: Krimpen aan den IJssel 

Straatnaam: Boveneindselaan, naast 23 

Kadastrale gegevens locatie: kadastrale gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, 
perceelnr. 5291 

Datum bureauonderzoek  november 2014 

Datum veldonderzoek: 9 december 2014 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr.: 64193 

Soort onderzoek: bureauonderzoek en verkennend booronderzoek 

Oppervlakte plangebied: ca. 6.000 m2 

RD-coördinaten: x: 102.019, y: 437.909 (N) 
x: 102.090, y: 437.825 (O) 
x: 102.047, y: 437.787 (Z) 
x: 102.985, y: 437.860 (W) 

Bevoegde overheid: 
 
 

contactpersoon: 

Gemeente Alphen aan den Rijn 
Postbus 200 
2920 AE Krimpen aan de IJssel 

dhr. T. Versteeg 

Adviseur van en toetser 
namens de bevoegde overheid: 
 

contactpersoon: 

Omgevingsdienst Midden-Holland 
Postbus 45 
2800 AA Gouda 

drs. C. Thanos 
tel.: 088-5450363 
e-mail: cthanos@odmh.nl 

Beheer en plaats van vondsten 
en documentatie: 

Provinciaal Depot Zuid-Holland 
Kalkovenweg 23 
2401 LJ Alphen aan den Rijn 

dhr. F. Kleinhuis 
tel.: 0172-421 688 / 06-5421 3674 
e-mail: f.kleinhuis@pzh.nl 

De documentatie gaat in kopie naar het e–depot. 
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2 AANLEIDING ONDERZOEK EN BELEIDSKADER 

 

Aanleiding onderzoek: De opdrachtgever is voornemens om op de onderzoekslocatie aan de 
Boveneindselaan, naast 23 te Krimpen aan den IJssel nieuwbouw te 
realiseren. 

In het vigerende bestemmingsplan Langeland heeft de locatie een 
tweetal dubbelbestemmingen. Het betreft naast een uit te werken 
woonbestemming de waarde archeologie. Het noordwestelijke deel 
heeft volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart een hoge 
verwachting (Waarde Archeologie 2a) en het zuidoostelijke deel een 
lage archeologische verwachting (Waarde Archeologie 4). Binnen het 
gebied met categorie 2a is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij 
bodemingrepen dieper dan 30 cm –mv en groter dan 100 m2. In het 
gebied met categorie 4 is onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen 
dieper dan 1 m –mv en groter dan 10.000 m2.1  

Bijgevolg hoeft alleen in het noordwestelijke deel, dat een oppervlak 
heeft van ca. 3500 m2 een archeologisch onderzoek uitgevoerd te 
worden, conform de AMZ-cyclus. 

Toekomstige 
verstoringen:2 

Op de onderzoekslocatie zal de huidige bebouwing worden gesloopt en 
worden vervangen door nieuwbouw. Het plangebied omvat ca. 0,6 ha. 
De nieuwbouwplannen zijn nog in ontwikkeling en concrete gegevens 
met betrekking tot eventuele toekomstige verstoringen ontbreken. 

Beleidskader: Op basis van het Verdrag van Valletta (Malta) is besloten dat 
archeologisch onderzoek een onderdeel vormt van 
bestemmingsplanvoorbereidingen en/of uit te voeren projecten waarbij 
ingrepen in de bodem plaatsvinden. Het verdrag is uitgewerkt in de 
aangepaste Monumentenwet 1988 en de Wet op de archeologische 
monumentenzorg (in werking getreden per 01-09-2007). Het 
uitgangspunt ten aanzien van de aanwezige archeologische waarden in 
de planvorming is volgens rijks– en provinciaal beleid, behoud in situ.3 
De provincie Zuid-Holland onderschrijft deze stelling in de Visie op Zuid-
Holland, bestaande uit de Provinciale Structuurvisie, de Verordening 
Ruimte en de Uitvoeringsagenda,4 De gemeente Krimpen aan den IJssel 
heeft haar archeologiebeleid vastgelegd in de archeologische 
verwachtingen- en beleidskaart met toelichting (vastgesteld op 09-02-
2012).5 Door archeologie tijdig in de planvorming te betrekken, kunnen 
de archeologische waarden hierin eventueel worden ingepast. Pas na 
de uitvoering van archeologisch vooronderzoek is het mogelijk een 
integrale afweging te maken, waarbij de nieuwverkregen 
archeologische gegevens betrokken dienen te worden. 

De bevoegde overheid zal de resultaten van het onderzoek toetsen. Op 
basis van dit onderzoek zal de bevoegde overheid een (selectie)besluit 
nemen. De resultaten van het onderzoek dienen in de planvorming 
betrokken te worden. Het onderzoek en de adviezen hebben betrekking 

                                                           
1 Van den Ende et al. 2011. 
2 Informatie opdrachtgever), november 2014. 
3 Zie Begrippen en afkortingen. 
4 Visie op Zuid–Holland 2011. Ook zijn ten aanzien van de archeologie in de planvorming de Regioprofielen Cultuurhistorie 
Zuid-Holland van belang (een uitwerking van de algemene richtlijnen voor cultuurhistorie in ruimtelijke plannen zoals die 
staan in de Provinciale Structuurvisie). 
5 Van den Ende et al. 2011. 



 

 
Rapport A14–138–I / Archeologisch onderzoek aan de Boveneindselaan, naast 23, te Krimpen aan den IJssel 6 

 

op archeologische vindplaatsen binnen de onderzoekslocatie. Het 
onderzoek is afgestemd op het toekomstige grondverzet en de daarmee 
samenhangende verstoring van het bodemarchief met de daarin 
opgeslagen archeologische resten en waarden. 
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3 ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Ten aanzien van het uit te voeren onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

1 Worden archeologische resten in het plangebied verwacht c.q. is op de 
onderzoekslocatie nog een bodemarchief aanwezig? Zo ja, wat is de verwachting voor 
de onderzoekslocatie wat betreft aard, datering, omvang en ligging van de 
archeologische resten? 

2 Verschilt de in het veld aangetroffen bodemopbouw van de onderzoekslocatie met de 
volgens het bureauonderzoek te verwachten bodemopbouw? Zo ja, in welke mate? 

3 Wat is de mate van verstoring van de bodemopbouw op de onderzoekslocatie? 

4 Zijn er aanwijzingen voor (intacte) archeologische vindplaatsen? 

5 Dient de archeologische verwachting te worden aangepast? 

6 In welke mate worden eventueel aanwezige archeologische resten als gevolg van de 
voorgenomen plannen bedreigd? 

7 Hoe kan een verstoring als gevolg van de geplande activiteiten door planaanpassing 
tot een minimum worden beperkt? 

 

 

  

Afb. 2a: impressie van de onderzoekslocatie. De foto is 
genomen richting het noorden. 

Afb. 2b: impressie van het noordelijke deel van de 
onderzoekslocatie. De foto is genomen richting het oosten. 
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4 BUREAUONDERZOEK 

 

Doel: Het doel van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan 
de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte 
archeologische waarden binnen een omschreven gebied. Dit omvat de 
aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de datering, de 
gaafheid en de conservering en de relatieve kwaliteit van de 
archeologische waarden. Aan de hand van deze gegevens wordt een 
specifieke archeologische verwachting opgesteld. 

Werkwijze 
bureauonderzoek: 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de bevoegde 
overheid en voldoet aan de KNA. Binnen het bureauonderzoek zijn drie 
deelprocessen te onderscheiden: 

Bepalen onderzoekskader 
Het vaststellen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te 
vinden, bijvoorbeeld het afbakenen van het onderzoeksgebied. Tevens 
dienen het mogelijke toekomstige gebruik van het terrein en de 
consequenties daarvan voor het archeologische erfgoed te worden 
aangegeven. 

Verzamelen bekende gegevens 
Het verzamelen van gegevens die inzicht geven in het huidige gebruik 
van het terrein, het historische gebruik en de bekende archeologische 
waarden. Daartoe worden diverse bronnen geraadpleegd zoals oude 
kaarten, bodemkaarten en recente archeologische onderzoeken in de 
omgeving.6 In ieder geval wordt gebruik gemaakt van ARCHIS, de 
AMK, de CHS, de IKAW en gemeentelijke archeologische waarden- en 
verwachtingenkaart.7 

Opstellen archeologische verwachting 
Door alle uit voorgaande stappen verkregen informatie te analyseren en 
te interpreteren, wordt een verwachtingsmodel opgesteld voor het 
betreffende plangebied. Daarin wordt aangegeven welke delen van het 
terrein een hoge, middelhoge, dan wel lage archeologische 
verwachtingswaarde hebben. Op basis van dit model wordt een advies 
gegeven over het te volgen vervolgtraject: geen verdere actie, 
beschermen of aanvullend onderzoek. 

 
Bodemkundige gegevens 

Geologie: Op de Geologische Overzichtskaart van Nederland is de 
onderzoekslocatie gekarteerd als Ec2: Fm. van Echteld/Fm. van 
Nieuwkoop; rivierklei en –zand met inschakelingen van veen.8 

Op de Geologische kaart van Nederland ligt de onderzoekslocatie in een 
zone waarvoor code rF2k geldt: de Fm. van Echteld (komafzettingen) 
op een afwisseling van het Hollandveen Lp. met de Fm. van Echteld 
(kom- en oeverafzettingen).9 

Op de onderzoekslocatie is in het DINO-loket één boring geregistreerd 

                                                           
6 Zie de literatuurlijst. 
7 Zie Geraadpleegde bronnen en literatuur; Begrippen en Afkortingen. 
8 De Mulder et al. 2003. 
9 De Geologische Kaart van Nederland, schaal 1.50.000, Gorinchem West 38W. 
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De bodemopbouw is als volgt: 

Boring B38A037510 
0,0-0,7 m –mv klei (Fm. van Echteld) 
0,7-4,3 m –mv veen, zwak kleiig (Fm. van Nieuwkoop, 

Hollandveen Lp.) 
4,3-8,0 m –mv klei (Fm. van Echteld) 
8,0-10,6 m –mv klei, zwak siltig (Fm. van Echteld) 

Bij het milieukundig onderzoek dat op de locatie is uitgevoerd is de 
volgende bodemopbouw aangetroffen:11 

0,0-0,4/0,7 m –mv bouwvoor, puin of klei, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, donkerbruin 

0,4/0,7-1,0 m –mv klei, zwak tot matig siltig, zwak humeus 
roesthoudend. In het zuidwestelijke en 
noordelijke deel ook puinhoudend, 
donkergrijs 

1,0-1,5 m –mv klei, matig tot zwak siltig, grijs 
1,5-2,1 m –mv klei, zwak siltig, sterk humeus (zwak veen 

houdend), donkerbruin 
2,1-2,7 m –mv veen, donkerbruin 

Volgens Cohen en Stouthamer zijn op de onderzoekslocatie in de 
ondergrond geen stroomgordels aanwezig. Even ten noorden van de 
onderzoekslocatie worden echter drie stroomgordels aangegeven. Het 
betreft de Ouderkerk-stroomgordel (134) waarvan het eind van de 
sedimentatie rond 4300 v. Chr. wordt geschat. Deze stroomgordel is 
onderdeel van het Beschop-systeem. Tevens wordt de stroomgordel 
van de Rotte aangegeven (418) met een einddatering voor de 
sedimentatie van rond 1100 n. Chr. De laatste stroomgordel die door 
Cohen en Stouthamer genoemd is, overlapt de Rotte-stroomgordel en 
betreft de stroomgordel van de Hollandse IJssel (68). Uit historische 
bronnen is bekend dat vanaf de 8e eeuw de Hollandse IJssel ongeveer 
de huidige loop volgt. De Hollandse IJssel is bedijkt vóór 1285 AD, het 
jaar dat de IJssel bij Klaphek werd afgedamd.12 

Geomorfologie: De onderzoekslocatie ligt in niet gekarteerd gebied (bebouwing). 
Extrapolatie met het oostelijke aansluitende gebied geeft volgens de 
geomorfologische kaart van Alterra code 2M35: vlakte van getij-
afzettingen.13 

Bodem: Op de bodemkaart van Alterra is de onderzoekslocatie ongekarteerd 
(bebouwd gebied). Na extrapolatie geldt waarschijnlijk code dMv41C: 
kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1. De 
toevoeging d houdt in dat de bovengrond na uitdrogen moeilijk(er) 
vocht opneemt. Na extrapolatie geldt waarschijnlijk grondwatertrap II. 
Dit houdt in dat de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand tussen 50 en 
80 cm –mv ligt.14 

                                                                                                                                                                                      
10 x=102.027, y=438.743. De maaiveldhoogte is niet bekend, DINO-loket, geraadpleegd november 2014. 
11 Den Duijn, 2014, bijlage boorprofielen. 
12 Cohen en Stouthamer 2012, Timmers 2014, 7. 
13 Geomorfologische kaart Alterra, geraadpleegd via ARCHIS november 2014. 
14 Bodemkaart Alterra, geraadpleegd via ARCHIS november 2014. 



