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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

 

Artikel 1  Van toepassing verklaring 

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan "Rhoon Dorp", vastgesteld op 14 juli 

2014 door de gemeenteraad van Albrandswaard, van toepassing, voor zover in de regels van dit 

wijzigingsplan niet anders is bepaald en met dien verstande dat in geval van discrepantie tussen de 

regels van het bestemmingsplan "Rhoon Dorp" en het wijzigingsplan, de regels van het wijzigingsplan 

van toepassing zijn. 
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Artikel 2  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

2.1  plan: 

het wijzigingsplan Rijsdijk-Achterdijk met identificatienummer NL.IMRO.0613.RijsdijkAchterdijk-ONT1 

van de gemeente Albrandswaard. 

2.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. water;  

c. voet- en fietspaden;  

d. perceelsontsluitingswegen;  

e. speelvoorzieningen;  

f. straatmeubilair;  

g. nutsvoorzieningen en gemalen.  

3.2  Bouwregels 

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande: 

a. dat de inhoud van een nutsvoorziening niet meer bedraagt dan 100 m
3
;  

b. voor het overige uitsluitend overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.  
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Artikel 4  Tuin 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor  'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen;  

b. parkeervoorzieningen;  

4.2  Bouwregels 

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande, dat:  

a. bij iedere woning aan de voorgevel een entree-, tochtportaal en/of erker mag worden gebouwd, 

waarbij;   

1. de grondoppervlakte niet meer dan 2 m
2 
bedraagt;  

2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de 

bijbehorende woning;    

3. de afstand van het gebouw tot de naar de openbare ruimte toegekeerde perceelsgrens ten 

minste 1 m bedraagt;   

b. voor het overige uitsluitend overige bouwwerken ten dienste van de bestemming mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.  

4.3  Afwijken van de bouwregels 

4.3.1  Entree, tochtportaal en/of erker 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 

binnen de bestemming voor het bouwen aan de zijgevel van een entree, tochtportaal en/of erker met 

dien verstande dat:  

1. de grondoppervlakte niet meer bedraagt dan 2 m
2
;    

2. de goothoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bijbehorende 

woning;   

3. de afstand van het gebouw tot de naar de openbare ruimte toegekeerde perceelsgrens ten minste 

1 m zal bedragen;     

4. de naast een woning bestaande parkeergelegenheid op eigen erf behouden blijft.  

4.3.2  Overige bouwwerken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2 

binnen de bestemming voor het bouwen van overige bouwwerken met een bouwhoogte van 

maximaal 3 m, mits: 

a. geen aantasting plaatsvindt van de gewenste stedenbouwkundige structuur;  

b. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning, privacy). 
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Artikel 5  Verkeer 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen;  

b. pleinen;  

c. voet- en fietspaden;  

d. parkeervoorzieningen;  

e. speelvoorzieningen;  

f. groenvoorzieningen en water:  

g. straatmeubilair;  

h. nutsvoorzieningen en gemalen.  

5.2  Bouwregels 

Op de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande:  

a. dat de inhoud van een nutsvoorziening niet meer bedraagt dan 100 m
3
;  

b. voor het overige uitsluitend overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 6  Verkeer - Verblijfsgebied 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen met een verblijfsfunctie (30 km/u);  

b. pleinen;  

c. voet- en fietspaden;  

d. parkeervoorzieningen;  

e. speelvoorzieningen;  

f. groenvoorzieningen en water;  

g. straatmeubilair;  

h. nutsvoorziening;  

i. bruggen.   

6.2  Bouwregels 

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande:  

a. dat de inhoud van een nutsvoorziening niet meer bedraagt dan 100 m
3
;  

b. voor het overige uitsluitend overige bouwwerken (geen gebouwen zijnde) mogen worden 

gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m. 
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Artikel 7  Water 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor  Water aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water; 

b. waterberging en waterhuishouding; 

c. extensief recreatief medegebruik; 

d. duikers; 

e. groenvoorzieningen; 

f. steigers; 

g. bruggen. 

7.2  Bouwregels 

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend overige bouwwerken ten dienste van de 

bestemming mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van 5 m. 
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Artikel 8  Woongebied 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

8.1.1   

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen;  

b. tuinen en erven;  

c. buurtontsluitingswegen en parkeervoorzieningen; 

d. verblijfsgebied en langzaamverkeersroutes; 

e. speelvelden en speelvoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen en water; 

g. nutsvoorzieningen. 

8.2  Bouwregels 

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming 

worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. maximaal 292 woningen mogen worden gebouwd; 

b. de onderlinge afstand tussen vrijstaande hoofdgebouwen en/of blokken van aaneengebouwde 

hoofdgebouwen dient ten minste 3 m te bedragen; 

c. de afstand tot bestaande woningen aan de Willem de Kooning Allee, de Tijsjesdijk en de Rijsdijk 

ten minste 10 m dient te bedragen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal hoofdgebouwen 

niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven, waarbij het grondoppervlak per 

hoofdgebouw niet meer mag bedragen dan 1.500 m2;  

e. de goothoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan met de aanduiding 'maximum 

goothoogte (m)' is aangegeven; 

f. de bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer mag bedragen dan met de aanduiding 'maximum 

bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

g. de voorgevel van het hoofdgebouw naar de openbare weg wordt georiënteerd; 

h. de oriëntatie van de voorgevel van een hoofdgebouw zoals deze bij realisatie van de bebouwing 

ontstaat, dient te worden gehandhaafd; 

i. het grondoppervlak van een hoofdgebouw zoals deze bij realisatie van de bebouwing ontstaat, 

dient te worden gehandhaafd; 

j. bij iedere woning aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden 

gebouwd mits:  

1. de gezamenlijke grondoppervlakte niet meer bedraagt dan: 

 75 m
2
 voor vrijstaande- en hoekwoningen;  

 40 m
2 
voor tussenwoningen;   

 voor gestapelde woningen is de bouw van bijgebouwen niet toegestaan;   

2. het perceelsgedeelte gelegen achter de woning tussen het verlengde van de zijgevels en/of 

gemeenschappelijke scheidingsmuur (-muren) van de woning voor ten minste 50% 

onbebouwd en onoverdekt blijft met een minimum van 35 m
2
;   

3. indien het voorgaande (j2) er toe zou leiden dat in het geheel geen erfbebouwing mag worden 

opgericht, mag desondanks een bijgebouw van 10 m
2 
worden gebouwd;   

4. de bouw van uitbreidingen van de woonruimte en/of praktijkruimten dient altijd aan de woning 

te geschieden;   

5. de situering van aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen op het perceelsgedeelte naast het 

hoofdgebouw is toegestaan, indien: 
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 een aanbouw of uitbouw wordt opgericht op een afstand van ten minste 2 m achter de 

voorgevel van het hoofdgebouw; 

 de afstand van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot de naar de weg gekeerde 

perceelsgrens ten minste 5 m bedraagt; 

6. met betrekking tot de bouwhoogte van aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen geldt:   

 voor vrijstaande bijgebouwen de goothoogte niet meer bedraagt dan 3,00 m en de 

bouwhoogte niet meer dan 4,50 m;   

 voor aanbouwen en uitbouwen mag de goothoogte niet meer bedragen dan de 

bouwhoogte van de eerste bouwlaag van de bijbehorende woning tot een maximum van 

4 m;   

7. de dakhelling van een bijgebouw mag ten hoogste 45
o
 bedragen; 

k. met betrekking tot de overige bouwwerken geldt dat de bouwhoogte van overige bouwwerken 

mag bedragen:   

1. 2,70 m voor pergola's;  

2. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen voor de (verlengde) voorgevel;  

3. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen achter de (verlengde) voorgevel;  

4. 3 m voor andere overige bouwwerken. 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van: 

a. het bepaalde in lid 8.2 onder d en e ten behoeve van een stedenbouwkundig accent op een 

hoofdgebouw een extra bouwlaag van maximaal 3 m mag worden gebouwd, mits: 

1. de oppervlakte van die bouwlaag niet meer bedraagt dan 30% van de grondoppervlakte van 

het hoofdgebouw; 

2. de belangen van naastgelegen percelen niet onevenredig worden geschaad 

(bezonning/privacy); 

b. het bepaalde in lid 8.2 onder i voor de bouw van een dakterras op een aanbouw of uitbouw aan 

de woning, mits:  

1. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m; 

2. het bouwplan geen afbreuk doet aan de belangen van omwonenden (bezonning/privacy).      

8.4  Specifieke gebruiksregels 

Binnen het bouwvlak is een bed-and-breakfast toegestaan, met dien verstande dat: 

a. de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50% van de gezamenlijke 

vloeroppervlakte van de hoofdbebouwing; 

b. nabijgelegen percelen niet in onevenredige mate hinder mogen ondervinden;  

c. het aantal slaapverblijven maximaal 7 bedraagt; 

d. bij de slaapverblijven geen zelfstandige kookgelegenheden zijn toegestaan; 

e. een nachtregister moet worden bijgehouden; 

f. het maximale oppervlakte per slaapverblijf niet meer dan 30 m² mag bedragen; 

g. het nachtverblijf niet mag plaatsvinden in vrijstaande bijgebouwen; 

h. voorzien wordt in 1 parkeerplaats per slaapverblijf op eigen terrein.   

8.5  Afwijken van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 

lid 8.4, met dien verstande dat: 

a. de bed-and-breakfast-voorziening in een ten dienste van het hoofdgebouw vrijstaande bijgebouw 

mag worden gebouwd; 

b. de woning als zodanig herkenbaar blijft; 
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c. de woonfunctie dan wel de agrarische functie gehandhaafd blijft; 

d. de bed-and-breakfast-voorziening: 

1. door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet kan functioneren als zelfstandige 

woning. Een aparte kookgelegenheid bij de voorziening niet is toegestaan; 

2. de landschappelijke, cultuurhistorische en/of architectonische waarden van het complex niet 

wordt aangetast; 

3. de parkeerbalans in de directe omgeving niet nadelig wordt beïnvloed; 

4. geen onevenredige nadelige gevolgen zal opleveren voor het woon- en leefklimaat van 

omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven 

e. de veiligheid van de voorziening wordt gewaarborgd, met inachtneming van de bepalingen uit het 

Bouwbesluit.   
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Artikel 9  Waarde - Archeologie 2 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de grond eigen zijnde archeologische 

waarden. 

9.2  Bouwregels 

9.2.1  Rapport archeologische deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 

voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 9.3.1. 

9.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

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

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 

b.  de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

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

archeologisch deskundige. 

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

werkzaamheden 

9.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 9.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 

reiken dan 0,5 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante 

meter beslaan. 

9.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 

9.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 
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Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

9.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld.  

9.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

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

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

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

archeologisch deskundige.                         
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Artikel 10  Waarde - Archeologie 3 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

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

bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische 

waarden. 

10.2  Bouwregels 

10.2.1  Rapport archeologische deskundige 

In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te overleggen 

van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld. 

Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning voor het bouwen 

van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van damwanden) welke 

voldoen aan de oppervlakte- en/of dieptematen welke genoemd zijn in 10.3.1. 

10.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 

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

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

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

archeologisch deskundige. 

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

werkzaamheden 

10.3.1  Verbod 

In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van een 

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna onder 10.3.2 genoemde werken, 

geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 

reiken dan 1,0 m beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 200 vierkante 

meter beslaan. 

10.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 

a.  grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 

e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies 

e.d.; 

f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 

10.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 
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Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 

gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 

activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 

evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

10.3.4  Vergunning 

Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders heeft 

overlegd van een archeologisch deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat 

blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate is vastgesteld.  

10.3.5  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan vergunning 

Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 

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

in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 

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

archeologisch deskundige. 
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 11  Algemene aanduidingsregels 

11.1  Geluidzone - industrie 

11.1.1  Industrielawaai 

De bouw van geluidsgevoelige objecten binnen de aangegeven gebiedsaanduiding 'Geluidzone- 

Industrie' is uitsluitend toegestaan indien voldaan kan worden aan de in de Wet geluidhinder gestelde 

normen of de verleende hogere waarden zoals opgenomen in de bijlage bij dit plan.  
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 12  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan Rijsdijk-Achterdijk.   
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding en doel van het plan 

 

Aanleiding 

Aan de Rijsdijk in Rhoon, tussen de Rivierweg en de Omloopseweg staat een historische boerderij (zie afbeelding 

1). Op de plek van deze boerderij en de naastgelegen paardenstal komt een nieuwe ontwikkeling. De nieuwe 

ontwikkeling bestaat uit het terugbouwen van de boerderij met 10 startersappartementen aan de Rivierweg, het 

realiseren van 58 zorgwoningen in een hof-vorm en het realiseren van een appartementencomplex met 10 

appartementen in het duurdere segment. Belangrijk onderdeel van de ontwikkeling is het autoluw maken van de 

Rijsdijk tussen de kruising met de Rivierweg en de Omloopseweg en het aanleggen van een nieuwe ontsluiting in 

grote lijnen tussen de Nijverheidsweg en de Omloopsweg. 

 

In het moederplan “Rhoon Dorp” is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze bevoegdheid maakt het 

mogelijk om de huidige bestemming te wijzigen in een woonbestemming. De wijzigingsbevoegdheid verwijst 

eveneens naar het ruimtelijk kader en beeldkwaliteit, dat voor deze ontwikkeling is vastgesteld door de 

gemeenteraad. In afwijking op het ruimtelijk kader en beeldkwaliteit is op 4 februari 2014 door de gemeenteraad 

een wijziging in de afmetingen van de bebouwing vastgesteld.  

 

Doel 

Het doel van dit wijzigingsplan is om de voorgenomen wijziging naar een woonbestemming juridisch-planologisch 

mogelijk te maken en daarmee het voorgenomen plan realiseerbaar te maken. 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden tussen de Rijsdijk / Achterdijk en de Nijvherheidsweg, 

(nummers 3823, 4830, 6239, 6240, 4831, 1564, 6460, 6456, 6459). De kadastrale percelen van het plangebied 

zijn in afbeelding 2 weergegeven en de plattegrond van de toekomstige situatie is in afbeelding 3 weergegeven. 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplannen 

 

Dit wijzigingsplan is een uitwerking van het vigerende bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’.  In het moederplan is 

binnen de huidige een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de huidige te wijzigen naar de 

bestemming ‘Groen’, ‘Tuin / Tuin-1’, ‘Verkeer-Verblijfsgebied’, ‘Water’, en / of ‘Woongebied’. Bijbehorende 

randvoorwaarden zijn de volgende: 

a. Voldaan wordt aan het op 12 oktober 2012 vastgestelde ‘Ruimtelijk kader en beeldkwaliteit, Rijsdijk – 

Rhoon’ zoals opgenomen in bijlage 3; 

b. Ten hoogste 80 woningen extra worden gebouwd t.o.v. de bestemming Woongebied;  

c. Toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in lid 35.10; 

d. In afwijking van het bepaalde onder a kan bij de wijziging van de bestemming de gemeenteraad 

afwijkingsregels opnemen die voorzien in: 

1. Een maatoverschrijding van de footprint van Buitenplaats met maximaal 4,8 meter; 

2. Een maatoverschrijding van de bouwhoogte van de Boerderij met maximaal 1,7 meter; 

e. In afwijking van het bepaalde onder b kan bij de wijziging van de bestemming de gemeenteraad 

afwijkingsregels opnemen die voorziet in het toevoegen van maximaal twee extra woningen aan de 3
e
 

bouwlaag van ’t Hof en maximaal twee extra woningen in de Boerderij; 

f. Een gefaseerde toepassing van de wijzigingsbevoegdheid is toegestaan, mits uit een inrichtingsplan 

blijkt dat de gefaseerde toepassing ruimtelijk is ingepast en de openbare ruimte mee wordt ontwikkeld.  

 

Met het opstellen van dit wijzigingsplan, wordt voldaan aan alle bovengenoemde voorwaarden. 
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1.4  Leeswijzer 

 

Deze toelichting bestaat uit vier delen. Dit deel, deel A, bevat een aantal algemene planaspecten. Na deel A, 

volgt deel B. Daarin vindt de planbeschrijving plaats en wordt tevens een toelichting gegeven op de 

bestemmingsmethodiek. Deel C vormt feitelijk de achterliggende onderbouwing voor de keuzes die in deel B 

worden gemaakt ten aanzien van, onder andere, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, mobiliteit, natuur en 

landschap, water, archeologie en cultuurhistorie en milieu. In deel D, ten slotte, wordt de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan aangetoond en wordt ook ingegaan op het overleg- en 

inspraaktraject. 

 

 

Afbeelding 2: Een plattegrond van de percelen in het plangebied inclusief de plangrens 

 

 

Afbeelding 3: Een plattegrond van de toekomstige situatie. 
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2. Planbeschrijving 

 

2.1  Inleiding 

 

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de bestaande situatie en de toekomstige situatie van de het 

plangebied.  

 

2.2 Bestaande situatie 

 

Op de locatie tussen de Rijsdijk en de Nijverheidsweg staat een historische boerderij en een manege. De 

historische boerderij bevindt zich direct aan de dijk en ligt hoger dan het overige deel van het plangebied. Het 

gedeelte achter de schuur bij de boerderij, aan de Rijsdijk, is verhard en wordt vaak gebruikt als parkeerplaats. 

Aan de Nijverheidsweg bevindt zich de paardenstal, een modernere loods. De ingang van de loods bevindt zich 

aan de Nijverheidsweg, waar eveneens een aantal parkeerplaatsen ligt. Ten westen van de boerderij bevindt zich 

een woonhuis dat vanaf de Rijsdijk ontsloten is.  

 

Tegen het plangebied aan ligt jongerensoos Sordino, een bunker aangrenzend aan het noordwestelijke deel van 

het plangebied. Ten noorden en noordwesten van het plangebied is bedrijventerrein Overhoeken gelegen, met de 

tennisbaan en een aantal parkeerplaatsen voor de tennisbaan. Ten oosten van het plangebied ligt het 

buitengebied van Rhoon, ten zuiden de nieuwbouwlocatie Essendael. Aan de westkant grenst het plangebied aan 

bestaande bebouwing van het Ghijseland en de lintbebouwing aan de Rijsdijk.  

 

2.3 Ontwikkelingen 

 

In deze paragraaf is de toekomstige ontwikkeling beschreven. Hierbij wordt aangesloten bij het ruimtelijk kader en 

beeldkwaliteitplan dat voor deze ontwikkeling is opgesteld en dat is vastgesteld in 2012.  

 

Omdat de afbeeldingen 4 en 5 afkomstig zijn uit het document ‘ruimtelijk kader en beeldkwaliteit’ wijken deze iets 

af van de daadwerkelijke toekomstige situatie. De plattegrond zoals opgenomen in afbeelding 3 is leidend voor 

onderhavig wijzigingsplan.  

 

Visie op het plangebied (bijlage 9) 

Groen en water zijn twee belangrijke aspecten om de ontwikkeling in te passen in de omgeving en de 

kleinschaligheid te behouden. Om de Rijsdijk weer het karakter van een dijk te geven, wordt de bomenrij langs de 

Rijsdijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. De bomen dragen ook bij aan het unieke landelijke karakter van 

het gebied en zorgen voor een landschappelijke grens met Essendael. De bestaande bomen blijven behouden, 

op een aantal bomen na. Deze maken plaats voor de ontsluitingsweg. Per saldo neemt het aantal bomen toe.  

Voor de ontsluiting van het gebied in breder verband is besloten een nieuwe weg aan te leggen tussen de Rijsdijk 

en de Nijverheidsweg. Het deel van de Rijsdijk tussen de Rivierweg en de Omloopseweg is dan alleen bereikbaar 

voor langzaamverkeer. Hierdoor wordt de huidige onoverzichtelijke situatie op de hoek van de Rivierweg, de 

Rijsdijk en de Van Gogh Allee verbeterd.  

Voor het gebied aan de Rijsdijk is het uitgangspunt dat de bebouwing iets verder naar achteren ligt en dat het 

gebied tussen de bebouwing en de dijk wordt ingevuld met groen en / of water. 

 

Deelgebieden en stedenbouwkundige uitgangspunten (zie afbeelding 4) 

Door de aanleg van de nieuwe ontsluiting dwars door het plangebied, is het gebied opgesplitst in twee 

deelgebieden: de Boerderij & het Hof en de Buitenplaats. De Boerderij & het Hof (bebouwing links en in het 

midden) sluiten aan op de bestaande bebouwing van Rhoon en vormen door het agrarische karakter de overgang 

tussen het dorp Rhoon en het (agrarische) buitengebied. Bij de stedenbouwkundige invulling en uitwerking van de 
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boerderij & het hof is gebruik gemaakt van de agrarische omgeving. De buitenplaats (bebouwing rechts) maakt 

gebruik van de unieke ligging en het gebouw dat hier komt kijkt uit op het landelijk gebied van Rhoon. Bij de 

stedenbouwkundige invulling en uitwerking van de buitenplaats is gebruik gemaakt van het landelijke en statige 

karakter van de ligging: aan de rand van het dorp, aansluitend op het landelijk gebied. 

 

 

Afbeelding 4: De toekomstige situatie in het plangebied, bron: Ruimtelijk kader en beeldkwaliteit 

 

Boerderij en het Hof 

 

Algemeen en situering 

In de boerderij & het hof brengen we de vroegere knusse en landelijke uitstraling terug, georiënteerd op de 

boerderij. De boerderij wordt in oorspronkelijke vorm en maten teruggebouwd op de hoek van de Rijsdijk en de 

Rivierweg. De ligging van de boerderij is zoals hiernaast aangegeven: iets schuin ten opzichte van de Rijsdijk en 

de Rivierweg en met afstand vanaf de Rivierweg. De schuur wordt iets ingekort ten opzichte van de huidige 

boerderij, zoals de schuur ooit gebouwd is.  

Voor het hof geldt dat de verbinding met de boerderij van belang is en dat het hof met een ruime voortuin richting 

de Rijsdijk ontwikkeld wordt. Deze voortuin bestaat uit openbaar groen.  

 

Programma (kwalitatief) 

Het programma voor het hof bestaat uit seniorenwoningen met een zekere zorgbehoefte. Voor de zorgverlening 

is ruimte in de boerderij. Daarnaast is in de boerderij voldoende ruimte voor een ontmoetingsplek voor de 

bewoners van de seniorenwoningen. In de eerste verdieping van de boerderij en in het voorhuis kunnen 

starterswoningen gerealiseerd worden. 

 

Bestemming & functie 

De woningen in het hof zijn bestemd voor senioren. De 58 woningen zijn niet bestemd voor starters of voor zorg 

in de zin van geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. In de boerderij worden 12 starterswoningen 

gerealiseerd en een ontmoetingsruime voor de senioren die in het hof wonen. Dit is geen publieke ruimte en geen 

horecagelegenheid. 

 

Ontsluiting, verkeer & parkeren (zie afbeelding 5) 

De boerderij is bereikbaar via de parkeerplaats aan de zijkant, waar ook jeugdhonk Sordino zit. De bestaande 

parkeerplaatsen (witte parkeerplaatsen afbeelding 5) blijven bestemd voor bezoekers van Sordino en de 

tennisbaan. Voor de startersappartementen wordt gerekend met een norm van 2 parkeerplaatsen per woning. 

Voor het hof worden de parkeerplaatsen ontwikkeld parallel aan de Nijverheidsweg, bereikbaar via een ingang bij 
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Sordino (blauw aangegeven op afbeelding 5). Voor deze woningen wordt een parkeernorm gehanteerd van 1 

parkeerplaats per woning. 

Via twee onderdoorgangen in de hofwoningen is het hof voor voetgangers bereikbaar. 

 

Groen & water 

Met name in het hof vormt groen een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. De binnentuin en het gebied 

tussen de tuin en de Rijsdijk krijgt een laag groen karakter. Het groen geeft de ontwikkeling een landelijk en dorps 

karakter en zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen deze ontwikkeling en de omgeving. 

 

Buitenplaats 

Algemeen en situering 

Het unieke landelijke uitzicht over het open agrarisch gebied geeft de buitenplaats een belangrijke meerwaarde. 

Dit gebied sluit aan op het landelijke buitengebied van Rhoon.  

 

Programma (kwalitatief) 

Door de parkeerplaatsen half-verdiept te realiseren met een ruime voortuin die doorloopt in het open landelijke 

gebied, ontstaat hier een locatie voor appartementen in het duurdere segment. In afbeelding 6 zijn de 

gevelaanzichten van de ‘Buitenplaats’ weergegeven. 

 

 

 

Bestemming & functie 

De functie en de bestemming van de Buitenplaats is wonen met een ruime tuin. In de Buitenplaats is ruimte voor 

10 appartementen in het duurdere segment. 

 

Ontsluiting, verkeer & parkeren (zie afbeelding 5) 

De Buitenplaats wordt ontsloten via de nieuwe weg tussen de Rijsdijk en de Nijverheidsweg. De parkeerplaatsen 

worden half-verdiept onder de appartementen gerealiseerd. Hierbij is rekening gehouden met een norm van 2 

parkeerplaatsen per woning. Voor bezoekers is rekening gehouden met drie parkeerplaatsen in de parkeergarage 

en aan de achterkant van de Buitenplaats worden drie Kiss&Ride plaatsen gerealiseerd.  
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Afbeelding 5: De toekomstige situatie in het plangebied, bron: Ruimtelijk kader en beeldkwaliteit 

 

Groen & water 

Bij het type duurdere appartementen past een ruime voortuin. Deze voortuin zorgt vanaf de Rijsdijk voor een 

zekere afstand tot het gebouw, inpassing in het landschap en aansluiting op het landelijke buitengebied van 

Rhoon. De waterpartij rond de Buitenplaats benadrukt het exclusieve karakter en sluit aan bij het waterrijke 

karakter van Overhoeken. 

 

2.4 Juridische vertaling 

 

De gewenste ontwikkeling van het plangebied zoals beschreven in vorige paragrafen, is juridisch vertaald in de 

planregels en de planverbeelding. In deze paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op deze juridische 

vertaling. 

 

2.4.1  Planmethodiek 

 

Bij de bestemmingsplanmethodiek is aangesloten op het moederplan ‘Rhoon Dorp’. De huidige bestemming 

wordt gewijzigd naar de bestemming ‘Groen’, ‘Tuin / Tuin-1’, ‘Verkeer-Verblijfsgebied’, ‘Water’, en / of 

‘Woongebied’. Daarnaast zijn de regels zoals gesteld in het moederplan ‘Rhoon Dorp’ van toepassing, waaronder 

onder ander de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie – 2’ en ‘Waarde – Archeologie – 3’. 

 

2.4.2  Regels 

 

De regels van het wijzigingsplan bestaat uit drie hoofdstukken:  

 Inleidende regels (hoofdstuk 1) 

 Bestemmingsregels (hoofdstuk 2) 

 Algemene regels (hoofdstuk 3) 

 Overgangs- en slotregels (hoofdstuk 4) 

 

Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de in het plan voorkomende bestemmingen.  

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels  

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan "Rhoon Dorp", vastgesteld op 14 juli 2014 door de 

gemeenteraad van Albrandswaard, van toepassing, voor zover in de regels van dit wijzigingsplan niet anders is 

bepaald en met dien verstande dat in geval van discrepantie tussen de regels van het bestemmingsplan "Rhoon 

Dorp" en het wijzigingsplan, de regels van het wijzigingsplan van toepassing zijn. 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

De bestemmingen ‘Groen’, ‘Tuin / Tuin-1’, ‘Verkeer-Verblijfsgebied’, ‘Water’, en / of ‘Woongebied’ zijn opgenomen 

om de voorziene ontwikkeling mogelijk te maken.  

 

Woongebied 

Het voorziene aantal woningen voor de ontwikkeling aan de Rijsdijk / Achterdijk is in totaal tachtig. Dit is ook zo 

opgenomen in de wetgevingszone – wijzigingsbevoegdheid 3 in het moederplan ’Rhoon Dorp’. Dit is aangegeven 

op de verbeelding per woongebied; 12 voor de boerderij, 58 zorgwoningen in het hof en 10 woningen in het 

appartementengebouw. Deze aantallen zijn genoemd om aan te geven dat maximaal zoveel woningen 

toelaatbaar zijn binnen het bouwvlak. Daarmee komt het in het moederplan genoemde aantal van 212 voor de 

bestemming Woongebied op een totaal van 292. Buiten de bouwvlakken zijn gebouwen en overkappingen niet 

toegestaan.  

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

De algemene regels sluiten aan bij de algemene bouwregels uit het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het wijzigingsplan worden 

aangehaald. 

 

2.4.3  Geometrische plaatsbepaling 

 

De analoge verbeelding van de geometrische plaatsbepalingen, de plankaart, kent een schaal van 1 : 500 en 

bestaat uit één kaartblad. Voor het tekenen van de kaart is een topografische ondergrond gebruikt. Op de 

verbeelding wordt met lijnen, coderingen en arceringen aan gronden een bepaalde bestemming toegekend. 

Binnen een bestemmingsvlak zijn op de verbeelding met aanduidingen nadere regels aangegeven. De 

verbeelding is volgens IMRO 2012 (Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) getekend. Dit is een eenduidige en 

technische methode voor het tekenen van kaarten. Hiermee kan ruimtelijke informatie eenvoudig digitaal 

uitgewisseld worden met andere overheden en samenwerkingspartners. Tevens maakt deze methode het 

mogelijk om het plan via internet te raadplegen. 
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3. Ruimtelijke Ordening 

 

Met betrekking tot Rijks- provinciaal en gemeentelijk beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan 

‘Rhoon Dorp’. Ter vervanging van het moederplan geldt de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte 

van de provincie Zuid-Holland. Provinciale Staten hebben de Visie Ruimte en Mobiliteit, de Verordening Ruimte, 

het Programma Ruimte en het Programma Mobiliteit op 9 juli 2014 vastgesteld. De beleidsstukken zijn op 1 

augustus 2014 in werking getreden. 

 

Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 

De Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte vervangen de huidige Structuurvisie en Verordening van 

Zuid-Holland.  

Deze tijd vraag om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, onder andere omdat ontwikkelingen minder 

voorspelbaar zijn en demografische ontwikkelingen in de diverse regio’s verschillen. Maatwerk, flexibiliteit, 

aanpassingsvermogen en samenwerking zijn sleutelbegrippen in de Visie Ruimte en Mobiliteit.  

De provincie stelt de behoefte van de gebruiker centraal; het aanbod moet afgestemd zijn op de vraag. Daarbij 

zet de provincie in op een efficiënte benutting van de ruimte en de netwerken, met aandacht voor de (ruimtelijk) 

kwaliteit. De provincie heeft vier rode draden benoemd: 

1. beter benutten van wat er is 

2. vergroten van de agglomeratiekracht 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 

4. bevorderen van de transitie naar water- en energie efficiënte samenleving.  

 

De vier rode draden zijn uitgewerkt in regelgeving, door het toepassen van: 

A. de ladder voor duurzame verstedelijking  

B. de integrale kwaliteitskaart 

C. het categoriseren van alle gebieden naar kwaliteiten gekoppeld met de aard en schaal van ontwikkelingen. 

 

Ad A. 

De provincie Zuid-Holland past de ladder voor duurzame verstedelijking uit het Bro toe en heeft deze aangevuld 

(Lid 1 Verordening Ruimte): 

 

Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende eisen: 

a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd; 

b. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door benutting van beschikbare 

gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 

c. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, 

i. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden 

ontwikkeld, 

ii. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie ruimte en mobiliteit, waarbij 

artikel 2.2.1. van toepassing is, en 

iii. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties groter dan 3 hectare. 

 

De voorziene ontwikkeling vindt plaats binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied. Huidige bebouwing wordt 

gesloopt en nieuwbouw komt in de plaats van de huidige boerderij, woning en manege. De ontwikkeling is 

regionaal afgestemd, zoals ook is beschreven in paragraaf 4.2.  
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Ad B.  

De integrale kwaliteitskaart is opgebouwd uit vier lagen: de laag van de ondergrond, de laag van de cultuur- en 

natuurlandschappen, de laag van de stedelijke occupatie en de laag van de beleving. De kwaliteitskaart is 

uitgewerkt in een aantal specifieke richtpunten per laag. Ontwikkelingen moeten rekening houden met deze 

richtpunten. De kwaliteiten zijn uitgewerkt in de gebiedsprofielen.  

 

Voor de beschrijving van het gebiedsprofiel verwijzen we naar het moederplan ‘Rhoon Dorp’.  

De richtpunten die in de kwaliteitskaart zijn opgenomen zijn de volgende: 

Het plangebied valt binnen het Zuid-Hollandse rivierdeltalandschap (laag van de ondergrond). De richtpunten die 

hiervoor zijn meegegeven zijn: 

 ontwikkelingen dragen bij aan behoud of vergroting van ruimte voor dynamische natuurlijke processen 

en zoet-zoutovergangen in de Deltawateren en natuurlijke buitendijkse gebieden; 

 ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen in het relief in het landschap herkenbaar in stand; 

 ontwikkelingen in het rivierengebied houden het verschil tussen komgronden en oeverwallen 

herkenbaar.  

Voor de laag van de cultuur- en natuurlandschappen geldt dat het plangebied gelegen is binnen de zeekleipolder 

en aan een bijzonder lint grenst (de Rijsdijk), zoals in de gebiedsprofielen verder uitgewerkt (zie moederplan).  

Voor de laag van de occupatie geldt dat het plangebied binnen de ‘stedelijke agglomeratie valt’ en op de kaart 

van de laag van de beleving zijn geen bijzonderheden te melden in het plangebied. 

 

Ad C.  

De provincie heeft gebieden ingedeeld in drie beschermingscategorieën: 

 Beschermingscategorie 1: gebieden met topkwaliteit (bv. EHS en Natura2000 en cultuurhistorische 

kroonjuwelen). Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met beschermingscategorie 1 zijn in beginsel alleen 

mogelijk voor zover ze bijdragen aan het behoud of de ontwikkeling van de specifieke waarden. 

 Beschermingscategorie 2: gebieden met bijzondere kwaliteit (weidevogelgebieden buiten EHS, groene 

buffers, graslanden in Bollenstreek en openbare recreatiegebieden). Ruimtelijke ontwikkelingen in deze 

gebieden zijn mogelijk, maar met inachtneming van het instandhouden van de specifieke waarden. 

 Beschermingscategorie 3: overige gebieden.  

 

Afhankelijk van de aard en de schaal van de ontwikkeling is er sprake van inpassing (gebiedseigen ontwikkeling, 

passend bij aard en schaal landschap), aanpassing (gebiedsvreemde ontwikkeling, met maatregelen passend te 

maken aan aard en schaal van het landschap) en transformatie (niet passend bij aard en schaal van het 

landschap). Voor ruimtelijke ontwikkelingen die (in eerste instantie) niet passen bij de aard en/of de schaal van 

het gebied zijn ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen nodig om de 

ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren. 