 

 
Rapport A14–138–I / Archeologisch onderzoek aan de Boveneindselaan, naast 23, te Krimpen aan den IJssel 10 

 

 
Archeologische gegevens (zie bijlage 2) 

Status plangebied: Het plangebied maakt volgens de Archeologische Monumentenkaart 
geen deel uit van een terrein met een vastgestelde archeologische 
waarde.15 

ARCHIS-
waarnemingen op de 
onderzoekslocatie: 

Op de onderzoekslocatie zijn in ARCHIS geen archeologische 
waarnemingen of vondstmeldingen geregistreerd.16 

AMK-terreinen in 
omgeving:17 

Het dichtst bij de onderzoekslocatie gelegen AMK-terrein bevindt zich 
op een afstand van ca. 1,6 km noordoost. Het betreft een terrein van 
hoge archeologische waarde (AMK-terrein 6486), waarop sporen van 
een kerk of klooster uit de middeleeuwen (tweede helft 12e eeuw) zijn 
gevonden. 

Op een afstand van ca. 2,5 km ten westen van de onderzoekslocatie, 
aan de noordelijke oever van de Hollandse IJssel, bevinden zich twee 
AMK-terreinen. Het eerste terrein is van zeer hoge archeologische 
waarde (AMKnr. 10508). Hier zijn de resten van een beschoeiing 
gevonden, behorende bij een duiker uit de Romeinse tijd (2e eeuw 
n. Chr.), alsook de resten van het kasteel Capelle uit 1285 met 
verschillende herbouwfasen. De laatste fase betreft het Huis van der 
Veken dat in 1612 gebouwd en in 1797 gesloopt is. De (dubbele) 
omgrachting is nog zichtbaar. Het kasteelterrein heeft binnen de gracht 
een diameter van ca. 45 m. Hier werden een inpandige beerput, een 
palissade, en twee stenen bruggenhoofden aangetroffen. Ook werden 
bij een opgraving een boerderij met verkavelingsgreppels en aardewerk 
uit de 12e tot en met de 15e eeuw aangetroffen (zie ook wng-nrs. 
25983 en 23325). Het tweede terrein (AMKnr. 16204) van hoge 
archeologische waarde bevat resten van een dam en duikers uit de 
Romeinse tijd (2e eeuw n. Chr.). In de ophogingslagen van de dam en 
de kreekvulling aan beide kanten werd hoofdzakelijk Romeins 
importaardewerk gevonden (zie ook wng-nr. 420352).18 

Indicatieve Kaart 
Archeologische 
Waarden (IKAW): 

Het plangebied ligt volgens de IKAW in een gebied met een lage 
trefkans.19 

CHS: Volgens de CHS ligt de onderzoekslocatie in een gebied met 
komafzettingen waar bewoning mogelijk was vanaf de middeleeuwen 
(code PZH:42, Kaart 1a archeologie kenmerken). Er geldt een kleine 
trefkans op archeologische sporen (code PZH 3, kaartblad 1b 
archeologie waarden).20 

De onderzoekslocatie is gelegen in de Krimpenerwaard, een uitgestrekt 
veenweidegebied. Langs de Hollandse IJssel en de Lek liggen zware 
rivierdijken met daarlangs lintbebouwing. In het uiterste westen van de 
Krimpenerwaard is Krimpen aan den IJssel gelegen. Hier hebben vanaf 

                                                           
15 ARCHIS, geraadpleegd november 2014. 
16 ARCHIS, geraadpleegd november 2014. 
17 ARCHIS, geraadpleegd november 2014. 
18 Als toevalsvondsten werden ook fragmenten aardewerk uit de late bronstijd-vroege ijzertijd gevonden en een greppel 
(ARCHIS, geraadpleegd november 2014). 
19 ARCHIS, geraadpleegd november 2014 (IKAW2); Deeben 2008 (IKAW3). 
20 CHS, kaarten 1a Archeologie kenmerken, 1b Archeologie waarden en 5 Beleidskaart, geraadpleegd november 2014. 
21 CHS, geraadpleegd november 2014. 



 

 
Rapport A14–138–I / Archeologisch onderzoek aan de Boveneindselaan, naast 23, te Krimpen aan den IJssel 11 

 

de 60er jaren van de vorige eeuw grootschalige ruimtelijke ingrepen 
plaatsgevonden. Het oorspronkelijke middeleeuwse verkavelingspatroon 
(met poldersloten en –kades, weteringen, veenstromen en langgerekte 
bebouwingslinten) is daardoor niet bewaard gebleven.21 

Beleidsdocument 
gemeente (bijlage 2): 

Het noordwestelijke deel heeft volgens de gemeentelijke archeologische 
beleidskaart een hoge archeologische verwachting (categorie 2a) en het 
zuidoostelijke deel een lage (categorie 4). In het gebied met categorie 
2a is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter 
dan 100 m2 en dieper dan 30 cm –mv. Voor het gebied dat in 
categorie 4 valt, is onderzoek noodzakelijk bij bodemingrepen groter 
dan 10.000 m2 en dieper dan 1 m –mv.22 

Waarnemingen en 
vondstmeldingen in de 
omgeving:23 

De dichtstbijzijnde waarneming is gedaan op een afstand van ca. 
1,0 km ten oosten van de onderzoekslocatie (wng-nr. 45479). Andere 
waarnemingen zijn hoofdzakelijk op grotere afstand (resp. 1,2 km en 
1,7 km) naar het zuidoosten gedaan (wng-nrs. 100250, 100255, 
100258, 100259). Het betreft in alle gevallen aardewerk uit de late 
middeleeuwen dat bij een veldkartering is gevonden. Iets meer richting 
het noorden is op een afstand van ca. 1,5 km in boringen aardewerk 
uit de 17e eeuw of later aangetroffen (wng-nr. 56959). 

Ook aan de overzijde van de IJssel zijn waarnemingen gedaan. Deze 
zijn meer divers in vondstmateriaal en datering. Het gaat om een 
ongedateerd houten voorwerp, mogelijk een kom, dat bij een 
veldkartering is gevonden (wng-nr. 417233, ca. 1,6 km ten noorden 
van de onderzoekslocatie). Dichtbij zijn in boringen twee donkere lagen 
met houtskool en (één met) aardewerk in het veen aangetroffen op een 
diepte van resp. 130 cm en 170 cm –mv (wng-nr. 46434). De lagen 
worden grof in de midden en late ijzertijd gedateerd. Verder naar het 
westen zijn in de oude kern van Capelle aan den IJssel scherven uit de 
periode VMEC-LME gevonden (wng-nr. 404050) en de oude fundering 
van de kosterswoning met daaronder een skelet (wng-nr. 23661). 

Op een afstand van ca 2,2 km ten westen van de onderzoekslocatie 
werden bij een proefsleuvenonderzoek de (funderings)resten van twee 
molens blootgelegd, alsook een geul met vondstmateriaal uit de 
Nieuwe tijd B en C. Het vondstmateriaal bestond uit (venster)glas, 
roodbakkend geglazuurd aardewerk, industrieel wit, witbakkend 
aardewerk, porselein, pijpaardewerk, steengoed, Engels aardewerk en 
faience (wng-nr. 428613). 

Daarnaast zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd, evenwel ook weer op 
een minimale afstand van ca. 1,3 km, waarbij in de regel alleen de 
natuurlijke bodemopbouw is herkend: 

• Op ca. 1,3 km ten zuidwesten van de onderzoekslocatie werd op 
basis van het voor die locatie uitgevoerde bureauonderzoek geen 
vervolgonderzoek geadviseerd (ARCHIS-onderderzoeksmeldingsnr 
34733). Ditzelfde geldt ook voor een locatie ten behoeve van de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers op een afstand van ca. 1,3 km 
ten zuidoosten (ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr 46469). 

• Bij een booronderzoek op een afstand van ca. 1,6 km te zuiden van 
de onderzoekslocatie werd in 77 van de 87 boringen tot ca. 2,5 m 
–mv klei op veen aangetroffen. In de overige tien boringen bestond 

                                                           
22 Van den Ende et al, 2011. 
23 ARCHIS, geraadpleegd oktober 2014. 
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de bodemopbouw tot een diepte van 1,2 m –mv uit grof zand op 
veen (geul, oeverwal of crevasse). Archeologische indicatoren zijn 
niet gevonden. Enkel in de zuidoosthoek van de onderzoekslocatie 
was vervolgonderzoek nodig in de vorm van een archeologische 
begeleiding (ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr. 37170). 

• Op ca. 1,9 km ten oosten van de onderzoekslocatie bestaat de 
bodem tot 0,45-0,7 m –mv uit klei (baksteenpuin houdend) dat 
waarschijnlijk is opgebracht bij de ingebruikname van het terrein. 
Hieronder bestaat de bodem uit onveraard broekveen dat voor 
bewoning ongeschikt was (ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr. 52551). 

• Langs de IJsseldijk in Ouderkerk aan den IJssel op ca. 1,6 km ten 
noordoosten van de onderzoekslocatie zijn op een diepte van ca. 
90 cm –mv twee botfragmenten aangetroffen van een groot 
zoogdier. In de boringen bevonden zich geen andere archeologische 
indicatoren (ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr. 12447). 

Bouwhistorische 
gegevens:24 

Op de onderzoekslocatie zelf zijn geen rijksmonumenten aanwezig. Het 
meest dichtbij gelegen rijksmonument bevindt zich bij IJsseldijk 52 op 
ca. 150 m ten noorden van de onderzoekslocatie (monumentnr. 
516061). Het betreft het gemaal Reinier Blok dat werd gebouwd in 
1868 met eclectische details (wenkbrauwen). In 1878 kreeg het zijn 
huidige vorm met een uitbreiding aan de oostzijde en aan de 
achterkant. De ellipsvormige gemetselde maalkolk dateert uit 1891. De 
overgrote meerderheid van rijksmonumenten in Krimpen aan den IJssel 
ligt langs de IJsseldijk verder ten westen van de onderzoekslocatie. 

 
Historische gegevens 

Historische gegevens 
onderzoeksgebied: 25 

De oudst bekende vermelding van de Krimpenerwaard dateert uit 944 
(Lacke et Isla, de Lek en de IJssel). Later staat de streek bekend als 
Nederweert van Crympen en Crympenrewairt. Krimp betekent bocht in 
een rivier. In 944 schonk de latere Keizer Otto I de Grote van Duitsland 
het gebied tussen de IJssel en de Lek aan de kerken van St. Maarten 
(de Domkerk) en St. Salvator te Utrecht. 

Tussen 1000 en 1300 werd de Krimpenerwaard ontgonnen en als 
onderdeel van deze ruimtelijke ingrepen werd de Hollandse IJssel rond 
het midden van de 12e eeuw bedijkt. Langs de dijk ontstond 
lintbebouwing. Door het graven van afwateringssloten klonk het nu 
drogere veen in en kwam het gebied onder de waterstand van de 
rivieren te liggen. De onderzoekslocatie is gelegen in de polder 
Langeland, dat evenals de polder Kortland ten westen ervan, deel 
uitmaakte van het huidige Krimpen aan den IJssel. In 1805 werden de 
polders samengevoegd. 

In de Krimpenerwaard kwam in de volle middeleeuwen op bescheiden 
schaal landbouw voor. In de late middeleeuwen vond in het gebied 
hennepteelt plaats. Krimpen aan den IJssel werd een belangrijke 
productieplaats voor garen en touwen. Met de opkomst van ijzer 
verdween echter de hennepteelt grotendeels en werd het gebied vooral 
voor veeteelt gebruikt. 

                                                           
24 Monumentenregister, geraadpleegd november 2014, edugis.nl, geraadpleegd november 2014 en Stenvert 2004, 290-
291. 
25 Dasselaar en Otte 2003, 7; Van den Ende et al. 2011, 19-23; Stenvert et al. 2004, 290; Povée 200, Timmers 2013. 
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Nadat de Hollandse IJssel in 1285 was afgedamd, ontstonden langs 
beide oevers van de rivier steenplaatsen en –ovens. De klei die hiervoor 
gebruikt werd, was afkomstig uit de rivier. Het ebbeslijk werd 
opgebaggerd en tijdelijk opgeslagen op stroken uiterwaard (zellingen). 

De oudste vermelding van Krimpen aan den IJssel dateert uit 1277 
(Ambacht op de IJssel toen de splitsing met Krimpen aan de Lek tot 
stand kwam). Op een afstand van ca. 450 m ten zuidoosten van de 
onderzoekslocatie bevindt zich een begraafplaats die in gebruik was 
tussen 1829 en 1915. De Nederlands Hervormde Kerk aan de IJsseldijk 
te Krimpen aan den IJssel dateert uit 1865. 

 

Afb. 3: projectie van de onderzoekslocatie op de kadastrale 
kaart van 1811-1832. De kaart is noordgericht (bron: 
watwaswaar.nl, geraadpleegd november 2014). 

Afb. 4: projectie van de onderzoekslocatie op het 
Bonneblad editie 1922. De kaart is noordgericht (bron: 
watwaswaar.nl, geraadpleegd november 2014). 

 
Historische 
geografie:26 

Op kaarten uit de 17e eeuw is de omgeving van de onderzoekslocatie 
schematisch weergegeven. De dijk langs de IJssel wordt afgebeeld 
maar bebouwing niet. Wel worden noordwest-zuidoost georiënteerde 
boezems aangeduid. Op de kaart uit 1696 van Leupensius ligt de 
onderzoekslocatie mogelijk in een binnendijkse waterpartij. 

Op de kadastrale kaart 1811-1832 worden langs de IJsseldijk huizen 
weergegeven. Op de onderzoekslocatie staat geen bebouwing, wel zijn 
natte perceelgreppels (NW- georiënteerd) ingetekend (zie afb. 3). 

Op de Bonnebladen edities 1877-1922 staat langs de dijk en de 
zuidwestelijke grens van de onderzoekslocatie bebouwing. In het 
centrum van het oostelijke deel van de onderzoekslocatie wordt een 
rechthoekig terrein weergegeven, gemarkeerd door greppels met 
bomen erlangs (zie afb. 4). 

Op de Topografische kaart editie 1936 is de situatie langs de dijk gelijk 
aan die aan de voorgaande kaarten. Op de onderzoekslocatie staan 
twee grotere gebouwen weergegeven in plaats van langs de 

                                                           
26 Watwaswaar, geraapleegd november 2014. 
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zuidwestelijke grens. De rechthoekige omsluiting is verdwenen. Langs 
de perceelsgreppel die door het midden van de onderzoekslocatie loopt 
en het perceel ten westen van deze greppel staan bomen afgebeeld (zie 
afb. 5). 

 

Afb. 5: projectie van de onderzoekslocatie op de 
Topografische kaart van 1936. De kaart is noordgericht 
(bron:watwaswaar.nl, geraadpleegd november 2014). 

Afb. 6: projectie van de onderzoekslocatie op de 
Topografische kaart van 1958. De kaart is noordgericht 
(bron:watwaswaar.nl, geraadpleegd november 2014). 

 
Overige gegevens 

Actueel 
Hoogtebestand 
Nederland (AHN): 

Op het AHN is te zien dat de zone langs de IJssel in het algemeen 
hoger gelegen is dan het gebied erachter. De maaiveldhoogte in het 
noordelijke deel is 0,83 m –NAP, de maaiveldhoogte in het zuidelijke 
deel 1,32 m –NAP.27 

Huidig of recent 
gebruik: 

Op de Topografische kaart uit 1958 (zie afb.6) wordt langs de dijk en 
langs de zuidwestelijke grens van de onderzoekslocatie bebouwing 
weergegeven. Nieuw is dat nu verspreid op het oostelijke deel van de 
onderzoekslocatie bebouwing staat. Op de Topografische kaart uit 
1969 is een weg ingetekend. Deze loopt vanaf de dijk over de 
onderzoekslocatie met ten oosten hiervan gebouwtjes. Langs de 
perceelsgrenzen-/greppels aan de oostzijde staan bomen. Op de 
Topografische kaart uit 1981 is ten zuiden van de onderzoekslocatie 
de Boveneindselaan weergegeven. Ten oosten en ten westen van de 
onderzoekslocatie is een toename zichtbaar in bebouwing. De 
onderzoekslocatie zelf lijkt onbebouwd. Wel zijn de percelen 
aangepast. Langs de IJsseldijk zijn huizen ingetekend. Op de 
Topografische kaart edities 1989 en 1995 is de omgeving van de 
Boveneindselaan bebouwd (ook ten zuiden hiervan). Op de 
onderzoekslocatie is in de noordwestelijke hoek een nieuw gebouw 
zichtbaar.28 Het betreft de huidige kas/loods. Bijna het gehele 

                                                           
27 AHN, geraadpleegd november 2014. 
28 In Edugis staat aangegeven dat dit gebouw in gebruik is genomen in 1981, www.edugis.nl, geraadpleegd november 
2014. 
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oostelijke deel van de onderzoekslocatie is als tuinderij voorgesteld, 
waarschijnlijk de huidige situatie. Op de onderzoekslocatie is een 
dwarswatergang aangegeven tussen de al bestaande watergangen (in 
het midden en de noordoostelijke grens.29 

Op luchtfoto’s uit 2003 en 2007 is de loods in de noordwestelijke 
hoek zichtbaar. Het zuidelijke en oostelijke deel is onbebouwd. Wel is 
een pad/weg aanwezig. Het oostelijke deel lijkt in gebruik te zijn als 
tuin. De dwarswatergang, die nog wel zichtbaar was op de 
Topografische kaart editie 1995, is op de luchtfoto van Google-Earth 
niet meer te zien.30 

Het terrein is tot voor kort in gebruik geweest als tuincentrum en ligt 
nu braak. 

Milieukundig 
onderzoek:31 

Uit het milieukundig onderzoek blijkt dat op meerdere plaatsen binnen 
de onderzoekslocatie de achtergrondwaarde voor onder andere PAK, 
kwik en lood overschreden wordt: 

• in de bovengrond (0,0-0,5 m –mv) van monster M01 (B004 en 
006) wordt de achtergrondwaarde voor kwik, lood, molybdeen, 
zink, PAK en PCB (som 7) overschreden; 

• in de bovengrond (0,0-0,5 m –mv) van monster M02 ( B011, 012, 
015, 018, 019) wordt de achtergrondwaarde voor kwik, lood, zink 
en PAK overschreden; 

• in de bovengrond (0,0/0,1-0,2/0,6 m –mv) van monster M03 
(B003, 014, 016) bestaat een overschrijding van de 
achtergrondwaarde voor PAK en PCB (som 7); 

• in de ondergrond (0,4/0,5-0,7 m –mv) van monster M04 (B001 en 
003) bestaat een overschrijding van de achtergrondwaarde voor 
kwik, koper, lood, zink en PAK; 

• in de ondergrond (0,5/0,7-1,0/1,2 m –mv) van monster M05 
(B005, 006, 008, 009) bestaat een overschrijding van de 
achtergrondwaarde voor cadmium, molybdeen en PCB (som 7); 

• in monster 002-F (B002, 1,5-2,0 m –mv ) is er een overschrijding 
van de achtergrondwaarde voor cadmium, koper, lood, kwik, 
molybdeen, zink en PAK. 

Geconcludeerd wordt dat de onderzoekslocatie, milieuhygiënisch 
gezien, vooralsnog geschikt is voor de voorgenomen herinrichting. 
Opgemerkt wordt dat ter plaatse van het asbesthoudend materiaal de 
grond onderzocht dient te worden op het voorkomen van asbest. 

Ter onderbouwing van het bovenstaande wordt tevens geconcludeerd 
dat: 

• de bodem (grond en grondwater) maximaal licht verontreinigd is 
met de geanalyseerde parameters; 

• het puin op basis van indicatieve toetsing aan het Besluit 
Bodemkwaliteit voldoet aan de samenstellingswaarden en dat de 
grond derhalve mogelijk toepasbaar is als bouwstof. Daarnaast 
blijkt dat het puin asbesthoudend is (19 mg/kg d.s.). De 
interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. wordt echter niet 
overschreden; 

                                                                                                                                                                                      
29 www.watwaswaar.nl, geraadpleegd november 2014. 
30; Google Earth, geraadpleegd november 2014, opnamedata 1-10-2007; Luchtfoto Atlas Zuid-Holland, kaartblad 123, 
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, fotonr. 100-440, opnamedatum 29-05-2003. 
31 Den Duijn, 2014, 13-14. 
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• de aangetroffen plaatmaterialen PL02 en PL03 asbesthoudend zijn. 
Het aangetroffen plaatmateriaal PL01 is niet asbesthoudend. 

Aanbevolen wordt nader asbestbodemonderzoek uit te voeren ter 
plaatse van het aangetroffen asbesthoudende plaatmateriaal. 