Het gaat dan om: 

 Duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en/of sierteelt; 

 Wegnemen van verharding; 

 Toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen 

 Andere maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 

 

3.1 Conclusie 

 

De ontwikkeling past binnen de regionale behoefte en is regionaal afgestemd, zoals is beschreven in paragraaf 

4.2. De ontwikkeling valt binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied en op de locatie vindt sloop-nieuwbouw plaats 

die past binnen de in het gebiedsprofiel gestelde randvoorwaarden en de op de kwaliteitskaart aangegeven 

richtpunten. De ontwikkeling vindt plaats binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied en valt daarmee buiten de 

beschermingscategorieën die aangegeven zijn.  
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4. Volkshuisvesting 

 

4.1  Kader 

 

Met betrekking tot het beleid wordt aangesloten op het beleid zoals opgenomen in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

4.2  Onderzoek 

 

Het voorziene aantal woningen voor de ontwikkeling aan de Rijsdijk / Achterdijk is tachtig. Dit is ook zo 

opgenomen in de wetgevingszone – wijzigingsbevoegdheid 3 in het moederplan ’Rhoon Dorp’. Daarmee komt het 

in het moederplan genoemde aantal van 212 voor de bestemming Woongebied op een totaal van 292. Daarnaast 

bestaat binnen de Stadsregio Rotterdam een ondercapaciteit van 16%. Het toevoegen van tachtig woningen, 

waarvan 12 startersappartementen, 58 zorgwoningen en 10 appartementen in het duurdere segment, draagt bij 

aan het terugdringen van de ondercapaciteit.  

 

Ook is door de gemeenteraad op 29 juni 2009 de “Woonvisie 2009-2013” vastgesteld. Hieruit volgt dat de 

gemeente zich de komende jaren extra wil inzetten voor de “kwetsbare” huishoudens, onder andere: 

- Lagere inkomensklassen (sociale huur); 

- Starters op de woningmarkt; 

- Senioren (aangepaste woningen); en 

- Mensen met een hulpvraag (wonen- zorgcombinatie). 

Zeventig van de in totaal tachtig woningen voorzien in de aangegeven ‘kwetsbare huishoudens’, te weten Starters 

en Senioren. 

 

4.3  Conclusie 

 

Het wijzigingsplan speelt in op de onderzochte woningbehoefte. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het recht 

om de huidige bestemming te wijzigen naar een woonbestemming (met verkeer, groen en tuin) zoals in het 

moederplan ‘Rhoon Dorp’ is opgenomen. Daarnaast kan een bijdrage worden geleverd aan de het terugdringen 

van de ondercapaciteit aan woningen binnen de Stadsregio Rotterdam en wordt voldaan aan de vraag naar 

starters- en seniorenwoningen in de gemeente Albrandswaard. 

 

Gezien het voorgaande vormt het aspect volkshuisvesting geen belemmering voor de haalbaarheid van dit 

wijzigingsplan. 
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5. Mobiliteit 

 

5.1  Kader 

 

Met betrekking tot Rijks- provinciaal en gemeentelijk beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan 

‘Rhoon Dorp’. 

 

5.2  Onderzoek 

 

Huidige situatie 

Het plangebied is toegankelijk via de Nijverheidsweg en via de Rijsdijk. Zowel aan de Nijverheidsweg als aan de 

Rijsdijk zijn parkeerplaatsen aanwezig.  

 

Toekomstige bereikbaarheid 

De toekomstige bereikbaarheid van het plangebied wijzigt als volgt: vanwege de veiligheid wordt de Rijsdijk 

tussen de Rivierweg / Van Gogh Allee en de Omloopsweg alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. 

Verkeer dat nu vanaf de Rhoonse Baan en de Rivierweg de Rijsdijk oprijdt, kan in de toekomstige situatie vanaf 

de Rhoonse Baan en de Rivierweg via de Nijverheidsweg met een nieuwe ontsluitngsroute naar de Rijsdijk / 

Achterdijk. Uit onderzoek is gebleken dat het verkeer kiest voor de meest gestrekte route. In dit geval betekent dit 

dat verkeer dat vanaf de Rhoonse Baan komt en naar de Rijsdijk/Tijsjesdijk wil, via de Riverieweg en de Rijsdijk 

zal gaan, in dit geval de meest gestrekte route. Naar verwachting zal dit verkeer niet kiezen voor de route 

Nijverheidsweg-Rivierweg, aangezien dit niet de meest gestrekte route is. Indien blijkt dat in de toekomst de 

nieuwe ontsluitingsweg een ongewenst effect heeft en de Nijverheidsweg meer benut wordt dan de Rivierweg, 

kan de gemeenteraad in de toekomst besluiten tot verkeersbelemmerende maatregelen.  

 

Parkeren 

Voor het voldoen aan de parkeernormen is in het beeldkwaliteitplan een onderbouwing opgenomen, op basis van 

de normen die de gemeente Albrandswaard hanteert (gebaseerd op de CROW-normen). Voor de Buitenplaats, 

de tien appartementen in het duurdere segment, wordt een halfverdiepte parkeergarage gerealiseerd met een 

parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per appartement. Voor bezoekers wordt op eigen terrein een drietal 

parkeerplaatsen gerealiseerd.  

Voor de 58 zorgwoningen is rekening gehouden met een parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. Voor de 

twaalf starterswoningen in de boerderij geldt een parkeernorm van 2 per woning. Naast de zestig parkeerplaatsen 

voor de zorgwoningen en de twintig parkeerplaatsen voor de starterswoningen, is nog een tiental parkeerplaatsen 

voor bezoekers aan de nieuwe ontsluitingsweg voorzien. 

 

 

5.3  Conclusie 

 

Gezien het bovenstaande wordt het aspect mobiliteit uitvoerbaar geacht voor de haalbaarheid van dit 

wijzigingsplan. 
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6  Natuur en landschap 

 

6.1  Kader 

 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

6.2  Onderzoek 

Omdat bestaande bebouwing voor de voorziene ontwikkeling wordt gesloopt, een aantal bomen wordt gekapt en 

bestaande begroeiing wordt verwijderd, dient in het kader van de natuurwetgeving (Flora- en faunawet, 

Natuurbeschermingswet 1998 en Ecologische hoofdstructuur) onderzoek gedaan te worden naar de aanwezige 

natuurwaarden en dient een beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op 

deze waarden. 

 

In het kader van het aspect flora en fauna zijn een tweetal onderzoeken uitgevoerd: 

 Flora- en faunaonderzoek NWC, locatie Boerderij en de Hof, augustus 2014, opgenomen in bijlage 3 van 

deze toelichting 

 Flora- en faunaonderzoek NWC, locatie Buitenplaats, april 2015, opgenomen in bijlage 7 van deze toelichting 

 

Flora- en faunaonderzoek, locatie Boerderij en de Hof 

Voor het deel van plangebied, op de locatie waar de Boerderij en de Hof zijn voorzien, heeft recent onderzoek 

plaatsgevonden (zie bijlage 3). 

 

Afbeelding 6: onderzoeksgebied flora- en faunaonderzoek NWC, augustus 2014 

 

Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt op ongeveer 1,5 kilometer afstand van Natura 2000-gebied “De Oude Maas” dat onder 

bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998 valt (figuur 3). Vanwege de relatief grote afstand tussen het 

plangebied en het beschermde natuurgebied, de aard van de werkzaamheden en het gegeven dat de 

achtergronddepositie van stikstof in de omgeving van het plangebied lager is dan de kritische depositiewaarde 

van de habitattypen die in het Natura 2000-gebied voorkomen, zal er geen sprake zijn van nadelige effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen van voor de Oude Maas aangewezen habitattypen en doelsoorten. Om deze reden 

is het uitvoeren van een zogenaamde habitattoets niet nodig. 

Daarnaast maakt het plangebied geen deel uit van de EHS (figuur 4), waardoor toetsing aan de wet- en 

regelgeving omtrent de EHS niet nodig is: als gevolg van de voorgenomen plannen gaat geen oppervlakte aan 

EHS-gebied verloren. 
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Vleermuizen 

Tijdens het veldbezoek werd duidelijk dat de boerderij en het witte woonhuis binnen het plangebied geschikt zijn 

als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. De loods met daarin het paardenpension is niet geschikt. Geen van de 

bomen binnen het plangebied beschikte over holtes die geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. 

Verder werd tijdens het veldbezoek vastgesteld dat er geen belangrijke vliegroutes binnen of op de grenzen van 

het plangebied aanwezig zijn. Dit omdat geen van de aanwezige bomen aansluit op bestaande, lange, 

aaneengesloten bomenrijen en ze hierdoor losstaande, korte elementen vormen. Echter, vooral de kleinere 

vleermuissoorten, zoals de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), kunnen in de luwte en beschutting 

van de bomen binnen het plangebied foerageren. Om deze reden is er binnen het plangebied wel geschikt 

foerageergebied aanwezig. 

 

Vogels met een vaste verblijfplaats 

In de bakstenen boerderij is een vaste verblijfplaats van de Kerkuil (Tyto alba) aanwezig. Tijdens het veldbezoek 

zijn ook braakballen en krijtsporen (uitwerpselen) gevonden en veren van een Kerkuil. De bakstenen boerderij en 

het witte woonhuis zijn ook geschikt als vaste verblijfplaats voor de Gierzwaluw en de Huismus. Door de hoogte 

van de gebouwen en het vrijstaande karakter van de panden, zijn er voldoende open aanvliegroutes aanwezig 

voor de Gierzwaluw. Daarnaast zijn er verschillende openingen (via losliggende dakpannen en de dakgoot) 

waargenomen waarlangs de Gierzwaluw en de Huismus geschikte ruimtes zou kunnen bereiken om in te 

verblijven.  

In de loods die als paardenpension dient, nesten van de Boerenzwaluw (Hirundo rustica) aangetroffen en werden 

er twee paartjes van de Turkse tortel (Streptopelia decaocto) waargenomen die bezig waren met het bouwen van 

een nest in twee verschillende bomen. 

 

Vissen en watergebonden ongewervelden 

Bij het steekproefsgewijs bevissen van de watergangen zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. In geen 

van de slakkenmonsters die bij het veldbezoek meegenomen zijn, is de Platte schijfhoren aangetroffen.  

 

Vaatplanten 

Er zijn tijdens het veldbezoek op 29 juli geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Omdat de meeste 

beschermde vaatplanten in juli (nog) zichtbaar zijn, kan aanwezigheid van deze soorten met voldoende zekerheid 

uitgesloten worden. 

 

Flora- en faunaonderzoek, locatie Buitenplaats 

Ook voor het deel van plangebied, op de locatie waar de Buitenplaats is voorzien, heeft recent onderzoek 

plaatsgevonden (zie bijlage 7). 

 

Vissen en watergebonden ongewervelden 

In de sloten binnen het plangebied is een groot aantal schijfhorens aangetroffen.  

PM Een deskundige van het NWC zal deze in het laboratorium determineren om te bepalen of de strikt 

beschermde waterslak Platte schijfhoren ook aanwezig is. Als deze soort wordt aangetroffen is mogelijk een 

ontheffing nodig.  

In de sloten binnen het plangebied zijn geen strikt beschermde vissoorten aangetroffen, maatregelen of een 

ontheffing zijn daarom voor deze soorten niet nodig.  

 

Vaatplanten 

Er zijn geen beschermde vaatplanten waargenomen binnen het plangebied, deze worden vanwege de 

biotoopkenmerken van het plangebied ook niet verwacht, om deze reden zijn er geen verdere maatregelen nodig 

voor strikt beschermde vaatplanten.  

 

 



15 

 

toelichting wijzigingsplan ‘Rijsdijk - Achterdijk’ 
ontwerp 16 april 2015 

 

Overige soorten 

Het plangebied vormt geen geschikt leefgebied voor strikt beschermde amfibieën, reptielen en grondgebonden 

zoogdieren. Om deze reden zijn maatregelen of een ontheffing voor deze soorten niet nodig.  

 

Vogels 

Er zijn geen nesten gevonden die in gebruik (kunnen) zijn door een vogelsoort met een vaste verblijfplaats. Wel 

maakt het plangebied zeer waarschijnlijk onderdeel uit van het jachtgebied van een kerkuil die verblijft in de 

naastgelegen boerderij. Afhankelijk van de voorgenomen plannen en de manier waarop deze worden uitgevoerd, 

is mogelijk aanvullend onderzoek nodig om te bepalen in hoeverre het plangebied van belang is als 

foerageergebied voor de Kerkuil. De omgeving rondom de boerderij waar de Kerkuil verblijft is namelijk al redelijk 

volgebouwd aan alle kanten.  

Ook is binnen het plangebied een nest met een broedende meerkoet aangetroffen. Meerkoetnesten zijn niet 

jaarrond beschermd, maar alle nesten zijn beschermd wanneer er een broedgeval op aanwezig is. De 

werkzaamheden dienen daarom zoveel mogelijk buiten het broedseizoen van vogels plaats te vinden, globaal van 

half maart tot en met juli, om nadelige effecten op broedende vogels te voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, 

dient door een ecologisch deskundige vastgesteld te worden of er broedgevallen binnen het plangebied aanwezig 

zijn. Wanneer een broedgeval binnen het plangebied wordt aangetroffen, kunnen de werkzaamheden nabij dit 

broedgeval pas plaatsvinden wanneer de jonge vogels van het betreffende broedgeval uitgevlogen zijn.    

 

Vleermuizen 

Er zijn geen bomen gevonden die geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen. Wel kan de bomenrij langs de 

Rijsdijk door vleermuizen gebruikt worden als vliegroute. Omdat er dit jaar al vleermuisonderzoek plaatsvindt bij 

de naastgelegen boerderij, raden we aan om de bomenrij die gekapt gaat worden mee te nemen tijdens dit 

onderzoek. Op deze manier kan bepaald worden in hoeverre de bomenrij van belang is als vliegroute voor 

vleermuizen.  

 

6.3  Conclusie 

 

Conclusies flora- en faunaonderzoek Boerderij en de Hof 

Uit verkennend onderzoek blijkt dat geen vaatplanten en geen beschermde vissoorten en watergebonden 

ongewervelden zijn aangetroffen. Deze soorten staan de voorziene ontwikkelingen niet in de weg.  

 

In het verkennend onderzoek is geconstateerd dat vleermuizen, de Kerkuil, de Huismus en de Gierzwaluw in het 

plangebied aanwezig zijn. Binnen het plangebied zijn geen belangrijke vliegroutes van vleermuizen aanwezig.  

 

Op basis van het verkennende onderzoek kan gesteld worden dat mitigerende maatregelen ten alle tijde te 

nemen zijn, ongeacht welke soort aanwezig is in het plangebied. In die zin staan de aanwezige soorten in het 

plangebied, zoals de vleermuis, Kerkuil, Huismus en Gierzwaluw de voorziene ontwikkeling niet in de weg. Uit 

aanvullend onderzoek zal moeten blijken welke soorten aanwezig zijn en welke aantallen in het plangebied 

aanwezig zijn. Op basis daarvan kan gekeken worden welke mitigerende maatregelen genomen moeten worden.  

 

Aanvullend onderzoek vleermuizen 

Voor vleermuizen betekent dit vier vleermuisinventarisaties in de periode half augustus - begin oktober 2014 en 

half mei - half juli 2015. Op basis van de resultaten uit dit aanvullende onderzoek wordt beoordeeld of en welke 

mitigerende maatregelen genomen dienen te worden en of er een ontheffing moet worden aangevraagd. 

 

Aanvullend onderzoek Kerkuil 

De Kerkuil is een vogelsoort waarvan de verblijfplaats jaarrond beschermd is. Als gevolg van de voorgenomen 

plannen zal de verblijfplaats in de schuur/stal van de boerderij verdwijnen en zal deze verstoord worden. Mogelijk 
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verdwijnt ook (een deel) van zijn functionele leefomgeving. Hiermee wordt artikel 11 uit de Flora- en faunawet 

overtreden en dient een ontheffing aangevraagd te worden. Bij deze ontheffing horen maatregelen die genomen 

moeten worden om de nadelige effecten op de Kerkuil zoveel mogelijk te voorkomen/beperken. 

 

Aanvullend onderzoek Gierzwaluw en Huismus 

Omdat de boerderij en het witte woonhuis ook geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor de Gierzwaluw en de 

Huismus, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden om vast te kunnen stellen, dan wel uit te kunnen 

sluiten of de gebouwen ook daadwerkelijk door deze soorten gebruikt worden als verblijfplaats. Dit onderzoek 

bestaat voor de Gierzwaluw uit maximaal 3 avondinventarisaties in de periode juni tot en met 15 juli en voor de 

Huismus uit maximaal 4 ochtendinventarisaties in de periode 10 maart tot en met 20 juni. Op basis van de 

conclusies uit dit onderzoek wordt bepaald wat de gevolgen van de voorgenomen plannen voor de Gierzwaluw en 

de Huismus zijn en of en welke mitigerende maatregelen en/of een ontheffing nodig zijn. 

 

Aanvullend onderzoek Boerenzwaluw 

De Boerenzwaluw is een zogenaamde categorie 5- soort. Dit betekent dat deze soort vaak meerdere jaren op rij 

dezelfde nestplaats gebruikt, maar dat de verblijfplaats niet jaarrond beschermd is. Verblijfplaatsen van categorie 

5- soorten dienen echter geïnventariseerd te worden en kunnen, bij “ecologisch zwaarwegende omstandigheden” 

ook als jaarrond beschermd aangewezen worden. Dergelijke omstandigheden zijn hier niet aan de orde, maar 

omdat de nestplaatsen van de Boerenzwaluw door de voorgenomen plannen vernietigd worden, wordt 

aanbevolen om een aantal alternatieven aan te bieden in de vorm van speciale nestkasten.  

 

Aanwezige bomen die gekapt worden 

De bomen waarin de Turkse tortels een nest aan het bouwen zijn, mogen pas gekapt worden wanneer de jongen 

vliegvlug zijn en het nest op eigen kracht kunnen verlaten. De overige te kappen bomen dienen buiten het 

broedseizoen van vogels (globaal van half maart tot en met juli) gekapt/verwijderd te worden om nadelige 

effecten op broedende vogels te voorkomen.  

 

Conclusies flora- en faunaonderzoek Buitenplaats 

Het plangebied maakt zeer waarschijnlijk onderdeel uit van het jachtgebied van een kerkuil die verblijft in de 

naastgelegen boerderij. 

PM Indien wordt geconcludeerd dat de Kerkuil nog steeds verblijft in de bestaande bebouwing is het van belang 

in het kader van het aanvullende onderzoek het foerageergebied nader te onderzoeken.  

PM Een deskundige van het NWC zal deze in het laboratorium determineren om te bepalen of de strikt 

beschermde waterslak Platte schijfhoren ook aanwezig is. Als deze soort wordt aangetroffen is mogelijk een 

ontheffing nodig.  
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7  Water  

 

7.1  Kader 

 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

7.2  Onderzoek 

 

Huidige situatie en toetsing van het plan 

Het plangebied is deels verhard door de aanwezige bebouwing en bestrating. In het vigerende bestemmingsplan 

is een bepaling opgenomen dat bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheden voldaan dient te worden aan de 

onderzoeksverplichting op de het aspect water. Dit wijzigingsplan ziet op toepassing van de 

‘Wijzigingsbevoegheid 3’, met onderhavige waterparagraaf wordt voldaan aan het toetsingskader voor de 

wijzigingsbevoegdheid. Een nadere beschrijving van de verschillende ‘waterthema’s’ (zoals die beschreven staan 

in de “Handreiking Watertoets”) is gegeven in relatie tot het plangebied. 

 

Huidig watersysteem 

In onderstaande afbeelding is het watersysteem in de omgeving van het plangebied weergegeven. Hierbij is de 

ontwerp-Legger van het waterschap gebruikt. In het plangebied zijn primaire watergang en secundaire 

watergangen gelegen. 

 

In het kader van de ontwikkeling van het plangebied worden deze watergangen gedempt en vergraven. Hiervoor 

is een ontheffing van de Keur noodzakelijk. Deze ontheffingsprocedure vindt niet plaats in het kader van de 

bestemmingsplanprocedure.  
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Afbeelding 7 : watersysteem in de omgeving van het plangebied (bron: ontwerp-Legger waterschap) 

 

Veiligheid 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone van een waterkering.  

 

Wateroverlast 

Het plangebied is niet gelegen in een gebied met een wateropgave. De ontwikkeling die in het kader van het 

bestemmingsplan plaats gaat hebben, betreft de realisatie van diverse woningen. Het plangebied heeft een 

oppervlakte van 19.951 m2. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de huidige en toekomstige 

verharde oppervlakken.  

 

in m
2
 Bebouwing Bestrating Totaal 

Huidige situatie 2957,7 694,1 3651,8 

Toekomstige situatie 2679,3 4103 6907,3 

Saldo -/- 278,4 +/+ 3408,9 +/+ 3130,5 
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Met betrekking tot de verharding vindt een toename plaats van 3.130,5 m
2
 ten opzichte van de huidige situatie.  

Dit heeft met name te maken met de nieuwe verkeersbestemming in het gebied. Qua bebouwing vindt juist een 

afname plaats.  

 

Met betrekking tot het oppervlaktewater is bekend dat een deel van de huidige watergangen in het plangebied 

worden gedempt en een nieuwe watergang wordt gegraven. 

 

Het oppervlak van de watergangen in de huidige situatie betreft 594 m
2
. In de nieuwe situatie is 2.335,5 m

2
 aan 

oppervlaktewater aanwezig.  

 

Conform de beleidsregel van het waterschap dient 10% van de toename aan verharding gecompenseerd te 

worden. Dit betekent dat 0,1x3130,5=310 m
2
 aan oppervlaktewater moet worden toegevoegd. Gelet op de 

hoeveelheid oppervlaktewater in de toekomstige situatie wordt hier ruimschoots aan voldaan.  

 

 

Afbeelding 8: toekomstig watersysteem plangebied, waarin de nieuwe watergang is te zien.  

 

Riolering 

Het toe te passen rioleringsstelsel, gemengd of gescheiden, is tot op heden niet vastgelegd. De initiatiefnemer is 

momenteel in overleg met de gemeente over het toe te passen systeem. Conform 'de Leidraad Riolering' geldt 

voor nieuwe ontwikkelingen dat DWA gescheiden wordt afgevoerd en dat HWA direct loost op oppervlaktewater 

mits niet verontreinigd. 

 

Watervoorziening 

Het plan heeft geen effect op de watervoorziening. Het watersysteem wordt met dit wijzigingsplan niet aangepast. 

 

Volksgezondheid  

Door het afkoppelen van hemelwater van de DWA worden vuilwateroverstorten (in de omgeving) 

tegengegaan. De risico’s van watergerelateerde ziekten en plagen worden hierdoor geminimaliseerd. 

 

Bodemdaling 

Het (grond)waterpeil zal niet worden aangepast ten behoeve van dit plan. Bodemdaling is niet aan de 

orde. 
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Grondwateroverlast 

In en rond het plangebied is geen sprake van grondwateroverlast. 

 

Waterkwaliteit 

Het tegengaan van riooloverstorten door de afkoppeling van hemelwater van de DWA komt de waterkwaliteit (in 

de omgeving) ten goede. Het ontstaan van (nieuwe) vervuilingsbronnen dient zoveel mogelijk te worden 

voorkomen om vervuiling van grond- en oppervlaktewater te beletten. Het toepassen van niet-uitloogbare 

bouwmaterialen bij de toekomstige ontwikkelingen voorkomt dat het hemelwater wordt vervuild. In verband 

hiermee dienen geen (sterk) uitloogbare materialen zoals koper, lood, zink of teerhoudende dakbedekking te 

worden gebruikt op delen die met hemelwater in contact komen, zoals de dakbedekking, goten en pijpen of er 

moet voorkomen worden dat deze materialen kunnen uitlogen (bijvoorbeeld door het coaten van loodslabben). 

 

Natte natuur / Verdroging 

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een (nat) natuurgebied of (natte) ecologische verbindingszone. Doordat 

alleen schoon hemelwater het plangebied verlaat (met uitzondering van het vuilwater dat via de DWA wordt 

afgevoerd), kunnen natte natuurwaarden op afstand niet via het oppervlaktewater worden aangetast. Verdroging 

zal niet optreden door de voorgestane ontwikkelingen, omdat het grondwaterpeil niet zal worden aangepast. 

 

Keur en Legger 

Alle handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van watergangen en waterschapswegen vallen onder de 

regels van de Keur. In deze verordening van het Waterschap zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen om 

de waterstaatsbelangen veilig te stellen. In de meeste gevallen zal een vergunning moeten worden verleend door 

het Waterschap. In de Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta 

zijn de watergangen opgenomen, waarop de Keur van toepassing is.  

 

Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van het inzamelings- en transportstelsel van afvalwater, kortom de riolering, ligt bij de 

Gemeente. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de zuivering van het aangeleverde afvalwater. De gemeente 

is onderhoudsplichtige voor de watergangen in het plangebied. 

 

7.3 Overleg waterbeheerder 

Deze waterparagraaf wordt in het kader van het wettelijk vooroverleg aan de waterbeheerder toegezonden. De 

waterbeheerder wordt hierbij in de gelegenheid gesteld een vooroverlegreactie in te dienen. De ingediende 

overlegreactie kan leiden tot aanpassing van dit wijzigingsplan. 

 

7.4  Conclusie 

De invloed van de ontwikkelingen in het kader van het wijzigingsplan op het watersysteem is getoetst aan de 

randvoorwaarden en het waterbeleid van het Waterschap en de gemeente Albrandswaard. Hierbij is aangetoond 

dat de waterhuishouding niet negatief wordt beïnvloedt als gevolg van dit plan. Wel dient in het kader van de te 

vergraven watergangen een ontheffing van de Keur aangevraagd te worden. 
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8  Archeologie en cultuurhistorie 

 

8.1  Archeologie 

 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

8.1.1  Onderzoek  

De voorziene ontwikkeling ziet in het slopen van de huidige aanwezige bebouwing en het realiseren van de 

boerderij, het hof en de buitenplaats.  

 

In het moederplan ‘Rhoon Dorp’ zijn de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie – 2’ en ‘Waarde – 

Archeologie – 3’ opgenomen. Voor de archeologische waarde 2 geldt dat werkzaamheden die dieper reiken dan 

50 cm onder het maaiveld en een groter oppervlak dan 200 m
2
 beslaan, onderzoeksplichtig zijn. Voor de 

archeologische waarde 3 geldt dat werkzaamheden die dieper reiken dan 100 cm onder het maaiveld en een 

groter oppervlak dan 200 m
2
 beslaan, onderzoeksplichtig zijn.  

Omdat voorgenomen ontwikkeling de diepte en het oppervlakte overschrijden is een archeologisch onderzoek 

benodigd.  

 

Voor het plangebied zijn de volgende twee verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd: 

 Inventariserend Veldonderzoek, plangebied Rijsdijk (SOB Research)
1
, opgenomen in bijlage 6 van deze 

toelichting 

 Inventariserend veldonderzoek Plangebied Rijsdijk (locatie Boerderij en Hof) (BAAC bv)
2
, opgenomen in 

bijlage 4 van deze toelichting 

 

Archeologisch onderzoek SOB Research  

Adviesbureau SOB research heeft een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het in 

afbeelding 9 weergegeven onderzoeksgebied.  

Uit archeologisch onderzoek, waarbij in totaal 24 boringen zijn geplaatst, is gebleken dat ter plaatse van de 

buitenplaats relevante archeologische resten alleen worden aangetast wanneer graafwerkzaamheden tot op 

grotere diepte dan circa 1.75 meter beneden maaiveld worden uitgevoerd. Voor de voorziene ontwikkeling van de 

buitenplaats is dat niet het geval.  

Door heiwerkzaamheden kunnen de potentiele archeologische niveaus worden aangetast. De schade die 

hierdoor zou kunnen ontstaan, is volgens het onderzoek aanvaardbaar. Archeologisch vervolgonderzoek op de 

locatie van de buitenplaats wordt in het kader van heiwerkzaamheden niet noodzakelijk geacht.  

 

                                                      
1
 SOB Research, Inventariserend Veldonderzoek, plangebied Rijsdijk, projectnummer: A201100374, d.d. 20 oktober 2011 

2
 BAAC bv, Inventariserend veldonderzoek, projectnummer: V-14.0191, d.d. september 2014 
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Afbeelding 9: onderzoeksgebied en boorpunten inventariserend veldonderzoek SOB Research 

 

Archeologisch onderzoek BAAC  

Adviesbureau BAAC heeft een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het in afbeelding 10 

weergegeven onderzoeksgebied.  

 

 

Afbeelding 10: onderzoeksgebied en boorpunten inventariserend veldonderzoek BAAC 

 

Voor het deel van het plangebied rond boringen 19, 20 en 21 geldt een hoge verwachting, zie afbeelding 11 

(archeologische verwachtingen) op het aantreffen van resten uit de periode middeleeuwen – nieuwe tijd in de 

vorm van een woonheuvel/terp met bewonings- en erf gerelateerde resten. Aangeraden wordt om deze resten in 

situ te behouden door op deze locatie geen bodemverstoringen te laten plaatsvinden en een dubbelbestemming 

archeologie op te nemen in het bestemmingsplan. 

 

De huidige boerderij die op deze woonheuvel en deels op de dijk staat, valt net buiten het plangebied. Volgens de 

bewoners gaat deze verplaatst worden. Aangeraden wordt om ook eventuele sloop onder maaiveld archeologisch 

te laten begeleiden. 



23 

 

toelichting wijzigingsplan ‘Rijsdijk - Achterdijk’ 
ontwerp 16 april 2015 

Indien binnen het plangebied behoud in situ van de woonheuvel niet mogelijk is, wordt geadviseerd om een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de waarde van de archeologische resten vast te stellen. Voor het 

uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen opgesteld te worden. 

 

Ook ter plekke van boringen 2, 3 en 4, waar onder de A-horizont een horizont met verweringskenmerken is 

aangetroffen (Bw-horizont), zouden archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Ook hier wordt geadviseerd om 

geen bodemverstorende activiteiten te laten plaatsvinden en een dubbelbestemming op te nemen in het 

bestemmingsplan. Eventueel aanwezige resten kunnen dan in situ behouden blijven. Indien dit niet mogelijk is, 

wordt ook hier aangeraden om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 

In het overige deel van het plangebied is de kans op het aantreffen van resten uit de periode late middeleeuwen – 

nieuwe tijd laag. 

 

Voor de eerdere perioden geldt voor het hele plangebied op basis van resultaten uit het veldonderzoek een lage 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten. 

 

 

Afbeelding 11: archeologische verwachtingen naar aanleiding van inventariserend veldonderzoek BAAC 

 

Het advies uit het onderzoek van BAAC dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid (gemeente 

Albrandswaard) en leidt tot een selectiebesluit. Vooralsnog betekent dit dat bodemverstorende activiteiten of de 

daarop voorbereidende activiteiten nog niet kunnen worden aangevangen. 

 

8.1.2  Conclusie  

Voor de ontwikkeling van de buitenplaats gelden geen belemmeringen met betrekking tot de haalbaarheid van het 

aspect archeologie, vanwege de grotere diepte van de archeologische resten en het feit dat de verstoring die 

door heiwerkzaamheden kan ontstaan, aanvaardbaar is. 

 

Het archeologisch onderzoek ter plaatse van ‘Boerderij en Hof’ leidt tot advies om een selectiebesluit te nemen 

door het bevoegd gezag. 

 

8.2  Cultuurhistorie 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 



24 

 

toelichting wijzigingsplan ‘Rijsdijk - Achterdijk’ 
ontwerp 16 april 2015 

8.2.1  Onderzoek 

Het plangebied is in het moederplan niet aangeduid als een ‘karakteristiek’ of ‘specifieke bouwaanduiding – 

monument’. Cultuurhistorische waarden zijn niet aanwezig waarmee voorgenomen ontwikkeling haalbaar wordt 

geacht. 

 

8.2.2  Conclusie  

Gezien het hier voorgaande gelden geen belemmeringen met betrekking tot de haalbaarheid van het aspect 

cultuurhistorie.  

 

 

9  Milieu 

 

9.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de ruimtelijke (on)mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Waar nodig dient een vertaling 

plaats te vinden naar de juridische regeling. Het uitgangspunt hierbij is dat de juridische regeling zowel de 

ruimtelijke kwaliteit als de milieukwaliteit voldoende dient te borgen. 

 

9.2 M.e.r.-beoordeling 

 

9.2.1 Kader 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

9.2.2 Afweging en conclusie 

De ontwikkeling in het plangebied blijft ruim beneden de omvang uit de bijlage van het Besluit m.e.r. Hierin staat 

namelijk een stedelijk ontwikkelingsproject van 100 hectare of 2.000 of meer woningen als drempel genoemd. 

Daarbij geldt dat het plangebied op ongeveer 1,5 kilometer afstand ligt van Natura 2000-gebied ‘de oude Maas’. 

Vanwege de relatief grote afstand is het opstellen van een plan-m.e.r. niet nodig.  

 

9.3 Bodemkwaliteit 

 

9.3.1  Kader 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

9.3.2  Onderzoek 

 

Voor het plangebied zijn de volgende twee verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd: 

 Verkennend bodemonderzoek (Tritium Advies B.V.)
3
, opgenomen in bijlage 8 van deze toelichting 

 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek (TerraMilieu B.V.)
4
, opgenomen in bijlage 1 van deze 

toelichting 

 

De afbakening en resultaten van deze onderzoeken zijn hieronder beschreven. 

 

Verkennend bodemonderzoek 2011 

Adviesbureau Tritium Advies B.V. heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het in 

afbeelding 12 weergegeven onderzoeksgebied.  

                                                      
3
 Tritium Advies B.V., Verkennend bodemonderzoek Rijsdijk 7, projectnummer: 1101/021/SJ-01, d.d. 4 februari 2011 

4
 TerraMilieu bv, Verkennend en aanvullend bodemonderzoek, projectnummer: Tm2014.268, d.d. 2 april 2015 
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten is geconcludeerd de bodemkwaliteit ter plaatse  

geen beperkingen oplevert ten aanzien van het gebruik van de locatie en vormen ons inziens derhalve geen 

belemmering voor de afgifte van de bouwvergunning. 

 

Afbeelding 12: onderzoeksgebied verkennend bodemonderzoek 2011 

 

Verkennend bodemonderzoek 2014  

Adviesbureau TerraMilieu B.V. heeft in 2014 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het in 

afbeelding 13 weergegeven onderzoeksgebied.  

 

 

 

Afbeelding 13: onderzoeksgebied verkennend bodemonderzoek 2014 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kon worden geconcludeerd dat in de grond 

diverse parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. De locatie kan 
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daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van het bodemonderzoek hebben  aanleiding 

gegeven om aanvullend onderzoek uit te voeren. 

In 2015 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Hierbij is aangetoond dat ter plaatse van het grondwater 

verhogingen van barium, koper en zink ten opzichte van de streefwaarde zijn aangetroffen en ter plaatse van B1 

van barium ten opzichte van de tussenwaarde. Deze verhogingen van metalen betreffen naar verwachting 

verhoogde achtergrondwaarden. Hierom is geen nader onderzoek benodigd.  

 

9.3.3  Conclusie 

 

In het kader van onderhavige ontwikkeling zijn in het plangebied een tweetal verkennende bodemonderzoeken 

uitgevoerd. Het onderzoek ter plaatse van Boerderij en de Hof aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend 

onderzoek. Uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat de verhoging van metalen in het grondwater zijn terug 

te leiden tot verhoogde achtergrondwaarden. Dit geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. 