Specifieke 
archeologische 
verwachting: 

Gelet op de geologische ondergrond (afzettingen van de Rotte en de 
Hollandse IJssel) was bewoning op de onderzoekslocatie mogelijk 
vanaf de late ijzertijd/Romeinse tijd maar voornamelijk vanaf de 
middeleeuwen. 

Omdat archeologische waarnemingen uit de ijzertijd tot en met de 
vroege middeleeuwen ontbreken (deze bevinden zich aan de overzijde 
van de IJssel op een afstand van minstens 1,2 km), geldt voor deze 
periode een lage archeologische verwachting. 

Ten zuiden van de IJssel zijn voornamelijk vondsten uit de late 
middeleeuwen gedaan, echter eveneens op grotere afstand (minimaal 
0,9 km). Op basis van historische gegevens kunnen vanaf deze tijd 
resten worden aangetroffen die te maken hebben met ontginningen. 
De kans hierop wordt als middelhoog ingeschaald. 

Eventuele grondsporen kunnen bestaan uit resten van houten en/of 
(deels) stenen boerderijen met bijgebouwen, alsmede afvalkuilen, 
water- en eventueel beerputten. Daarnaast kunnen mestlagen, 
ploegsporen, veekralen en off-site fenomenen zoals erfafscheidingen, 
akkers, verkavelingsgreppels en sloten worden verwacht. Ook kunnen 
ophooglagen of dijklagen worden gevonden. Archeologische sporen 
zullen zich in de afzettingen van de Formatie van Echteld bevinden 
(0,4/0,7-2,1 m –mv), of in de top van het Hollandveen Lp. (vanaf ca. 
2,1 m –mv). 

Het vondstenspectrum zal voornamelijk bestaan uit hetgeen voor een 
landelijke agrarische nederzetting gebruikelijk is: (fragmenten van) 
vaatwerk (handgevormd en gedraaid aardewerk), glas en metaal, 
(delen van) kledingaccessoires en sieraden van metaal en been 
(sieraden ook glas en evt. natuursteen), gereedschappen en overige 
gebruiksvoorwerpen van metaal, hout, been, aardewerk (bijv. 
spinklosjes, weefgewichten) en natuursteen (bijv. maalsteen). 
Daarnaast kan keramisch (baksteen, dakpannen) en evt. natuurstenen 
(leisteen, grind) bouwmateriaal worden aangetroffen. Naast 
nederzettingsafval kunnen resten worden gevonden die te maken 
hebben met kleinschalige ambachtelijke activiteiten. Ook kunnen 
houtskool, verbrande leem, verbrand en onverbrand bot, organische en 
ecologische resten (hout, verbrande en onverbrande pollen en zaden) 
en fosfaat worden verwacht. Vondsten kunnen vanaf het maaiveld 
aanwezig zijn. 

Op basis van de historische-geografische analyse geldt met name 
langs de dijk en voor het noordwestelijke deel van de 
onderzoekslocatie een hoge archeologische verwachting op sporen van 
bewoning en off-site fenomenen uit de Nieuwe tijd (bijvoorbeeld oud 
maaiveld, boomgaard/tuin, perceleringsgreppels). Op de kadastrale 
kaart uit 1811-1832 is op de locatie reeds bebouwing weergegeven. 

Het sporen- en vondstenspectrum uit de Nieuwe tijd verschilt niet 
wezenlijk van dat van de voorgaande periode. Er kunnen nu ook in het 
bijzonder resten van een voormalige hooischuur worden verwacht. 
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De kans op het aantreffen van vondsten van organisch materiaal en 
van paleo–ecologische resten is sterk afhankelijk van de 
bodemgesteldheid ter plaatse. Onverbrande vondsten van organisch 
materiaal en paleo–ecologische resten zullen over het algemeen 
slechts beneden de grondwaterspiegel kunnen worden aangetroffen. 
Vanwege de lage grondwaterstand is dat hier mogelijk vanaf ca. 0,9 m 
–mv. Verbrande vondsten van organisch materiaal en paleo-
ecologische resten kunnen daarnaast ook in grondsporen worden 
aangetroffen. Algemeen is kalkarme bodem ongunstig voor de 
conservering van organisch materiaal. 
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5 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 

 

Doel: Het doel van het inventariserende veldonderzoek is het aanvullen en 
toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel dat gebaseerd is 
op het bureauonderzoek. Dit gebeurt met behulp van waarnemingen in 
het veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende of 
verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Het 
bepalen van de aan– of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, 
de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit van de 
archeologische waarden staan hierbij voorop. Veel gebruikte 
onderzoeksmethoden zijn oppervlaktekartering, booronderzoek, 
geofysisch onderzoek en het graven van proefsleuven en proefputten. 
Het resultaat is een rapport met een waardering en een (selectie-) 
advies aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal een 
selectiebesluit) genomen kan worden. 

Onderzoeksopzet: Conform de KNA en de eisen van de bevoegde overheid is gekozen 
voor een inventariserend veldonderzoek door middel van een 
terreininspectie en een verkennend booronderzoek. Ter plaatse zal 
vooral gelet worden op mogelijk bewaard gebleven bodem- en 
bewoningslagen vanaf de late ijzertijd/Romeinse tijd maar voornamelijk 
vanaf de middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd en in welke conditie 
deze zich bevinden. Het inventariserend veldonderzoek zal zodanig 
uitgevoerd worden dat een archeologische beoordeling gegeven kan 
worden ten aanzien van het (toekomstige) gebruik van de locatie. 

Verantwoording 
gekozen 
onderzoeksmethode: 

Booronderzoek is, op geofysisch onderzoek na, de minst destructieve 
methode om de archeologische verwachting te toetsen. Met het 
booronderzoek is het relatief eenvoudig mogelijk om de bodemopbouw 
te bepalen, alsmede de mate van verstoring van de bodem. De 
verwachting is dat de archeologische indicatoren die volgens het 
bureauonderzoek aanwezig kunnen zijn, in de boringen herkend zullen 
worden. Aan de hand van de resultaten van de boringen kan de 
archeologische verwachting, indien noodzakelijk, worden bijgesteld. 

Oppervlaktekartering/ 
terreininspectie: 

Voorafgaand aan het uitvoeren van de boringen wordt een 
terreininspectie uitgevoerd. Tijdens een terreininspectie wordt vooral 
aandacht besteed aan geploegde akkers, molshopen, geschoonde 
slootkanten en andere bodemontsluitingen voor het doen van 
oppervlaktevondsten. Ook wordt gelet op hoogteverschillen, 
verkavelingspatronen en perceelsvormen die een aanwijzing kunnen zijn 
voor bewoning. Bij een oppervlaktekartering wordt het terrein visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van eventuele archeologische 
indicatoren, zoals aardewerk, metaal, (verbrande) leem, (verbrand) bot 
en houtskool. 

Verkennend 
booronderzoek: 

Boringen worden idealiter uitgevoerd volgens een regelmatig 
verspringend patroon. De onderlinge afstand tussen de boringen is 
afhankelijk van de situatie en de gewenste nauwkeurigheid. De 
boringen zijn ter plaatse van de geplande verstoringen geplaatst en 
dusdanig dat de algemene bodemopbouw van het perceel bepaald kon 
worden. 

De diepte van de boringen wordt in eerste instantie voorgegeven door 
de archeologische verwachting en de geplande verstoringen. Daarnaast 
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wordt de geologische verwachting getoetst. 

Van de boringen zijn beschrijvingen gemaakt en de opgeboorde grond is 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 
Daarnaast is gelet op de aanwezigheid van fosfaten (uitgespoelde en 
neergeslagen organische resten) en cultuurlagen (donkergekleurde 
bodemlagen, die vaak archeologische indicatoren bevatten). Op basis 
van de aldus verkregen gegevens kan een verspreidingskaart van de 
archeologische waarden in een gebied gemaakt worden. Bij ieder 
bodemonderzoek wordt gestreefd naar een optimale representativiteit. 
Het onderzoek is echter gebaseerd op het verrichten van een beperkt 
aantal boringen tot een beperkte diepte. Daardoor blijft het mogelijk dat 
lokaal archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn, die tijdens 
het onderzoek niet naar voren komen. Bovendien laten bepaalde 
archeologische resten, zoals vuursteenvindplaatsen, grafvelden, water- 
en/of beerputten, verkavelingspatronen of andere bijzondere 
toevalsvondsten, zich met behulp van grondboringen lastig ontdekken. 

Positie boorpunten: Er zijn vier boringen gezet in de zone waar volgens de gemeentelijke 
beleidskaart een hoge verwachting geldt (zie bijlage 3). Boring 001 is 
één keer gestuit op puinverharding op 0,7 m –mv, waarop de boring is 
verplaatst. Boring 004 is twee keer gestuit op puin (baksteen), de 
derde poging kon wel doorgezet worden. 

Boormateriaal: Vanwege de aanwezige puinlaag in alle boringen tot een diepte van 
0,3/0,65 m –mv is gebruik gemaakt van de volgende boormaterialen; 
7 cm Edelmanboor, 7 cm riversideboor, wokkelboor, stootijzer en 
pikhouweel. Onder de puinlaag tot een diep[te van 1 m –mv is gebruik 
gemaakt van de Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Voor het 
traject dieper dan 1,0 m –mv is gebruik gemaakt van de guts met een 
diameter van 3 cm. 

Minimale boordiepte: De minimale boordiepte bedroeg ca. 2 m –mv (boringen 002 en 003). 

Maximale boordiepte: De maximale boordiepte bedroeg ca. 4 m –mv (boring 001). 

x-,/y-coördinaten 
boringen gemeten 
met: 

De boorpunten zijn op basis van het boorplan uitgezet middels een 
meetwiel (afwijkingsmarge ca. 0,5 m). 

z-coördinaten gemeten 
met: 

De hoogte is middels het AHN bepaald (nauwkeurigheid 6-10 cm). 

Boorbeschrijving: Conform NEN 5104 (bijlage 4). 

Monsters: Er zijn vier monsters genomen van mogelijk archeologisch interessante 
lagen. Deze monsters zijn gezeefd over een zeef met een maaswijdte 
2 mm om eventuele kleine indicatoren op te sporen (zie tabel 1). 

 
Resultaten 

Resultaten 
terreininspectie: 

Tijdens de terreininspectie bleek dat in het noordwestelijke deel van de 
onderzoekslocatie de kas nog aanwezig was. Het noordoostelijke deel 
was overwoekerd met braamstuiken, waardoor boring 001 verplaatst 
moest worden. Belendend aan de kas loopt een verharde oprijlaan met 
ten oosten daarvan een sloot. Het gehele terrein was begroeid met 
bomen, struiken en overwoekerd met gras. De vondstzichtbaarheid was 
zeer slecht. Oppervlaktevondsten zijn derhalve niet gedaan. Er zijn ook 
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geen aanwijzingen aangetroffen in het landschap/omgeving die duiden 
op de aanwezigheid van oude structuren (ophogingen, depressies 
enzovoort). 

Resultaten 
booronderzoek: 

De bodemopbouw op de onderzoekslocatie kan in het algemeen als 
volgt worden omschreven: 

0,0-0,3/0,6 m –mv verharding/ophoog, deels volledig 
baksteen 

0,3/0,6-0,65/1,05 m –mv klei, matig siltig, matig tot sterk 
baksteenhoudend, puinhoudend, humeus, 
donkergrijs, scherpe overgang (ophoog?) 

0,65/1,05-1,55/1,6 m –mv klei, zwak siltig, zwak roest en 
plantenhoudend, lichtgrijs, geleidelijke tot 
scherpe overgang (Fm. van Echteld) 

1,55/1,6-1,15/1,9 m –mv venige klei, geleidelijke overgangen, 
bruingrijs (Hollandveen Lp.) 

1,15/1,9-4,0 m –mv veen, roodbruin (Hollandveen Lp.) 

Bijzonderheden 

• De overgang van de lichtgrijze kleilaag naar het Hollandveen Lp. in 
boring 003 is scherp, terwijl deze overgang in de boringen 001 en 
002 geleidelijk van aard is. 

• In boring 004 is van 1,15-2,3 m –mv een grijszwarte, matig 
zandige, matig puinhoudende matig humeuze kleilaag aangetroffen. 
Dit lijkt op een slootvulling. De overgang naar het onderliggende 
Hollandveen Lp. is scherp. 

• In de boringen 003 en 004 is onder de bouwvoor een ca. 0,6 m –
mv dikke baksteenlaag aangetroffen. Hieronder tot 1,05-1,15 m –
mv bevond zich een pakket donkergrijze humeuze klei die in boring 
003 niet puinhoudend is en in boring 004 matig baksteenhoudend 
is. Deze baksteenhoudende laag is ook in boring 002 gezien op een 
diepte van 0,3-0,85 m –mv. 

 

Tabel 1: monsterlijst. 
monster boring diepte in m –mv bodemlaag (archeologische) indicatoren datering 

001 001 1,55-1,9  Hout, grind (1x, erin gevallen?)  
002 002 0,3-0,65 oud oppervlak? Baksteen (veel, geel en oranje), 

steenkoolslak, fragment wit 
geglazuurde tegel, cement/mortel 

18e- 19e/20e 
eeuw 

003 004 0,6-1,15 oud oppervlak? Baksteen (oranje en geel), 
steenkoolslak, grind, mortel 

18e-19e eeuw 

004 004 1,15-2,3 sloot? Steenkoolslak, baksteen (geel), 
grind 

18e-19e eeuw 

 

Evaluatie en 
interpretatie van de 
boringen: 

De bodemopbouw op de onderzoekslocatie komt overeen met de 
verwachting. Er werden vanaf een diepte van 0,6 m –mv natuurlijke 
kleilagen behorende tot de Fm. van Echteld (oeverafzettingen) 
aangeboord. Hieronder werd in de boringen 001, 003 en 004 
Hollandveen (Fm. van Nieuwkoop) aangetroffen. 

In de boringen 001, 003 en 004 bevond zich op een diepte van resp. 
1,9, 1,15 en 2,3 m –mv veen. Het aangetroffen Hollandveen Lp. is niet 
veraard en bodemvorming heeft niet plaatsgevonden. In boring 001 
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werden in het veen enkele kleibandjes aangetroffen. Dit duidt erop dat 
het veen enkele malen is overstroomd. In deze boring is de overgang 
naar het bovenliggende pakket geleidelijk van aard. Dit duidt op een 
natuurlijke overgang. In de boringen 003 en 004 is de overgang naar 
het bovenliggende pakket scherp van aard. In boring 003 kan het een 
natuurlijke, erosieve overgang betreffen, maar ook antropogeen van 
aard zijn. In boring 004 lijkt de overgang door een ingraving (sloot) 
verstoord te zijn. 

Bovenop het Hollandveen bevindt zich (in de boringen 001-003) van 
0,65/0,65 en 1,05 m –mv een lichtgrijs, matig humeus, matig siltig 
kleipakket behorende tot de Formatie van Echteld. Het betreffen 
komafzettingen van een rivier (de Hollandsche IJssel). In de boringen 
001 en 002 is dit pakket veniger van aard naar de top van het 
Hollandveen (in boring 002 is het Hollandveen tot 2 m –mv niet 
aangeboord, in boring 001 wel). Deze overgang naar het Hollandveen is 
geleidelijk wat duidt op een natuurlijke sedimentatie. In boring 003 is 
dit kleipakket maar 10 cm dik met een scherpe overgang naar het 
onderliggende Hollandveenpakket. Een scherpe overgang kan zowel 
ontstaan zijn door menselijk handelen (afgraven/ opbrengen van grond) 
als door natuurlijke processen (erosie van het veen door een 
overstroming). De textuur van dit kleipakket is gelijk aan die van het 
kleipakket in de boringen 001 en 002 waar een natuurlijke 
bodemopbouw werd aangetroffen (geleidelijke overgangen). 
Waarschijnlijk is de overgang in boring 003 ook natuurlijk van aard. In 
de boringen 002 en 003 bevindt zich van 0,3/0,6-0,85/1,05 m –mv op 
de natuurlijke lichtgrijze komklei een pakket baksteen- en 
puinhoudende, humeuze, donkergrijze klei. Dit pakket werd ook 
aangetroffen in boring 004 op een diepte van 0,6-1,15 m –mv. 
Bovenop een vermoedelijke slootvulling. Op ongeveer deze locatie loopt 
op de kaart van 1811-1832 een perceelgrens/-sloot (zie afb.3). Dit 
donkergrijze kleipakket heeft een scherpe overgang naar de 
onderliggende laag. Deze laag wordt geïnterpreteerd als oud 
maaiveld/ophooglaag. In de boringen 002 en 004 is in deze laag 
baksteen en ander puin aangetroffen. In de monsters die van deze laag 
zijn genomen, werden fragmenten baksteen (oranje en geel), 
steenkoolslak, een fragmentje van een wit geglazuurde tegel, (cement-) 
mortel en grind aangetroffen (tabel1). De datering hiervan is 18e-19e 
eeuw. Dit is mogelijk een oude akkerlaag. Het baksteenpuin kan 
opgebracht zijn of afkomstig zijn van bebouwing in de omgeving 
(uitbraaksporen). In de boringen 003 en 004 werd op deze donkergrijze 
laag een ca. 35 tot 50 cm dik pakket baksteen aangetroffen. De 
baksteen was oranjegeel, en rood, oranje van kleur. Daar doorheen 
vermengd werd cement aangetroffen. Rond boring 003 en 004 is een 
groter oppervlak waar de boringen zijn gestuit. Onduidelijk is of het een 
opgebracht puinpakket betreft voor verharding en versteviging van de 
ondergrond of dat dit puin afkomstig is van bebouwing. Op oude 
kaarten, vanaf de late 19e eeuw staan hier gebouwtjes aangegeven. Op 
de locatie van boring 004 is volgens de geraadpleegde kaarten geen 
bebouwing aanwezig geweest. Vanaf 0,0-0,1/0,65 m –mv bestaat de 
bodem uit verharding en bouwvoor. 

In boring 004 werd op een diepte van 1,15-2,3 m –mv een pakket 
grijszwarte, matig zandige, puinhoudende, slappe klei aangetroffen. De 
overgang naar het onderliggende veenpakket is scherp. Deze 
vermoedelijke slootvulling is ingegraven in het veen. Bovenop de 
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slootvulling bevindt zich een donkergrijze, baksteenhoudende humeuze 
kleilaag (0,6-1,15 m –mv). Dit wordt geïnterpreteerd als oud 
maaiveld/ophooglaag. De sloot is hiermee wel ouder dan deze laag. In 
het monster werden steenkoolslak, fragmenten gele baksteen 
(ijsselsteen) en grind aangetroffen. Ook hiervan is de datering 18e-19e 
eeuw. 

In de boringen zijn geen aanwijzingen voor bewoning vóór de 17e-18e 
eeuw gevonden. De landschappelijke omstandigheden waren daarvoor 
te nat. De archeologische verwachting op resten uit de late ijzertijd tot 
en met de late middeleeuwen kan daarom als laag worden ingeschaald. 
De verwachting op bewoningssporen en off-site fenomenen vanaf de 
Nieuwe tijd B blijft gehandhaafd. 
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6 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld. Deze worden 
hieronder puntsgewijs beantwoord: 

1 Worden archeologische resten in het plangebied verwacht c.q. is op de onderzoekslocatie 
nog een bodemarchief aanwezig? Zo ja, wat is de verwachting voor de onderzoekslocatie 
wat betreft aard, datering, omvang en ligging van de archeologische resten? 

Gelet op de geologische ondergrond (afzettingen van de Rotte en de Hollandse IJssel) was 
bewoning op de onderzoekslocatie mogelijk vanaf late ijzertijd/Romeinse tijd maar voornamelijk 
vanaf de middeleeuwen. 

Omdat archeologische waarnemingen uit de ijzertijd tot en met de vroege middeleeuwen 
ontbreken (deze bevinden zich aan de overzijde van de IJssel op een afstand van minstens 
1,2 km), geldt voor deze periode een lage archeologische verwachting. 

Ten zuiden van de IJssel zijn voornamelijk vondsten uit de late middeleeuwen gedaan, echter 
eveneens op grotere afstand (minimaal 0,9 km). Op basis van historische gegevens kunnen 
vanaf deze tijd resten worden aangetroffen die te maken hebben met ontginningen. De kans 
hierop wordt als middelhoog ingeschaald. 

Op basis van de historische-geografische analyse geldt met name langs de dijk en voor het 
noordwestelijke deel van de onderzoekslocatie een hoge archeologische verwachting op sporen 
van bewoning en off-site fenomenen uit de Nieuwe tijd (bijvoorbeeld oud maaiveld, boomgaard/ 
tuin, perceleringsgreppels). Op de kadastrale kaart uit 1811-1832 is op de locatie reeds 
bebouwing weergegeven. 

Archeologische sporen zullen zich in de afzettingen van de Formatie van Echteld bevinden 
(0,4/0,7-2,1 m –mv), of in de top van het Hollandveen Lp. (vanaf ca. 2,1 m –mv). 

2 Verschilt de in het veld aangetroffen bodemopbouw van de onderzoekslocatie met de 
volgens het bureauonderzoek te verwachten bodemopbouw? Zo ja, in welke mate? 

De aangetroffen bodemopbouw komt overeen met de verwachte bodemopbouw. Er werden 
zowel afzettingen behorende tot de Formatie van Echteld als veen aangetroffen. 

3 Wat is de mate van verstoring van de bodemopbouw op de onderzoekslocatie? 

De natuurlijke bodem lijkt intact tot een diepte van 0,65-2,3 m –mv. Hierboven bevindt zich in 
de boringen 002, 003 en 004 een pakket verstoorde grond (ophooglaag of oud maaiveld) met 
daar bovenop een sterk tot volledig puin- en baksteenhoudende laag. In boring 004 is de bodem 
tot 2,3 m –mv verstoord door een sloot met daarboven het eerder genoemde oude maaiveld/ 
ophoogpakket en de baksteenlaag. In boring 001 is wel het puin-/baksteenhoudende pakket 
aangetroffen maar niet het oude maaiveld. 

4 Zijn er aanwijzingen voor (intacte) archeologische vindplaatsen? 

De top van de natuurlijke komafzettingen lijkt niet meer intact te zijn. De top van het 
Hollandveen is niet veraard en deels afgetopt. Er werd geen bodemvorming waargenomen. 
Evenmin werden archeologische indicatoren aangetroffen. 