Het aspect bodemkwaliteit is hiermee voldoende onderzocht in het kader van onderhavige ontwikkeling en levert 

geen belemmering op voor de beoogde functie en werkzaamheden. 

 

9.4  Akoestische aspecten 

 

9.4.1  Kader 

 

De resultaten van het akoestisch onderzoek worden in het definitef ontwerp verwerkt. Uit de quick-scan is 

gebleken dat de resultaten geen belemmeringen laten zien voor de voorziene ontwikkeling. \ 

 

9.4.2  Onderzoek 

 

De nieuwe woningen zijn gelegen in de onderzoekszone van de Rivierweg, de Rijsdijk, de Omloopseweg, de Van 

Goghallee en de nieuwe verbindingsweg tussen de Rijsdijk en de Nijverheidweg. Met de aanleg van de nieuwe 

verbindingsweg kan het gedeelte van de Rijsdijk tussen de Omloopseweg en de Rivierweg autovrij worden 

gemaakt. 

Daarnaast zijn de nieuwe woningen gelegen binnen de geluidszone van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is daarom akoestisch onderzoek noodzakelijk. 

 

KuiperCompagnons heeft een akoestisch onderzoek
5
 uitgevoerd dat is opgenomen in bijlage X van deze 

toelichting. Hierin is onderscheid gemaakt in drie aspecten: 

 nieuwe woningen bestaande wegen; 

 bestaande woningen nieuwe weg; 

 nieuwe woning bestaand industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. 

 

Nieuwe woningen bestaande wegen 

Het verkeer op de Van Goghallee en de Omloopseweg veroorzaakt een geluidsbelasting die lager is dan de 

voorkeursgrenswaarde. Dit betekent dat het verkeer op deze wegen niet leidt tot belemmeringen. 

Ter plaatse van de bouwvlaken waarbinnen de nieuwe woningen kunnen worden gebouwd is uitsluitend een 

geluidsbelasting berekend die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde door het verkeer op de route 

Rivierweg/Rijsdijk en de route Rijsdijk/nieuwe weg/Nijverheidsweg. 

Het verkeer op de route Rivierweg/Rijsdijk leidt ter plaatse van de te herbouwen boerderij, waarbinnen 12 

startersappartementen kunnen worden gebouwd, tot een geluidsbelasting van maximaal 52 dB. De overschrijding 

treedt alleen op ter plaatse van het voorhuis van de boerderij. 

                                                      
5
 KuiperCompagnons, Akoestisch onderzoek weg- en industrielawaai, 797.307.01, d.d. 10 maart 2015 
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Op de schuur, waarbinnen ook startersappartementen worden gerealiseerd is de geluidsbelasting lager dan 48 

dB. Op de beide andere woongebouwen is een geluidsbelasting berekend die lager is dan de 

voorkeursgrenswaarde. 

Het verkeer op de route Rijsdijk/nieuwe weg/Nijverheidsweg leidt ter plaatse van de zorgwoningen en het 

appartementengebouw ten oosten van de nieuwe weg tot een geluidsbelasting van maximaal respectievelijk 53 

en 50 dB. De overschrijding treedt alleen op ter plaatse van de gevel die in de richting van deze weg is 

georiënteerd. De geluidsbelasting op alle overige gevels is lager dan de voorkeursgrenswaarde. 

Op de te herbouwen boerderij is een geluidsbelasting berekend die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. 

 

Bestaande woningen nieuwe weg 

De geluidsbelasting door het verkeer op de nieuwe weg veroorzaakt ter plaatse van de meest nabij gelegen 

bestaande woningen een geluidsbelasting van maximaal 46 dB. Het betreft de beide woningen Oyenshof 4 en 6 

ten zuidwesten van de nieuwe weg. Omdat de geluidsbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

zijn er geen belemmeringen. 

Opgemerkt wordt dat door het verschuiven van de verkeersfunctie van de Rijsdijk naar de nieuwe weg de 

geluidssituatie ter plaatse van de genoemde woningen verbetert omdat de nieuwe weg op grotere afstand van de 

bestaande woningen komt te liggen. 

 

Nieuwe woning bestaand industrieterrein 

Op alle drie de nieuwe woonbestemmingen is een geluidsbelasting door de activiteiten op het industrieterrein 

‘Waal-/Eemhaven’ berekend die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De geluidsbelasting 

bedraagt op alle drie de bestemmingen maximaal 55 dB(A). De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt 

niet overschreden. 

 

Hogere waarden 

Gelet op de berekende geluidsbelasting is vaststellen van hogere waarden noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot 

vaststelling hogere waarden is gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage gelegd. Deze hogere waarden 

worden door het college van Albrandswaard vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de geluidsbronnen, vast te 

stellen hogere waarden en de woningen waar deze op betrekking hebben weergegeven. 

 
 

Geluidsbron 

Maximaal vast te stellen hogere waarde 

Geluidsbelasting Aantal woningen 

Rivierweg/Rijsdijk 50 dB 6 

Nieuwe weg/Nijverheidsweg 53 dB 40 

Industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ 55 dB(A) 80 

 

9.4.3  Conclusie 

 

In dit wijzigingsplan wordt voorzien in de realisatie van maximaal 80 nieuwe woningen. De woningen zijn gelegen 

binnen de onderzoekszone van enkele wegen en het industrieterrein Waal-/Eemhaven, waardoor akoestisch 

onderzoek noodzakelijk is. 

Uit de berekeningen voor wegverkeerslawaai blijkt dat de voorkeurswaarde wordt overschreden door het verkeer 

op de route Rivierweg / Rijsdijk en de route Rijsdijk/nieuwe ontsluitingsweg/Nijverheidweg. De geluidsbelasting 

bedraagt maximaal respectievelijk 50 dB en 53 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet 

overschreden. 

De activiteiten op het industrieterrein Waal-/Eemhaven leidt ter plaatse van de nieuwe woningen tot een 

geluidsbelasting van maximaal 55 dB(A), zodat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden. De 

maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt niet overschreden. 
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Gelet op de berekende geluidsbelasting is vaststellen van hogere waarden noodzakelijk. Gelijktijdig met dit 

ontwerpwijzigingsplan is een ontwerpbesluit tot vaststelling ter inzage gelegd.  

 

9.5  Luchtkwaliteit 

 

9.5.1  Kader 

 

De Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) is niet van toepassing op uitwerkings- 

en wijzigingsplannen. Dit wijzigingsplan is een wijziging van het bestemmingsplan “Rhoon Dorp”. Om die reden 

wordt er teruggevallen op het luchtkwaliteitonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan 

“Rhoon Dorp”.  

 

9.5.2  Onderzoek 

 

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek, behorende bij het bestemmingsplan “Rhoon Dorp”, blijkt dat de 

ontwikkelingsmogelijkheden in dat bestemmingsplan (inclusief wijzigingsplannen) is aan te merken als een project 

dat ‘Niet in betekenende mate’ bijdraagt op de verslechtering van de luchtkwaliteit. Daardoor wordt voldaan aan de 

gestelde normen van de Wet luchtkwaliteit.  

 

Omdat het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen oplevert in het bestemmingsplan, levert dit aspect ook geen 

belemmering op voor dit wijzigingsplan. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn ter plaatse van de locatie de concentraties NO2 

(stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) inzichtelijk gemaakt, op basis van NSL-monitoringstool. In de afbeelding 14 zijn 

de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 weergegeven voor het peiljaar 2015.  
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Afbeelding 14: Jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10; peiljaar 2015. 

 

Uit de voorgaande afbeelding blijkt dat de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 maximaal respectievelijk 27 

µg/m
3
 en 23 µg/m

3
 bedraagt. De  jaargemiddelde grenswaarde voor de beide stoffen van 40 µg/m

3
 wordt niet 

overschrijden. Daarnaast is de trend dat in de toekomst de emissies en de achtergrondconcentraties van deze 

stoffen zullen dalen, waardoor geen overschrijdingen van de grenswaarden zijn te verwachten.  

 

9.5.3  Conclusie 

 

Het aspect luchtkwaliteit vormt gezien het bovenstaande geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling in 

dit wijzigingsplan. 
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9.6 Milieuzonering 

 

9.6.1 Kader 

 

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

tussen de aanwezige functies en wonen noodzakelijk. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een 

milieuzonering die uitgaat van richtinggevende afstanden tussen hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, 

geluid, geur, stof) en gevoelige functies. In de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) zijn deze richtafstanden opgenomen. Van deze richtafstanden kan 

gemotiveerd worden afgeweken. Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze 

afstanden als harde eis gezien worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende 

afstand van bedrijven worden gesitueerd in nieuwe situaties.  

 

9.6.2 Onderzoek 

 

Het wijzigingsplan maakt de ontwikkeling van woningen mogelijk. Hierdoor dient te worden getoetst aan de VNG-

richtlijnen. Bepaald dient te worden of het toestaan van woningen op deze locatie de bedrijfsvoering van 

omliggende bedrijven beperkt en of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Omgeving 

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door bedrijven, wonen, kantoorfuncties en een sportpark. De 

omgeving wordt beschouwd als een ‘gemengd gebied’. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot 

sterke functiemenging. Indien er sprake is van het omgevingstype 'gemengd gebied' kan de richtafstand terug 

worden gebracht met één afstandsstap, omdat sprake is van een zekere verstoring van het gebied ten opzichte 

van een rustige woonwijk.  

 

Effect woningen op bestaande bedrijvigheid 

Voor de bedrijvigheid en het sportpark gevestigd ten noorden van het plangebied aan de Nijverheidsweg en de 

Rivierweg wordt voldaan aan de gereduceerde richtafstanden.  

 

SBI-Code Adres Omschrijving VNG 

Categorie 

Richt-

afstand 

(in m)* 

Werkelijke 

afstand (in 

m) 

Maatgevend 

aspect 

016 Nijverheidsweg 29 Hoveniersbedrijf Antwan Tuin Totaal 

>500 m
2
l 

3.1 50(30) > 50 Geluid 

4673 Nijverheidsweg 31 BAKO Bedrijfskoeling en 

airconditioning 

3.1 50(30) > 30 Geluid 

80 Nijverheidsweg 35 Roos & Bijl Adviesbureau 1 10(0) > 30 Geluid 

931 Rivierweg 50 Tennispark de Overhoeken 3.1 50(30) > 65 Geluid 

 

In het plangebied bevindt zich de volgende inrichting welke met de ontwikkeling van het plangebied komt te 

vervallen: 

931 Rijsdijk 95 Manege de Hoge Stee 3.1 50(30)  Geur 

 

Uit bovenstaande richtafstanden blijkt dat voor alle bedrijvigheid voldaan wordt aan de gereduceerde richtafstand. 

Deze bedrijven worden daarmee niet belemmerd in hun functioneren. Een goed woon- en leefklimaat kan op 

grond van deze bedrijven behaald worden in het plangebied. 
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9.6.3 Conclusie 

 

Dit wijzigingsplan is ontwikkelingsgericht. De brochure van de VNG is gehanteerd om te toetsen aan de 

richtafstanden. Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan de richtafstanden en een goed woon- en 

leefklimaat gegarandeerd kan worden.   

 

 

9.7 Externe veiligheid 

 

9.7.1 Kader 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

9.7.2 Onderzoek 

Nabij het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig. Onderzoek naar externe veiligheid is daarmee niet 

benodigd.  

 

9.7.3 Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt gezien het voorgaande geen belemmering voor de haalbaarheid van dit 

wijzigingsplan. 

 

 

9.8 Overige belemmeringen 

 

9.8.1 Kader 

Met betrekking tot beleid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 

 

9.8.2 Onderzoek 

In het plangebied is geen sprake van overige belemmeringen. 

 

9.8.3 Conclusie 

Het aspect overige belemmeringen vormt gezien het voorgaande geen belemmering voor de haalbaarheid van dit 

wijzigingsplan. 

 

 

9.9 Duurzaamheid 

 

Met betrekking tot het aspect duurzaamheid wordt aangesloten op het gestelde in het moederplan ‘Rhoon Dorp’. 
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10  Uitvoerbaarheid 

 

10.1 Economische uitvoerbaarheid 

 

De kosten van de in het plan opgenomen ontwikkeling worden gedragen door de initiatiefnemer. Hiertoe is  een 

ontwikkelovereenkomst gesloten tussen de gemeente en initiatiefnemer. 

 

Conclusie  

Gezien het voorgaande wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht.  

 

10.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

Plan(vormings)proces 

De voorziene ontwikkeling is door intensief overleg met de omgeving tot stand gekomen. Daarbij heeft de 

omgeving aangegeven dat er draagvlak is voor deze ontwikkeling, binnen de afspraken zoals in het ruimtelijk 

kader en beeldkwaliteit Rijsdijk-Rhoon aangegeven. Daarnaast blijkt uit cijfers van de Stadsregio Rotterdam dat 

een ondercapaciteit van 16% aan woningen aanwezig is. Ook uit de woonvisies van de gemeente Albrandswaard 

blijkt dat vraag aanwezig is voor woningen voor senioren en starters. Voorgenomen ontwikkeling speelt in op de 

ondercapaciteit in de Stadsregio en aan het realiseren van woningen voor starters en senioren. 

 

Conclusie    

Gezien het voorgaande wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar geacht.  
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11  Procedure 

 

11.1  Voorbereidingsfase 

In het moederplan ‘Rhoon Dorp’ is in artikel 35.4 van de regels de wetgevingszone – wijzigingsgebied 3 

opgenomen om de huidige bestemming te wijzigen in de bestemmingen ‘Groen’, ‘Tuin / Tuin-1’, ‘Verkeer-

Verblijfsgebied’, ‘Water’, en / of ‘Woongebied’.  

 

Bij wijziging van het bestemmingsplan dienen burgemeester en wethouders te voldoen aan de bestemmings- en 

bouwregels van het bestemmingsplan (moederplan) tenzij anders aangegeven in dit wijzigingsplan. De wijziging 

vormt daarbij geen nieuw plan maar treedt in plaats van (een deel van) het vigerende bestemmingsplan. Het 

maakt derhalve deel uit van het bestemmingsplan ‘Rhoon Dorp’. De overige regels van dit bestemmingsplan zijn 

ook op het wijzigingsplan van toepassing. 

 

Na het in werking treden van het wijzigingsplan dienen aanvragen te worden getoetst aan het wijzigingsplan en 

de overige van toepassing zijnde regels van het bestemmingsplan. 

 

11.3  Procedurele aspecten 

Het wijzigingsplan sluit aan op het vigerende bestemmingsplan. Zowel het moederplan als het wijzigingsplan is 

opgesteld onder toepassing van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  

 

Het ontwerpwijzigingsplan zal voor zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende deze termijn kunnen 

belanghebbenden zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. Binnen acht weken na afloop van de 

zienswijzentermijn nemen burgemeester en wethouders een besluit omtrent de vaststelling van het 

wijzigingsplan. De kennisgeving van het besluit tot vaststelling van de wijziging geschiedt langs elektronische 

weg. 

 

Tegen een besluit omtrent vaststelling staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (ABRvS). De termijn om beroep in te dienen bij de ABRvS vangt aan met ingang van de dag dat 

het vaststellingsbesluit ter inzage is gelegd.  

 

Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging moet de gemeenteraad beslissen omtrent de vaststelling 

van het bestemmingsplan. 
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Samenvatting 

Ter plaatse van de Rijsdijk te Rhoon is een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 
uitgevoerd. Voor de uitvoer van het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 
5725 uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie bepaald.  

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden geconcludeerd 
dat in de grond diverse parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde 
worden aangetroffen. De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, 
de resultaten van het bodemonderzoek geven aanleiding om aanvullend onderzoek uit te 
voeren. 

Ter plaatse van het grondwater worden verhogingen van barium, koper en zink ten opzichte 
van de streefwaarde aangetroffen en ter plaatse van B1 van barium ten opzichte van de 
tussenwaarde. De verhogingen van metalen betreffen vermoedelijk verhoogde achtergrond‐
waarden en behoeven vermoedelijk geen aanvullend onderzoek.  

Deellocatie oprit 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de 
halfverharding (ca. 300 m2) zintuiglijke bijmengingen aan puin in de bodem worden 
aangetroffen. In de monsters van de bovengrond welke zijn genomen ter plaatse van de 
halfverharding worden verhogingen van koper ten opzichte van de tussenwaarde 
aangetroffen. In de boringen rondom de halfverharding worden enkel verhogingen van 
verschillende metalen ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. Op basis van 
deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de matige verontreiniging zich beperkt tot de 
oprit. Vermoedelijk wordt de matige verontreiniging daardoor aangetroffen tot ca. 60 cm‐
mv. 

Overig terrein 
Ter plaatse van het overige terrein van de onderzoekslocatie zijn in verschillende boringen 
bijmengingen met puin in de bodem aangetroffen. Tijdens het uitvoer van het aanvullend 
bodemonderzoek worden enkel in B3a bijmeningen van puin aangetroffen. In de boven‐
grond (zwakke bijmenging van puin) van deze boring worden geen verhogingen ten opzichte 
van de achtergrondwaarde aangetroffen. In de laag hieronder (50‐70 cm‐mv, matige 
bijmenging van puin) worden enkel verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde 
aangetroffen. 

Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 
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1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 
uitgevoerd op de locatie Rijsdijk te Rhoon. De locatie is in gebruik voor woondoeleinden en 
als paardenmanege. 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 
uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande bestemmingswijziging. 
Het doel van het bodemonderzoek is om aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen 
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in gehaltes boven 
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 
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2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 
uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van 
bodeminformatie bij de gemeente Albrandswaard. 

2.1  Onderzoekslocatie 

De locatie is in het verleden in gebruik geweest voor agrarische‐ en woondoeleinden. De 
locatie zal in de toekomst worden gebruikt voor woondoeleinden. Op de locatie zijn in het 
verleden nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

2.2  Omgeving onderzoekslocatie 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor diverse doeleinden. Ter plaatse van de 
Achterdijk is door Oranjewoud in 2003 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd met 
rapportnummer (132946), de locatie is hierbij voldoende onderzocht. Ter plaatse van de 
Achterdijk is in 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Grontmij, 
geadviseerd werd om nader onderzoek uit te voeren.  

2.3  Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek worden ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 
belastende bronnen of verdachte activiteiten verwacht. De locatie wordt dan ook als 
onverdacht beschouwd. 
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3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. T. van Breugel (2001 en 2002) en dhr. B. 
Brouwer van Terra Milieu, geregistreerd als erkend monsternemer. Terra Milieu is 
gecertificeerd conform de BRL‐SIKB 2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018. De certificaten 
zijn opgenomen in bijlage 9.  

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto’s van de locatie zijn opgenomen in 
bijlage 8. 

3.1  Onderzoeksstrategie 

Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden beschouwd. Tijdens 
het verkennend bodemonderzoek is de volgende onderzoeksstrategie gehanteerd; Strategie 
voor een onverdachte locatie (ONV). Naar aanleiding van de oppervlakte van de 
onderzoekslocatie zijn de volgende boringen en analyses verricht. 

Oppervlakte 
locatie  
m2 

Aantal boringen  Aantal analyses 

Boring tot 
0,5 m 

Boring tot 2,0 m 
of grondwater  

boring met 
peilbuis 

Grond1 Grondwater2

Bovengrond  Ondergrond 

Ca. 14.500  17  5  2  3  2  2 
1 De analyses van de grond zijn aangeleverd conform het standaard pakket grond; 
2 De analyses van het grondwater zijn aangeleverd conform het standaard pakket grondwater 

3.2  Veldwerk ten behoeve van de grond 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van de 
peilbuis voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 29‐07‐2014. De grond 
is globaal opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. De boorstaten van de boringen zijn 
opgenomen in bijlage 5. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn de volgende 
bijzonderheden waargenomen: 

Boring  Traject  (cm‐mv)  Zintuiglijke waarneming 
B3  0‐50  Puin zwak 
B8  0‐50  Baksteenpuin zwak 
B15  0‐50  Puin matig 
B16  0‐50  Puin zwak, scherven zwak 
B19  0‐50  Puin zwak 
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Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse op 
een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof. 

Monster  Boven‐
/ondergrond

Traject    
(cm‐mv) 

Opgebouwd uit boringen  Zintuiglijke waarneming 

MB1  Bovengrond  0‐50  B6+B9+B10+B13+B14  ‐ 
MB2  Bovengrond  0‐50  B1+B4+B20+B21+B22+B23+B24 ‐ 
B15  Bovengrond  0‐50  B15  Puin matih 
MO1  Ondergrond  50‐200  B1+B3+B4  ‐ 
MO2  Ondergrond  50‐200  B2+B5+B6+B7  ‐ 

3.3  Veldwerk ten behoeve van het grondwater 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is uitgevoerd op 05‐08‐
2014. Tijdens het uitvoeren van de grondwatermonstername en veldmetingen bleken de 
peilbuizen slecht water te geven, waardoor in afwijking op de norm via voorpompen niet 3x 
de natte peilbuisinhoud is verwijderd. Tijdens de monstername is ongeveer 1x de natte 
peilbuisinhoud verwijderd voor monstername, dit kan een negatieve invloed hebben op de 
gemeten Ec. In dit geval wordt een hoge Ec gemeten, vermoedelijk te wijten aan de afwijking 
tijdens de monstername.   

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de onderstaande metingen verricht. 

Peilfilter   Filterstelling 
(cm‐mv) 

Grondwaterstand 
(cm‐mv) 

Ec  
(µS/cm) 

pH  Temperatuur 
(oC) 

Troebelheid 
(NTU) 

B1  420‐520  153  3200  7,5  15,0  10‐50 
B2  300‐400  132  3600  7,4  16,7  <10 

Het grondwater is geanalyseerd op het ‘Standaard pakket grondwater’. 
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4. Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform AS3000), 
de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.1 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef‐ en interventiewaarden, zoals deze zijn 
opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. De 
getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 7. 

De parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond‐/ streefwaarde, 
tussenwaarde of interventiewaarde worden aangetroffen zijn in onderstaande tabel (‘tussen 
haakjes is de aangetroffen concentratie’) weergegeven. 

Monstercode 
Grond 

Parameter  Overschrijding van (waarde in mg/kg ds.)1 

Achtergrondwaarde Tussenwaarde  Interventiewaarde
MB1  ‐   
MB2  Zink  (88)  
  PAK VROM (10) (factor 0,7) (14)  
B15  Cadmium  (0,47)  
  Koper  (58)  
  Kwik  (0,21)  
  Lood  (250)  
  Zink  (300)  
  PAK VROM (10) (factor 0,7) (4,7)  
MO1  Koper   (26)  
  Zink  (120)  
MO2  ‐   
Grondwater  Parameter  Overschrijding van (waarde in µg/l) 

Streefwaarde Tussenwaarde  Interventiewaarde
B1  Barium (380)  
  Zink  (180)  
B2  Barium (290)  
  Koper  (22)  
  ZInk  (79)  
1Afhankelijk van de mate van verontreiniging wordt de aangetroffen concentratie van de parameter die verhoogd is 
aangetroffen in onderstaande tabel weergegeven (bijvoorbeeld bij een verhoging van de achtergrondwaarde wordt de 
concentratie teruggevonden in de tabel onder Achtergrondwaarde), als geen parameters verhoogd zijn aangetroffen wordt 
dit aangegeven met een ‘‐‘. 
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4.2 Interpretatie analyseresultaten 

Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond verhogingen 
van zink, PAK VROM (10) (factor 0,7), cadmium, koper en kwik ten opzichte van de 
achtergrondwaarde worden aangetroffen. Lood en zink worden verhoogd aangetroffen ten 
opzichte van de tussenwaarde.  

In het grondwater worden verhogingen van barium, koper en zink ten opzichte van de 
streefwaarde en ter plaatse van peilbuis B1 van barium ten opzichte van de tussenwaarde 
aangetroffen. 
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5. Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden geconcludeerd 
dat in de grond diverse parameters verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde 
worden aangetroffen, ter plaatse van B15 (zintuiglijke matige bijmenging van puin) wordt 
zelfs een verhoging van lood en zink ten opzichte van de tussenwaarde aangetroffen.  

De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van het 
bodemonderzoek geven aanleiding om een aanvullend/nader onderzoek naar de aard en 
omvang van de verontreiniging met lood en zink ter plaatse van boring B15 uit te voeren. 

Ter plaatse van het grondwater worden verhogingen van barium, koper en zink ten opzichte 
van de streefwaarde aangetroffen en ter plaatse van B1 van barium ten opzichte van de 
tussenwaarde. De verhogingen van metalen betreffen vermoedelijk verhoogde achtergrond‐
waarden en behoeven vermoedelijk geen aanvullend onderzoek. Wij adviseren wel om dit 
voor akkoord met de gemeente af te stemmen. 

Aanbevelingen 
Boring B15 is gelegen ter plaatse van een oprit welke gedeeltelijk verhard is met puin. De 
oprit wordt op basis van de analyseresultaten als een verdachte deellocatie beschouwd. Ter 
plaatse van enkele boringen verspreid over het terrein zijn tevens (zwakke) bijmengingen 
van puin aangetroffen, wij adviseren om de bovengrond ter plaatse van enkele van deze 
boringen (B3‐B8‐B19) aanvullend te analyseren op een standaard pakket bodem. Ter plaatse 
van deze boringen moeten dan nieuwe boringen (B3a‐B8a‐B19a) worden geplaatst. 

Wij adviseren de oprit (zand met matige bijmenging van puin) aanvullend te onderzoeken. 
Het aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijn NEN 5740, waarbij 
aanvullende boringen worden geplaatst om de verontreiniging verder in te kaderen. 

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt ca. 160 m2, waarbij wordt geadviseerd 
om een 7‐tal boringen tot 1,0 m‐mv te plaatsen. Van deze 7 boringen wordt de bovengrond 
ter analyse op het metalen pakket ingezet. Tevens wordt boring B15 opnieuw geplaatst 
(B15a), waarbij de ondergrond (0,5‐1,0 m‐mv) ter analyse wordt ingezet. 
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6. Aanvullend onderzoek 

Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn in de grond verschillende verhogingen ten 
opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. In het monster B15 wordt tevens een 
concentratie zink en lood verhoogd ten opzichte van de tussenwaarde aangetroffen. 
Vermoedelijk worden de aangetroffen verhoogde concentraties veroorzaakt door de 
verschillende bijmengingen in de bodem. De concentraties aan zink en lood geven aanleiding 
tot het uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek. Boring B15 is gelegen ter plaatse van 
een oprit welke gedeeltelijk verhard is met puin. De oprit wordt op basis van de 
analyseresultaten als een verdachte deellocatie beschouwd. Gezien de verhogingen ten 
opzichte van de tussenwaarde zullen rondom B15, meerdere boringen worden gezet om de 
eventuele verontreiniging verder in te kaderen. 

Tevens zijn ter plaatse van enkele boringen verspreid over het terrein (zwakke) bijmengingen 
van puin aangetroffen. De meest verdachte lagen van deze boringen (B3‐B8‐B19) worden 
aanvullend geanalyseerd op een standaard pakket bodem. Ter plaatse van deze boringen zijn 
nieuwe boringen (B3a‐B8a‐B19a) geplaatst. Het veldwerk ten behoeve van het aanvullend 
onderzoek is uitgevoerd op 17‐03‐2015. 

(Oprit) Ter plaatse van de oprit zijn enkele boringen gestaakt, wegens de grote hoeveelheid 
puin op een diept van ca. 30 cm‐mv. Van de genomen monsters zijn uiteindelijk de volgende 
grondmonsters aangeleverd ter analyse op lood en zink. 

Monster  Boven‐
/ondergrond

Traject    
(cm‐mv) 

Opgebouwd uit 
boringen 

Zintuiglijke waarneming 

B15a  bovengrond  7‐50 cm  B15a.1  Puin sterk 
B104  bovengrond  7‐50 cm  B104.1  Puin sterk  
B105  bovengrond  0‐50 cm  B105.1  ‐ 
B105  bovengrond  50‐100 cm  B105.2  ‐ 
B103  bovengrond  0‐50 cm  B103.1  ‐ 
B106  bovengrond  0‐50 cm  B106.1  ‐ 

De boringen ter plaatse van de halfverharding zijn niet doorgezet tot de ‘schone’ laag. Dit is 
te wijten aan de grote hoeveelheid bijmengingen welke in de bodem zijn aangetroffen.  

(Overig terrein, bijmengingen puin) Van de opnieuw geplaatste boringen wordt alleen ter 
plaatse van boring B3a.1 nog een (zwakke) bijmenging van puin aangetroffen. Dit monsters 
is daarom aangeleverd op een standaard pakket bodem. Aanvullend is nog een monster van 



 

Onderzoekslocatie: Rijsdijk, Rhoon    9 
Projectnummer: Tm2014.068 

de ondergrond (50‐70 cm‐mv) van boring B3a ter analyse ingezet op een standaard pakket 
metalen. Ter plaatse van de ondergrond wordt een matige bijmenging van puin 
aangetroffen, deze boring is uiteindelijk op 70 cm‐mv gestaakt in verband met de 
hoeveelheid puin. 

De analyses van de grond en grondwater zijn uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te 
Barneveld. Eurofins Analytico BV is geaccrediteerd conform AS3000. De analysecertificaten 
zijn opgenomen in bijlage 6. De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef‐ en 
interventiewaarden, zoals deze zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de 
Regeling bodemkwaliteit. De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 7. 

Monstercode 
Grond 

Parameter  Overschrijding van (waarde in mg/kg ds.) 
Achtergrondwaarde Tussenwaarde  Interventiewaarde

B15a.1  Kobalt  (6,5)  
  Koper  (93)  
  Nikkel  (22)  
  Lood  (160)  
  Zink  (140)  
B104.1  Koper   (85)  
  Nikkel  (16)  
  Lood  (120)  
  Zink  (100)  
B105.1  Kobalt  (8)  
  Koper  (29)  
  Nikkel  (20)  
  Lood  (110)  
  Zink  (110)  
B105.2  Kobalt  (8,2)  
  Nikkel  (24)  
  Lood  (81)  
B103.1  Kobalt  (8,1)  
  Kwik  (0,12)  
  Nikkel  (24)  
  Lood  (52)  
  Zink  (90)  
B106.1  Kobalt  (9,1)  
  Koper  (27)  
  Kwik  (0,13)  
  Nikkel  (21)  
  Lood  (89)  
  Zink  (120)  
B3a.1  ‐   
B3a.2  Nikkel  (17)  
  Lood  (39)  
  Zink  (85)  
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Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de grond van boring 
B15a.1 en boring B104.1 verhogingen ten opzichte van de tussenwaarde worden 
aangetroffen.  In de overige boringen worden maximaal verhogingen ten opzichte van de 
achtergrondwaarde aangetroffen. 
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7. Conclusie aanvullend onderzoek 

Deellocatie oprit 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de 
halfverharding (ca. 300 m2) zintuiglijke bijmengingen aan puin in de bodem worden 
aangetroffen.  

In de monsters van de bovengrond welke zijn genomen ter plaatse van de halfverharding 
worden verhogingen van koper ten opzichte van de tussenwaarde aangetroffen. In de 
boringen rondom de halfverharding worden enkel verhogingen van verschillende metalen 
ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen. Op basis van deze resultaten kan 
worden geconcludeerd dat de matige verontreiniging zich beperkt tot de oprit. 

De ondergrond ter plaatse van de halfverharding is tijdens het aanvullen bodemonderzoek 
niet bemonsterd. Door de grote hoeveelheid aan puin in de bodem was het niet mogelijk 
deze boringen door te zetten. Wat betreft de diepte van de matige verontreiniging kan op 
basis van dit onderzoek enkel een aanname worden gedaan. Gezien de harde laag op ca. 50 
cm‐mv is het aannemelijk dat deze laag in het verleden diende als verharding. Vermoedelijk 
wordt de matige verontreiniging daardoor aangetroffen tot ca. 60 cm‐mv. 

Overig terrein 

Ter plaatse van het overige terrein van de onderzoekslocatie zijn in verschillende boringen 
bijmengingen met puin in de bodem aangetroffen. Tijdens het uitvoer van het aanvullend 
bodemonderzoek worden enkel in B3a bijmeningen van puin aangetroffen. In de boven‐
grond (zwakke bijmenging van puin) van deze boring worden geen verhogingen ten opzichte 
van de achtergrondwaarde aangetroffen. In de laag hieronder (50‐70 cm‐mv, matige 
bijmenging van puin) worden enkel verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde 
aangetroffen. 

 
 
 
 
Algemeen 
Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen 
uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen geplaatst en analyses ingezet. 
Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, mogelijk dat de bodemopbouw / 
bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. Hierdoor kan niet geheel uitgesloten 
worden dat er op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. Terra Milieu bv acht 
zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 



 

 

Bijlage 1.   Ligging onderzoekslocatie 

Kadastrale kaart + omgeving onderzoekslocatie 

   



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: Tm2014.268
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 juli 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bijlage 2.  Situatie uitgevoerd bodemonderzoek 

Locatie boringen + peilbuizen, alsmede bijzonderheden locatie 

   





 

 

Bijlage 3.   Vooronderzoek 

Resultaten vooronderzoek conform NEN 5725 

   



 

 

Vooronderzoek 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als onverdacht kan worden 

beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een beperkt vooronderzoek 

uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de volgende bronnen 

geraadpleegd: 

 Kadastrale gegevens; 

 Bodemwijzer van de provincie Noord‐Brabant; 

 Bodemkwaliteitskaart; 

 Historisch onderzoek bij de gemeente; 

 www.bodemloket.nl. 

Voormalig bodemgebruik 

De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie is in het verleden gebruikt voor woon‐ en 

agrarische doeleinden.  

Gezien het gebruik van de locatie worden er geen asbesthoudende materialen verwacht. De 

onderzoekslocatie heeft een lage archeologische verwachtingswaarde. De locatie is niet 

verdacht met betrekking tot de aanwezigheid van explosieven. 

Huidig bodemgebruik 

De locatie is momenteel in gebruik voor woondoeleinden en als paardenmanege. Op de 

locatie zijn de volgende gebouwen aanwezig; woning en schuren. Op de locatie worden 

klinkers, tegels, beton en stelconplaten als verhardingslagen aangetroffen. 

Toekomstig bodemgebruik 

De locatie zal in de toekomst in gebruik worden genomen voor woondoeleinden. 

Gegevens omtrent de bodem 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen bodemgegevens bekend. 

Gegevens omtrent de omgeving 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor diverse doeleinden. Ter plaatse van de 

Achterdijk is door Oranjewoud in 2003 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd met 

rapportnummer (132946), de locatie is voldoende onderzocht. Ter plaatse van de Achterdijk 

is in 1996 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Grontmij, geadviseerd werd 

om nader onderzoek uit te voeren. 

   



 

 

Bodemopbouw en geohydrologie 



Bodemloket rapport
geprint op 25 Jul 2014 10:56

Rapport AA061300208

Locatie
ID
Locatiecode BIS AA061300208
Locatie Achterdijk ong.
Adres Achterdijk 0 Rhoon
Gegevensbeheerder Milieudienst Rijnmond
Bevoegd gezag Milieudienst Rijnmond
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg Uitvoeren aanvullend OO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

demping (niet gespecificeerd) (900060) onbekend onbekend
Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek NVN 5740 Grontmij 96/1068/HS 1996-12-01
Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk
Beschikte kadastrale percelen

Code Sectie Perceel
Contact
DCMR Milieudienst Rijnmond
Bodemtelefoon: 010 2468140
bodeminfoonline@dcmr.nl
Online bodeminformatie

mailto:bodeminfoonline@dcmr.nl
mailto:bodeminfoonline@dcmr.nl
http://dcmr.gisinternet.nl/
http://dcmr.gisinternet.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 25 Jul 2014 10:57

Rapport AA061300279

Locatie
ID
Locatiecode BIS AA061300279
Locatie Achterdijk ong. (Overhoeken III)
Adres Achterdijk 0 Rhoon
Gegevensbeheerder Milieudienst Rijnmond
Bevoegd gezag Milieudienst Rijnmond
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg voldoende onderzocht
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

demping (niet gespecificeerd) (900060) onbekend onbekend
Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek NEN 5740 Oranjewoud 132946 2003-05-12
Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk
Beschikte kadastrale percelen

Code Sectie Perceel
Contact
DCMR Milieudienst Rijnmond
Bodemtelefoon: 010 2468140
bodeminfoonline@dcmr.nl
Online bodeminformatie

mailto:bodeminfoonline@dcmr.nl
mailto:bodeminfoonline@dcmr.nl
http://dcmr.gisinternet.nl/
http://dcmr.gisinternet.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



Bodemloket rapport
geprint op 25 Jul 2014 10:58

Rapport AA061300148

Locatie
ID
Locatiecode BIS AA061300148
Locatie Essendijk ong., Rhoon Zuid-Oost
Adres Essendijk 0 Rhoon
Gegevensbeheerder Milieudienst Rijnmond
Bevoegd gezag Milieudienst Rijnmond
Statusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolg Uitvoeren aanvullend OO
Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving Start Eind

demping (niet gespecificeerd) (900060) onbekend onbekend
Onderzoeksrapporten
Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek NEN 5740 Tauw R001-4369889VMM-qgy-V01-NL 2005-02-04

Historisch onderzoek Chemielinco 92234 1992-12-16

Verkennend onderzoek NEN 5740 Grontmij 321070R02, rev2 2002-01-21
Besluiten
Besluit Besluitdatum Kenmerk
Beschikte kadastrale percelen

Code Sectie Perceel
Contact
DCMR Milieudienst Rijnmond
Bodemtelefoon: 010 2468140
bodeminfoonline@dcmr.nl
Online bodeminformatie

mailto:bodeminfoonline@dcmr.nl
mailto:bodeminfoonline@dcmr.nl
http://dcmr.gisinternet.nl/
http://dcmr.gisinternet.nl/


Legenda



Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is, 
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemloket.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informatie aan voor het Bodemloket. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over.

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie.



 

 

Bijlage 4.   Veldwerkverslag 

Veldwerkverslag  

 

   















 

 

Bijlage 5.   Boorstaten 

Boorstaten (conform NEN 5104) 

   



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

1/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

2m

4m

5.5m

(1:100)

Boring B1 (520cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Maaiveld gras

350 cm

10

420cm

520cm

420-520cm Laatste watermonster: 05-08-2014
Temperatuur: 15 [ °C ] pH waarde: 7.5 [ - ]
Geleiding: 3200 [ µS/cm ] Helderheid: 10-50 NTU 
Kleur: donker grijs Toestroming: slecht 
Af/voorpompvolume: 65 [ cl ]

Zand, zwak siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs1
1
05319619450

Zand, zwak siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs1
2
0531961943+

Zand, kleiig. Bruin-grijs. Klei brokjes. 
Edelmanboor. --Zk

3
0531961952+

Klei, zwak zandig. Grijs.  Edelmanboor. --Kz1
4
05319619483

Veen, zwak kleiig. Grijs-zwart. --Vk1

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

2/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

400cm

(1:50)

Boring B2 (400cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Maaiveld gras

250 cm

10

300cm

400cm

300-400cm Laatste watermonster: 05-08-2014
Temperatuur: 16.7 [ °C ] pH waarde: 7.4 [ - ]
Geleiding: 3600 [ µS/cm ] Helderheid: <10 NTU 
Kleur: kleurloos Toestroming: slecht 
Af/voorpompvolume: 65 [ cl ]

Zand, zwak siltig. Bruin.  Edelmanboor. --Zs1

1
05319619382

Zand, kleiig. Bruin.  Edelmanboor. --Zk

2
0531961951/

Klei, zwak zandig. Bruin-grijs.  Edelmanboor. --Kz1

3
05319619393

Veen, zwak kleiig. Bruin.  Edelmanboor. --Vk1

4
0531961950$

Klei, sterk siltig. Grijs-zwart. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3

Klei, sterk siltig. Grijs. --Ks3



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

3/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B3 (100cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Bruin. 
Edelmanboor. Puin zwak.Zs1g1

1
05319619461

Zand, zwak siltig. Grijs-bruin. Gestaakt ivm
harde laag . Edelmanboor. --Zs1

2
05319619472

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B4 (200cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Bruin. 
Edelmanboor. --Zs1g1

1
0531961941$

Zand, zwak siltig. Bruin. Klei laagjes.
Kolengruis sporen. Edelmanboor. --Zs1

2
0531961940

Klei, sterk zandig. Donkerbruin.  Edelmanboor. --Kz3

3
0531961944%

Zand, zwak siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs1

4
05319619494

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B5 (200cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, kleiig. Bruin.  Edelmanboor. --Zk

1
0531910914X

Klei, matig zandig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Kz2

2
0531910628Z

Klei, matig zandig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --Kz2

3
0531910640T

Klei, sterk siltig. Grijs.  Edelmanboor. --Ks3

4
0531910635X

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B6 (200cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klei, sterk zandig. Donkerbruin.  Edelmanboor. --Kz3

1
0531910894/

Klei, zwak zandig. Bruin-grijs. Sporen
baksteenpuin . Edelmanboor. --Kz1

2
0531910627Y

Klei, sterk siltig. Grijs. Sporen baksteenpuin .
Edelmanboor. --Ks3

3
0531910896%

Klei, sterk siltig. Grijs.  Edelmanboor. --Ks3

4
0531910891.



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

4/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B7 (200cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Bruin.  Edelmanboor. --Zs1

1
0531966471%

Klei, sterk zandig. Bruin-beige. Roest sporen .
Edelmanboor. --Kz3

2
05319664720

Klei, matig zandig. Bruin-beige. Roest sporen .
Edelmanboor. --Kz2

3
05319664731

Zand, sterk siltig. Grijs.  Edelmanboor. --Zs3

4
05319664753

50cm

(1:50)

Boring B8 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, kleiig. Bruin.  Edelmanboor. Baksteenpuin zwak.Zk

1
0531961942/

50cm

(1:50)

Boring B9 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin.  Edelmanboor. --Kz2h1

1
05319664821

50cm

(1:50)

Boring B10 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klei, matig zandig, zwak humeus.
Donkerbruin.  Edelmanboor. --Kz2h1

1
05319664786



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

5/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B11 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Bruin-beige.  Edelmanboor. --Zs1

1
05319664797

50cm

(1:50)

Boring B12 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Grijs-bruin.  Edelmanboor. --Zs1

1
0531966480%

50cm

(1:50)

Boring B13 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klei, matig zandig. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Kz2

1
0531910639.

50cm

(1:50)

Boring B14 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klei, matig zandig. Bruin.  Edelmanboor. --Kz2

1
05319664742



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

6/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B15 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak grindig.  Edelmanboor. Puin matig.Zs1g1

1
05319664810

50cm

(1:50)

Boring B16 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Klei, matig zandig. Donkerbruin. 
Edelmanboor. Puin zwak, scherven zwak.Kz2

1
05319664775

50cm

(1:50)

Boring B17 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Bruin. Puin sporen.
Edelmanboor. --Zs1

1
05319664764

50cm

(1:50)

Boring B18 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, kleiig. Bruin.  Edelmanboor. --Zk

1
0531966515+



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

7/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B19 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Bruin.  Edelmanboor. Puin zwak.Zs1

1
0531966514/

50cm

(1:50)

Boring B20 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, kleiig. Bruin.  Edelmanboor. --Zk

1
05319664696

50cm

(1:50)

Boring B21 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig. Grijs.  Edelmanboor. --Zs1

1
05319664685

50cm

(1:50)

Boring B22 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs1h1

1
0531966513$



Tm2014.268 boorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

8/8
locatie

Rijksdijk, Rhoon
opdrachtgever

Kuiper Compagnons
bureau

Terra Milieu

locatieadres

postcode / plaats

land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B23 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Bruin. 
Edelmanboor. --Zs1g1

1
05319665181

50cm

(1:50)

Boring B24 (50cm) datum: 29-07-2014

Boormeester: Teun van Breugel

Zand, zwak siltig, zwak grindig. Grijs-bruin. 
Edelmanboor. --Zs1g1

1
0531966470+



Tm2014.268 Rijsdijk Rhoonboorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

1/3
locatie

Rijsdijk, Rhoon
opdrachtgever

kuiper Compagnons 
bureau

Terra Milieu

locatieadres

Rijsdijk

postcode / plaats

Rhoon
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B15a (50cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Klinker. --

Zand, matig siltig. Bruin.  schep/stootijzer. Puin sterk.Zs2

2
0532258513

50cm

(1:50)

Boring B100 (30cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Grind. --
Grind, zwak zandig. gestaakt ivm harde laag . --Gz1

gestuit

50cm

(1:50)

Boring B101 (30cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Grind.  schep/stootijzer. --
Grind, zwak zandig. gestaakt ivm harde laag .
schep/stootijzer.

--Gz1
gestuit

50cm

(1:50)

Boring B102 (30cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Grind.  schep/stootijzer. --
Grind, zwak zandig.  schep/stootijzer. --Gz1

gestuit



Tm2014.268 Rijsdijk Rhoonboorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

2/3
locatie

Rijsdijk, Rhoon
opdrachtgever

kuiper Compagnons 
bureau

Terra Milieu

locatieadres

Rijsdijk

postcode / plaats

Rhoon
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B103 (100cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Klei, matig zandig, zwak humeus. Bruin. 
Edelmanboor. --Kz2h1

1
0532258524

Klei, zwak zandig. Bruin.  Edelmanboor. --Kz1

2
0532258520

50cm

(1:50)

Boring B104 (50cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Klinker. --

Grind, matig zandig. Bruin. gestaakt ivm harde
laag . schep/stootijzer. Puin sterk.Gz2

2
0532258517

gestuit

50cm

100cm

(1:50)

Boring B105 (100cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Klei, matig zandig, zwak humeus. Bruin.
baksteensporen. Edelmanboor. --Kz2h1

1
0532258518

Klei, matig zandig. Bruin.  Edelmanboor. --Kz2

2
0532258521

50cm

100cm

(1:50)

Boring B106 (100cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Bruin.
Plantenresten zwak.  Edelmanboor. --Kz3h1

1
0532258522

Klei, sterk zandig. Bruin. Plantenresten zwak. 
Edelmanboor. --Kz3

2
0532258516



Tm2014.268 Rijsdijk Rhoonboorstaten

projectnummer

Tm2014.268
blad

3/3
locatie

Rijsdijk, Rhoon
opdrachtgever

kuiper Compagnons 
bureau

Terra Milieu

locatieadres

Rijsdijk

postcode / plaats

Rhoon
land

getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring B3 (70cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Bruin. Keien
zwak.  Edelmanboor. Puin zwak.Kz3h1

1
0532258523

Klei, matig zandig. Bruin. Keien zwak. gestaakt
ivm harde laag . Edelmanboor.

Puin matig.Kz22
0532258512

gestuit

50cm

(1:50)

Boring B8 (50cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Tegel. --

Zand, matig siltig. Beige-bruin.  Edelmanboor. --Zs2

2
0532258515

50cm

(1:50)

Boring B19 (50cm) datum: 17-03-2015

Boormeester: Bram de Koning

Klei, sterk zandig, zwak humeus. Bruin. 
Edelmanboor. --Kz3h1

1
0532258510



SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Laagaanduidingen

Laag zonder dikte (folie, geodoek)

Proefsleuf (PS)

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Filtergrind

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie
1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden
< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm

Boorgat afgesloten

Hoeveelheid werkwaterww: 15 l

Grondwaterstand

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig



 

 

Bijlage 6.  Analysecertificaten 

Analysecertificaten Laboratorium 

   



T.a.v. Teun Breugel van
Heesakkerstraat 8
5460 AG  VEGHEL

Datum: 04-08-2014

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-07-2014

14-268

Rijksdijk, Rhoon

Tm2014.268
2014087090/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ins. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Rijksdijk, Rhoon

1 2 3 4 5

Teun Breugel van 1/2

Tm2014.268

14-268

Analysecertificaat

04-08-2014/10:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-07-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014087090/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.2% (m/m) 87.2 81.9 87.2 74.8Droge stof

S 5.0% (m/m) ds 3.5 4.8 1.4 4.1Organische stof

Q 94.2% (m/m) ds 95.9 94.5 98.1 95.4Gloeirest

S 12.0% (m/m) ds 9.1 10.6 6.3 6.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 46mg/kg ds 62 310 29 43Barium (Ba)

S 0.31mg/kg ds 0.24 0.47 0.21 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.5mg/kg ds 4.8 7.8 4.9 5.4Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 16 58 26 11Koper (Cu)

S 0.089mg/kg ds 0.077 0.21 0.086 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 16mg/kg ds 13 16 10.0 16Nikkel (Ni)

S 32mg/kg ds 33 250 32 26Lood (Pb)

S 68mg/kg ds 88 300 120 43Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 3.8 <3.0 4.8 5.8Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 14 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

5.5mg/kg ds 7.2 11 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 6.4 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 37 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

MB1: B6+B9+B10+B13+B14 (0-50 cm-mv)

MB2: B1+B4+B20 t/m B24 (0-50 cm-mv)

B15 (0-50 cm-mv)

MO1: B1+B3+B4 (50-200 cm-mv)

MO2: B2+B5 t/m B7 (50-200 cm-mv) 8204210

8204209

8204208

8204207

8204206

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Eurofins Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Jul-2014

29-Jul-2014

29-Jul-2014

29-Jul-2014

29-Jul-2014

Datum monstername



Rijksdijk, Rhoon

1 2 3 4 5

Teun Breugel van 2/2

Tm2014.268

14-268

Analysecertificaat

04-08-2014/10:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-07-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014087090/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds 0.0015 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0013 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0067 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 2.0 0.28 0.089 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.62 0.20 0.054 <0.050Anthraceen

S 0.11mg/kg ds 4.2 1.1 0.31 <0.050Fluorantheen

S 0.060mg/kg ds 1.8 0.57 0.13 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.099mg/kg ds 2.0 0.78 0.16 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.70 0.31 0.069 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.057mg/kg ds 1.3 0.48 0.11 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.066mg/kg ds 0.78 0.46 0.094 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.069mg/kg ds 0.99 0.50 0.11 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.60mg/kg ds 14 4.7 1.2 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MB1: B6+B9+B10+B13+B14 (0-50 cm-mv)

MB2: B1+B4+B20 t/m B24 (0-50 cm-mv)

B15 (0-50 cm-mv)

MO1: B1+B3+B4 (50-200 cm-mv)

MO2: B2+B5 t/m B7 (50-200 cm-mv) 8204210

8204209

8204208

8204207

8204206

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Eurofins Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Jul-2014

29-Jul-2014

29-Jul-2014

29-Jul-2014

29-Jul-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014087090/1

Pagina 1/1

Eurofins Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MB1: B6+B9+B10+B13+B14 (0-50 cm-mv) 8204206 B6.1(0-50)  0  50 0531910894

 8204206 B9.1(0-50)  0  50 0531966482

 8204206 B10.1(0-50)  0  50 0531966478

 8204206 B13.1(0-50)  0  50 0531910639

 8204206 B14.1(0-50)  0  50 0531966474

MB2: B1+B4+B20 t/m B24 (0-50 cm-mv) 8204207 B1.1(0-50)  0  50 0531961945

 8204207 B4.1(0-50)  0  50 0531961941

 8204207 B20.1(0-50)  0  50 0531966469

 8204207 B21.1(0-50)  0  50 0531966468

 8204207 B22.1(0-50)  0  50 0531966513

 8204207 B23.1(0-50)  0  50 0531966518

 8204207 B24.1(0-50)  0  50 0531966470

B15 (0-50 cm-mv) 8204208 B15.1(0-50)  0  50 0531966481

MO1: B1+B3+B4 (50-200 cm-mv) 8204209 B3.2(50-100)  50  100 0531961947

 8204209 B4.2(50-100)  50  100 0531961940

 8204209 B4.4(150-200)  150  200 0531961949

 8204209 B1.2(50-100)  50  100 0531961943

 8204209 B1.3(100-150)  100  150 0531961952

MO2: B2+B5 t/m B7 (50-200 cm-mv) 8204210 B5.2(50-100)  50  100 0531910628

 8204210 B5.3(100-150)  100  150 0531910640

 8204210 B5.4(150-200)  150  200 0531910635

 8204210 B6.2(50-100)  50  100 0531910627

 8204210 B6.3(100-150)  100  150 0531910896

 8204210 B6.4(150-200)  150  200 0531910891

 8204210 B7.2(50-100)  50  100 0531966472

 8204210 B7.3(100-150)  100  150 0531966473

 8204210 B2.3(100-150)  100  150 0531961939

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014087090/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014087090/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8204208  
Certificate no.: 2014087090
Sample description.:       B15 (0-50 cm-mv)
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T.a.v. Teun Breugel van
Heesakkerstraat 8
5460 AG  VEGHEL

Datum: 11-08-2014

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-08-2014

Tm14.268

Rijksdijk, Rhoon

Tm2014.268
2014089154/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ins. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Rijksdijk, Rhoon

1 2

Teun Breugel van 1/2

Tm2014.268

Tm14.268

Analysecertificaat

11-08-2014/11:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-08-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014089154/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 290µg/L 380Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 7.7µg/L 3.6Kobalt (Co)

S 22µg/L 11Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 3.4µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 15µg/L 10Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L 7.8Lood (Pb)

S 79µg/L 180Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

B2 (300-400 cm-mv)

B1 (420-520 cm-mv)) 8210809

8210808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Eurofins Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

05-Aug-2014

05-Aug-2014

Datum monstername



Rijksdijk, Rhoon

1 2

Teun Breugel van 2/2

Tm2014.268

Tm14.268

Analysecertificaat

11-08-2014/11:26

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-08-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014089154/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

6.7µg/L 4.6Minerale olie (C10-C12)

7.1µg/L <7.0Minerale olie (C12-C16)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

B2 (300-400 cm-mv)

B1 (420-520 cm-mv)) 8210809

8210808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Eurofins Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

05-Aug-2014

05-Aug-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014089154/1

Pagina 1/1

Eurofins Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B2 (300-400 cm-mv) 8210808 0680102304

 8210808 0680102310

 8210808 0800257777

B1 (420-520 cm-mv)) 8210809 0680102294

 8210809 0680102297

 8210809 0800257736

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014089154/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014089154/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Olaf Verhagen
Heesakkerstraat 8
5460 AG  VEGHEL

Datum: 02-04-2015

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-03-2015

14-268

Rijsdijk, Rhoon

Tm2014.268
2015028657/3Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Rijsdijk, Rhoon

1 2 3 4 5

Bram de Koning 1/2

Tm2014.268

14-268

Analysecertificaat

02-04-2015/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-03-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015028657/3Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.0% (m/m) 85.8 80.8 80.7 78.9Droge stof

Metalen

S 940mg/kg ds 140 98 80 63Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.22 0.35 0.34 0.39Cadmium (Cd)

S 6.5mg/kg ds 5.1 8.0 8.2 8.1Kobalt (Co)

S 93mg/kg ds 85 29 23 23Koper (Cu)

S 0.067mg/kg ds 0.086 0.11 0.10 0.12Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 22mg/kg ds 16 20 24 24Nikkel (Ni)

S 160mg/kg ds 120 110 81 52Lood (Pb)

S 140mg/kg ds 100 110 76 90Zink (Zn)

1

2

3

4

5

B15a.1 (7-50cm-mv)

B104.1 (7-50cm-mv)

B105.1 (0-50cm-mv)

B105.2 (50-100cm-mv)

B103.1 (0-50cm-mv) 8498668

8498667

8498666

8498665

8498664

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

17-Mar-2015

17-Mar-2015

17-Mar-2015

17-Mar-2015

17-Mar-2015

Datum monstername



Rijsdijk, Rhoon

6 7

Bram de Koning 2/2

Tm2014.268

14-268

Analysecertificaat

02-04-2015/13:40

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-03-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015028657/3Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 74.5% (m/m) 86.3Droge stof

Metalen

S 74mg/kg ds 120Barium (Ba)

S 0.43mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 9.1mg/kg ds 5.0Kobalt (Co)

S 27mg/kg ds 19Koper (Cu)

S 0.13mg/kg ds 0.071Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 21mg/kg ds 17Nikkel (Ni)

S 89mg/kg ds 39Lood (Pb)

S 120mg/kg ds 85Zink (Zn)

6

7

B106.1 (0-50cm-mv)

B3a.2 (50-70cm-mv) 8498670

8498669

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

17-Mar-2015

17-Mar-2015

Datum monstername

GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015028657/3

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B15a.1 (7-50cm-mv) 8498664 0532258513

B104.1 (7-50cm-mv) 8498665 0532258517

B105.1 (0-50cm-mv) 8498666 0532258518

B105.2 (50-100cm-mv) 8498667 0532258521

B103.1 (0-50cm-mv) 8498668 0532258524

B106.1 (0-50cm-mv) 8498669 0532258522

B3a.2 (50-70cm-mv) 8498670 0532258512

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015028657/3

Pagina 1/1

Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015028657/3

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. Olaf Verhagen
Postbus 253
5460 AG  VEGHEL

Datum: 30-03-2015

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-03-2015

14-268

Rijsdijk, Rhoon

Tm2014.268
2015028661/2Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Rijsdijk, Rhoon

1

Bram de Koning 1/2

Tm2014.268

14-268

Analysecertificaat

30-03-2015/11:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-03-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015028661/2Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.5% (m/m)Droge stof

S 3.9% (m/m) dsOrganische stof

Q 95.3% (m/m) dsGloeirest

S 11.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 49mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 6.1mg/kg dsKobalt (Co)

S 12mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 16mg/kg dsNikkel (Ni)

S 28mg/kg dsLood (Pb)

S 47mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

13mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

21mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

15mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 51mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

1 B3a.1 (0-50cm-mv) 8498674

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

17-Mar-2015

Datum monstername



Rijsdijk, Rhoon

1

Bram de Koning 2/2

Tm2014.268

14-268

Analysecertificaat

30-03-2015/11:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-03-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015028661/2Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.072mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.23mg/kg dsFluorantheen

S 0.13mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.14mg/kg dsChryseen

S 0.061mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.10mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.076mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.089mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.97mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 B3a.1 (0-50cm-mv) 8498674

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

17-Mar-2015

Datum monstername

GW



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015028661/2

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

B3a.1 (0-50cm-mv) 8498674 0532258523

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015028661/2

Pagina 1/1

Algemene opmerking behorende bij analysecertificaat

Dit analysecertificaat vervangt eerder uitgegeven certifica(a)t(en) met een lager versienummer

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015028661/2

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8498674  
Certificate no.: 2015028661
Sample description.:       B3a.1 (0-50cm-mv)
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Bijlage 7.  Getoetste analyseresultaten 

De analyseresultaten getoetst aan de Wet bodembescherming 

   



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Uw projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14‐268
Datum monstername 29‐07‐2014
Monsternemer Teun Breugel van
Certificaatnummer 2014087090
Startdatum 29‐07‐2014
Rapportagedatum 04‐08‐2014

Analyse Eenheid     B9+B10+B13+B14 ( GSSD Oordeel B4+B20 t/m B24 ( GSSD Oordeel (B15 (0‐50 cm‐mv GSSD Oordeel B1+B3+B4 (50‐200 GSSD Oordeel 2+B5 t/m B7 (50‐2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
Organische stof 5 0 3,5 0 4,8 0 1,4 0 4,1 0
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 12 0 9,1 0 10,6 0 6,3 0 6,8 0
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 0 Uitgevoerd 0 Uitgevoerd 0 Uitgevoerd 0 Uitgevoerd 0
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 79,2 0 87,2 0 81,9 0 87,2 0 74,8 0
Organische stof % (m/m) ds 5 5 3,5 3,5 4,8 4,8 1,4 1,4 4,1 4,1
Gloeirest % (m/m) ds 94,2 0 95,9 0 94,5 0 98,1 0 95,4 0
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 12 12 9,1 9,1 10,6 10,6 6,3 6,3 6,8 6,8
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 46 79,22 62 127,3 310 578,9 29 73,09 43 104,1
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,31 0,4132 ‐ 0,24 0,3507 ‐ 0,47 0,6417 * 0,21 0,3391 ‐ <0,20 0,2059 ‐
Kobalt (Co) mg/kg ds 5,5 9,235 ‐ 4,8 9,499 ‐ 7,8 14,13 ‐ 4,9 11,72 ‐ 5,4 12,45 ‐
Koper (Cu) mg/kg ds 15 21,43 ‐ 16 25,53 ‐ 58 86,14 * 26 46,85 * 11 18,38 ‐
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,089 0,1078 ‐ 0,077 0,09816 ‐ 0,21 0,2597 * 0,086 0,1155 ‐ <0,050 0,04594 ‐
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐
Nikkel (Ni) mg/kg ds 16 25,45 ‐ 13 23,82 ‐ 16 27,18 ‐ 10 21,47 ‐ 16 33,33 ‐
Lood (Pb) mg/kg ds 32 40,6 ‐ 33 44,81 ‐ 250 324,9 ** 32 46,66 ‐ 26 36,29 ‐
Zink (Zn) mg/kg ds 68 101,8 ‐ 88 149,2 * 300 471,9 ** 120 233,7 * 43 78,64 ‐
Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12) mg/kg ds <3,0 0 3,8 0 <3,0 0 4,8 0 5,8 0
Minerale olie (C12‐C16) mg/kg ds <5,0 0 <5,0 0 <5,0 0 <5,0 0 <5,0 0
Minerale olie (C16‐C21) mg/kg ds <5,0 0 <5,0 0 <5,0 0 <5,0 0 <5,0 0
Minerale olie (C21‐C30) mg/kg ds <11 0 <11 0 14 0 <11 0 <11 0
Minerale olie (C30‐C35) mg/kg ds 5,5 0 7,2 0 11 0 <5,0 0 <5,0 0
Minerale olie (C35‐C40) mg/kg ds <6,0 0 <6,0 0 6,4 0 <6,0 0 <6,0 0
Minerale olie totaal (C10‐C40) mg/kg ds <35 49 ‐ <35 70 ‐ 37 77,08 ‐ <35 122,5 ‐ <35 59,76 ‐
Chromatogram olie (GC) 0 0 Zie bijl. 0 0 0
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,001458 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,001707
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,001458 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,001707
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,001458 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,001707
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0014 <0,0010 0,002 <0,0010 0,001458 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,001707
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0014 0,0015 0,004286 <0,0010 0,001458 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,001707
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0014 0,0013 0,003714 <0,0010 0,001458 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,001707
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0014 0,0011 0,003143 <0,0010 0,001458 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,001707
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0098 ‐ 0,0067 0,01914 ‐ 0,0049 0,01021 ‐ 0,0049 0,0245 ‐ 0,0049 0,01195 ‐
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035 2 2 0,28 0,28 0,089 0,089 <0,050 0,035
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 0,62 0,62 0,2 0,2 0,054 0,054 <0,050 0,035
Fluorantheen mg/kg ds 0,11 0,11 4,2 4,2 1,1 1,1 0,31 0,31 <0,050 0,035
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06 1,8 1,8 0,57 0,57 0,13 0,13 <0,050 0,035
Chryseen mg/kg ds 0,099 0,099 2 2 0,78 0,78 0,16 0,16 <0,050 0,035
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 0,7 0,7 0,31 0,31 0,069 0,069 <0,050 0,035
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,057 0,057 1,3 1,3 0,48 0,48 0,11 0,11 <0,050 0,035
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,066 0,066 0,78 0,78 0,46 0,46 0,094 0,094 <0,050 0,035
Indeno(123‐cd)pyreen mg/kg ds 0,069 0,069 0,99 0,99 0,5 0,5 0,11 0,11 <0,050 0,035
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,6 0,601 ‐ 14 14,43 * 4,7 4,715 * 1,2 1,161 ‐ 0,35 0,35 ‐

Legenda
Nr. Monster Analytico‐nr
1 MB1: B6+B9+B10+B13+B14 (0‐50 c8204206
2 MB2: B1+B4+B20 t/m B24 (0‐50 cm8204207
3 B15 (0‐50 cm‐mv) 8204208
4 MO1: B1+B3+B4 (50‐200 cm‐mv) 8204209
5 MO2: B2+B5 t/m B7 (50‐200 cm‐m 8204210

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde ‐
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd,
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer Tm2014.268

Projectnaam Rijksdijk, Rhoon

Ordernummer Tm14.268

Datum monstername 05‐08‐2014

Monsternemer Teun Breugel van

Certificaatnummer 2014089154

Startdatum 05‐08‐2014

Rapportagedatum 11‐08‐2014

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 380 380 ** 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L 3,6 3,6 ‐ 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 11 11 ‐ 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 10 10 ‐ 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L 7,8 7,8 ‐ 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 180 180 *  10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

o‐Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p‐Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

1,1‐Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

1,2‐Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

1,1,1‐Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

1,1,2‐Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

cis 1,2‐Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2‐Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

1,1‐Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

1,1‐Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2‐Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3‐Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12) µg/L 4,6

Minerale olie (C12‐C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16‐C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21‐C30) µg/L <15

Minerale olie (C30‐C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35‐C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10‐C40) µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico‐nr Eindoordeel

2 B1 (420‐520 cm‐mv)) 8210809 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde ‐

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer Tm2014.268

Projectnaam Rijksdijk, Rhoon

Ordernummer Tm14.268

Datum monstername 05‐08‐2014

Monsternemer Teun Breugel van

Certificaatnummer 2014089154

Startdatum 05‐08‐2014

Rapportagedatum 11‐08‐2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen
Barium (Ba) µg/L 290 290 *  20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L 7,7 7,7 ‐ 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 22 22 *  2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L 3,4 3,4 ‐ 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 15 15 ‐ 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 79 79 *  10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

o‐Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p‐Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

1,1‐Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

1,2‐Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

1,1,1‐Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

1,1,2‐Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

cis 1,2‐Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2‐Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

1,1‐Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

1,1‐Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2‐Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3‐Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie
Minerale olie (C10‐C12) µg/L 6,7

Minerale olie (C12‐C16) µg/L 7,1

Minerale olie (C16‐C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21‐C30) µg/L <15

Minerale olie (C30‐C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35‐C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10‐C40) µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico‐nr Eindoordeel

1 B2 (300‐400 cm‐mv) 8210808 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde ‐

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028657
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 10,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 74,5
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 74 212,4 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,43 0,5144 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 9,1 24,49 * 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 27 40,10 * 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,13 0,1675 * 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 21 49,66 * 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 89 115,7 * 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 120 209,2 * 20 140 430 720

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
6 B106.1 (0-50cm-mv) 8498669

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028657
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 10,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 80,7
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 80 229,6 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,34 0,4067 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 8,2 22,07 * 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 23 34,16 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,1 0,1289 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 24 56,76 * 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 81 105,3 * 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 76 132,5 - 20 140 430 720

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
4 B105.2 (50-100cm-mv) 8498667

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028657
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 10,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 80,8
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 98 281,3 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,35 0,4187 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 8 21,53 * 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 29 43,07 * 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,11 0,1418 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 20 47,30 * 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 110 143,0 * 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 110 191,8 * 20 140 430 720

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
3 B105.1 (0-50cm-mv) 8498666

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028657
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 10,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 85,8
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 140 401,9 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 0,2632 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 5,1 13,73 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 85 126,2 ** 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,086 0,1108 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 16 37,84 * 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 120 156,0 * 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 100 174,3 * 20 140 430 720

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
2 B104.1 (7-50cm-mv) 8498665

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028657
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 10,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 78,9
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 63 180,8 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,39 0,4665 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 8,1 21,80 * 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 23 34,16 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,12 0,1546 * 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 24 56,76 * 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 52 67,58 * 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 90 156,9 * 20 140 430 720

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
5 B103.1 (0-50cm-mv) 8498668

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028657
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 10,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 89
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 940 2698 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,1675 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 6,5 17,49 * 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 93 138,1 ** 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,067 0,0863 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 22 52,03 * 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 160 208,0 * 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 140 244,1 * 20 140 430 720

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
1 B15a.1 (7-50cm-mv) 8498664

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028657
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 10,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,8
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 86,3
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 120 344,4 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,1675 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 5 13,46 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 19 28,22 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,071 0,0915 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 40,20 * 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 39 50,69 * 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 85 148,2 * 20 140 430 720

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
7 B3a.2 (50-70cm-mv) 8498670

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com


BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer Tm2014.268
Projectnaam Rijksdijk, Rhoon
Ordernummer 14-268
Datum monstername 17-03-2015
Monsternemer Bram de Koning
Certificaatnummer 2015028661
Startdatum 17-03-2015
Rapportagedatum 24-03-2015

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie
Organische stof 3,9
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 11,1
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 81,5
Organische stof % (m/m) ds 3,9 3,900
Gloeirest % (m/m) ds 95,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 11,1 11,10
Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds 49 88,83 20 190 555 920
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,1964 - 0,2 0,6 6,8 13
Kobalt (Co) mg/kg ds 6,1 10,75 - 3 15 103 190
Koper (Cu) mg/kg ds 12 18 - 5 40 115 190
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0432 - 0,05 0,15 18,1 36
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190
Nikkel (Ni) mg/kg ds 16 26,54 - 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 28 36,62 - 10 50 290 530
Zink (Zn) mg/kg ds 47 73,81 - 20 140 430 720
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 13
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 21
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 15
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 51 130,8 - 35 190 2600 5000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0017
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0017
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0017
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0017
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0017
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0017
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0017
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0125 - 0,007 0,02 0,51 1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350
Fenanthreen mg/kg ds 0,072 0,0720
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350
Fluorantheen mg/kg ds 0,23 0,2300
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13 0,1300
Chryseen mg/kg ds 0,14 0,1400
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,061 0,0610
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,1 0,1000
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,076 0,0760
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,089 0,0890
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,97 0,9680 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda
Nr. Monster Analytico-nr
1 B3a.1 (0-50cm-mv) 8498674

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -
groter dan achtergrondwaarde *
groter dan tussenwaarde **
groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
mailto:pais.helpdesk@eurofins.com
http://www.novapdf.com
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1. Inleiding 

Het voornemen is door het wijzigingsplan Achterdijk / Rijsdijk woningen te projecteren en de 
aanleg van de verbindingsweg tussen de Rijsdijk en de Nijverheidsweg mogelijk te maken.  
De nieuwe woningen zijn gelegen in de onderzoekszone van de Rivierweg, de Rijsdijk, de Om-
loopseweg, de Van Goghallee en de nieuwe verbindingsweg tussen de Rijsdijk en de Nijver-
heidweg. Met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg kan het gedeelte van de Rijsdijk tussen 
de Omloopseweg en de Rivierweg autovrij worden gemaakt. 
Daarnaast zijn de nieuwe woningen gelegen binnen de geluidszone van het industrieterrein 
‘Waal-/Eemhaven’. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is daarom akoestisch onderzoek 
noodzakelijk. 
 