De enige aanwijzing voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten wordt gevormd 
door het aantreffen van een ophogingspakket/oud maaiveld (B002, 003 en 004) en een oude 
slootvulling. Deze dateren waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd (1811-1832). Ook werd in de 
boringen 003 en 004 een pakket baksteen aangetroffen. Dit kan een verhardingslaag zijn of de 
puinresten van laat 19e eeuwse bebouwing op de locatie zelf. 
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5 Dient de archeologische verwachting te worden aangepast? 

De lage archeologische verwachting op sporen en vondsten uit de periode ijzertijd-vroege 
middeleeuwen blijft gehandhaafd. De middelhoge archeologische verwachting op resten uit de 
late middeleeuwen kan naar beneden, naar laag worden bijgesteld. De hoge verwachting op 
bewoningssporen en off-site fenomenen (oud maaiveld, perceelsgreppels) uit de Nieuwe tijd 
(vanaf de 18e eeuw) is bevestigd. 

6 In welke mate worden eventueel aanwezige archeologische resten als gevolg van de 
voorgenomen plannen bedreigd? 

Er zijn voor de onderzoekslocatie nog geen bouwplannen aanwezig. Ter plaatse van boring 001 
is de bodem tot 0,65 m –mv verstoord Hieronder is de natuurlijke ondergrond aangetroffen. 
Hierin werden geen bodemvorming of andere archeologische indicatoren aangetroffen. In de 
boringen 002-004 bevond zich vanaf een diepte van ca 0,6 m –mv een ophooglaag/oud 
maaiveld uit de Nieuwe tijd (tot een diepte van 0,85-1,15 m –mv). In boring 004 werd onder 
dit oude maaiveld een slootvulling aangetroffen uit eveneens de Nieuwe tijd (maar eventueel 
ook ouder). Het baksteenpakket dat werd aangetroffen in de boringen 003 en 004 kan zijn 
opgebracht of afkomstig zijn van lokale bebouwing uit de 19e eeuw. 

7 Hoe kan een verstoring als gevolg van de geplande activiteiten door planaanpassing tot een 
minimum worden beperkt? 

n.v.t. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Conclusies: Naar aanleiding van het voornemen van de opdrachtgever om op de 
onderzoekslocatie aan de Boveneindseweg naast 23 nieuwbouw te 
plegen, is door ArcheoMedia BV een bureauonderzoek met 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. 

De resultaten van het bureauonderzoek en het inventariserende 
veldonderzoek geven aan dat tot een diepte van ca. 0,65-2,3 m –mv 
een hoge archeologische verwachting geldt op bewoningssporen en 
sporen van landgebruik vanaf de Nieuwe tijd B. 

Aanbevelingen: Op basis van dit onderzoek wordt een archeologisch vervolgonderzoek 
op de onderhavige onderzoekslocatie noodzakelijk geacht. 

Aangezien de archeologische resten uit de Nieuwe tijd vanaf het 
maaiveld tot ca. 0,65-2,3 m –mv worden verwacht, zal het moeilijk zijn 
de bouwplannen dusdanig op te stellen dat deze archeologisch 
interessante lagen ontzien zullen worden. Een karterend booronderzoek 
zal niet meer zekerheid kunnen geven over de aan- of afwezigheid van 
archeologische (intacte) resten uit de Nieuwe tijd dan het verkennende 
onderzoek heeft gedaan. 

Daarom wordt geadviseerd de archeologische verwachting ter plaatse 
van de geplande nieuwbouw te toetsen middels een 
proefsleuvenonderzoek. (Op dit moment zijn de bouwplannen echter 
nog niet bekend/opgesteld). 

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek dient een Programma van 
Eisen te worden opgesteld dat getoetst en goedgekeurd dient te 
worden door de bevoegde overheid. 

Booronderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal 
boringen tot een beperkte diepte. Daardoor blijft het mogelijk dat lokaal 
archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn, die tijdens het 
onderzoek niet naar voren komen. Bovendien laten bepaalde 
archeologische resten, zoals vuursteenvindplaatsen, grafvelden, water- 
en/of beerputten, verkavelingspatronen of andere bijzondere 
toevalsvondsten, zich met behulp van grondboringen lastig ontdekken. 
Daarom is de kans aanwezig dat (vondstarme) archeologische sporen 
en vondsten in de bodem aanwezig zijn en dat deze in de 
uitvoeringsfase van toekomstige bodemingrepen aan het licht komen. 
Voor dergelijke vondsten bestaat een wettelijke meldingsplicht ex 
artikel 53 van de Monumentenwet 1988 en de Wet op de 
archeologische monumentenzorg. Bij graafwerkzaamheden dient men 
dan ook attent te zijn op eventuele vondsten. De opdrachtgever 
verplicht de aannemer(s) om attent te zijn op eventuele vondsten en/of 
sporen tijdens de werkzaamheden en verplicht hen archeologische 
vondsten onverwijld te melden bij de bevoegde overheid. 
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 

 

AMK Archeologische MonumentenKaart. Een kaart waarop vastgestelde 
archeologische monumenten zijn vermeld. 

Archeologische Indicatief archeologisch materiaal, zoals houtskool, verbrande leem,  
indicator/indicatie aardewerk en bot, dat bij (boor)onderzoek een aanwijzing kan zijn voor  

de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische 
vindplaats (definitie KNA). 

ARCHIS Archeologisch InformatieSysteem. Een archeologische database van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarin alle onderzoeks– en 
vondstmeldingen in Nederland geregistreerd staan. 

Bevoegde overheid De overheid, die het selectiebesluit neemt, het Programma van Eisen laat 
opstellen en goedkeuring verleent aan een eventueel ontwerp (definitie KNA). 

CHS Cultuurhistorisch HoofdStructuur. Een verzameling van overzichtskaarten van 
archeologische, geologische, historische en landschappelijke waarden voor 
verscheidene regio’s in Nederland. 

Complex Een uit meerdere met elkaar in ruimte, tijd en functioneel opzicht samenhangende 
structuren en/of individuele sporen (definitie KNA). 

Cultuurlaag Een licht tot sterk humeuze oude bewoningslaag of afvallaag, ontstaan door 
menselijke activiteit, met archeologische indicatoren. 

CCvD Archeologie Centraal College van Deskundigen Archeologie. 

DGPS Differential Global Positioning System. Meetapparatuur die via satellieten de 
exacte coördinaten van een locatie inmeet. 

Ex situ buiten de context van de vindplaats. 

(Grond)spoor een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel ontstaan door menselijke 
activiteit (bijvoorbeeld een paalkuil, lijksilhouet of muur) of natuurlijke oorsprong 
(bijvoorbeeld een boomval). Binnen een spoor kunnen verschillende, duidelijk te 
onderscheiden eenheden voorkomen (definitie KNA). 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. Een op geologische structuren 
gebaseerde kaart van archeologische waarden. 

In situ ter plekke of binnen de context van de vindplaats. 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. 

m -mv meter onder het maaiveld. 

m -NAP meter onder Normaal Amsterdams Peil (: officieel peilmerk). 

PvE Programma van Eisen, goedgekeurd door de bevoegde overheid en de basis van 
archeologisch onderzoek. Het geeft de probleemstelling en de doelen van de te 
verrichten werkzaamheden van de vindplaats aan en formuleert de daaruit af te 
leiden eisen aan het uit te voeren werk. 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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OVERZICHT VAN GEOLOGISCHE EN ARCHEOLOGISCHE PERIODEN 
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Bron: Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland  
(Rijks Geologische Dienst, Haarlem 1997) 

 
Bron: De Mulder et al. 2003: De ondergrond van 
Nederland (NITG/ TNO). 
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BIJLAGE 1 

ARCHISkaart 

(bron: ARCHIS, 2014) 
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BIJLAGE 2 

Beleidskaart 

 

 



Bijlage 3: Projectie van de onderzoekslocatie op de gemeentelijke beleidskaart (1:10.000)
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BIJLAGE 3 

Boorpuntenkaart 
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BIJLAGE 4 

Boorstaten 



Projectcode: A14-138-IProjectnaam: BOVENEINDSEWEG 23

Lokatienaam: krimpen ad ijssel

Bijlage: Boorstaten

Pagina 1 / 2

Boring: 001
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Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, beige
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Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, matig repachoudend, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, grijs, ovg sch65

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen planten, lichtgrijs, ovg gel

155

Klei, matig siltig, sterk humeus, sterk 
veenhoudend, bruinrood, ovg 
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Veen, mineraalarm, zwak 
houthoudend, bruinrood, af en toe 
kleilaagje
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Boring: 002
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Klei, matig siltig, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, sporen baksteen, grijs, 
ovg sch

85

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
sporen planten, lichtgrijs, ovg gel
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Klei, matig siltig, zwak veenhoudend, 
sporen planten, grijsbruin, ovg gel
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Klei, matig siltig, matig veenhoudend, 
bruingrijs
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Klei, matig siltig, matig humeus, matig 
baksteenhoudend, donkergrijs, 
ba=ge/monster

115

Klei, matig zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, grijszwart, 
sloot/ovg sch/monster

230

Veen, mineraalarm, zwak 
houthoudend, bruinrood

300
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Bijlage 8  Beoordeling archeologie Omgevingsdienst 
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Besluitdatum 

Verzenddatum 29-01-2015 

Ons kenmerk 2015011197 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Geachte heer Dijk, 

Op 19 januari hebben wij van u het verzoek gekregen om de rapportage van een archeologisch 
onderzoek te beoordelen (bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen). Het 
onderzoek heeft plaatsgevonden in het plangebied Boveneindselaan - naast nr. 23 en is uitgevoerd 
door adviesbureau Archeomedia (rapport A14-128-1, datum: november 2014). 

Het plangebied heeft een omvang van circa 0,6 ha en hier worden woningen ontwikkeld. De exacte 
invulling van het plangebied is nog niet bekend. Het plangebied valt in een zone met een hoge 
archeologische verwachting en de voorgenomen ontwikkelingen kunnen eventueel aanwezige 
archeologische waarden verstoren. Daarom is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

Voor de beoordeling van het rapport gaan we eerst in op de resultaten van het onderzoek en geven 
vervolgens aan of we het eens zijn met de conclusies en aanbevelingen van adviesbureau 
Archeomedia. 

Resultaten onderzoek 
In het bureauonderzoek wordt een gespecificeerde verwachting gegeven. Er geldt een lage 
verwachting op het voorkomen van archeologische resten uit de periode late prehistorie-Romeinse 
tijd. Uit het onderzoek blijkt dat eventueel aanwezige resten zich op enkele decimeters onder het 
maaiveld bevinden. Er geldt een hoge verwachting op archeologische resten en sporen die teruggaan 
tot de eerste ontginning van het gebied in de Middeleeuwen. Ter hoogte van de IJsseldijk en in de 
noordelijke helft van het plangebied worden niet alleen sporen van bewoning maar ook structuren 
(perceleringsgreppels, hooimijten) en sporen van oud landgebruik (boomgaard/tuin) verwacht. Op de 
kadastrale kaart uit 1811-1832 wordt binnen het plangebied al bebouwing weergegeven (waarschijnlijk 
kleine schuurtjes). 
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Tijdens het onderzoek zijn vier boringen gezet tot maximaal 4 m onder het maaiveld. Vanaf het 
maaiveld werd een dunne verrommelde laag (ophogingslaag?) op een pakket natuurlijke klei op veen 
aangetroffen. In de top van de natuurlijke klei (circa 0,6 m onder het maaiveld) zijn veel tot zeer veel 
fragmenten baksteen, steenkoolslak, stukjes mortel/cement en een stukje geglazuurde tegel 
waargenomen. Alle vondsten zijn gedateerd in de periode 18 e -19 e eeuw. Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden voor sporen van bewoning van vóór de 18 e eeuw. 