De woningen zijn niet gelegen binnen de zone van de Rijksweg A15 en de Betuweroute. Het 
onderzoek heeft daarom geen betrekking op deze geluidsbronnen.  
 
Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het wettelijk kader, de uitgangspunten, de 
berekeningsresultaten, de hogere waarden en de conclusies voor het aspect wegverkeers- en 
industrielawaai beschreven.  
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2. Wettelijk kader 

2.1. Wet geluidhinder 

Onderzoekszone wegverkeerslawaai 
Op grond van artikel 74 Wgh bevindt zich aan weerszijden van een weg een zone waarbinnen 
akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Voordat nieuwe woningen binnen deze zone kun-
nen worden geprojecteerd dient te worden onderzocht of aan de normen van de Wgh wordt vol-
daan. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving 
(stedelijk of buitenstedelijk gebied). 
 
De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze defi-
nities luiden: 
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de be-

bouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
Op grond van het bovenstaande heeft de Rivierweg, de nieuw aan te leggen weg tussen de 
Rijsdijk en de Nijverheidsweg en het 50 km deel van de Rijsdijk, de Omloopseweg en de Van 
Goghallee een zone van 200 m (2x1 rijstroken, stedelijk gebied). Het 60 km deel van de Rijsdijk 
heeft een zone van 350 m (2x1 rijstroken, stedelijk gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf de 
buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. 
 
Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is ook het verkeer op het 30 km deel 
van de Goghallee betrokken in dit onderzoek. 
Het verkeer op de nieuw aan te leggen buurtwegen in dit wijzigingsplan is niet in dit onderzoek 
betrokken. Op deze wegen wordt een zodanig lage verkeersintensiteit verwacht dat deze we-
gen geen noemenswaardige hinder veroorzaken. 
 
Onderzoekszone industrielawaai 
Het plangebied is gelegen in de zone van het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. Voor dit indu-
strieterrein geldt de zogenoemde ‘T+-contour’ het zogenaamde planologisch aandachtsgebied 
rondom het industrieterrein. Deze zone is bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1993 vastgesteld aan 
de hand van een inventarisatie van de geluidsbepalende bedrijven, de zogenaamde zonerele-
vante bedrijven. 
 
Convenant geluidruimte ‘Waal-/Eemhaven’ 
Op 3 december 2010 is door de gemeenten Albrandswaard, Rotterdam en Schiedam, de pro-
vincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. Deltalinqs, 
Stadsregio Rotterdam en projectbureau Stadshavens Rotterdam het ‘Convenant geluidruimte 
Waal-/Eemhaven’ ondertekend. 
 
In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de geluidruimte en geluidruimteverdeling bij 
vergunningverlening op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de 
geluideffecten hiervan op de ruimtelijke ordening in de omgeving. In de volgende afbeelding zijn 
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de indicatieve geluidcontouren van het industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025 weergegeven 
(berekend op 5 m hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld).  
 

Afbeelding 1: Indicatieve geluidcontouren industrieterrein Waal-/Eemhaven 2025  
 
In hoofdstuk 3 van de notitie ‘Bepaling hogere waarden Wgh industrielawaai Waal-/Eemhaven’ 
is aangegeven dat voor een plan gelegen binnen de 55 dB(A)-geluidcontour, het ‘communica-
tiegebied’, een berekening van de geluidbelasting noodzakelijk is. Hiervoor dient te worden 
uitgegaan van het Bronnenmodel 2025. Indien het plan is gelegen buiten de 55 dB(A)-
geluidcontour, het ‘Gebied voor standaard onderzoek’, is een berekening van de geluidbelasting 
niet verplicht, maar wel toegestaan. Op afbeelding 1 zijn deze gebieden weergegeven. Het 
plangebied is gelegen in het ‘gebied voor standaard onderzoek’. 
 
Normstelling 
In het geval nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals nieuwe woningen, kunnen worden gereali-
seerd binnen een zone van een weg of een gezoneerd industrieterrein, dan mag de geluidbelas-
ting niet meer bedragen dan de voorkeurswaarde. Ook voor de aanleg van een nieuwe weg is ten 
aanzien van bestaande woningen een voorkeursgrenswaarde vastgelegd in de Wgh.  
Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden ge-
troffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende 
bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële 
aard dan is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard (het 
college van Albrandswaard) bevoegd tot het vaststellen van hogere waarden.  
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Tabel 1: Normstelling wegverkeers- en industrielawaai. 

Situatie Voorkeurswaarde Maximale ontheffingswaarde 

Nieuwe woning bestaande weg 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

Nieuwe woning industrieterrein 50 dB(A) (art. 57, lid 1 Wgh) 55 dB(A) (art. 60 Wgh) 

Nieuwe woning nieuwe weg 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 58 dB (art. 83, lid 1 Wgh) 

Bestaande woning nieuwe weg 48 dB (art. 82, lid 1 Wgh) 63 dB (art. 83, lid 2 Wgh) 

Voor de nieuwe woningen en de aanleg van de nieuwe weg is onderzocht of aan de normen van 
de Wgh kan worden voldaan. Indien noodzakelijk moet een procedure voor het vaststellen van 
hogere waarden worden doorlopen.  
 
Reductie geluidsbelastingen wegverkeerslawaai 
Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst af-
neemt, mogen de berekende geluidsbelastingen op grond van artikel 110g Wgh worden gere-
duceerd. Vanaf 1 juli 2012 moet worden gerekend met het Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012 (RMG 2012). Omdat de rijsnelheid van alle in dit onderzoek betrokken wegen lager is dan 
70 km/h is op de resultaten voor wegverkeerslawaai een reductie toegepast van 5 dB.  
 

2.2. Hogere waardebeleid gemeente Albrandswaard 

Het college van Albrandswaard werkt mee aan het verlenen van hogere waarden als aan één 
van de volgende criteria wordt voldaan:  
- de woningen buiten de bebouwde kom verspreid worden gesitueerd;  
- de woningen noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid; 
- de woningen een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing; 
- de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing;  
- de woningen door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afscher-

mende functie vervullen voor geluidgevoelige objecten; 
- er sprake is van een nog niet geprojecteerde of te reconstrueren (spoor)weg, die noodzake-

lijke verkeers- en vervoersfunctie vervullen; 
- het referentieniveau ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie van de woningen 

waarvoor de hogere waarde is verzocht, hoger is dan of gelijk is aan het equivalente geluid-
niveau vanwege het betrokken industrieterrein; 

- de ligging van de geluidbronnen op het betrokken industrieterrein zodanig is dat de geluidbe-
lasting, vanwege dat industrieterrein en vanwege andere geluidbronnen, van ten minste één 
uitwendige scheidingsconstructie van elk van de woningen lager is of gelijk is aan 50 dB(A); 

- de woningen worden gesitueerd in de omgeving van een metrostation en/of metrohalte.  
 
Deze criteria zijn vastgelegd in de ‘Beleidsregel vaststellen hogere waarde gemeente Al-
brandswaard’. Deze beleidsregel is op 1 mei 2007 door het college van Albrandswaard vastge-
steld.  
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3. Uitgangspunten geluidsberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de berekeningen voor het wegverkeers- en industriela-
waai beschreven. Het gaat om de gehanteerde gegevens en de gebruikte berekeningsmethode.  
 

3.1. Gehanteerde gegevens 

Wegverkeersgegevens 
De benodigde verkeersgegevens zijn afkomstig uit de Regionale Verkeersmilieukaart, stadsre-
gio Rotterdam versie 3.1. De gegevens zijn aangeleverd door de gemeente Rotterdam. Voor de 
beschouwde wegen, die in bijlage 2 zijn aangegeven, zijn de gegevens voor het prognosejaar 
2025 aangehouden.  
Zoals reeds is beschreven wordt het deel van de Rijsdijk ten zuiden van dit plan autovrij ge-
maakt. De verkeersfunctie van dit weggedeelte wordt overgenomen door de nieuwe weg tussen 
de Rijsdijk en de Nijverheidsweg en de Nijverheidsweg zelf. Voor de verkeersintensiteit op de 
nieuwe weg is om deze reden dezelfde verkeersintensiteit aangehouden als op de Rijsdijk. Het 
verkeer op de Nijverheidsweg bestaat uit de bestaande intensiteit op deze weg plus het verkeer 
op de nieuwe weg. 
 
Door de gemeente is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom op de Rijsdijk in oostelij-
ke richting wordt verlegd naar de locatie langs de Rijsdijk tot ten oosten van de kruising met de 
Achterdijk. Dit betekent dat de rijsnelheid op de Rijsdijk en de Omloopseweg wordt verlaagd 
van 60 km/h naar 50 km/h. In de berekening is hiermee rekening gehouden.  
 
Door de gemeente Rotterdam is de werkdagverkeersintensiteiten voor de beschouwde wegen 
aangeleverd. Deze verkeersintensiteiten hebben betrekking op het prognosejaar 2025. De 
werkdagintensiteiten zijn omgerekend naar weekdagverkeersintensiteiten uitgaande van een 
gemiddelde omrekenfactor van 0,9.  
 
De gehanteerde wegverkeersgegevens voor de onderzochte wegen zijn opgenomen in bijla-
ge 1. 
 
Verkeersgeneratie voorgenomen ontwikkelingen 
De verkeersproductie van de nieuwe woningen in het plan is gebaseerd op de gegevens uit de 
CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. In het plan wordt voorzien in 
de bouw van 12 startersappartementen, 58 zorgwoningen en 10 appartementen in de duurdere 
klasse. Als uitgangspunt voor de verkeersproductie is uitgegaan van de gebiedstypering ‘rest 
bebouwde kom’. In de hierna opgenomen tabel 1 is de verkeersproductie samengevat.  
 
Tabel 1: Verkeersproductie gemiddelde weekdag 

Type woning Aantal Verkeersproductie per 

woning 

Totaal 

Startersappartementen 

Zorgwoningen 

Appartementen (duur) 

12 

58 

10 

6 

3 

7,8 

72 

174 

78 
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De totale verkeersproductie als gevolg van de planontwikkeling bedraagt 324 motorvoertuigen 
in een gemiddelde weekdag. Deze verkeersproductie is opgeteld bij het verkeer op de nieuwe 
weg en de Nijverheidsweg tot de aansluiting met de Rivierweg. Vanaf dat punt verspreid het 
verkeer zich verder en wordt verondersteld te zijn opgenomen in de autonome groei van het 
autoverkeer. 
 

3.2. Rekenmodellen 

Voor het berekenen van de geluidbelastingen voor wegverkeers- en industrielawaai zijn reken-
modellen opgesteld. Deze rekenmodellen zijn opgenomen in de bijlage 2 van dit rapport. 
Voor het gezoneerde industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ is een zonebewakingsmodel opgesteld. 
De in dit onderzoek gehanteerde zonebewakingsmodel is aangeleverd door de DCMR. 
 
In deze rekenmodellen zijn geluidbronnen (wegen en industriële bronnen), bodemgebieden 
(akoestisch hard/zacht), objecten (gebouwen/schermen enz.), hoogtelijnen en toetspunten in-
gevoerd. Voor de bodemgebieden is ervoor gekozen om de akoestisch harde gebieden (zoals 
verharding en water) te modelleren. De niet gemodelleerde bodemgebieden zijn akoestisch 
zacht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 2.62.  
 
De rekenmodellen zijn ontwikkeld op de basis van de GBKN van de gemeente. De planontwik-
keling, zoals de ligging van de nieuwe woonbestemmingen en de ligging van de nieuwe weg, is 
gebaseerd op de verbeelding van het wijzigingsplan.  
 

3.3. Berekeningsmethoden geluidbelastingen 

Rekensystematiek 
Voor de bepaling van de geluidbelastingen door het weg- en railverkeer zijn berekeningen uit-
gevoerd met Standaardrekenmethode 2 overeenkomstig het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012’. Voor industrielawaai zijn de geluidbelastingen berekend overeenkomstig de ‘Handleiding 
Meten en Rekenen Industrielawaai’, versie 1999. 
 
Berekeningswijze geluidbelastingen 
Bij toetsing aan de grenswaarden voor weg- en railverkeerslawaai wordt in de Wgh gewerkt met 
een gemiddelde etmaalwaarde van het geluidniveau (Lden) over alle perioden, te weten de dag-
periode (van 07.00 tot 19.00 uur), de avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) en de nachtperio-
de (van 23.00 tot 07.00 uur) van een jaar. Voor industrielawaai wordt het equivalente geluidni-
veau (LAeq) berekend. Het LAeq is de maatgevende geluidbelasting van de geluidbelasting in de 
dagperiode, in de avondperiode of in de nachtperiode.  
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4. Berekeningsresultaten 

In bijlage 3, 4 en 5 is een uitgebreid overzicht weergegeven van de berekeningsresultaten. 
Hierna is de berekeningsresultaten per aspect beschreven. Onderscheid wordt gemaakt in de 
aspecten: 

- nieuwe woningen bestaande wegen (zie bijlage 3); 
- bestaande woningen nieuwe weg (zie bijlage 4); 
- nieuwe woning bestaand industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ (zie bijlage 5). 

 
4.1. Nieuwe woningen bestaande wegen 

Het verkeer op de Van Goghallee en de Omloopseweg veroorzaakt een geluidsbelasting die 
lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Dit betekent dat het verkeer op deze wegen niet leidt tot 
belemmeringen.  
Ter plaatse van de bouwvlaken waarbinnen de nieuwe woningen kunnen worden gebouwd is 
uitsluitend een geluidsbelasting berekend die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde door het 
verkeer op de route Rivierweg/Rijsdijk en de route Rijsdijk/nieuwe weg/Nijverheidsweg. 
 
Het verkeer op de route Rivierweg/Rijsdijk leidt ter plaatse van de te herbouwen boerderij, 
waarbinnen 12 startersappartementen kunnen worden gebouwd, tot een geluidsbelasting van 
maximaal 52 dB. De overschrijding treedt alleen op ter plaatse van het voorhuis van de boerde-
rij. Op de schuur, waarbinnen ook startersappartementen worden gerealiseerd is de geluidsbe-
lasting lager dan 48 dB. Op de beide andere woongebouwen is een geluidsbelasting berekend 
die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. 
 
Het verkeer op de route Rijsdijk/nieuwe weg/Nijverheidsweg leidt ter plaatse van de zorgwonin-
gen en het appartementengebouw ten oosten van de nieuwe weg tot een geluidsbelasting van 
maximaal respectievelijk 53 en 50 dB. De overschrijding treedt alleen op ter plaatse van de 
gevel die in de richting van deze weg is georiënteerd. De geluidsbelasting op alle overige ge-
vels is lager dan de voorkeursgrenswaarde. 
Op de te herbouwen boerderij is een geluidsbelasting berekend die lager is dan de voorkeurs-
grenswaarde. 
 

4.2. Bestaande woningen nieuwe weg 

De geluidsbelasting door het verkeer op de nieuwe weg veroorzaakt ter plaatse van de meest 
nabij gelegen bestaande woningen een geluidsbelasting van maximaal 46 dB. Het betreft de 
beide woningen Oyenshof 4 en 6 ten zuidwesten van de nieuwe weg. Omdat de geluidsbelas-
ting lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn er geen belemmeringen. 
Opgemerkt wordt dat door het verschuiven van de verkeersfunctie van de Rijsdijk naar de 
nieuwe weg de geluidssituatie ter plaatse van de genoemde woningen verbetert omdat de 
nieuwe weg op grotere afstand van de bestaande woningen komt te liggen. 
 

4.3. Nieuwe woning bestaand industrieterrein 

Op alle drie de nieuwe woonbestemmingen is een geluidsbelasting door de activiteiten op het 
industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ berekend die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 
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50 dB(A). De geluidsbelasting bedraagt op alle drie de bestemmingen maximaal 55 dB(A). De 
maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt niet overschreden.  
 

4.4. Hogere waarden 

Geluidsreducerende maatregelen 
De systematiek in de Wgh is zodanig dat eerst moet worden beoordeeld of maatregelen aan de 
geluidsbron mogelijk zijn en daarna in het overdrachtsgebied tussen de bron en de woningen. 
Indien dat onvoldoende effect oplevert kunnen bouwkundige maatregelen worden getroffen om 
de geluidsbelastingen in de woning te reduceren. 
 
Door het verkeer op de route Rivierweg-Rijsdijk en de route nieuwe weg/Nijverheidsweg wordt 
de voorkeurswaarde overschreden. Een bronmaatregel zijn het terugdringen van de etmaalin-
tensiteit, het wijzigen van de verkeerssamenstelling en het verlagen van de rijsnelheid. Gelet op 
de (toekomstige) verkeersfunctie van de beide wegen zijn deze maatregelen niet reëel. Om die 
reden zijn deze maatregelen niet in het onderzoek betrokken.  
 
Het aanleggen van een geluidsreducerende wegdektype is (in beginsel) wel een reële bron-
maatregel. Door het aanleggen van een ‘dunne deklaag type A’-verharding op de nieuwe weg 
en de Nijverheidsweg wordt het geluid met circa 3 dB gereduceerd tot maximaal 50 dB. Een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is in deze situatie nog steeds aan de orde. 
Een stil wegdek op de route Rivierweg/Rijsdijk is in verband met de kruising ter hoogte van de 
te herbouwen boerderij niet mogelijk. Door het wringende karakter van het verkeer en de lage 
rijsnelheid is het niet mogelijk en niet effectief een stil wegdek toe te passen. 
 
Overdrachtsmaatregelen 
Overdrachtsmaatregelen in de vorm van schermen of wallen zijn in deze stedelijke situatie niet 
mogelijk. Door de aanwezigheid van kruisingen en de aantakking van buurtontsluitingswegen 
moet het geluidsscherm of –wal worden onderbroken waardoor dit geen doelmatige afscher-
ming is. Omdat de gebouwen uit meerdere bouwlagen bestaan moet een hoge voorziening 
worden opgericht om ook de hogere bouwlagen af te schermen. Dit is vanuit stedenbouwkundig 
en verkeerskundig oogpunt niet gewenst.  
 
Op 22 december 1997 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland voor het 
industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ het saneringsprogramma vastgesteld. Door de Minister van 
VROM is op 17 januari 2001 een besluit genomen over de Maximaal Toelaatbare Geluidni-
veaus (MTG's) nabij de woningen gelegen rondom het industrieterrein. Een verdere geluidsre-
ductie blijkt niet mogelijk te zijn. Aangezien alle mogelijke effectieve bronmaatregelen reeds in 
het kader van de geluidssaneringsoperatie zijn uitgevoerd. 
 
Plaatsing van een geluidswal en/of -scherm heeft geen effect, aangezien het hierbij een uitge-
strekt industrieterrein betreft, waarop de geluidsbronnen verspreid liggen.  
Voor het industrieterrein Waal-/Eemhaven is daarnaast door diverse partijen het convenant 
geluidruimte Waal-/Eemhaven afgesloten In dit convenant wordt zowel rekening gehouden met 
de belangen van bedrijven als de leefomgeving. Het treffen van (aanvullende) bron- en over-
drachtsmaatregelen is dan ook niet reëel.  
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Hogere waarden 
Als het treffen van geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk is, onvoldoende resultaat 
oplevert of stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of 
financiële aard, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.  
 
In tabel 2 zijn de benodigde hogere waarden weergegeven voor woningen die worden gereali-
seerd in dit wijzigingsplan. Daarbij is geen rekening gehouden met het treffen van geluidsredu-
cerende geluidsmaatregelen.  
 
Tabel 2: Benodigde hogere waarden zonder geluidsmaatregelen. 

Geluidsbron Maximaal vast te stellen hogere waarde

 Geluidsbelasting Aantal woningen

Rivierweg/Rijsdijk 50 dB 6 
nieuwe weg/Nijverheidsweg 53 dB 40 
Industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’ 55 dB(A) 80 

 
Voor de nieuwe woningen zijn de volgende ontheffingscriteria van toepassing: 
- de woningen een open plaats opvullen tussen het bedrijventerrein ‘Overhoeken’ en de 

woonwijk ‘Essendael’; 
- de woningen worden gesitueerd ter vervanging van bestaande bebouwing. 
 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden moet gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan 
ter inzage worden gelegd. Deze hogere waarden worden door het college van Albrandswaard 
vastgesteld. 
 
Cumulatieve geluidsbelasting 
In artikel 110f Wgh is aangegeven dat de cumulatieve geluidsbelasting van verschillende ge-
luidsbronnen inzichtelijk moet worden gemaakt. Aan de cumulatieve geluidsbelastingen worden 
geen normen gesteld. Het college van Albrandswaard moet bij het vaststellen van de hogere 
waarden beoordelen of zij de cumulatieve geluidsbelastingen aanvaardbaar achten. 
 
De cumulatieve geluidsbelasting moet worden berekend volgens de omschreven rekenmethode 
uit hoofdstuk 2 van bijlage I van RMG 2012.  
 
Rekenmethode cumulatie van verschillende geluidssoorten 
In deze rekenmethode moeten de berekende geluidsbelastingen van de verschillende geluids-
soorten energetisch bij elkaar worden opgeteld. Voor de energetische optelling van verschillende 
geluidssoorten, worden de geluidsbelastingen van de verschillende soorten omgerekend naar 
een geluidsbelasting vanwege wegverkeer.  
Hiervoor zijn de volgende omrekenformules voor wegverkeers- en industrielawaai van toepas-
sing:  
- Wegverkeerslawaai (VL): L*VL = 1,00 LVL + 0,00.  

(waarbij de reductie volgens artikel 110g Wgh niet mag worden toegepast). 
- Industrielawaai (IL): L*IL = 1,00 LIL + 1,00. 
 



 

Akoestisch onderzoek weg- en industrielawaai 

Wijzigingsplan ‘Achterdijk / Rijsdijk’ 

797.307.01 / 10 maart 2015  10 

Als de geluidsbelastingen van de betrokken geluidssoorten op bovenstaande wijze zijn omgere-
kend in L*-waarden (in dB-waarden), dan kan de gecumuleerde waarde worden berekend door 
de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is:  
 

LCUM = 10 log (10 L*vl/10 + 10 L*il/10) 
 
Na het berekenen van de LCUM moet deze waarde worden teruggerekend naar de geluidbelas-
tingen voor de afzonderlijke bronsoort. De ‘terugrekenformules’ zijn: 

Wegverkeerslawaai (VL):  LVL,CUM = 1,00 LCUM + 0,00 
Industrielawaai (IL): LIL,CUM = 1,00 LCUM - 1,00 

 
In tabel 3 is de maximale geluidsbelasting LCUM, LVL,CUM en LIL,CUM aangegeven. Deze maximale 
cumulatieve geluidsbelasting is berekend op de noordzijde van de zorgwoningen. De geluidsbe-
lasting door het wegverkeer bedraagt op deze plaats 58 dB (exclusief reductie ex artikel 110g 
Wgh) en 55 dB(A) voor industrielawaai.  
 
Tabel 3: Maximale LCUM, LVL,CUM en LIL,CUM geluidsbelastingen. 

Locatie  LCUM LVL,CUM LIL,CUM 

Noordzijde zorgwoningen 60 dB 60 dB 59 dB(A) 

 
Het college van Albrandswaard moet bij het vaststellen van hogere waarden beoordelen of de 
in tabel 3 genoemde cumulatieve geluidsbelasting aanvaardbaar wordt geacht. 
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5. Conclusies 

In het wijzigingsplan ‘Achetrdijk / Rijsdijk’ wordt voorzien in de realisatie van maximaal 80 nieu-
we woningen. De woningen zijn gelegen binnen de onderzoekszone van enkele wegen en het 
industrieterrein Waal-/Eemhaven, zodat akoestisch onderzoek noodzakelijk is. 
 
Uit de berekeningen voor wegverkeerslawaai blijkt dat de voorkeurswaarde wordt overschreden 
door het verkeer op de route Rivierweg / Rijsdijk en de route Rijsdijk/nieuwe ontsluitings-
weg/Nijverheidweg. De geluidsbelasting bedraagt maximaal respectievelijk 50 dB en 53 dB. De 
maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.  
 
De activiteiten op het industrieterrein Waal-/Eemhaven leidt ter plaatse van de nieuwe wonin-
gen tot een geluidsbelasting van maximaal 55 dB(A), zodat de voorkeursgrenswaarde van 50 
dB(A) wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt niet overschre-
den. 
 
In het geval geen geluidsreducerende maatregelen kunnen worden getroffen, is het noodzake-
lijk om hogere waarden vast te stellen zoals weergegeven in tabel 2 van dit rapport. Verder blijkt 
uit het onderzoek dat de cumulatieve geluidsbelasting door het wegverkeers- en industrielawaai 
maximaal 60 dB bedraagt. De aanvaardbaarheid van deze cumulatieve geluidsbelasting moet 
worden afgewogen bij de procedure tot het vaststellen van een hogere grenswaarde. 
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden moet gelijktijdig met het bestemmingsplan 
‘Rijsdijk’ ter inzage worden gelegd. Deze hogere waarden worden door het college van Al-
brandswaard vastgesteld. 
 
In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld ten aanzien van de karakteristieke geluidswering van 
de gevels van een nieuwe woning. De eis aan de karakteristieke geluidwering voor wegverkeer 
is de vastgestelde hogere waarde minus 33 dB en voor industrielawaai de vastgestelde hogere 
waarde minus 35 dB(A). 
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Bijlage 1 

Overzicht verkeersgegevens 2025 
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Bijlage 2 

Afbeelding rekenmodel wegverkeers- en industrielawaai 







 

 

Bijlage 3 

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai (nieuwe woningen) 











 

 

Bijlage 4 

Berekeningsresultaten wegverkeerslawaai (nieuwe weg) 





 

 

 

Bijlage 5 

Berekeningsresultaten industrielawaai 
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1. Inleiding 

 

 

Er bestaan plannen om op een locatie aan de Rijsdijk in Rhoon nieuwbouw te reali-

seren. De bestaande bebouwing, die binnen het plangebied aanwezig is, wordt hier-

voor gesloopt. Daarnaast wordt een aantal bomen gekapt, wordt de bestaande 

begroeiing verwijderd en worden er watergangen gedempt of anderszins aangetast.  

 

Bij dergelijke ruimtelijke ingrepen dient, in het kader van de natuurwetgeving (Flora- en 

faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Ecologische Hoofdstructuur), onderzoek 

gedaan te worden naar de aanwezige natuurwaarden en dient een beoordeling ge-

maakt te worden van eventuele negatieve effecten van de plannen op deze waarden.  

 

KuiperCompagnons, die de ruimtelijke onderbouwing voor de plannen opstelt, heeft het 

Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC) opdracht gegeven om in het plangebied aan 

de Rijsdijk een flora- en faunaonderzoek uit te voeren en om te adviseren in het kader 

van de relevante natuurwetgeving.  
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Figuur 1: Ligging plangebied (rood omcirkeld) in de omgeving 

 

Figuur 2: Begrenzing plangebied (rood omlijnd) 

 

                    Bron kaartmateriaal: Google Earth 
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2.      Gebiedsbeschrijving en plannen 

 

 

 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied ligt ten zuiden van Rotterdam aan de Rijsdijk 95 in Rhoon (provincie 

Zuid-Holland) (figuur 1). In het noorden wordt het gebied begrensd door de Nijverheids-

weg en een watergang, in het oosten door landbouwpercelen, in het zuiden door de 

weg Rijsdijk en in het westen vormt de Rivierweg de grens van het plangebied (figuur 

2).   

Momenteel is er binnen het plangebied bebouwing aanwezig in de vorm van een oude 

boerderij opgetrokken uit baksteen en hout (foto 1), een paardenpension dat gevestigd 

is in een loods gemaakt van golfplaten (foto 2), een houten schuurtje en een woonhuis 

(foto 3). De boerderij bestaat uit twee delen: een woongedeelte en een stal/schuur 

waarin momenteel hooi opgeslagen ligt. Op de noordgrens van het plangebied ligt een 

watergang (foto 4) en ook in het oostelijke deel van het plangebied is een sloot aan-

wezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: boerderij van baksteen en hout  Foto 2: paardenpension in loods van golfplaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: woonhuis binnen plangebied   Foto 4: watergang op noordgrens van plangebied 

 

Binnen het plangebied is ook groen aanwezig in de vorm van bomen, hagen, gras, 

struikgewas en verschillende cultivars die in de tuin van het woonhuis staan.   
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Beschermde gebieden 

Het plangebied ligt op ongeveer 1,5 kilometer afstand van Natura 2000-gebied “De 

Oude Maas” dat onder bescherming van de Natuurbeschermingswet 1998 valt (figuur 

3). Vanwege de relatief grote afstand tussen het plangebied en het beschermde na-

tuurgebied, de aard van de werkzaamheden en het gegeven dat de achtergrondde-

positie van stikstof in de omgeving van het plangebied lager is dan de kritische 

depositiewaarde van de habitattypen die in het Natura 2000-gebied voorkomen, zal er 

geen sprake zijn van nadelige effecten op instandhoudingsdoelstellingen van voor de 

Oude Maas aangewezen habitattypen en doelsoorten. Om deze reden is het uitvoeren 

van een zogenaamde habitattoets niet nodig.  

Daarnaast maakt het plangebied geen deel uit van de EHS (figuur 4), waardoor toet-

sing aan de wet- en regelgeving omtrent de EHS niet nodig is: als gevolg van de voor-

genomen plannen gaat geen oppervlakte aan EHS-gebied verloren.  

 

 

 

 

 

Figuur 3: Ligging plangebied (rood omcirkeld) t.o.v. de Oude Maas (rood gearceerd) 

 

                      Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

 

Voorgenomen plannen 

Het plangebied aan de Rijsdijk wordt “leeggemaakt” waarbij alle bestaande bebouwing 

gesloopt wordt, de bestaande begroeiing verwijderd wordt en de watergangen binnen 

en op de grens van het plangebied gedempt worden. Hiervoor in de plaats komen 

verschillende woonhuizen met bijbehorende tuinen, parkeergelegenheid en er worden 

nieuwe watergangen aangelegd. In figuur 5 op de volgende pagina wordt de toekom-

stige situatie weergegeven. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
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 Figuur 4: Ligging plangebied (rood omcirkeld) t.o.v. EHS-gebieden (groen gearceerd)  
 

                     Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 5: Toekomstige situatie (rood omlijnd)     Bron: KuiperCompagnons, 2014 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
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3.      Wettelijk kader Flora- en faunawet 

 

 

Een groot deel van de inheemse dier- en plantensoorten wordt in ons land beschermd 

door de Flora- en faunawet (2002). Deze wet bevat een aantal verbodsbepalingen, 

waarvan vooral artikel 8 t/m 13 van belang zijn in het kader van flora- en fauna-

onderzoek (tekstvak 1 op de volgende pagina). Deze verbodsbepalingen gelden overal 

in Nederland, ongeacht het type of de omvang van de werkzaamheden of activiteiten 

die uitgevoerd worden. De bepalingen van deze wet kunnen daarom van invloed zijn 

op ruimtelijke ingrepen, zoals het aanleggen van infrastructuur, het slopen en reali-

seren van bebouwing, het uitbreiden van industriegebieden, en het kappen van bomen. 

Bij dergelijke (ruimtelijke) activiteiten moet op basis van de Flora- en faunawet en in het 

kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzorgsbeginsel (Algemene Wet 

Bestuursrecht) een toetsing plaatsvinden. Deze toetsing moet de volgende onderdelen 

bevatten: 

 Inventarisatie van wettelijk strikt beschermde flora- en faunasoorten in het plan-

gebied en binnen de invloedssfeer van de activiteit of het plangebied: 

 Inventarisatie/beoordeling van (significant) nadelige effecten op deze bescherm-

de soorten en hun habitat (zowel binnen het plangebied als binnen de invloeds-

sfeer van het plangebied), als gevolg van de activiteit: 

 Indien nodig een opname van maatregelen die de negatieve effecten op de 

beschermde soorten en hun leefgebieden mitigeren en/of compenseren. 

 

Sinds 2005 zijn de beschermde soorten uit de Flora- en faunawet verdeeld in drie 

groepen, die middels de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), artikel 75, onder-

gebracht zijn in drie tabellen (bijlage 1): 

 

Tabel 1: Algemene soorten 

Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Indien deze soorten in of binnen de invloeds-

sfeer van het plangebied voorkomen, hoeft geen ontheffing van verbodsbepalingen uit 

de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Wel dient de zorgplicht in acht geno-

men te worden. 

 

Tabel 2: Overige soorten  

Wanneer een door het ministerie goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de 

activiteit, geldt een vrijstelling voor deze soorten. Indien deze soorten in of binnen de 

invloedssfeer van het plangebied voorkomen, hoeft geen ontheffing van verbods-

bepalingen uit de Flora- en faunawet aangevraagd te worden. Wel moeten de acti-

viteiten aantoonbaar uitgevoerd worden zoals in de gedragscode beschreven staat. 

Tevens geldt de zorgplicht. 
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Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet 

mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van 

verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd te worden. 

 

Tekstvak 1: Verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

‐ In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of 

verblijfplaats aangetast door de activiteit? 

‐ Is er sprake van verstoring van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-

plaats? 

‐ Komt de gunstige staat van instandhouding van de soorten in gevaar? 

 

 Soorten van Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV Habitatrichtlijn (HRL) 

Bij overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet, dient een ontheffing 

aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit artikel 2 van het Besluit 

vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (soorten bijlage 1 AMvB) of uit de 

Habitatrichtlijn (soorten bijlage IV HRL).  

  

 

Artikel 8 t/m 13 van de Flora- en faunawet: 

 

Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse soort, te 

plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken te vernielen, te beschadigen, te 

ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 

Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 

opzettelijk te verontrusten. 

 

Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse 

diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Artikel 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten 

of producten van dieren, behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse 

plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of uitheemse diersoort, te 

vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin of 

binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
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Deze belangen zijn: 

‐ Bescherming van flora en fauna (b) 

‐ Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

‐ Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (e) 

‐ Werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting/ontwikkeling (j) 

 

 De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

‐ In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of 

verblijfplaats aangetast door de activiteit? 

‐ Is er sprake van verstoring van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-

plaats?  

‐ Is er een wettelijk belang (belang b, d, e of j)? 

‐ Is er een andere bevredigende oplossing? 

‐ Komt de gunstige staat van instandhouding van de soorten in gevaar? 

 

Bij de aanvraag van een ontheffing Flora- en faunawet zijn een activiteitenplan en, in 

sommige gevallen, een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen 

uit de flora- en faunatoets kort vermeld en worden maatregelen beschreven die 

uitgevoerd zullen worden om ervoor te zorgen dat de beschermde soorten in en 

binnen de invloedssfeer van het plangebied duurzaam in stand gehouden zullen wor-

den. 
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4. Methode 

 

 

De quickscan die uitgevoerd is, bestond uit een veldbezoek en een kort literatuuron-

derzoek. Voor het literatuuronderzoek is gebruikgemaakt van eigen gegevens van het 

NWC en van verspreidingsgegevens van soorten verzameld door instanties zoals 

RAVON, de Vlinderstichting en EIS-Nederland.  

Op basis van het literatuuronderzoek is bepaald voor welke soortgroepen de aanwe-

zigheid en/of geschiktheid van het plangebied onderzocht diende te worden: tijdens 

het veldbezoek is aandacht besteed aan de functie van het plangebied voor vleer-

muizen, vogels met een vaste verblijfplaats en beschermde vissen, watergebonden 

ongewervelden en vaatplanten. Overige soortgroepen zijn buiten beschouwing gela-

ten omdat aanwezigheid daarvan, op basis van habitateisen, verspreidingsgegevens 

en kenmerken van het plangebied, op voorhand uitgesloten kon worden. Het veld-

bezoek is op 29 juli 2014 uitgevoerd door twee medewerkers van het NWC. De 

gemiddelde temperatuur tijdens het veldbezoek bedroeg 20,3 °C. Het was half tot 

zwaar bewolkt en de wind kwam uit noordelijke richting met een gemiddelde snelheid 

van 3,8 meter per seconde (KNMI.nl, Rotterdam, 2014).   

 

 Vleermuizen 

 Het plangebied is beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen (bijlage 2). 

Hierbij is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats 

voor deze dieren: aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en 

daken, meststrepen bij eventuele invliegopeningen en type bouwmateriaal. Daar-

naast is gelet op de geschiktheid van de aanwezige bomen als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Hierbij is gelet op de ouderdom van de bomen, de aanwezigheid van 

holtes en spleten en de kenmerken van deze holtes en spleten.   

 Ook is beoordeeld of er binnen en in de directe omgeving van het plangebied poten-

tieel belangrijke vliegroutes en foerageergebied voor vleermuizen aanwezig zijn, zo-

als bomenrijen, andere groene, lijnvormige landschapselementen en (kleinschalige) 

weilanden en andere (half) open gebieden. Hierbij is tevens gelet op het aanbod van 

geschikt foerageergebied in de omgeving van het plangebied.  

 

 Vogels met een vaste verblijfplaats 

Vogels met een vaste verblijfplaats worden jaarrond beschermd door de Flora- en 

faunawet. Dit geldt ook voor hun functionele leefomgeving (bijlage 3). Voorbeelden 

van vogels die vaste verblijfplaatsen in bebouwing kunnen hebben, zijn de Gier-

zwaluw (Apus apus) en de Huismus (Passer domesticus). Tijdens de quickscan is het 

plangebied daarom onderzocht op de aanwezigheid van broedplaatsen van vogels 

met een vaste verblijfplaats en is bepaald welke gevolgen de voorgenomen plannen 

voor deze vogels met zich mee kunnen brengen. Ondermeer zijn de bomen en 

gebouwen binnen het plangebied beoordeeld op geschiktheid voor en aanwezigheid 
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van verblijfplaatsen van vogels. Dit is gedaan door te letten op sporen (braakballen, 

veren, uitwerpselen, etc), nesten (o.a. oude kraaiennesten) en aan de hand van 

waarnemingen van de betreffende vogelsoorten (geluid/zicht/ territoriumindicerend 

gedrag). Tevens is bekeken of het gebied een significant onderdeel zou kunnen zijn 

van de functionele leefomgeving van een vogelsoort met een vaste verblijfplaats. 

 

Vissen 

Vissoorten die in de omgeving van het plangebied voorkomen, zijn de Bittervoorn 

(Rhodeus amarus) en de Kleine modderkruiper (Cobitis taenia). Dit blijkt uit ver-

spreidingsgegevens van de Stichting RAVON en uit eigen gegevens van het NWC. 

Deze soorten zouden in de watergangen binnen en op de grens van het plangebied 

voor kunnen komen en nadelige effecten kunnen ondervinden bij het dempen of 

anderszins aantasten van de watergangen. Om deze reden zijn de watergangen bin-

nen en op de grens van het plangebied tijdens het veldbezoek met behulp van steek-

netten bemonsterd. Alle gevangen vissen zijn in het veld gedetermineerd en zo snel 

mogelijk weer teruggezet in de watergang waaruit ze kwamen.  

 

Watergebonden ongewervelden 

Uit verspreidingsgegevens van Stichting ANEMOON blijkt dat de zwaarder bescherm-

de waterslak Platte schijfhoren (Anisus vorticulus) in de omgeving van het plangebied 

voorkomt. Om de aanwezigheid van de Platte schijfhoren aan te kunnen tonen, dan 

wel uit te kunnen sluiten, zijn de watergangen met behulp van een schepnet bemon-

sterd. Hierbij is het schepnet door de watervegetatie gehaald en werd wat bodem-

materiaal meegeschept. Vervolgens is het monster in een emmer gedaan en zijn alle 

aanwezige waterslakken (alle soorten) verzameld. Deze zijn meegenomen en gede-

termineerd in het laboratorium.  

 

Vaatplanten 

Tijdens de quickscan is gelet op de aanwezigheid van en geschiktheid van het gebied 

voor beschermde plantensoorten. Aan de hand hiervan zijn de gevolgen van de plan-

nen voor deze soortgroep bepaald.   
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5.      Resultaten  

 

 

Vleermuizen 

Tijdens het veldbezoek werd duidelijk dat de boerderij en het witte woonhuis binnen 

het plangebied geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Beide gebou-

wen beschikken namelijk over openingen (onder andere bij de dakranden en bij loslig-

gende dakpannen) waardoor vleermuizen geschikte ruimtes kunnen bereiken om in te 

verblijven (foto 5 en 6).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: openingen bij dakrand     Foto 6: openingen bij losliggende dakpannen 

 

De loods met daarin het paardenpension is niet geschikt. Metalen golfplaten vormen 

namelijk geen geschikt materiaal voor een vleermuisverblijfplaats omdat dit materiaal 

te snel opwarmt en afkoelt: het klimaat in een dergelijke verblijfplaats is niet stabiel 

genoeg voor vleermuizen. Geen van de bomen binnen het plangebied beschikte over 

holtes die geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen.  

Verder werd tijdens het veldbezoek vastgesteld dat er geen belangrijke vliegroutes 

binnen of op de grenzen van het plangebied aanwezig zijn. Dit omdat geen van de 

aanwezige bomen aansluit op bestaande, lange, aaneengesloten bomenrijen en ze 

hierdoor losstaande, korte elementen vormen. Echter, vooral de kleinere vleermuis-

soorten, zoals de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), kunnen in de 

luwte en beschutting van de bomen binnen het plangebied foerageren. Om deze 

reden is er binnen het plangebied wel geschikt foerageergebied aanwezig.   

 

Vogels met een vaste verblijfplaats 

In de bakstenen boerderij is een vaste verblijfplaats van de Kerkuil (Tyto alba) aan-

wezig. Dit kwam naar voren tijdens een gesprek met de eigenaresse. Tijdens het 

veldbezoek zijn ook braakballen en krijtsporen (uitwerpselen) gevonden (foto 6 witte 

strepen onder vierkante openingen in muur) en de eigenaresse liet veren zien die ze 

in de schuur/stal gevonden had. Dit waren duidelijk veren van een Kerkuil. Volgens 

de eigenaresse gaat het om minstens drie exemplaren van de soort. De medewerkers 
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van het NWC mochten de schuur/stal niet binnen, maar vermoedelijk gaat het om een 

paartje kerkuilen met tenminste één jong.   

 

De bakstenen boerderij en het witte woonhuis zijn ook geschikt als vaste verblijfplaats 

voor de Gierzwaluw en de Huismus. Door de hoogte van de gebouwen en het vrij-

staande karakter van de panden, zijn er voldoende open aanvliegroutes aanwezig 

voor de Gierzwaluw. Daarnaast zijn er verschillende openingen (via losliggende 

dakpannen en de dakgoot) waargenomen waarlangs de Gierzwaluw en de Huismus 

geschikte ruimtes zou kunnen bereiken om in te verblijven. Beide vogelsoorten zijn 

niet waargenomen tijdens het veldbezoek, maar op basis hiervan kan niet gesteld 

worden dat er daarom ook geen vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn binnen het plan-

gebied. Dit omdat het veldbezoek buiten de broedperiode van de vogelsoorten afge-

legd is en de vogels dan weinig actief en daardoor moeilijker waarneembaar zijn. De 

Gierzwaluw vertrekt eind juli/begin augustus bovendien naar zijn overwinteringsge-

bieden, waardoor de vogels tijdens het veldbezoek gemist kunnen zijn.  

 

Tot slot zijn er in de loods die als paardenpension dient, nesten van de Boerenzwaluw 

(Hirundo rustica) aangetroffen en werden er twee paartjes van de Turkse tortel 

(Streptopelia decaocto) waargenomen die bezig waren met het bouwen van een nest 

in twee verschillende bomen (figuur 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Locatie nesten Turkse tortel (gele stippen) 
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Vissen 

Bij het steekproefsgewijs bevissen van de watergangen zijn geen beschermde vis-

soorten aangetroffen. De gevangen soorten en aantallen worden weergegeven in ta-

bel 1.  

 

Tabel 1: Gevangen vissoorten en aantallen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 

Blankvoorn Rutilus rutilus 1 

Marmergrondel Proterorhinus semilunaris 11 

Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius 40 

 

 

Watergebonden ongewervelden 

In geen van de slakkenmonsters die bij het veldbezoek meegenomen zijn, is de Platte 

schijfhoren aangetroffen. Tabel 2 geeft een overzicht van de soorten waterslakken die 

wel in de monsters aanwezig waren.  

 

Tabel 2: Gevonden soorten waterslakken en aantallen 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal 

Posthorenslak Planorbarius corneus 6 

Grote diepslak Bithynia tentaculata 4 

Draaikolkschijfhoren Anisus vortex 19 

Gewone poelslak Lymnaea stagnalis 5 

Ovale poelslak Radix balthica 23 

Gewone schijfhoren Planorbis planorbis 58 

Riempje Bathyomphalus contortus 1 

Glanzende schijfhoren Segmentina nitida 1 

 

 

 Vaatplanten  

Er zijn tijdens het veldbezoek op 29 juli geen beschermde vaatplanten aangetroffen. 

Omdat de meeste beschermde vaatplanten in juli (nog) zichtbaar zijn, kan aanwe-

zigheid van deze soorten met voldoende zekerheid uitgesloten worden.  
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6. Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 
 

 

Vleermuizen  

De bakstenen boerderij en het witte woonhuis zouden dienst kunnen doen als vaste 

verblijfplaats voor vleermuizen. Door het slopen van deze gebouwen zouden verblijf-

plaatsen vernield kunnen worden, waardoor overtreding van artikel 11 uit de Flora- en 

faunawet ontstaat. Om na te gaan of overtreding daadwerkelijk aan de orde is, dient 

nader onderzoek uitgevoerd te worden om uit kunnen sluiten, danwel vast te kunnen 

stellen, of er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, om welke soort(en) en 

hoeveel vleermuizen het gaat en in welke periode de vleermuizen gebruikmaken van 

de panden. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens het vleermuisprotocol 

van maart 2013 en bestaat uit vier vleermuisinventarisaties in de periode half augus-

tus - begin oktober 2014 en half mei - half juli 2015. Op basis van de resultaten uit dit 

aanvullende onderzoek wordt beoordeeld of en welke mitigerende maatregelen ge-

nomen dienen te worden en of er een ontheffing moet worden aangevraagd.  

 

Binnen het plangebied zijn geen belangrijke vliegroutes van vleermuizen aanwezig. 

Het plangebied kan wel gebruikt worden als foerageergebied, maar in de directe 

omgeving zijn voldoende alterantieve foerageergebieden aanwezig. Om deze reden 

bestaan er geen verplichtingen ten aanzien van vliegroutes en foerageergebied.  

 

 Vogels met een vaste verblijfplaats 

De Kerkuil is een vogelsoort waarvan de verblijfplaats jaarrond beschermd is. Als 

gevolg van de voorgenomen plannen zal de verblijfplaats in de schuur/stal van de 

boerderij verdwijnen en zal deze verstoord worden. Mogelijk verdwijnt ook (een deel) 

van zijn functionele leefomgeving. Hiermee wordt artikel 11 uit de Flora- en faunawet 

overtreden en dient een ontheffing aangevraagd te worden. Bij deze ontheffing horen 

maatregelen die genomen moeten worden om de nadelige effecten op de Kerkuil 

zoveel mogelijk te voorkomen/beperken.   

 

Omdat de boerderij en het witte woonhuis ook geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor 

de Gierzwaluw en de Huismus, dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden om 

vast te kunnen stellen, dan wel uit te kunnen sluiten of de gebouwen ook daadwer-

kelijk door deze soorten gebruikt worden als verblijfplaats. Dit onderzoek dient uitge-

voerd te worden volgens de richtlijnen uit de soortenstandaarden die opgesteld zijn 

door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Regelingen) en 

bestaat voor de Gierzwaluw uit maximaal 3 avondinventarisaties in de periode juni tot 

en met 15 juli en voor de Huismus uit maximaal 4 ochtendinventarisaties in de periode 

10 maart tot en met 20 juni. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek wordt 

bepaald wat de gevolgen van de voorgenomen plannen voor de Gierzwaluw en de 

Huismus zijn en of en welke mitigerende maatregelen en/of een ontheffing nodig zijn.   
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De Boerenzwaluw is een zogenaamde categorie 5- soort. Dit betekent dat deze soort 

vaak meerdere jaren op rij dezelfde nestplaats gebruikt, maar dat de verblijfplaats niet 

jaarrond beschermd is. Verblijfplaatsen van categorie 5- soorten dienen echter gein-

ventariseerd te worden en kunnen, bij “ecologisch zwaarwegende omstandigheden” 

ook als jaarrond beschermd aangewezen worden. Dergelijke omstandigheden zijn hier 

niet aan de orde, maar omdat de nestplaatsen van de Boerenzwaluw door de voorge-

nomen plannen vernietigd worden, wordt aanbevolen om een aantal alternatieven aan 

te bieden in de vorm van speciale nestkasten. Voorafgaand aan de sloopwerkzaam-

heden kunnen de kasten in een vergelijkbare loods of schuur/stal die blijft bestaan 

bevestigd worden, zodat de vogels ook tijdens de werkzaamheden over broedgele-

genheid beschikken. Aangeraden wordt om de kasten ook na afloop van de werk-

zaamheden te laten hangen. Dergelijke nestkasten kunnen desgewenst via het NWC 

geleverd worden.     

 

De bomen waarin de Turkse tortels een nest aan het bouwen zijn, mogen pas gekapt 

worden wanneer de jongen vliegvlug zijn en het nest op eigen kracht kunnen verlaten. 

De overige te kappen bomen dienen buiten het broedseizoen van vogels (globaal van 

half maart tot en met juli) gekapt/verwijderd te worden om nadelige effecten op broe-

dende vogels te voorkomen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient door een ecologisch 

deskundige vastgesteld te worden of er broedgevallen in deze bomen aanwezig zijn. 

Net zoals bij de bomen met daarin de nesten van de Turkse tortel mogen de bomen/ 

struiken waarin broedgevallen zijn vastgesteld, pas gekapt/verwijderd worden wanneer 

de jonge vogels van het betreffende broedgeval uitgevlogen zijn.    

 

Vissen 

Er zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen binnen het plangebied. Om deze 

reden bestaan er, ten aanzien van deze soortgroep, geen verplichtingen vanuit de 

Flora- en faunawet en zijn een ontheffing of maatregelen niet nodig.  

 

Watergebonden ongewervelden 

De Platte schijfhoren is niet aangetroffen binnen het plangebied. Om deze reden 

bestaan er, ten aanzien van deze soort, geen verplichtingen vanuit de Flora- en fauna-

wet en zijn een ontheffing of maatregelen niet nodig.  

 

Vaatplanten 

Er zijn geen strikt beschermde vaatplanten aangetroffen binnen het plangebied. Aan-

wezigheid van deze soorten kan met voldoende zekerheid uitgesloten worden. Om 

deze reden bestaan er geen verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet ten aanzien 

van vaatplanten.  
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Zorgplicht 

Tenslotte geldt voor alle plant- en diersoorten (ook de onbeschermde) de zorgplicht 

die in artikel 2 van de Flora- en faunawet voorgeschreven wordt. Deze houdt in dat 

mogelijke nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover redelijk, zoveel mo-

gelijk vermeden moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door een Egel (Erinaceus 

europaeus) die zich op het werkterrein bevindt te verplaatsen voordat gestart wordt 

met de werkzaamheden. Hiervoor is eerst een inspectie van het werkterrein nodig.  
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Bijlage 1: Tabellen soorten Flora- en faunawet 

 

 

Tabel 1: Algemene soorten 

 

Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Er hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden, maar wel moet de zorgplicht worden nagekomen. 

 

 

  Zoogdieren 

 Aardmuis    Microtus agrestis 

 Bosmuis    Apodemus sylvaticus 

 Bunzing    Mustela putorius 

 Dwergmuis    Micromys minutus 

 Dwergspitsmuis    Sorex minutus 

 Egel     Erinaceus europaeus 

 Gewone bosspitsmuis   Sorex araneus 

 Haas     Lepus europaeus 

 Hermelijn    Mustela erminea 

 Huisspitsmuis    Crocidura russula 

 Konijn     Oryctolagus cuniculus 

 Ondergrondse woelmuis  Microtus subterraneus 

 Ree     Capreolus capreolus 

 Rosse woelmuis   Clethrionomys glareolus 

 Tweekleurige bosspitsmuis  Sorex coronatus 

 Veldmuis    Microtus arvalis 

 Vos     Vulpes vulpes 

 Wezel     Mustela nivalis 

 Woelrat     Arvicola terrestris 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Bruine kikker    Rana temporaria 

 Gewone pad    Bufo bufo 

 Kleine watersalamander  Lissotriton vulgaris 

 Meerkikker    Pelophylax ridibundus 

 Middelste groene kikker   Pelophylax klepton esculentus 

 

 Mieren 

 Behaarde bosmier   Formica rufa 

 Kale bosmier    Formica polyctena 

 Stronkmier    Formica truncorum 

 Zwartrugbosmier   Formica pratensis 

 



 

 

Vervolg tabel 1: Algemene soorten 

 

 

 Slakken 

 Wijngaardslak    Helix pomatia 

 

 Vaatplanten 

 Aardaker    Lathyrus tuberosus 

 Akkerklokje    Campanula rapunculoides 

 Brede wespenorchis   Epipactis helleborine 

 Breed klokje    Campanula latifolia 

 Gewone dotterbloem   Caltha palustris ssp. palustris 

 Gewone vogelmelk   Ornithogalum umbellatum 

 Grasklokje    Campanula rotundifolia 

 Grote kaardenbol   Dipsacus fullonum 

 Kleine maagdenpalm   Vinca minor 

 Knikkende vogelmelk   Ornithogalum nutans 

 Koningsvaren    Osmunda regalis 

 Slanke sleutelbloem   Primula elatior 

 Zwanenbloem    Butomus umbellatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2: Overige soorten 

 

Als een goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteiten geldt een vrijstelling. Er 

hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden, maar de activiteiten 

moeten aantoonbaar worden uitgevoerd zoals in de gedragscode staat. Tevens geldt de 

zorgplicht. 

 

Als niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode, maar wel maatregelen 

genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te 

worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en er inderdaad 

geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de maatregelen (goed) te 

laten keuren. 

 

Als niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode en geen maatregelen 

genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of rust- en 

verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden. De aanvraag wordt 

beoordeeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de activiteiten? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

  

 Zoogdieren 

 Damhert    Cervus dama 

 Edelhert    Cervus elaphus 

 Eekhoorn    Sciurus vulgaris 

 Grijze zeehond    Halichoerus grypus 

 Grote bosmuis    Apodemus flavicollis 

 Steenmarter    Martes foina 

 Wild zwijn    Sus scrofa 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Alpenwatersalamander   Mesotriton alpestris 

 Levendbarende hagedis  Zootoca vivipara 

 

 Dagvlinders 

 Moerasparelmoervlinder  Euphydryas aurinia 

 Vals heideblauwtje   Lycaeides idas 

 

 Vissen 

 Kleine modderkruiper   Cobitis taenia 

 Meerval    Silurus glanis 

 Rivierdonderpad   Cottus perifretum  

 

  



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

 

 Vaatplanten 

 Aangebrande orchis   Neotinea ustulata 

 Aapjesorchis    Orchis simia 

 Beenbreek    Narthecium ossifragum 

 Bergklokje    Campanula rhomboidalis 

 Bergnachtorchis   Platanthera chlorantha 

 Bijenorchis    Ophrys apifera 

 Blaasvaren    Cystopteris fragilis 

 Blauwe zeedistel   Eryngium maritimum 

 Bleek bosvogeltje   Cephalantera damasonium 

 Bokkenorchis    Himantoglossum hircinum 

 Brede orchis    Dactylorhiza majalis majalis  

 Bruinrode wespenorchis  Epipactis atrorubens 

 Daslook    Allium ursinum  

 Dennenorchis    Goodyera repens 

 Duitse gentiaan    Gentianella germanica 

 Franjegentiaan    Gentianopsis ciliata 

 Geelgroene wespenorchis  Epipactis muelleri 

 Gele helmbloem   Pseudofumaria lutea 

 Gevlekte orchis    Dactylorhiza maculata 

 Groene nachtorchis   Dactylorhiza viridis 

 Groensteel    Asplenium viride 

 Grote keverorchis   Neottia ovata 

 Grote muggenorchis   Gymnadenia conopsea 

 Gulden sleutelbloem   Primula veris 

 Harlekijn    Anacamptis morio 

 Herfstschroeforchis   Spiranthes spiralis 

 Herfsttijloos    Colchicum autumnale 

 Hondskruid    Anacamptis pyramidalis 

 Honingorchis    Herminium monorchis 

 Jeneverbes    Juniperus communis 

 Klein glaskruid    Parietaria judaica 

 Kleine keverorchis   Neottia cordata 

 Kleine zonnedauw   Drosera intermedia 

 Klokjesgentiaan    Gentiana pneumonanthe 

 Kluwenklokje    Campanula glomerata 

 Koraalwortel    Corallorrhiza trifida 

 Kruisbladgentiaan   Gentiana cruciata  

 Lange ereprijs    Veronica longifola  

 Lange zonnedauw   Drosera anglica 

 Mannetjesorchis   Orchis mascula 

 

  



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

  

 Maretak    Viscum album 

 Moeraswespenorchis   Epipactis palustris 

 Muurbloem    Erysimum cheiri 

 Parnassia    Parnassia palustris 

 Pijlscheefkelk    Arabis hirsuta sagittata 

 Poppenorchis    Orchis anthropophora 

 Prachtklokje    Campanula persicifolia 

 Purperorchis    Orchis purpurea 

 Rapunzelklokje    Campanula rapunculus 

 Rechte driehoeksvaren   Gymnocarpium robertianum 

 Rietorchis    Dactylorhiza majalis praetermissa 

 Ronde zonnedauw   Drosera rotundifolia 

 Rood bosvogeltje   Cephalanthera rubra  

 Ruig klokje    Campanula trachelium 

 Schubvaren    Asplenium ceterach 

 Slanke gentiaan   Gentianella amarella   

 Soldaatje    Orchis militaris 

 Spaanse ruiter    Cirsium dissectum 

 Spindotterbloem   Caltha palustris araneosa 

 Steenanjer    Dianthus deltoides 

 Steenbreekvaren   Asplenium trichomanes 

 Stengelloze sleutelbloem  Primula vulgaris 

 Stengelomvattend havikskruid  Hieracium amplexicaule 

 Stijf hardgras    Catapodium rigidum 

 Tongvaren    Asplenium scolopendrium 

 Valkruid    Arnica montana 

 Veenmosorchis    Hammarbya paludosa 

 Veldgentiaan    Gentianella campestris 

 Veldsalie    Salvia pratensis 

 Vleeskleurige orchis   Dactylorhiza incarnata 

 Vliegenorchis    Ophrys insectifera 

 Vogelnestje    Neottia nidus-avis 

 Voorjaarsadonis   Adonis vernalis 

 Wantsenorchis    Anacamptis coriophora 

 Waterdrieblad    Menyanthes trifoliata 

 Weideklokje    Campanula patula 

 Welriekende nachtorchis  Platanthera bifolia 

 Wilde gagel    Myrica gale 

 Wilde kievitsbloem   Fritillaria meleagris 

 Wilde marjolein    Origanum vulgare 

 Wit bosvogeltje    Cephalanthera longifolia 

 Witte muggenorchis   Pseudorchis albida 

 



 

 

Vervolg tabel 2: Overige soorten 

 

 

 Zinkviooltje    Viola lutea calaminaria 

 Zomerklokje    Leucojum aestivum 

 Zwartsteel    Asplenium adiantum-nigrum 

 

 Kevers 

 Vliegend hert    Lucanus cervus 

 

 Kreeftachtigen 

 Rivierkreeft    Astacus astacus 

 

 



 

 

Soorten van Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

Als maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en 

er inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de 

maatregelen (goed) te laten keuren. 

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 

en/of rust- en verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden op 

grond van een wettelijk belang uit artikel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 

plantensoorten (soorten bijlage 1 AMvB) of uit de Habitatrichtlijn (soorten bijlage IV HRL).  

 

Deze belangen zijn: 

  Bescherming van flora en fauna (b) 

  Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

  Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale  

    of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (e) 

  En alléén voor soorten van bijlage 1 AMvB: 

  Uitvoering werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of  

verblijfplaats aangetast door de activiteiten? 

  Is er een wettelijk belang (belang b, d, e of j)? 

  Is er een bevredigende oplossing? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

 

 Soorten bijlage 1 AMvB: 

 

 Zoogdieren 

 Boommarter    Martes martes  

 Das     Meles meles 

 Eikelmuis    Eliomys quercinus 

 Gewone zeehond   Phoca vitulina 

 Veldspitsmuis    Crocidura leucodon 

 Waterspitsmuis    Neomys fodiens 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Adder     Vipera berus 

 Hazelworm    Anguis fragilis 

 Ringslang    Natrix natrix 

 Vinpootsalamander   Lissotriton helveticus 

 Vuursalamander   Salamandra salamandra 

 

 



 

 

Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

 

 Vervolg soorten bijlage 1 AMvB: 

  

 Vissen 

 Beekprik    Lampetra planeri 

 Bittervoorn    Rhodeus amarus 

 Elrits     Phoxinus phoxinus 

 Gestippelde alver   Alburnoides bipunctatus 

 Grote modderkruiper   Misgurnus fossilis  

 Rivierprik    Lampetra fluviatilis 

   

 Dagvlinders 

 Bruin dikkopje    Erynnis tages 

 Dwergblauwtje    Cupido minimus 

 Dwergdikkopje    Thymelicus acteon 

 Groot geaderd witje   Aporia crataegi 

 Grote ijsvogelvlinder   Limenitis populi 

 Heideblauwtje    Plebeius argus 

 Iepenpage    Satyrium w-album 

 Kalkgraslanddikkopje   Spialia sertorius 

 Keizersmantel    Argynnis paphia 

 Klaverblauwtje    Polyommatus semiargus 

 Purperstreepparelmoervlinder  Brenthis ino 

 Rode vuurvlinder   Lycaena hippothoe 

 Rouwmantel    Nymphalis antiopa 

 Tweekleurig hooibeestje  Coenonympha arcania 

 Veenbesparelmoervlinder  Euphydryas aurinia 

 Veenhooibeestje   Coenonympha tullia 

 Veldparelmoervlinder   Melitaea cinxia 

 Woudparelmoervlinder   Melitaea diamina 

 Zilvervlek    Bolaria euphrosyne 

 

 Vaatplanten 

 Groot zeegras    Zostera marina 

 

 Soorten bijlage IV HRL: 

 

 Zoogdieren 

 Bechsteins vleermuis   Myotis bechsteinii 

 Bever     Castor fiber 

 Bosvleermuis    Nyctalus leisleri 

 Brandts vleermuis   Myotis brandtii 

 Bruinvis    Phocoena phocoena 

 



 

 

 Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

  

 Vervolg soorten bijlage IV HRL: 

 

 Franjestaart    Myotis nattereri 

 Gewone baardvleermuis  Myotis mystacinus 

 Gewone dolfijn    Delphinus delphis 

 Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus 

 Gewone grootoorvleermuis  Plecotus auritus 

 Grijze grootoorvleermuis  Plecotus austriacus 

 Grote hoefijzerneus   Rhinolophus ferrumequinum 

 Hamster    Cricetus cricetus  

 Hazelmuis    Muscardinus avellanarius 

 Ingekorven vleermuis   Myotis emarginatus 

 Kleine dwergvleermuis   Pipistrellus pygmaeus 

 Kleine hoefijzerneus   Rhinolophus hipposideros 

 Laatvlieger    Eptesicus serotinus 

 Lynx     Lynx lynx spp. lynx 

 Meervleermuis    Myotis dasycneme 

 Mopsvleermuis    Barbastella barbastellus 

 Noordse woelmuis   Microtus oeconomus 

 Otter     Lutra lutra 

 Rosse vleermuis   Nyctalus noctula 

 Ruige (Nathusius’) dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 

 Tuimelaar    Tursiops truncatus 

 Tweekleurige vleermuis   Vespertilio murinus 

 Vale vleermuis    Myotis myotis 

 Watervleermuis    Myotis daubentonii 

 Wilde kat    Felis silvestris 

 Witflankdolfijn    Lagenorhynchus acutus 

 Witsnuitdolfijn    Lagenorhynchus albirostris 

 

 Reptielen en amfibieën 

 Boomkikker    Hyla arborea 

 Geelbuikvuurpad   Bombina variegate 

 Gladde slang    Coronella austriaca 

 Heikikker    Rana arvalis 

 Kamsalamander   Triturus cristatus 

 Knoflookpad    Pelobates fuscus 

 Muurhagedis    Podarcis muralis 

 Poelkikker    Pelophylax lessonae 

 Rugstreeppad    Epidalea calamita 

 Vroedmeesterpad   Alytes obstetricans 

 Zandhagedis    Lacerta agilis 

  



 

 

Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL 

 

 

 Vervolg soorten bijlage IV HRL: 

 

 Dagvlinders 

 Donker pimpernelblauwtje  Maculinea nausithous 

 Grote vuurvlinder   Lycaena dispar 

 Pimpernelblauwtje   Maculinea teleius 

 Tijmblauwtje    Maculinea arion 

 Zilverstreephooibeestje   Coenonympha hero 

 

 Libellen 

 Bronslibel    Oxygastra curtusii 

 Gaffellibel    Ophiogomphus cecilia 

 Gevlekte witsnuitlibel   Leucorrhinia pectoralis 

 Groene glazenmaker   Aeshna viridis 

 Noordse winterjuffer   Sympecma paedisca 

 Oostelijke witsnuitlibel   Leucorrhinia albifrons 

 Rivierrombout    Gomphus flavipes 

 Sierlijke witsnuitlibel   Leucorrhinia caudalis 

 

 Vissen 

 Houting     Coregonus maraena 

 Steur     Acipenser sturio 

 

 Vaatplanten 

 Drijvende waterweegbree  Luronium natans 

 Groenknolorchis   Liparis loeselii 

 Kruipend moerasscherm  Apium repens 

 Zomerschroeforchis   Spiranthes aestivalis 

  

 Kevers 

 Brede geelrandwaterroofkever  Dytiscus latissimus 

 Gestreepte waterroofkever  Graphoderus bilineatus 

 Heldenbok    Cerambyx cerdo 

 Juchtleerkever    Osmoderma eremita 

 

 Tweekleppigen 

 Bataafse stroommossel   Unio crassus 

 

 Slakken 

Platte schijfhoren   Anisus vorticulus 

 

 

 



 

 

Bijlage 2: Vleermuizen, ruimtelijke ingrepen en de Flora- en faunawet 

 

 

Vleermuizen en hun leefgebied zijn beschermd door de Flora- en faunawet. In geval van een 

ruimtelijke ingreep moet ruim van tevoren bekeken worden of deze ingreep nadelige invloed 

kan hebben op vleermuizen en hoe hiermee omgegaan moet worden. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken het hele jaar door gebruik van verschillende verblijfplaatsen (o.a. in bomen 

en gebouwen). Grofweg zijn vleermuisverblijfplaatsen op te delen in winterverblijfplaats (waar 

overwinterd wordt), dagkwartieren (waar de mannetjes in de kraamkolonieperiode overdag 

zitten, alleen of in kleine groepjes), kraamkolonies (vrouwtjes en hun jongen, vaak in grote 

groepen), paarverblijven (waar gepaard wordt, vaak in het najaar, soms gelijk aan de 

winterverblijfplaats) en tussenkwartieren (gebruikt in de periode tussen overwinteren en de 

zomerperiode in). Per type verblijfplaats gebruiken vleermuizen vaak meerdere verblijven waar 

tussen gewisseld wordt, bijvoorbeeld wanneer elders het klimaat geschikter is of om aan 

parasieten te ontkomen. Vleermuizen zijn wel zeer honkvast wat betreft de diverse verblijven 

die ze gebruiken. Dit betekent dat hun verblijven belangrijk zijn voor instandhouding van de 

populatie en dat deze daarom beschermd worden door de Flora- en faunawet.  

 

Sinds mei 2009 is het Vleermuisprotocol vastgesteld. Dit is opgesteld door het Netwerk Groene 

Bureaus en de Zoogdiervereniging VZZ in overleg met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de 

Gegevensautoriteit Natuur (GaN). Het protocol dient als leidraad voor het bepalen hoe en hoe 

vaak geïnventariseerd moet worden om te voldoen aan de Flora- en faunawet. Let op: voor het 

bepalen of een gebouw of een potentieel geschikte boom van belang is als vleermuisver-

blijfplaats, is over het algemeen een relatief langlopend onderzoek nodig (van april t/m 

september/oktober) en zijn gemiddeld 4 tot 7 bezoeken nodig.  

 

Maatregelen zijn nodig: 

  indien sprake is van een verblijfplaats die van significant belang is of zou kunnen zijn en/of; 

  indien vleermuizen aangetroffen zijn. 

 

Er is over het algemeen sprake van een significant belangrijke verblijfplaats (ook wel vaste 

verblijfplaats genoemd, een verblijfplaats die van belang is voor een populatie) als:  

  er sprake is van een kraamkolonie; 

  er sprake is van een belangrijke overwinteringsplaats of paarplaats; 

  er geen alternatieve verblijfplaatsen in de directe omgeving beschikbaar zijn; 

  de gunstige staat van instandhouding van de (populatie van) de soort in het geding is bij het 

verdwijnen van de verblijfplaats. 

 

De te nemen maatregelen moeten er voor zorgen dat verbodsbepalingen uit de Flora- en 

faunawet niet overtreden worden. Dit betekent dat er geen dieren gedood, verwond of actief 

verstoord mogen worden en dat in geval van significant belangrijke verblijfplaatsen deze 

behouden blijven of anders tijdig op een goede manier vervangen worden. De functie die het 

leefgebied voor de betreffende populatie vervult moet onverminderd blijven bestaan.  