De top van de natuurlijke klei is geïnterpreteerd als het oude oppervlak/maaiveld uit de 18 e of 19 e 

eeuw. De hoeveelheid aangetroffen fragmenten baksteen kunnen samenhangen met de kleine 
schuurtjes die staan afgebeeld op de kadastrale kaart uit 1811-1832. Het is niet uitgesloten dat het 
baksteen geen relatie heeft met de schuurtjes maar (later) is opgebracht. 

Het adviesbureau concludeert dat het onderzoek heeft bevestigd dat binnen het plangebied nog 
sporen voor kunnen komen die te maken hebben met het gebruik van het land in de 18 e en 19 e eeuw 
(percelering, schuurtjes, landgebruik). Om de aard van de sporen na te gaan wordt een 
vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van een proefsleufonderzoek. 

Beoordeling rapportage 
We hebben inhoudelijk geen op- of aanmerkingen op het uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek heeft 
een gespecificeerde archeologische verwachting opgeleverd, die in het veld getoetst is. Het rapport is 
rijkelijk voorzien van de geraadpleegde kaarten, zodat de gegeven conclusies makkelijk te volgen zijn. 

Het advies voor vervolgonderzoek van Archeomedia valt geheel binnen de te doorlopen procedures 
van de Nederlandse Kwaliteitsnorm voor Archeologie. We zijn het echter niet eens met het gegeven 
advies. Het veldonderzoek bevestigd de verwachting uit het bureauonderzoek: er kunnen sporen 
verwacht worden die te maken hebben met het gebruik van het perceel in de 18 e -19 e eeuw. We 
vragen ons af wat de meerwaarde van een vervolgonderzoek is. 

We weten op basis van historische kaarten (en waarschijnlijk ook geschreven bronnen) hoe het land 
werd gebruikt en welke gebouwen er (waarschijnlijk) gestaan hebben. Een gedetailleerd onderzoek 
naar de mogelijke fundamenten van kleine schuurtjes is op zich interessant, maar zal waarschijnlijk 
niet wezenlijk bijdragen aan de kennisvermeerdering van het historische Krimpen aan den IJssel. 
Wanneer er wel aanwijzingen voor bijvoorbeeld oudere bewoningsporen zouden zijn geweest, dan 
zou een vervolgonderzoek meer informatie opleveren en zou er eventueel sprake kunnen zijn van een 
historische continuïteit en/of een ensemblewaarde. Volgens ons weegt nu de kenniswinst niet op 
tegen de kosten van een proefsleufonderzoek. Het is daarom niet noodzakelijk een vervolgonderzoek 
uit te voeren. 

Advies 
We adviseren u om voor het plangebied geen verplicht vervolgonderzoek uit te laten voeren. 

Indien de gemeente dit advies overneemt, willen we de aanvrager verzoeken om bijvoorbeeld 
amateurarcheologen of leden van een historische vereniging de graafwerkzaamheden voor de bouw 
te laten begeleiden. Er kan dan nagegaan worden wat de aard van de aangetroffen baksteenresten is. 
Tevens kunnen eventuele onverwachte vondsten gedocumenteerd worden. Voor dergelijke vondsten 
geldt overigens een meldingsplicht voor de uitvoerder van de graafwerkzaamheden (conform artikel 
53 en 54 van de Monumentenwet). 
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Nadere informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Thanos, telefoonnummer: 088 -
5450363, emailadres: cthanos@odmh.nl. 

Omgevingsdienst Midden-Holland, 
Teamleider Bodem en Archeologie 

Ing. G.P.A. Baks 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
Het uitwerkingsplan De Wilgen met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPLGDeWilgen-on01 van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 

1.2  uitwerkingsplan 
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 
 

1.3  bestemmingsplan 'Langeland' 
De geometrisch bepaalde planobjecten met identificatiecode NL.IMRO.0542.BPLangeland-VA01 van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. 
 

1.4  aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsactiviteit 
een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet publieksaantrekkend zijn en 
die op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende al dan niet aangebouwde bijgebouwen 
wordt uitgeoefend, waarbij detailhandel en horeca is uitgesloten, waarbij de woning in overwegende 
mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijk uitstraling heeft die in 
overeenstemming is met de woonfunctie. Beroepen die hieronder vallen zijn onder meer: beroepen op 
administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, lichaamsverzorgend, kunstzinnig, ontwerptechnisch of 
hiermee gelijk te stellen gebied, zoals een (tand)arts, notaris, advocaat, makelaar, fysiotherapeut, 
verzekeringsagent, pedicure, schoonheidsspecialist, kapper, architect, accountant, geestelijk verzorger, 
dierenarts. 
 

1.5  aanbouw 
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 
verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
 

1.6  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. 
 

1.7  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 
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1.8  antenne-installatie 
installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of meer 
techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie. 
 

1.9  bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
 

1.10  bed & breakfast voorziening 
Een bed & breakfast voorziening is een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, kortdurende, 
toeristische verblijfsvoorziening, voor uitsluitend logies en ontbijt. De voorziening maakt deel uit van het 
hoofdgebouw of is gevestigd in één van de bijgebouwen op hetzelfde perceel en wordt gerund door de 
eigenaar/bewoner van het betreffende perceel. Onder een bed & breakfast voorziening wordt niet 
verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden 
werkzaamheden en/of arbeid. 
 

1.11  bestaande situatie (bebouwing en gebruik) 
bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan, dan wel zoals 
die mag worden gebouwd krachtens een vóór dat tijdstip aangevraagde vergunning; 
het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan rechtskracht heeft 
verkregen. 
 

1.12  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 

1.13  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 

1.14  bijgebouw 
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
 

1.15  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. 
 

1.16  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
 

1.17  bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren (of horizontale balklagen) is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw, dakopbouw en/of zolder. 
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1.18  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 
 

1.19  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel. 
 

1.20  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
 

1.21  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. 
 

1.22  dak 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw. 
 

1.23  detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 
 

1.24  dwarskap 
een kap loodrecht op de voorgevel (naar de straat gekeerde gevel). 
 

1.25  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
 

1.26  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. 
 

1.27  mantelzorg 
het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband in de vorm van inwoning en/of afhankelijke 
woonruimte; als afhankelijke woonruimte wordt aangemerkt een bijbehorend bouwwerk, dat qua 
ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de huishouding uit een 
oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. 
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1.28  peil 
 a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de 

weg, indien deze weg een dijk betreft: de hoogte van de kruin van de dijk;  
 b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van 
het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan 
noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven. 

 

1.29  prostitutie 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 
 

1.30  uitbouw 
een aangebouwd gebouw dat in functioneel opzicht een onlosmakelijk onderdeel van het hoofdgebouw 
vormt. 
 

1.31  vloeroppervlakte 
de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en aan- en bijgebouwen op de begane grond. 
 

1.32  voorgevel 
de (evenwijdig) aan een weg gelegen en naar de weg toe gekeerde gevel van een hoofdgebouw. 
 

1.33  voorgevelrooilijn 
een lijn die zoveel mogelijk aansluit op de ligging van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen 
en een zo gelijkmatig beloop overeenkomstig de richting van de weg heeft. 
 

1.34  webwinkel aan huis 
internetwinkel vanuit huis. 
 

1.35  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. 
 
 



  57  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   054200.20161067 
  

Artikel 2  Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 

2.1  de afstand tot de bouwperceelgrens 
tussen de grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel voorkomend gebouw waar die 
afstand het kortst is. 
 

2.2  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen. 
 

2.3  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. 
 

2.4  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. 
 

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 lengte, breedte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren);  
 

2.7  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. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen;  
b. park;  
c. verkeers- en parkeervoorzieningen;  
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
e. fiets- en/of voetpaden;  
f. speelvoorzieningen;  
g. nutsvoorzieningen. 
 

3.2  Bouwregels 
3.2.1  Gebouwen 
Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer dan 15 m2 bedragen;  
b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen.  
 
3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een hoogte van: 

1. maximaal 7 m voor palen en masten; 
2. maximaal 5 m voor speelvoorzieningen; 
3. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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Artikel 4  Verkeer 
 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen, straten en paden;  
b. fiets- en voetpaden;  
c. verkeersregelinstallaties met toebehorende bouwwerken;  
d. nutsvoorzieningen;  
e. groenvoorzieningen, bermen en watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. parkeervoorzieningen. 
 

4.2  Bouwregels 
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een hoogte van: 

1. maximaal 8 m voor vlaggenmasten; 
2. maximaal 12 m voor lichtmasten;  
3. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de verkeersregeling of de 
wegaanduiding.  
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Artikel 5  Water - 1 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Water - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
b. de waterhuishouding;  
c. bruggen en duikers;  
d. steigers en vlonders;  
e. verkeer te water; 
f. ondergeschikt groen. 
 

5.2  Bouwregels 
Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze en van 
aanliggende bestemmingen worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen: 
a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;  
b. steigers en vlonders zijn toegestaan tot een maximum van één per bouwperceel, met een maximum 

oppervlakte van 10 m2. 
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Artikel 6  Wonen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het wonen daaronder begrepen een aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsactiviteit (inclusief 

webwinkels aan huis) met inachtneming van het bepaalde in lid 6.4; 
b. erven en tuinen;  
c. straten en paden;  
d. al dan niet ondergrondse parkeervoorzieningen;  
e. steigers en vlonders; 
f. bijbehorende verhardingen, watergangen en groenvoorzieningen. 
 

6.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
6.2.1  Hoofdgebouwen 
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. ter plaatse van de bouwaanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - 1 tot en met 10' gelden de 

volgende regels: 
 
specifieke 
bouwaanduiding 

maximum 
bouwvolume (m3) 

maximum 
goothoogte 
straatzijde (m) 

maximum 
goothoogte 
achterzijde (m) 

maximum 
bouwhoogte (m) 

1 500 m3 6 m 4 m 9 m 
2 500 m3 6 m 4 m 9 m 
3 750 m3 6 m 6 m 10 m 
4 750 m3 6 m 6 m 10 m 
5 750 m3 6 m 6 m 10 m 
6 500 m3 6 m 4 m  9 m 
7 500 m3 6 m 4 m 9 m 
8 600 m3 6 m 6 m 9 m 
9 600 m3 6 m 4 m 9 m 
10 500 m3 6 m 4 m 9 m 
 
c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dienen de voorgevels van hoofdgebouwen in de 

voorgevelrooilijn te worden gebouwd. 
 
6.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de goothoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m; 
c. op ieder perceel dient achter het hoofdgebouw een terrein van ten minste 50 m2 onbebouwd te 

blijven; 
d. een bouwperceel mag ten hoogste voor 50% met gebouwen worden bebouwd; 
e. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden ten minste 1 m achter de gevellijn (of 

het verlengde daarvan) van het hoofdgebouw gebouwd;  
f. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten 

hoogste 75 m2;  
g. indien de aan- en bijgebouwen en overkappingen niet plat worden afgedekt, dan dient helling van 

dakvorm en dakhelling overeen te komen met de dakhelling en dakvorm van het hoofdgebouw. 
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6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen, voor zover gelegen voor de voorgevelrooilijn of op een 

afstand van 1 m of minder van openbaar toegankelijk gebied, bedraagt ten hoogste 1 m; 
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;  
c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen bedraagt ten hoogste 5 m; 
d. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 7 m; 
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, bedraagt 

ten hoogste 3 m; 
f. steigers en vlonders zijn toegestaan tot een maximum van één per bouwperceel, met een maximum 

oppervlakte van 10 m2. 
 

6.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:  
a. het bepaalde in lid 6.2.2 onder f voor het bouwen van een groter bebouwd oppervlak, met 

inachtneming van de volgende regels: 
1. het gezamenlijke bebouwde oppervlak van de voornoemde bouwwerken mag niet meer 

bedragen dan 100 m²;  
2. ten minste 75 m² van het bouwperceel achter de voorgevelrooilijn dient onbebouwd te blijven;  
3. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het woon- en leefmilieu, waarbij 

stedenbouwkundige kwaliteit, woonkwaliteit, bezonning en wegverkeerslawaai worden 
afgewogen; 

b. het bepaalde in lid 6.2.2 onder g voor het bouwen van een andere dakvorm en/of dakhelling, mits 
er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu, waarbij 
stedenbouwkundige kwaliteit, woonkwaliteit, bezonning en wegverkeerslawaai worden afgewogen. 

 

6.4  Specifieke gebruiksregels 
a. het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan; 
b. een aan huis gebonden beroep of bedrijfsactiviteit is toegestaan met inachtneming van de volgende 

regels: 
1. de voor de beroepsuitoefening te gebruiken vloeroppervlakte mag maximaal 40% van de totale 

vloeroppervlakte van het hoofdgebouw inclusief de bijbehorende bouwwerken op het zelfde 
perceel bedragen;  

2. er mag geen onevenredige afbreuk aan de woonfunctie worden gedaan;  
3. er mag geen onevenredige milieu- of verkeers- en parkeerhinder ontstaan;  
4. het beroep moet worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel;  
5. de activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet 

milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  
6. er mag geen buitenopslag plaatsvinden; 

c. webwinkels aan huis zijn toegestaan met inachtneming van de volgende regels: 
1. de webwinkel mag geen ruimtelijke uitstraling van detailhandel hebben, reclame-uitingen op 

het perceel zijn niet toegestaan;  
2. er mogen vanuit huis geen producten tentoongesteld, afgehaald, gekocht en/of worden 

uitgekozen;  
3. er mag geen grootschalige opslag plaatsvinden;  
4. de transactie mag uitsluitend via internet plaatsvinden;  
5. de te gebruiken vloeroppervlakte mag maximaal 40% van de totale vloeroppervlakte van het 

hoofdgebouw inclusief de bijbehorende bouwwerken op het zelfde perceel bedragen, zulks 
met een maximum van 50 m², waarbij de uitoefening van het beroep niet op aangrenzende 
gronden/in aangrenzende bouwwerken mag worden uitgeoefend;  

6. er mag geen onevenredige afbreuk aan de woonfunctie worden gedaan;  
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7. er mag geen onevenredige milieu- of verkeers- en parkeerhinder ontstaan;  
8. het beroep moet worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel;  
9. de activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet 

milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  
10. er mag geen buitenopslag plaatsvinden. 

 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 
6.5.1  Afwijken ten behoeve van mantelzorg 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.4 onder a, waarbij wordt 
toegestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, uitsluitend ten behoeve van 
mantelzorg, met dien verstande dat: 
a. de noodzakelijkheid aangetoond is;  
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden;  
c. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met 

een maximale oppervlakte van 50 m2; 
d. de afhankelijke woonruimte een ruimtelijke samenhang heeft met de bijbehorende woning. 
 
6.5.2  Afwijken ten behoeve van Bed & Breakfast voorziening 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.1 ten behoeve van een 
Bed & Breakfast voorziening, met dien verstande dat: 
a. parkeren op eigen terrein plaatsvindt en er geen nadelige effecten op de verkeersafwikkeling 

plaatsvinden;  
b. er een nachtregister wordt bijgehouden;  
c. de oppervlakte van de Bed & Breakfast ten hoogste 50 m2 bedraagt; 
d. er geen keukenfaciliteiten zijn toegestaan;  
e. het woon- en leefklimaat van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven niet 

onevenredig aangetast wordt;  
f. de Bed & Breakfast aan maximaal 5 personen aangeboden mag worden; 
g. ter voorkoming van permanente bewoning een maximum verblijfsduur van zeven dagen per verblijf 

wordt gehanteerd;  
h. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning of bijgebouw worden gehandhaafd. 
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Artikel 7  Waterstaat - Waterkering 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de 
waterkering.  
 

7.2  Bouwregels 
Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de in 
dit artikel bedoelde bestemming worden gebouwd en mogen andere bouwwerken overeenkomstig de 
bouwregels van de andere daar voorkomende bestemmingen worden gebouwd, mits advies wordt 
ingewonnen bij de beheerder van de waterkering en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
belangen van de waterkering. 
 

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van 
werkzaamheden 
7.3.1  Werken en werkzaamheden 
Het is verboden op of in de in lid 7.1 bedoelde gronden, zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, 
de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;  
b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, 

afgraven en ophogen van gronden;  
c. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;  
d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijzen indrijven van voorwerpen;  
e. diepploegen;  
f. het aanleggen van kabels en leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties 

of apparatuur;  
g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen. 
 
7.3.2  Uitzondering 
Het in lid 7.3.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden: 
a. die het normale onderhoud en beheer van de waterkering betreffen;  
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt;  
c. mogen worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende vergunning.  
 
7.3.3  Voorwaarden 
De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 7.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien advies wordt 
ingewonnen bij de waterbeheerder en door die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan 
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen (onevenredige) afbreuk wordt gedaan aan de 
belangen van de waterkering.  
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 8  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.  
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Artikel 9  Algemene bouwregels 

9.1  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, 
aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), liften, funderingen, mits de 

overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1 m 

bedraagt. 
 

9.2  Hoogteaanduidingen 
9.2.1  Bouwhoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag - tenzij in 
hoofdstuk 2 anders is geregeld - ten hoogste bedragen: 
 
a. van erf- en terreinafscheidingen tussen de voorgevel en/of het verlengde daarvan en de 

openbare weg  
1 m 

b. van erf- en terreinafscheidingen elders  2 m 
c. van vrijstaande antenne- installaties, niet zijnde schotelantennes ten behoeve van mobiele 

telecommunicatie  
5 m 

d. van antenne- installaties die op bouwwerken worden geplaatst, niet zijnde schotelantennes  5 m 
e. van schotelantennes  3 m 
f. van lichtmasten  12 m
g. van vlaggenmasten  7 m 
h. van geluidswerende voorzieningen  4 m 
i. van tuinmeubilair  2 m 
j. van overkappingen  3 m 
k. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde  3 m 
 
9.2.2  Goothoogte aan- en uitbouwen 
De maximaal toelaatbare goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag – tenzij in hoofdstuk 
2 anders geregeld – ten hoogste 3 m bedragen. 
 

9.3  Nutsvoorzieningen 
Nutsvoorzieningen zijn voor zover genoemd in de bestemmingsomschrijving, toegestaan indien de 
hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, maximaal 3 m bedraagt (tenzij anders op de verbeelding 
is aangeduid) en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m². 
 

9.4  Ondergronds bouwen 
9.4.1  Ondergrondse werken en werkzaamheden 
Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 
 
9.4.2  Ondergrondse bouwwerken 
Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende regels: 
a. ondergrondse bouwwerken worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. ondergrondse bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan; 
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c. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m 
onder peil; 

d. bij het berekenen van de in deze regels opgenomen inhoudsmaatvoeringen, wordt de inhoud van 
ondergrondse gebouwen niet in aanmerking genomen. 

 
9.4.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van: 
a. het bepaalde in lid 9.4.2 onder a, voor het bouwen van ondergrondse gebouwen buiten het 

bouwvlak onder de voorwaarden dat: 
1. de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
2. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden; 

b. het bepaalde in lid 9.4.2 onder d, voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een 
ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 m onder peil onder de voorwaarden dat: 
1. de waterhuishouding niet wordt verstoord; 
2. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels 
a. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden en/of water te gebruiken 

of te laten gebruiken:  
1. als opslagplaats voor bagger en grondspecie;  
2. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en machines 

of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of brandstoffen;  
3. als uitstalling-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen;  
4. voor het (laten doen) uitoefenen van (straat)prostitutie. 

b. Onder strijdig gebruik wordt voorts verstaan gronden en bouwwerken te laten gebruiken als: 
1. seksinrichting, escortbedrijf of (het laten uitoefenen van) (raam)prostitutie; 
2. speelautomatenhallen;  
3. inrichtingen ten behoeve van het verstrekken van verdovende middelen vallende onder de 

Opiumwet;  
4. detailhandel in en opslag van consumentenvuurwerk. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 
Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 
omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 
a. het oprichten van bouwwerken ten algemene nut, zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, 

bemalingsinrichtingen, gasdrukregel- en meetstations, telefooncellen, wachthuisjes voor 
verkeersdiensten, schuilgelegenheden en schaftlokalen, mits de inhoud van elk van deze 
gebouwtjes niet meer zal bedragen dan 50 m³ en de hoogte ervan niet meer zal bedragen van 3,5 
m; 

b. het overschrijden van de regels inzake goothoogte, bouwhoogte, aanduidingen en oppervlakte van 
gebouwen met niet meer dan 20% binnen alle bestemmingen met uitzondering van de bestemming 
Wonen;  

c. het overschrijden van de in de regels genoemde maximum bouwhoogte ten behoeve van lift- en 
trappenhuizen, centrale verwarmings- en ventilatie-installaties, antennes, lichtkappen, 
schoorstenen, torens en dergelijke onderdelen van gebouwen, mits de feitelijke bouwhoogte met 
niet meer dan 5 m wordt overschreden; 

d. overschrijdingen van de bouw- en bestemmingsgrenzen met ten hoogste 2 m, door ondergeschikte 
bouwonderdelen, zoals erkers, balkons, bordessen, luifels, galerijen, trappen, overhangende 
verdiepingen, pergola's, lifthuizen en dergelijke;  

e. afwijken van het bepaalde in de regels inzake de afmetingen van woningen, alsmede de afmetingen 
van de bij de woningen toegestane bijgebouwen, voor zover zulks in het belang van een goede 
huisvesting van minder valide personen noodzakelijk is en geen vergunning kan worden verleend op 
basis van het bepaalde onder b van dit artikel;  

f. geringe afwijkingen van het beloop van de weg, groenstroken of de begrenzing van bestemmingen, 
indien deze geringe afwijkingen vanwege het belang van een juiste verwerkelijking van het plan 
gewenst of noodzakelijk zijn en mits de afwijkingen niet meer dan 5 m bedragen.  

 
Een omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels 

12.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en 
het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Artikel 13  Overige regels 

13.1  Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 14  Overgangsrecht 

14.1  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 lid 14.1 sub a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%. 

c. Lid 14.1 sub 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. 

 

14.2  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 in lid 14.2 sub 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 in het lid 14.2 sub 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. Lid 14.2 sub 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. 
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Artikel 15  Slotregel 
De regels worden aangehaald als: 'Regels van het uitwerkingsplan De Wilgen'. 
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