 

 

 

Om te voorkomen dat dieren gedood, verwond of actief verstoord worden, kunnen de volgende 

maatregelen nodig zijn: 

  niet slopen in de winterslaapperiode (in deze periode kan zelden met zekerheid worden  

vastgesteld dat vleermuizen afwezig zijn in een potentieel geschikt en onoverzichtelijk 

object, omdat ze dan ook ’s nachts passief zijn. Dat maakt ze in deze periode overigens  

extra kwetsbaar); 

  vlak voor de sloop onderzoeken of er individuen aanwezig zijn in het te slopen object. Zijn 

deze wel aanwezig dan geldt dat in geval van een significant belangrijke verblijfplaats 

gewacht moet worden tot het dier of de dieren weg zijn, anders kan het dier/kunnen de 

dieren ook passief verjaagd worden (door verstoring van het microklimaat of  ’s nachts 

dichten van de invliegopening) mits zij niet verwond, gedood of actief verstoord worden.  

 

Bij het verdwijnen van een verblijfplaats kunnen maatregelen bestaan uit het aanbieden van 

inpandige voorzieningen in nieuwbouw, zodat deze geschikt is voor vleermuizen om in te 

verblijven. 

Om zeker te weten of de geplande maatregelen voldoende zijn kan een ontheffing aangevraagd  

worden bij de Dienst Regelingen. Een afwijzingsbrief, die stelt dat geen ontheffing nodig is, 

‘omdat als de voorgestelde maatregelen genomen worden er immers geen verboden overtreden 

worden’ geldt als goedkeuring van de voorgestelde maatregelen. Zijn de maatregelen niet 

voldoende, dan moeten deze aangepast worden. Als dat niet mogelijk is, is een ontheffing 

nodig. Deze wordt alleen verstrekt in geval van projecten waarbij sprake is van groot openbaar 

belang.  

 

Jachtgebied en vliegroutes 

Naast verblijfplaatsen bestaat het leefgebied van vleermuizen uit foerageergebied en 

vliegroutes (vaak bomenrijen of waterlopen). Deze zijn ook beschermd als zij van significant 

belang zijn. Zij gelden als significant belangrijk indien bij aantasting de functionaliteit van de 

verblijfplaats(en) in het geding komt. Is dat het geval, dan zijn maatregelen nodig die dit 

voorkomen, anders is een ontheffing nodig. Ook hier geldt dat deze alleen verstrekt wordt in 

geval van projecten waarbij sprake is van groot openbaar belang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 3: Vogels, ruimtelijke ingrepen en de Flora- en faunawet 

 

 

Als maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of 

vaste rust- en verblijfplaats te garanderen, hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 

aangevraagd te worden. Om zeker te weten of de mitigerende maatregelen voldoende zijn en 

er inderdaad geen ontheffing nodig is, kan een ontheffing aangevraagd worden om de 

maatregelen (goed) te laten keuren. 

Als geen maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- 

en/of rust- en verblijfplaats te garanderen, dient een ontheffing aangevraagd te worden op 

grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn.  

Deze belangen zijn: 

  Bescherming van flora en fauna (b) 

  Veiligheid van het luchtverkeer (c) 

  Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

 

De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten: 

  In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats 

aangetast door de activiteiten? 

  Is er een wettelijk belang (belang b, c en d)? 

  Is er een bevredigende oplossing? 

  Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

Bescherming van vogelnesten 

Artikel 11 van de Flora- en faunawet luidt: 

“Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 

halen, weg te nemen of te verstoren”.  

 

Tijdens de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met het broedseizoen van vogels. 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat er om of er 

sprake is van een broedgeval. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of 

zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen 

alleen tijdens het broedseizoen (grofweg half maart-half juli) onder de bescherming van artikel 

11 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden 

buiten het broedseizoen en ook niet als maatregelen worden getroffen die voorkomen dat deze 

soorten zich op de bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen.  

Een (beperkt) aantal soorten bewoont het nest echter permanent of keert elk jaar terug naar 

hetzelfde nest. Verblijfplaatsen van deze vogelsoorten zijn jaarrond beschermd: 

 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Voor de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 

faunawet het gehele seizoen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: Steenuil). 



 

 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden 

voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: Roek, 

Gierzwaluw en Huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 

voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: 

Ooievaar, Kerkuil en Slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 

staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: Boomvalk, Buizerd en Ransuil). 

  

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 

beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Categorie 5-

soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd; deze 

soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten die momenteel door het ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) wordt gehanteerd: 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn jaarrond beschermd indien ze nog in functie zijn: 

  

 Boomvalk    Falco subbuteo 

 Buizerd     Buteo buteo 

 Gierzwaluw    Apus apus 

 Grote gele kwikstaart   Motacilla cinerea 

 Havik     Accipiter gentilis 

 Huismus    Passer domesticus 

 Kerkuil     Tyto alba 

 Oehoe     Bubo bubo 

 Ooievaar     Ciconia ciconia 

 Ransuil     Asio otus 

 Roek     Corvus frugilegus 

 Slechtvalk    Falco peregrinus 

 Sperwer    Accipiter nisus 

 Steenuil    Athene noctua 

 Wespendief    Pernis apivorus 

 Zwarte wouw    Milvus migrans 

  



 

 

 

 Nesten van de volgende soorten zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), maar  

 hiervan is inventarisatie wel gewenst: 

 

 Blauwe reiger    Ardea cinerea 

 Boerenzwaluw    Hirundo rustica 

 Bonte vliegenvanger   Ficedula hypoleuca 

 Boomklever    Sitta europaea 

 Boomkruiper    Certhia brachydactyla 

 Bosuil     Strix aluco 

 Brilduiker    Bucephala clangula 

 Draaihals    Jynx torquilla 

 Eider     Somateria mollissima  

 Ekster     Pica pica 

 Gekraagde roodstaart   Phoenicurus phoenicurus 

 Glanskop    Parus palustris 

 Grauwe vliegenvanger   Muscicapa striata 

 Groene specht    Picus viridis 

 Grote bonte specht   Dendrocopos major 

 Hop     Upupa epops 

 Huiszwaluw    Delichon urbica 

 IJsvogel    Alcedo atthis 

 Kleine bonte specht   Dendrocopos minor 

 Kleine vliegenvanger   Ficedula parva 

 Koolmees    Parus major 

 Kortsnavelboomkruiper   Certhia familiaris macrodactyla 

 Oeverzwaluw    Riparia riparia 

 Pimpelmees    Parus caeruleus 

 Raaf     Corvus corax 

 Ruigpootuil    Aegolius funereus 

 Spreeuw    Sturnus vulgaris 

 Tapuit     Oenanthe oenanthe 

 Torenvalk    Falco tinnunculus 

 Zeearend    Haliaeëtus albicilla 

 Zwarte kraai    Corvus corone 

 Zwarte mees    Parus ater 

 Zwarte roodstaart   Phoenicurus ochruros 

 Zwarte specht    Dryocopus martius 
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Samenvatting 
 

 

 

 

BAAC bv heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van 

boringen uitgevoerd in het plangebied Rijsdijk te Rhoon. Aanleiding voor het 

onderzoek is het plan nieuwbouw te realiseren.  

 

Uit eerder uitgevoerd onderzoek op een oostelijker gelegen perceel is naar 

voren gekomen dat vondsten uit het neolithicum vooral ten zuiden en ten 

westen van het plangebied voor kunnen komen. Deze locaties hangen 

samen met de aanwezigheid van een fossiele stroomgordel. Uit de periode 

ijzertijd en Romeinse tijd zijn in de omgeving van het plangebied geen 

vondsten bekend. Uit de periode late middeleeuwen was tot voor kort niets 

bekend. Bij de aanleg van de wijk Portland is echter een kleine 

nederzetting bestaande uit een aantal terpen met de resten van 

boerderijen aangetroffen. In het plangebied geldt op basis van deze 

resultaten een middelhoge kans op de aanwezigheid van archeologische 

resten uit het neolithicum, ijzertijd en Romeinse tijd. Gezien de aanwezige 

bebouwing op historische kaarten geldt voor de periode middeleeuwen –

nieuwe tijd een hoge archeologische verwachting. 

Uit het veldonderzoek bleek dat de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit 

een plaatselijk aanwezig ophoogdek, waaronder het laagpakket van Walcheren 

(afzettingen van Duinkerke III en I) is aangetroffen. Deze is  aan de basis 

zanderig, wat duidt op relatief hoge stroomsnelheden tijdens het afzetten 

hiervan. Onder de zanderige laag van Duinkerke III is klei van de afzettingen van 

Duinkerke I aangetroffen, waaronder Hollandveen is aangetroffen. Veelal was 

deze overgang scherp, wat duidt op erosief afgezet sediment van Duinkerke I. 

Onder het veen is klei behorende bij het Laagpakket van Wormer (Afzettingen 

van Calais) aangetroffen. Er zijn geen sporen van een stroomgordel in deze 

afzettingen aangetroffen.  

Uit het veldonderzoek bleek verder dat een groot deel van het plangebied het 

bovenste deel van de bodem, al dan niet gelegen onder een ophoogpakket, 

verstoord is. Van de 30 uitgevoerde boringen blijkt de bodem in 26 gevallen tot 

minstens 65 cm –mv verstoord te zijn. Wel zijn in boringen 19, 21 en 22 zijn resten 

van een woongrond of mogelijk de resten van een terp aangetroffen, die tevens 

te relateren is aan een voorloper van de huidige boerderij. In een aantal boringen 

in en bij de woongrond zijn fragmenten rood- en witbakkend aardewerk uit de 

periode late middeleeuwen – nieuwe tijd (14
e
-19

e
 eeuw) aangetroffen.  

In het westelijke deel van het plangebied is in een aantal boringen een Bw-

horizont aangetroffen in de afzettingen van Duinkerke III. Mogelijk kunnen zich 

in deze horizont nog (diepe) grondsporen bevinden van erf gerelateerde resten 

en/of bewoningsresten gerelateerd aan de daar aanwezige woning van een 

boerenknecht of de reeds genoemde boerderij. De aanwezigheid van een Bw 

horizont houdt in dat de bodem vanaf hier niet is verstoord.  

Voor de locaties waar op basis van het uitgevoerde onderzoek archeologische 

resten worden verwacht (bijlage 5), wordt behoud in situ geadviseerd, waarbij 

een archeologische dubbelbestemming wordt opgenomen in het 
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bestemmingsplan. Indien dit niet mogelijk is, wordt geadviseerd om een 

proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 

De huidige boerderij die deels op de woonheuvel en deels op de dijk ligt, valt net 

buiten het plangebied. De huidige bewoners hebben aangegeven dat deze 

verplaatst gaat worden. Indien sloop beneden maaiveld wordt uitgevoerd, wordt 

geadviseerd deze archeologisch te laten begeleiden.  

Voor het overige deel van het plangebied geldt een lage verwachting op het 

aantreffen van archeologische resten. Indien hier onverhoopt toch archeologische 

resten worden aangetroffen geldt een meldingsplicht.  
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1 Inleiding 

 

 

 

1.1 Onderzoekskader 

In opdracht van Kuiper Compagnons heeft het onderzoeks- en adviesbureau 

BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van 

boringen uitgevoerd in het plangebied Rijsdijk te Rhoon. Aanleiding voor het 

onderzoek is het plan de huidige bebouwing te slopen en nieuwbouw te 

realiseren. De minimale bodemverstoring bij de realisatie van de nieuwbouw is te 

verwachten tot in de C-horizont van de bodem, waarbij een gerede kans bestaat 

dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd 

worden. 

 

Het onderzoek dat voor een terrein ten oosten van het plangebied is uitgevoerd 

heeft als archeologisch bureauonderzoek / verwachtingsmodel gediend.
1
  

De uitvoering van het booronderzoek is gebaseerd op een Programma van Eisen.
2
 

In dit rapport zijn de resultaten van het verkennende en karterende 

booronderzoek beschreven. Op basis van deze resultaten worden aanbevelingen 

gedaan voor eventueel vervolgonderzoek. 

 

Door middel van het inventariserend booronderzoek wordt aanvullende 

informatie vergaard over de intactheid van de bodemopbouw en eventueel 

aanwezige archeologische resten en/of vindplaatsen in het plangebied. Het 

inventariserend veldonderzoekdoor middel van grondboringen heeft als doel het 

toetsen c.q. bijstellen van het verwachtingsmodel zoals dat is opgesteld tijdens 

het bureauonderzoek voor het belendende terrein. Op basis van de resultaten 

van het booronderzoek wordt een selectieadvies opgesteld voor (delen van) het 

plangebied over het mogelijk vervolgtraject.  

 

Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van 

Aanpak
3
 te worden beantwoord: 

 

▪ Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo 

ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering 

hiervan? 

▪ Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens 

bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het 

plangebied? 

▪ Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

▪ Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

                                                      
1
 Ras 2011.  

2
 Schoonhoven 2014. 

3
 Bergman 2014.  
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▪ Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard 

en datering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan? 

▪ In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek 

nodig en zo ja, in welke vorm? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.3
4
 en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak. 

1.2 Ligging van het gebied 

Het plangebied ligt net buiten de bebouwde kom, ten oosten van Rhoon. De 

oppervlakte bedraagt circa 1,4 ha. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied 

weergegeven. 5 

 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied. 

                                                      
4
 CCvD 2014. 

5
 Kadaster 2011. 
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2 Vooronderzoek 

 

 

 

2.1 Inleiding 

Het archeologisch bureauonderzoek (inclusief een verkennend en karterend 

booronderzoek) Plangebied Rijsdijk, Rhoon, Gemeente Albrandswaard is 

uitgevoerd door SOB research.
6
 Dit betreft een onderzoek voor een terrein ten 

oosten van het huidige plangebied. Hieronder volgt een beknopte samenvatting 

van het vooronderzoek en een herhaling van het verwachtingsmodel. Voor een 

uitgebreide beschrijving van het onderzoek wordt verwezen naar het 

desbetreffende rapport. Met ‘plangebied’ in onderstaande tekst wordt verwezen 

naar het huidige plangebied. Het kaartmateriaal is toegevoegd ter 

verduidelijking.  

2.2 Archeologische verwachting 

Geologische gegevens 

De ondergrond in de omgeving van het plangebied wordt gevormd door 

klastische sedimenten die tot de afzettingen van Calais (thans laagpakket van 

Wormer) behoren. Hierop rust een pakket Hollandveen (Hollandveen 

laagpakket), wat weer wordt afgedekt door een pakket klastische sedimenten dat 

wordt geïnterpreteerd als een overstromingsdek (afzettingen van Duinkerke III, 

thans laagpakket van Walcheren). Dit overstromingsdek ligt erosief op de 

ondergrond; het betreft het dek van de periode 1373 – 1475 (vorming polder 

Ghijseland). Plaatselijk bevinden zich tussen het dek en het veen oudere 

afzettingen die als een vroege fase van de afzettingen van Duinkerke III of als 

afzettingen van Duinkerke I (beiden thans laagpakket van Walcheren) kunnen 

worden geïnterpreteerd. 

 

Historische kaarten 

Het plangebied ligt in een polder die in 1373-1375 door overstromingen ten 

onder ging en daarna in fasen is herbedijkt. Op historische kaarten uit 1839-1859 

en 1905 is binnen het plangebied bebouwing aanwezig.  

 

Verwachtingskaarten 

Volgens de archeologische waardenkaart van Albrandswaard
7
 ligt het plangebied 

grotendeels in een zone met een redelijk hoge archeologische verwachting 

(figuur 2.1). De archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan 1 m 

beneden het maaiveld. Het beleid hierbij is dat grondwerkzaamheden met een 

oppervlakte groter dan 200 m
2
 en tevens dieper reiken dan 1,0 m –mv (inclusief 

heien) dienen te worden getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek.  

                                                      
6
 Ras 2011.  

7
 Boor 2009. 
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Volgens de AMK van Zuid-Holland bevinden zich in het plangebied geen 

terreinen van (zeer) hoge archeologische waarde. 

 

 
Figuur 2.1 Uitsnede van de archeologische waardenkaart. De lichtgele zone heeft een 

redelijk hoge archeologische verwachting, het rode lint heeft een hoge archeologische 

verwachting. 

 

Archeologische waarden 

Vondsten uit het neolithicum komen vooral ten zuiden en ten westen van 

het plangebied voor. Deze locaties hangen samen met de aanwezigheid 

van een fossiele stroomgordel (blauw gearceerd in figuur 2.2).  

Uit de periode ijzertijd en Romeinse tijd zijn in de omgeving van het 

plangebied geen waarnemingen bekend. Indien resten aanwezig zijn, zijn 

deze te verwachten in de top van de afzettingen van Duinkerke I op het 

Hollandveen pakket.  

Uit de periode late middeleeuwen was tot voor kort niets bekend. Bij de 

aanleg van de wijk Portland is een vindplaats aangetroffen
8
, wat gaat om 

een kleine nederzetting bestaande uit een aantal terpen met de resten van 

boerderijen, gefundeerd op poeren. De licht verhoogde huiserven bevinden 

zich op het Hollandveen pakket. Het veen en de erven worden afgedekt 

door de afzettingen van Duinkerke III (lichtgeel in figuur 2.2). Op basis van 

het Andenne- en Pingsdorfaardewerk is de datering gesteld tussen 1125 en 

het begin van de 13
e
 eeuw. Mogelijk is de nederzetting iets ouder, omdat 

de import van Andenne aardewerk in West-Nederland rond 1125 begint.  

 

                                                      
8
 BOOR vindplaats 19-09. 
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Figuur 2.2 Uitsnede van de archeologische kenmerkenkaart. 

 

Archeologische verwachting 

In het plangebied geldt op basis van deze resultaten een middelhoge kans 

op de aanwezigheid van archeologische resten uit het neolithicum, ijzertijd, 

en de romeinse tijd. De op de historische kaarten aangegeven bebouwing 

zou uit de (late) middeleeuwen kunnen stammen. Op resten uit de 

middeleeuwen –nieuwe tijd geldt daarmee een hoge archeologische 

verwachting. Sporen uit het neolithicum zijn te verwachten in de top van 

eventueel aanwezige stroomgordelsedimenten behorend tot de 

afzettingen van Calais (thans laagpakket van Wormer), en die uit de 

ijzertijd, Romeinse tijd en (late) middeleeuwen zijn aan te treffen bij de 

overgang van het Hollandveen naar het overstromingsdek (afzettingen van 

Duinkerke III; thans laagpakket van Walcheren).  

Eventuele resten van na 1475 zijn te verwachten op de afzettingen van 

Duinkerke III. Voor alle genoemde perioden gaat het om 

nederzettingsterreinen/huisplaatsen en om sporen van inrichting en 

agrarisch gebruik van het gebied.  
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3 Inventariserend veldonderzoek 

 

 

 

3.1 Werkwijze 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van 

eerder uitgevoerd onderzoek. Bij het inventariserend veldonderzoek 

(verkennende en karterende fase) is het plangebied Rijsdijk te Rhoon onderzocht 

op geomorfologische, geologische en bodemkundige karakteristieken. Ook geeft 

het booronderzoek informatie over de intactheid van de bodem en daarmee 

informatie over de gaafheid van een eventuele archeologische vindplaats. 

Vanwege de wens vanuit de adviseur van de bevoegde overheid om de 

doorlooptijd van het archeologisch onderzoek te verkorten, is een direct een 

verkennend en karterend booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn doorgezet 

met een guts met een diameter van 3 cm. Het boorgrid bedraagt 15 bij 15m. 

Gezien de aanwezige bebouwing, verharding en nog in gebruik zijnde 

worteldoeken zijn enkele boringen in het veld verplaatst. De huidige gebruiker 

van het terrein gaf geen toestemming inpandig of in de paardenbak buiten te 

boren. Uiteindelijk is boring 14 komen te vervallen, gezien er geen locatie was 

waar boring 14 goed geplaatst kon worden op een significante afstand van de 

overige boringen. In het plangebied zijn 30 boringen geplaatst. Dit komt neer op 

21 boringen per hectare. De boringen zijn uitgevoerd tot minstens 1 m in het 

laagpakket van Wormer (Afzettingen van Calais), wat neerkomt op maximaal 5 m 

-mv.  

 

De x, y en z-waarden van de boringen zijn ingemeten met een 06-GPS. De 

gesteldheid van de opgeboorde grond is zowel bodemkundig als lithologisch 

(NEN 5104) beschreven. De grondmonsters zijn verbrokkeld en versneden en met 

het oog geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. 

Archeologische indicatoren kunnen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van 

een archeologische vindplaats ter plaatse of in de nabijheid van de betreffende 

boring(en). Deze indicatoren bestaan bijvoorbeeld uit aardewerk, verbrande 

huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot. Vondsten 

die zijn aangetroffen, werden meegenomen, schoongemaakt en gedetermineerd 

door drs. J. van der Weerden. 

 

Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 25 en 26 augustus 2014. In 

navolgende paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een archeologische interpretatie. De locaties 

van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaart (bijlage 2). De 

boorstaten bevinden zich in bijlage 3. In bijlage 4 zijn dwarsprofielen 

weergegeven. 
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3.2 Veldwaarnemingen 

Het plangebied bestaat uit twee percelen, te weten een woning met tuin in het 

westelijke deel en een paardenpension met stallen en renbakken in het oostelijke 

deel. Ten oosten van de denkbeeldige lijn tussen boringen 13 en 8 is het terrein in 

gebruik als paardenpension met stallen en renbakken. Aan de westkant wordt 

het plangebied begrenst door bos aan de oostkant door een sloot en vervolgens 

grasland. Ten zuiden van het plangebied ligt de Rijsdijk. Ter hoogte van het 

woonhuis met tuin bedraagt het talud circa 1:1 en is aan de voet van de dijk een 

greppel aanwezig. Het talud langs de zuidrand van het plangebied verflauwd in 

oostelijke richting. Aan de noordzijde van het plangebied is richting de 

daarachter liggende sloot een aangelegd getrapt hoogteverschil aanwezig. 

Boring 24 ligt daardoor lager dan boring 17 en 25. In figuur 3.2 is een impressie 

op het plangebied weergegeven.  

 

 
 

 
Figuur 3.2 Zicht op het plangebied vanaf linksboven met de klok mee: richting oosten vanaf 

boring 13, richting noorden vanaf boring 23, richting oosten vanaf boring 4 en richting 

oosten vanaf boring 21. 

3.3 Verkennenend booronderzoek 

3.3.1 Lithologie en bodemopbouw 

Boven op de natuurlijke bodem is in boringen 3, 6, 8, t/m 10, 13, 15 t/m 19, 22, 23 

en 25 t/m 31 een laag opgebrachte grond aangetroffen. Deze is te relateren aan 

de dijk en/of aan bouwwerkzaamheden ten behoeve van de huidige bebouwing 

op het terrein.  

De eerste bodemlaag in het plangebied bestaat uit zwak zandige, zwak humeuze, 

bruingrijze klei. Deze laag is 20 tot 110 cm dik en betreft een (geroerde) A-

horizont. In boringen 2, 9, 11, 12, 20, 24, 26, 29, 31 zijn in de A-horizont 

fragmenten bouwpuin aangetroffen. Het betreft hier (sub)recent bouwpuin, wat 

voorkomt in een vlekkerige en verstoorde A-horizont. In boring 27 is tot tot 185 
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cm –mv (1,62 m -NAP), tot op het veenpakket, een slootvulling aangetroffen. Ook 

in boringen 28 en 31 is de bodem verstoord tot op het veenpakket.  

Boring 30 is op 70 cm –mv gestuit op ondoordringbaar puin.  

In grote delen van het plangebied is de bodem tot minimaal 65 en maximaal 164 

cm diepte verstoord. De verstoringsdieptes zijn in bijlage 2 weergegeven.
9
 

 

In boringen 2, 3 en 4 is onder de A-horizont een B-horizont met 

verweringskenmerken aangetroffen. Deze laag bestaat uit sterk siltige, 

bruingrijze klei. In boring 2 is deze laag echter wel verstoord, wat blijkt uit de 

vlekkerige kleur. In boring 5 is onder de A-horizont een 45 cm dikke laag met een 

bijmenging van geel (bouw)zand aangetroffen. Hieronder, en in de overige 

boringen direct onder de A-horizont, is een kleilaag aangetroffen, waarvan de 

kleur geelgrijs tot grijs is. Dit betreft de C-horizont. In boringen 15 en 18 is de top 

van de C-horizont verstoord aangetroffen. Dit blijkt uit de vlekkerige kleur en de 

aangetroffen (sub)recente puindeeltjes.  

Vanaf minstens 0,64 m -NAP en maximaal 2,02 m -NAP is een laag met geelgrijs, 

matig fijn, matig siltig zand tot sterk zandige klei aangetroffen. Ook dit betreft 

een C-horizont.  

Boringen 19, 21 en 22 zijn afwijkend van de bovenstaande beschrijving. In deze 

drie boringen is een antropogeen ophogingspakket aangetroffen. Dit pakket 

bestaat uit uiterst siltige, sterk humeuze, donkerbruine klei. Hierin zijn 

puindeeltjes aangetroffen. De laag is geïnterpreteerd als woongrond / terp. De 

huidige boerderij is hierop aanwezig. In boring 21 is deze woongrond (sub)recent 

geroerd, wat blijkt uit de gevlekte kleur (bijmenging van bouwzand) en de 

aanwezigheid van glas en puin.   

Hieronder is een C-horizont aangetroffen van uiterst siltige, grijze klei, waarin 

eveneens puindeeltjes zijn aangetroffen. Vanaf minstens 1,39 m –NAP en 

maximaal 1,39 m –NAP is de zandigere laag weer aangetroffen, waarna de 

bodemopbouw dezelfde is als bij de hierboven beschreven boringen. In boring 21 

is de zandlaag niet aanwezig.  

Al de hierboven beschreven afzettingen (met uitzondering van het antropogeen 

opgebrachte ophogingspakket of recent bouwzand), zowel de A-, de B-, als de C-

horizonten, behoren tot de Duinkerke III afzettingen. De afzettingen zijn gelaagd 

en behoren daarmee tot de (peri)mariene afzettingen.
10

 Deze afzettingen lopen 

in het plangebied door tot minstens 1,36 m -NAP en maximaal 2,37 m -NAP.  

 

Onder deze Duinkerke III afzettingen zijn Duinkerke I afzettingen aangetroffen. 

Deze afzettingen bestaan uit (donker)grijs(bruin), matig tot sterk siltige klei. Ook 

deze zijn geïnterpreteerd als (peri)mariene afzettingen. Deze afzettingen lopen 

door tot minimaal 1,72 m -NAP en maximaal 2,67 m -NAP.  

 

Hieronder is een pakket mineraalarm, zwart(bruin) veen, waarvan de top soms 

veraard is. In de meeste boringen is de klei van het Duinkerke I pakket erosief 

afgezet.  In enkele boringen lijkt de overgang geleidelijk (boring 2 t/m 5, 7, 19, 

21, 26, 27 en 31). Daar waar de overgang geleidelijk is de top van het veen 

grotendeels wel veraard. Dit houdt in dat het veen een periode aan het maaiveld 

heeft gelegen alvorens het werd afgedekt. Het veen betreft Hollandveen. Ter 

plekke van het plangebied is rietzegeveen aangetroffen al dan niet met 

houtresten. Deze afzettingen lopen door tot minimaal 2,02 m -NAP en maximaal 

3,32 m -NAP.  

                                                      
9
 Ter plaatse van boring 19, 21 en 22 is de aangegeven ‘verstoring’ inclusief een 

antropogeen opgebracht ophogingspakket (woongrond/terp). 
10

 Kleine humusbandjes of kleine zandbandjes of kleibandjes. 
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Onder het Hollandveen is een pakket sterk tot uiterst siltige, bruine tot grijze klei 

aangetroffen, waarin enkele plantenresten zijn aangetroffen. De bovenste 30 tot 

45 cm van deze afzettingen zijn humeus. De overgang van het veen naar dit 

onderliggende pakket klei is in alle boringen geleidelijk. Deze afzettingen zijn 

geïnterpreteerd als afzettingen van Calais. Ook deze afzettingen hebben de 

kenmerkende gelaagdheid voor (peri)mariene afzettingen. De afzettingen van 

Calais bevatten binnen het plangebied veel plantenresten, houtbrokken en/of 

humeuze lagen. Daarnaast zijn in een boring detritus lagen aangetroffen (boring 

29) en in een andere boring is de textuur van een gedeelte van de afzettingen 

zeer rommelig (boring 13). Dit laatste wijst op verslagen afzettingen, welke in 

(ondiep) water tijdens storm zijn afgezet. De humeuze afzettingen en de vele 

plantenresten duiden op natte omstandigheden. De geleidelijke overgang naar 

het bovenliggende veen, duidt op een rustiger milieu, maar nog steeds natte 

omstandigheden. 

3.3.2 Archeologische indicatoren 

In boringen 19, 21 en 22 zijn resten van een woongrond of mogelijk de resten van 

een terp aangetroffen. Daarnaast zijn in boring 19 resten van baksteen uit de 17
e
-

19
e
 eeuw aangetroffen en in boring 21 fragmenten roodbakkend aardewerk uit 

de periode 14
e
-19

e
 eeuw. Ook in boring 18, net buiten de woongrond, zijn 

fragmenten roodbakkend aardewerk aangetroffen uit de periode 16-19
e
 eeuw. 

De vondsten komen allen uit de eerste meter beneden maaiveld. In boring 26 zijn 

resten baksteen, mortel en witbakkend aardewerk uit de periode 16
e
-19

e
 eeuw 

aangetroffen. Deze vondsten zijn echter gedaan in een laag met vrijwel 

ondoordringbaar bouwpuin. De vondsten zijn hier hoogst waarschijnlijk niet in 

situ aanwezig. In bijlage 5 zijn de contouren van de vermoede woongrond en de 

boorpunten met vondsten weergegeven. 

De boerderij die ten zuidoosten van de aangetroffen woongrond of terp-resten 

aan staat, heeft een voorloper gehad, die al aanwezig was vanaf ten minste de 

eerste kwart van1500.
11

 Op 29 juni 1915 is de eeuwenoude boerderij ten gevolge 

van blikseminslag afgebrand. Op 23 november 1915 zijn er bewijzen van een 

aanbesteding voor een nieuw te bouwen bouwmanswoning.
12

  

3.4 Archeologische interpretatie 

Uit de bodemverstoringen die aangetroffen zijn in het plangebied blijkt dat een 

groot deel van de bovengrond in het plangebied is verstoord. In 26 van de 30 

boringen is de bodem tot minstens 65 cm –mv verstoord en in 18 daarvan tot 

minstens 100 cm –mv. Gezien deze grote mate van verstoring is de verwachting 

op het aantreffen van archeologische resten uit de periode middeleeuwen t/m de 

nieuwe tijd voor het grootste gedeelte van het plangebied laag. Een uitzondering 

hierop is de zone rond boringen 19, 21 en 22. Hier zijn resten van een oude 

woongrond / terp aangetroffen, waarschijnlijk behorende bij de middeleeuwse 

voorganger van de huidige boerderij. Hier geldt een hoge kans op het aantreffen 

van erf gerelateerde resten en resten van de voorloper van de huidige boerderij 

uit de periode middeleeuwen – nieuwe tijd.  

Een andere uitzondering vormt de zone rond boringen 2, 3 en 4. Hier is een Bw-

horizont aangetroffen in de afzettingen van Duinkerke III. Mogelijk kunnen zich 

in deze horizont nog (diepe) grondsporen bevinden van bijvoorbeeld een beer- of 

waterput of andere erf gerelateerde resten. Deze locatie bevindt zich nabij het 

                                                      
11

 Beukelman 2014. 
12

 Beukelman 2014. 
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huis van de voormalige knecht van de eerder genoemde boerderij. Het is 

onbekend of de voorloper van de boerderij ook een knechtswoning had en waar 

deze dan gestaan zou hebben. In de zone waar een B-horizont voorkomt is het 

zeker dat de top van de C-horizont intact is. In de periferie hiervan kunnen in 

theorie ook nog sporen in de C-horizont voorkomen. Deze zone grenst aan de 

dijk. De verwachting ter plaatse van de B-horizont, de periferie hiervan en de dijk 

blijft hier ongewijzigd redelijk hoog tot hoog ten opzichte van de gemeentelijke 

archeologische waardenkaart. Voor het overige deel van het plangebied geldt 

een lage verwachting op het aantreffen van resten uit de periode middeleeuwen 

– nieuwe tijd.  

 

Voor de periode ijzertijd- Romeinse tijd was op basis van het vooronderzoek een 

middelhoge verwachting toegekend. De resten zouden aangetroffen kunnen 

worden op de overgang van het Hollandveen naar het overstromingsdek 

(Duinkerke I). In een groot deel van het plangebied was de overgang van het 

Hollandveen naar het overstromingsdek zelfs erg scherp, wat wijst op een 

erosieve afzettingen van het overstromingsdek. De top van het oorspronkelijke 

maaiveld is hierdoor geërodeerd, wat de kans op het aantreffen van eventueel 

aanwezige archeologische resten uit deze periode verkleint. Tot hoe diep de top 

van het voormalige maaiveld is geërodeerd is echter niet bekend. Diepe sporen 

zouden nog aanwezig kunnen zijn. Er zijn tijdens het veldwerk echter geen 

aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische resten. De 

archeologische verwachting voor de periode ijzertijd – Romeinse tijd kan daarom 

worden bijgesteld naar een lage verwachting. Archeologische resten kunnen 

echter niet geheel worden uitgesloten.  

 

Verder geldt in het hele plangebied een lage verwachting op het aantreffen van 

resten uit het neolithicum. Eventuele resten zouden mogelijk aanwezig kunnen 

zijn op een fossiele stroomgordel. Er is tijdens het veldwerk echter geen fossiele 

stroomgordel aangetroffen. Alle aangetroffen afzettingen (met uitzondering van 

het veen) hadden een gelaagdheid kenmerkend voor (peri)mariene afzettingen.  

De aangetroffen afzettingen van Calais zijn afgezet onder natte omstandigheden 

de verwachting op bewoningsresten binnen deze afzettingen is laag. De 

verwachting op het aantreffen van resten uit de periode neolithicum binnen het 

plangebied is daarom laag. 
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4 Conclusie en aanbevelingen 

 

 

 

4.1 Conclusie 

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het 

Plan van Aanpak: 

 

Zijn binnen het plangebied bekende archeologische waarden aanwezig? Zo ja, 

zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Volgens de gemeentelijke archeologische waardenkaart van Albrandswaard ligt 

het plangebied direct ten noorden van een dijk, waarvan de basis voor het jaar 

1500 is gelegd. 

 

Wat is de verwachte bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend 

over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen het plangebied? 

De verwachting bodemopbouw is klei (Duinkerke III en I) op veen (Hollandveen) 

op klei (afzettingen van Calais). Er zijn geen gegevens bekend over eerdere 

bodemverstorende ingrepen.  

 

Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het gebied? 

In het plangebied geldt op basis van het vooronderzoek een middelhoge kans op 

de aanwezigheid van archeologische resten uit het neolithicum tot de late 

middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd geldt een redelijk 

hoge tot hoge archeologische verwachting. 

 

Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact? 

Onder een plaatselijk aanwezig ophoogdek zijn afzettingen van Duinkerke III 

aangetroffen, die aan de basis zanderig zijn, wat duidt op relatief hoge 

stroomsnelheden tijdens het afzetten hiervan. Onder de zanderige laag van 

Duinkerke III is klei van de afzettingen van Duinkerke I aangetroffen, waaronder 

het Hollandveen is aangetroffen. Veelal was deze overgang scherp, wat duidt op 

erosief afgezette afzettingen van Duinkerke I. Onder het veen is klei behorende 

bij de afzettingen van Calais aangetroffen. Er zijn geen sporen van een 

stroomgordel in deze afzettingen aangetroffen.  

 

Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig? Zo ja, wat is de aard en 

datering van de ze resten en wat is de verspreiding hiervan? 

Voor de periode neolithicum tot de romeinse tijd geldt een lage verwachting op 

het aantreffen van archeologische resten voor het gehele plangebied. Voor de 

periode (late) middeleeuwen – nieuwe tijd geldt een middelhoge tot hoge 

verwachting rond boringen 2, 3 en 4, de boringen 19, 21 en 22 en de dijk. Ter 

hoogte van boringen 2, 3 en 4 is de bodem minder diep verstoord dan elders in 

het plangebied, waardoor onder de A-horizont nog een verweringshorizont 

aanwezig is. Hier zouden erf gerelateerde archeologische resten gerelateerd aan 

de knechtswoning en of de boerderij aanwezig kunnen zijn uit de nieuwe tijd en 
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mogelijk ook de middeleeuwen. In boring 19, 21 en 22 is een antropogeen 

ophogingspakket aanwezig welke is geïnterpreteerd als woonheuvel / terp. 

Hierop is de huidige boerderij aanwezig en heeft ook de middeleeuwse 

voorganger gestaan. Ook de aanleg van de dijk gaat mogelijk terug tot in de 

middeleeuwen. Ter plaatse van de woonheuvel kunnen bewonings- en erf 

gerelateerde resten aanwezig zijn uit de periode middeleeuwen –nieuwe tijd. In 

de dijk kunnen oudere dijklichamen voorkomen. In het overige deel van het 

plangebied geldt ook voor deze periode een lage verwachting op het aantreffen 

van archeologische resten. In bijlage 5 zijn de verwachtingszones weergegeven. 

 

In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig 

en zo ja, in welke vorm? 

In de zone rond boringen 2, 3 en 4 en boringen 19, 21 en 22 zijn mogelijk 

archeologische resten aanwezig uit de periode middeleeuwen – nieuwe tijd. De 

geplande bouwwerkzaamheden zouden deze archeologische resten verstoren. 

Vervolgonderzoek wordt in deze twee zones daarom aangeraden in de vorm van 

een proefsleuvenonderzoek. Voor het overige deel van het plangebied is geen 

vervolgonderzoek noodzakelijk.  

4.2 Aanbevelingen 

Voor het deel van het plangebied rond boringen 19, 20 en 21 geldt een hoge 

verwachting op het aantreffen van resten uit de periode middeleeuwen – nieuwe 

tijd in de vorm van een woonheuvel/terp met bewonings- en erf gerelateerde 

resten. Aangeraden wordt om deze resten in situ te behouden door op deze 

locatie geen bodemverstoringen te laten plaatsvinden en een dubbelbestemming 

archeologie op te nemen in het bestemmingsplan.  

De huidige boerderij die op deze woonheuvel en deels op de dijk staat, valt net 

buiten het plangebied. Volgens de bewoners gaat deze verplaatst worden. 

Aangeraden wordt om ook eventuele sloop onder maaiveld archeologisch te 

laten begeleiden.  

Indien binnen het plangebied behoud in situ van de woonheuvel niet mogelijk is, 

wordt geadviseerd om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren om de waarde 

van de archeologische resten vast te stellen. Voor het uitvoeren van een 

proefsleuvenonderzoek dient een Programma van Eisen opgesteld te worden.  

Ook ter plekke van boringen 2, 3 en 4, waar onder de A-horizont een horizont 

met verweringskenmerken is aangetroffen (Bw-horizont), zouden archeologische 

resten aanwezig kunnen zijn. Ook hier wordt geadviseerd om geen 

bodemverstorende activiteiten te laten plaatsvinden en een dubbelbestemming 

op te nemen in het bestemmingsplan. Eventueel aanwezige resten kunnen dan in 

situ behouden blijven. Indien dit niet mogelijk is, wordt ook hier aangeraden om 

een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 

In het overige deel van het plangebied is de kans op het aantreffen van resten uit 

de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd laag.  

Voor de eerdere perioden geldt voor het hele plangebied op basis van resultaten 

uit het veldonderzoek een lage verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten.  

 

Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid 

(gemeente Albrandswaard) en leidt tot een selectiebesluit. Dit betekent niet dat 

reeds gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop 

voorbereidende activiteiten.  

 

Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen 
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of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen 

vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men 

bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van 

archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het 

aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de 

Minister van OCW (in de praktijk de RCE) conform artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988. 
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Bijlage 1 
 

 

Overzicht van geologische en archeologische tijdvakken 
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Boorbeschrijvingen 
 



  



boring: 14191-1
beschrijver: WB, datum: 27-8-2014, X: 89.349, Y: 430.150, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,26, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

20 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, geelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

90 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord

125 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

194 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

212 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

235 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

242 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Wormer

288 cm -Mv / 3,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 3,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Riet en hout

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,86 m -NAP



boring: 14191-2
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.365, Y: 430.155, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,32, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

120 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

152 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

185 cm -Mv / 2,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

200 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

220 cm -Mv / 2,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,82 m -NAP



boring: 14191-3
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.384, Y: 430.153, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,26, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

55 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

115 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

140 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

210 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 3,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,74 m -NAP



boring: 14191-4
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.356, Y: 430.139, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,43, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

65 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

110 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

130 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

135 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

179 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 3,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,43 m -NAP



boring: 14191-5
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.368, Y: 430.139, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,22, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

60 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruin, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: Geel zand bijmenging

105 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

140 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

160 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 2,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, veel dunne humuslagen, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venige banden tot 340

 Einde boring op 370 cm -Mv / 3,92 m -NAP



boring: 14191-6
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.395, Y: 430.149, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,28, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingeel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Gevlekt

30 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

142 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

160 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

190 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, humusvlekken, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

218 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

230 cm -Mv / 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

291 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

413 cm -Mv / 3,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 500 cm -Mv / 4,72 m -NAP



boring: 14191-7
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.377, Y: 430.163, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,15, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Moestuin, diep geroerd

110 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

150 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

170 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

190 cm -Mv / 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

208 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 3,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,65 m -NAP



boring: 14191-8
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.393, Y: 430.188, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,30, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

150 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

165 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

170 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

190 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

200 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

218 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

280 cm -Mv / 3,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 3,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 3,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig riet zegge vast op hout

 Einde boring op 390 cm -Mv / 4,20 m -NAP



boring: 14191-9
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.407, Y: 430.203, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,07, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Kleiklonten schelpen

50 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

180 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

185 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

200 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

260 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 3,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig riet zegge

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,93 m -NAP



boring: 14191-10
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.393, Y: 430.159, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,15, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Gevlekt kleiklonten, sterk geroerd

30 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

77 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

120 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

135 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

160 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

165 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

187 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

225 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

315 cm -Mv / 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig riet zegge en houtbrokken

 Einde boring op 370 cm -Mv / 3,55 m -NAP



boring: 14191-11
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.471, Y: 430.181, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,30, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Geroerd

89 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

146 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

180 cm -Mv / 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

190 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

212 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

218 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

280 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

288 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 3,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,70 m -NAP



boring: 14191-12
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.377, Y: 430.140, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,05, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingeel, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Br ge gevlekt, bk brokken

100 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

180 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

195 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, veel dunne humuslagen, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 3,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 380 cm -Mv / 3,75 m -NAP



boring: 14191-13
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.396, Y: 430.134, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,88, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingeel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Gevlekt

20 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

152 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

157 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

170 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

200 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

222 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, sterk humeus, bruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

224 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

260 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

270 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

315 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

335 cm -Mv / 2,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 2,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

396 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

410 cm -Mv / 3,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Rommelig, verslagen.pakket. Plr iets,humeuze brokken, geen nette stratigrafie

490 cm -Mv / 4,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

495 cm -Mv / 4,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

498 cm -Mv / 4,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 500 cm -Mv / 4,12 m -NAP



boring: 14191-15
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.425, Y: 430.169, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,07, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Ophoogzand

30 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

135 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

192 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

210 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

240 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 3,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Riet en hout

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,93 m -NAP



boring: 14191-16
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.422, Y: 430.203, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,09, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Kleiklonten schelpen

40 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

140 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

150 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

180 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

210 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

240 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Onderin veenbrok

280 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig riet zegge

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,91 m -NAP



boring: 14191-17
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.439, Y: 430.201, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,35, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

130 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

190 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: Kiezel

200 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

220 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

265 cm -Mv / 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

270 cm -Mv / 3,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Venig riet zegge

295 cm -Mv / 3,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

300 cm -Mv / 3,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 4,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig riet zegge

 Einde boring op 400 cm -Mv / 4,35 m -NAP



boring: 14191-18
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.439, Y: 430.166, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,07, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Ophoogzand

30 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

135 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

150 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

192 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

210 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

240 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 3,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Riet en hout

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,93 m -NAP



boring: 14191-19
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.435, Y: 430.157, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,09, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, kalkloos

25 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Woongrond

100 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

150 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

170 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Groot stuk hout onderin

225 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Stukken hout

325 cm -Mv / 3,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 330 cm -Mv / 3,39 m -NAP



boring: 14191-20
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.417, Y: 430.137, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,84, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Gevlekt

40 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, geelbruin, kalkrijk
Bodemkundig: verploegde A/C-menglaag, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Heel gevlekte kleur, geroerd bk spikkels

164 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkerbruin, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

166 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

170 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, humusvlekken, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

209 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

210 cm -Mv / 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

256 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

300 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

346 cm -Mv / 2,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruinzwart, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 2,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 2,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Onderin hout brok

407 cm -Mv / 3,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Onderin hout brok

455 cm -Mv / 3,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

480 cm -Mv / 3,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 500 cm -Mv / 4,16 m -NAP



boring: 14191-21
beschrijver: AB, datum: 27-8-2014, X: 89.426, Y: 430.148, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,32, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verstoord
Opmerking: Geroerd

35 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Bk, glas tot 120, hk, ker woongrond recent geroerd

160 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

355 cm -Mv / 3,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,28 m -NAP



boring: 14191-22
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.449, Y: 430.153, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,28, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Ophoogzand (mv beton)

90 cm -Mv / 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: Woongrond

140 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

230 cm -Mv / 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

260 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

265 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, bruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

295 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

340 cm -Mv / 3,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 3,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 3,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Zeer stug

 Einde boring op 450 cm -Mv / 4,22 m -NAP



boring: 14191-23
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.390, Y: 430.171, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,14, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Gevlekt kleiklonten, sterk geroerd

70 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

107 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

150 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

165 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

190 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

195 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

217 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

255 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 3,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

345 cm -Mv / 3,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, bruin, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig riet zegge en houtbrokken

 Einde boring op 400 cm -Mv / 4,14 m -NAP



boring: 14191-24
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.455, Y: 430.202, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,72, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

60 cm -Mv / 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

70 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

110 cm -Mv / 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

160 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

167 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

210 cm -Mv / 2,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 3,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig riet zegge

 Einde boring op 320 cm -Mv / 3,92 m -NAP



boring: 14191-25
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.470, Y: 430.198, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,35, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, matig humeus, geelgrijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

35 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

80 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

102 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: Kiezel

195 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

205 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

250 cm -Mv / 2,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Venig riet zegge

255 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,95 m -NAP



boring: 14191-26
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.472, Y: 430.179, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,30, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Repac

30 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Ophoogzand

60 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Puin

65 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

130 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

170 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

180 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

190 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

220 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig

265 cm -Mv / 2,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 3,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 390 cm -Mv / 4,20 m -NAP



boring: 14191-27
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.474, Y: 430.165, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,23, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Puin

30 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Slootvulling

185 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

200 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig

260 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Stukken hout, venig

 Einde boring op 375 cm -Mv / 3,52 m -NAP



boring: 14191-28
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.467, Y: 430.152, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: 0,77, precisie hoogte: 1 cm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Ophoogzand (mv beton)

90 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: volledig geoxideerd, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

180 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Rommelig geen stratigrafie

230 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,73 m -NAP



boring: 14191-29
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.490, Y: 430.204, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,34, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Slootbagger

50 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Slootbagger

90 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

140 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

182 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

192 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

205 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

230 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

265 cm -Mv / 2,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig

270 cm -Mv / 3,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

355 cm -Mv / 3,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelp compleet, weinig hout, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Detritus

365 cm -Mv / 3,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 4,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelp compleet, weinig hout, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Detritus

387 cm -Mv / 4,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 390 cm -Mv / 4,24 m -NAP



boring: 14191-30
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.474, Y: 430.175, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,71, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Repac

30 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Ophoogzand

65 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: Puin ondoordringbaar

 Einde boring op 70 cm -Mv / 1,41 m -NAP

boring: 14191-31
beschrijver: AB, datum: 26-8-2014, X: 89.485, Y: 430.196, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 37G, hoogte: -0,41, precisie hoogte: 1 
cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: waterpas, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland, 
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Albrandswaard, plaatsnaam: Rhoon, opdrachtgever: Kuiper Compagnons, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

160 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig geoxideerd

175 cm -Mv / 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

190 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

205 cm -Mv / 2,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwartbruin, rietzeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

260 cm -Mv / 3,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Venig

267 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

295 cm -Mv / 3,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 4,41 m -NAP
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Programma van Eisen voor een verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek door 

middel van grondboringen in het plangebied ‘Rijsdijk - Achterdijk’ in Rhoon in de gemeente 

Albrandswaard. 

 

Inleiding 

Dit PvE heeft betrekking op de verkennende en de karterende fasen van het inventariserend 

veldonderzoek in plangebied ‘Rijsdijk - Achterdijk’ in Rhoon, gemeente Albrandswaard. De twee fasen 

worden in één keer uitgevoerd om de doorlooptijd van de archeologische bemoeienis met de geplande 

ontwikkelingen in het plangebied te verkorten. 

In het algemeen heeft de verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek tot doel de mate 

van gaafheid van de bodem in een gebied vast te stellen en inzicht te krijgen in morfologische 

eenheden van de begraven oude landschappen, voor zover deze van invloed kunnen zijn op de 

locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren 

voor de karterende fase van het inventariserend veldonderzoek. Vooruitlopend op een eventueel 

waarderend inventariserend veldonderzoek worden gedurende de verkennende en karterende fasen 

van het inventariserend veldonderzoek alvast zo veel mogelijk gegevens verzameld om de aard, 

diepteligging, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de eventuele 

archeologische resten te kunnen vaststellen. Hierdoor kan een inschatting worden gemaakt of en zo ja 

in welke mate bij de toekomstige bodemingrepen in het plangebied archeologische waarden zullen 

worden aangetast. 

 

Verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek in het plangebied  

Het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek wordt uitgevoerd door het zetten van 31 

grondboringen. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de KNA versie 3.3. 

 

Doel boren 

1. De mate van gaafheid van de stratigrafische niveaus met archeologische potentie in het 

bodemtraject top Afzettingen van Calais (Laagpakket van Wormer) - top Afzettingen van Duinkerke 

III (maaiveld, Laagpakket van Walcheren) in beeld te brengen.  

2. Eventuele archeologische waarden traceren en in kaart brengen. 

 

Boormethode 

Het booronderzoek wordt uitgevoerd door het zetten van in totaal 31 grondboringen ter plaatse van de 

geplande nieuwbouw en tuininrichting (bijlage). 

- De boringen zijn gesitueerd in de stukken grond waar nieuwbouw en tuininrichting worden 

 gerealiseerd, dit om gericht informatie te verkrijgen over de arealen waar de grootste verstoring van 

 de ondergrond - met eventuele archeologische waarden - zal plaatsvinden. Met het aantal geplande 

 boringen wordt de kans op het traceren van nederzettingssporen uit het Neolithicum, IJzertijd, 

 Romeinse tijd en (Late) Middeleeuwen - vaak lastig te herkennen in de boor - gemaximaliseerd. 

- De locatie van de boringen is indicatief in die zin dat boorpunten – bij grote wijzigingen in overleg - 

 verschoven mogen worden als zij bijvoorbeeld samenvallen met huidige bebouwing, in de bodem 

 aanwezige kabels en leidingen of andersoortige obstakels of bodemverstoringen. 

- De afstand tussen de boorpunten in het boorgrid bedraagt 15 meter. 

- Alle boringen worden gezet tot 1,0 m in de top van de Afzettingen van Calais (Laagpakket van 

Wormer) met een maximale diepte van 5 meter beneden maaiveld. 

- Mocht na visuele inspectie met behulp van een gutsmes in het veld nog twijfel bestaan over de 

aanwezigheid van archeologische indicatoren in een bepaald bodemtraject, dan wordt het betreffende 

stuk boorkern bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 mm. 

- De x-/y-coördinaten van de boorpunten dienen te worden bepaald. Dit kan handmatig (met 

bijvoorbeeld een meetlint) geschieden, waarbij de meetfout maximaal 1 meter bedraagt. 

- De z-coördinaat van het boorpunt dient te worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
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meettoestel (waterpas, total station e.d.), waarbij de meetfout maximaal 3 cm bedraagt. Bij het 

vaststellen van de z-coördinaat mag geen gebruik worden gemaakt van het AHN. 

- Er wordt gebruik gemaakt van een gutsboor met een binnendiameter van minimaal 2,5 cm. Voor de 

bovenste - geroerde - bodemtrajecten kan eventueel worden gebruik gemaakt van een edelmanboor. 

- De boorkernen dienen volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB) of een 

direct daarvan afgeleide methode te worden beschreven. Hierbij wordt extra benadrukt dat: 

 - De begrenzing van de lagen tot op de cm nauwkeurig dient te worden vastgesteld. De boorkern 

mag dus niet in trajecten van bijvoorbeeld 10 cm worden beschreven. 

 - De aard van de grenzen dient te worden vastgesteld (bijvoorbeeld diffuus, geleidelijk, 

scherp/abrupt, erosief). 

 

Samenstelling onderzoeksteam 

Bij het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek dient zowel het veldwerk, de uitwerking 

als de rapportage te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel waarbij de aanwezigheid van 

kennis en ervaring met het werken in Holoceen West-Nederland een vereiste is. 

 

Verslaglegging onderzoek 

De resultaten van het verkennend en karterend inventariserend veldonderzoek zullen door de 

opdrachtnemer in de vorm van een conceptrapport aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. De 

opdrachtgever biedt het concept ter goedkeuring aan het bevoegd gezag. Vervolgens verstrekt de 

opdrachtnemer het goedgekeurde rapport in drievoud aan de opdrachtgever. Tevens wordt het rapport 

gestuurd naar het bevoegd gezag, het BOOR, de Koninklijke Bibliotheek en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (twee exemplaren).  

Het rapport moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de KNA versie 3.3 voor inventariserend 

veldonderzoek zijn opgesteld. In het rapport komen de volgende - gebruikelijke - aspecten aan de orde: 

- Het doel van het onderzoek 

- De onderzoeksmethoden 

- De resultaten van het onderzoek 

- Conclusies en aanbevelingen 

Daarnaast worden aan de rapportage de volgende specifieke eisen benadrukt/ gesteld: 

- In de boorkernbeschrijvingen dienen tevens de meest relevante interpretaties (met name de 

onderscheiden stratigrafische eenheden) te worden opgenomen. 

- De in het veld onderscheiden stratigrafische eenheden dienen (zorgvuldig) te worden beschreven. 

- Voor de onderscheiden stratigrafische eenheden wordt naast de nieuwe terminologie ook de 

conventionele benaming gebruikt: Afzettingen van Tiel of Duinkerke (0, I, II en III), Hollandveen en 

Afzettingen van Gorkum of Calais (I, II, III en IV) en dergelijke. 

- Van twee raaien wordt met gebruikmaking van alle boorstaten een profiel getekend (zie bijlage).  

- Om de interpretaties binnen de profielen controleerbaar te maken, worden bij het tekenen de 

boorstaten in de profielen weergegeven en wordt de (litho)stratigrafische informatie van de 

boorkernbeschrijvingen goed herkenbaar bij de boorstaten geplaatst. 

- In de profielen wordt de oxidatie-reductiegrens aangegeven. 

In het rapport worden de volgende kaarten opgenomen: 

- Een kaart met de boorpunten, waarop per boorpunt is aangegeven of er archeologische indicatoren 

zijn aangetroffen. Tevens dienen de aard van de indicatoren en het stratigrafische niveau waarop zij 

zijn gevonden te worden aangegeven. 

 

Overleg 

Indien de opdrachtnemer af wil wijken van de in dit PvE beschreven aanpak, dient vooraf overleg 

gepleegd te worden tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en het bevoegd gezag. 
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Tijdpad 

Direct na het veldwerk dient overleg plaats te vinden tussen de opdrachtgever en het BOOR over de 

verdere aanpak van het onderzoeksgebied.  

Het definitieve rapport zal (in drievoud) uiterlijk drie maanden na afronding van het veldwerk worden 

verstuurd. 
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Bijlage  

 

Albrandswaard Rhoon Rijsdijk - Achterdijk. Boorpuntenkaart. 
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1. Inleiding 

1.1. Planontwikkeling 

Aanleiding voor het archeologisch onderzoek vormt de ontwikkeling van woningbouw ter plaatse van 
het plangebied 'Rijsdijk', gesitueerd in de zuidoosthoek van de (voormalige) polder Ghijseland in het 
oosten van de bebouwde kom van Rhoon (Gemeente Albrandswaard). In het gebied zijn in eerste 
instantie watergangen gegraven om twee kavels. In de toekomst zal op de kavels nieuwbouw 
(woningen) worden gerealiseerd. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 7500 
vierkante meter. 

0 A 

Afbeelding 1. Ligging van het onderzoeksgebied (rode stip) in Nederland. 

1.2 Archeologisch onderzoek 

Als gevolg van de te voorziene bodemingrepen (graaf- en bouwwerkzaamheden) kunnen mogelijk 
archeologisch relevante horizonten worden verstoord. Op basis van het vigerende landelijke 
(Monumentenwet 1988/ Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de KNA 3.2), 
provinciale en gemeentelijke beleid, zal daarom een verantwoorde afweging moeten worden gemaakt 
van de in het geding zijnde archeologische belangen. Door de Gemeente Albrandswaard is dan ook 
besloten dat in het kader van de planprocedure een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend 
en een karterend archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd. Het Bureau Oudheidkundig 
Onderzoek Rotterdam (BOOR) treedt op als Archeologisch Adviseur van de Gemeente 
Albrandswaard. In het kader van dit project zijn door BOOR twee Programma's van Eisen (PvE) 
opgesteld (Moree en Schoonhoven, 2011, en Schoonhoven, 2011), die voldoen aan de geldende 
richtlijnen. Met nadruk wordt er op gewezen dat het bureauonderzoek en het verkennend en karterend 
inventariserend veldonderzoek de eerste stappen zijn in het inventariseren van archeologische waarden 
in het plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een waarderend inventariserend 
veldonderzoek. 



1.3 Opdrachtverlening 

Op basis van de door SOB Research opgestelde plannen van aanpak (Aanvraag 'inventariserend 
Veldonderzoek door middel van grondboringen Plangebied Rijsdijk, Rhoon, Gemeente 
Albrandswaard", d.d. 7 juli 2011 en Aanvraag "Karterend Inventariserend Veldonderzoek door middel 
van grondboringen Plangebied Rijsdijk, Rhoon, Gemeente Albrandswaard"; d.d. 6 oktober 2011) heeft 
Bouw- en Aannemingsbedrijf Zoeteman aan SOB Research opdracht verleend om een IVO door 
middel van grondboringen (verkennend en karterend) uit te voeren. Zie voor de afbakening van het 
onderzoeksgebied Afbeelding 3. 
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Afbeelding 2. Ligging van het plangebied (rood omkaderd), ten oosten van de bebouwde kom van Rhoon, geprojecteerd op 
een uitsnede van de Topografische Kaart. Schaal 1: 25.000. 



1.4 Doel van het onderzoek 

De opgave voor het onderzoek door SOB Research was (BOOR-PvE-nr. 2011015 en 2011026): 

1. De mate van gaafheid van de stratigrafische niveaus met archeologische potentie in het 
bodemtraject top Afzettingen van Calais (Laagpakket van Wormer) - top Afzettingen van 
Duinkerke 111 (maaiveld, Laagpakket van Walcheren) in beeld te brengen. 

2. Eventuele archeologische waarden traceren en in kaart brengen. 

1.5 Fasering 

Op 14 en 18 juli 2011 en 11 oktober 2011 is een archeologisch veldonderzoek uitgevoerd. Dit 
veldonderzoek bestond uit een verkennend en een karterend booronderzoek. Daarna is, op basis van de 
verkregen gegevens, een overzicht samengesteld van de aangetroffen archeologische, 
cultuurhistorische en aardkundige waarden. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies, 
alsmede de op basis hiervan tot stand gekomen adviezen zijn uitgewerkt in het nu voorliggende 
eindrapport. 

1.6 Onderzoeksteam 

Het onderzoek werd uitgevoerd door: 

C. A. Prins veldwerk, gegevensverwerking 
J. Ras rapportage 
R. Schiphorst veldwerk 
G. R. van Veen veldwerk 
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Afbeelding 3. Ligging van het onderzoeksgebied (rood omkaderd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBK.N. Het 
onderzoeksgebied was ten tijde van het veldonderzoek braakliggend. Schaal 1: 1000. ©Topografische Dienst Kadaster, 
Emmen [2011]. 



2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken 

2.1 Archeologisch Verwachtingsmodel 

Door BOOR is een Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Hierbij ging het vooral om een 
gespecificeerde verwachting ten aanzien van de mogelijk aanwezige archeologische vondstcomplexen 
(mogelijke aard, gaafheid en ouderdom) en de relatie (mogelijke diepteligging en context) met de 
geologische ondergrond. Op basis van het Archeologisch Verwachtingsmodel is door BOOR het 
Programma van Eisen voor het veldonderzoek uitgewerkt. 

2.2 Veldonderzoek 

2.2.1 Booronderzoek 

Op basis van het onderzoeksplan is het booronderzoek ter plaatse van het onderzoeksgebied 
uitgevoerd. Ten einde het op basis van de informatie van het bureauonderzoek opgestelde 
archeologische verwachtingsmodel te kunnen toetsen, is gekozen voor de uitvoering van een 
veldonderzoek door middel van grondboringen. Ten grondslag aan deze keuze ligt het gegeven dat 
relevante archeologische niveaus door sediment zijn afgedekt, waardoor het opsporen van 
archeologische vindplaatsen door middel van een oppervlaktekartering niet mogelijk was. De 
uitvoering van grondboringen was daarom in dit geval de minst destructieve methode, waarmee met 
voldoende betrouwbaarheid de kans op de aan- of afwezigheid van archeologische waarden kon 
worden aangetoond. 

Door middel van boringen kan de mate van intactheid van het geologisch profiel worden bepaald en 
kan inzicht worden verkregen in de geologische opbouw van een gebied. Dit is vooral van belang 
omdat de bewoningsmogelijkheden in Nederland tot de Romeinse tijd volledig afhankelijk waren van 
de landschappelijke situatie. Ook voor wat betreft de Romeinse tijd en de Middeleeuwen is er, 
ondanks de toegenomen mogelijkheden om door middel van bedijking, afdamming of kanalisering het 
landschap vorm te geven, nog steeds sprake van een sterke relatie tussen het natuurlijke landschap en 
de mogelijkheden tot bewoning. Soms kan de stratigrafie, de aard, de dikte, de omvang en de 
ouderdom van de archeologisch interessante grondlagen aan de hand van de boringen globaal worden 
bepaald en verder in kaart worden gebracht. Soms kunnen ook direct al archeologische indicatoren 
worden getraceerd. Indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen zijn onder 
meer de aanwezigheid van houtskool, verbrand bot, aardewerkfragmenten, potgruis, vuursteen, puin of 
verstoorde grondlagen. 

2.2.2 Oppervlaktekartering 

Bij een oppervlaktekartering wordt een terrein onderzocht op de aanwezigheid van archeologische 
vondsten aan het oppervlak. In gebieden waar archeologisch belangrijke lagen relatief dicht aan het 
oppervlak liggen (er is dan geen sprake van omvangrijke sedimentvorming op deze lagen) kan het 
uitvoeren van een oppervlaktekartering zinvol zijn. Vooral vers geploegde akkers lenen zich voor deze 
onderzoeksmethodiek. Binnen het onderzoeksgebied is geen oppervlaktekartering uitgevoerd, 
vanwege de aanwezigheid van opgebrachte grond en het daardoor ontbreken van vondstzichtbaarheid. 



2.3 Uitwerking en rapportage 

Na het veldonderzoek zijn de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Hierbij is sprake 
geweest van terugkoppeling naar de uitkomsten van het archiefonderzoek (toetsing Archeologisch 
Verwachtingsmodel). Ter afronding van het archeologisch onderzoek is het nu voorliggende 
eindrapport samengesteld. 



3. Archeologisch Bureauonderzoek 

3.1 Archeologisch Bureauonderzoek BOOR 

Door het BOOR zijn de voor het onderzoeksgebied bestaande relevante gegevens geïnventariseerd, 
waarbij onder meer is gekeken naar archeologische, geologische en historisch-geografische aspecten: 

•"Archeologische Waardenkaart van Albrandswaard 
De Archeologische Waardenkaart (AWK) Albrandswaard (BOOR 2008), vastgesteld door het college 
van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard op 21 december 2009, bestaat uit twee kaarten: 
de Archeologische Kenmerkenkaart en de hierop gebaseerde Archeologische Waarden- en 
Beleidskaart. Volgens de Archeologische Waarden- en Beleidskaan is het grootste deel van het 
plangebied 'Rijsdijk' gelegen in een zone met een redelijk hoge archeologische verwachting; de 
archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan 0,5 meter beneden het maaiveld. De overige 
arealen van het plangebied zijn gesitueerd in een zone (de Rijsdijk) met een hoge archeologische 
verwachting; ook hier zijn de archeologische waarden te verwachten dieper dan 0,5 meter beneden het 
maaiveld. Het gemeentelijk archeologisch beleid voor deze zones is dat grondwerkzaamheden 
(inclusief heien) die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 m2 respectievelijk 100 m2 en tevens 
dieper reiken dan 1,0 m respectievelijk 0,5 m beneden het maaiveld dienen te worden getoetst op de 
noodzaak van archeologisch onderzoek. 

Archeologische Monumentenkaart Zuid-Holland 
Volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) Zuid-Holland, opgenomen in kaart 1b 
(Archeologie waarden) van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (Provincie Zuid-
Holland 2007), bevinden zich binnen het plangebied 'Rijsdijk' geen terreinen van hoge archeologische 
waarde, geen terreinen van zeer hoge archeologische waarde en geen terreinen van zeer hoge 
archeologische waarde (tevens wettelijk beschermd). 

Historische situatie 
Het plangebied maakte in de Late Middeleeuwen deel uit van de Riederwaard, een rondom bedijkt 
gebied dat een groot deel van het huidige Usselmonde besloeg. In de jaren 1373-1375 gaat de 
Riederwaard door overstromingen ten onder, waarna het gebied in fasen wordt herbedijkt. De polder 
Ghijseland, waarin het plangebied is gelegen, wordt in 1475 gevormd. De polder Ghijseland kende 
sindsdien een voornamelijk agrarisch gebruik. Pas met de ontwikkeling van industrieterrein 
Overhoeken kwam hier een eind aan. 
Op de kaarten van de Grote Historische Atlas van Nederland, I West-Nederland 1839-1859 (Wolters-
Noordhoff Atlasprodukties 1990) en de Grote Historische topografische Atlas ± 1905 Zuid-Holland 
(Uitgeverij Nieuwland 2005) is in het areaal van het plangebied geen bebouwing afgebeeld. Op de 
kaarten is even ten noordoosten van het plangebied aan de Achterdijk een boerderij met erf te zien. 
Deze boerderij is al, of zal zeer waarschijnlijk worden gesloopt ten behoeve van de verdere 
ontwikkeling van het woningbouwplan in dit gebied. 

Het cartografisch en historisch onderzoek heeft geen directe aanwijzingen opgeleverd voor de 
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. 

Gegevens met betrekking tot reeds bestaande bodemverstoringen binnen het plangebied waren ten 
tijde van het onderzoek niet bekend. 

Geologische gegevens 
Afgaande op de Geologische Kaart van Nederland, schaal 1: 50.000, blad Rotterdam Oost 37 Oost 
(N1TG-TNO 1998) alsmede op door het BOOR en SOB Research (Delporte 2009) in de nabije 
omgeving verzamelde aardkundige informatie is de globale opbouw van de bodem in het plangebied 
als volgt. 



De ondergrond wordt gevormd door klastische sedimenten die tot de Afzettingen van Calais (thans 
Laagpakket van Wormer) worden gerekend. Net ten zuiden van het plangebied bestaan de Afzettingen 
van Calais uit de sedimenten van een fossiele stroomgordel; het is niet helemaal uitgesloten dat deze 
afzettingen zich tot in het plangebied uitstrekken. Op de Afzettingen van Calais rust een pakket veen 
(Hollandveen, thans Hollandveen Laagpakket). Het Hollandveen wordt afgedekt door een pakket 
klastische sedimenten dat wordt geïnterpreteerd als een overstromingsdek (Afzettingen van Duinkerke 
111, thans Laagpakket van Walcheren). Het overstromingsdek ligt erosief op de ondergrond; het is 
gevormd tussen 1373 (jaar van overstroming van de Riederwaard) en 1475 (jaar van vorming van de 
polder Ghijseland). Plaatselijk bevinden zich tussen het dek en het veen oudere dekafzettingen die als 
een vroege fase van de Afzettingen van Duinkerke 111 of als Afzettingen van Duinkerke 1 (thans 
Laagpakket van Walcheren) kunnen worden geïnterpreteerd. 

Bekende archeologische waarden in het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen archeologische waarden bekend. 

Bekende archeologische waarden in de omgeving van het plangebied 
In de omgeving van het plangebied is een ruim aantal archeologische vindplaatsen bekend. Het gaat 
om vindplaatsen uit het Neolithicum, Ijzertijd, de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen. Hieronder 
wordt in het kort voor elke periode een representatieve vindplaats besproken. 

Neolithicum 
De afgelopen jaren is op Usselmonde een flink aantal vindplaatsen uit het Neolithicum ontdekt. Voor 
het plangebied 'Rijsdijk' is de aanwezigheid in de ondergrond van de bij Geologische gegevens 
gemelde fossiele stroomgordel van belang. De sedimenten van de stroomgordel worden tot de 
Afzettingen van Calais/Gorkum gerekend. Meer naar het westen zijn in de nieuwbouwwijk Essendael 
bij Rhoon in de stroomgordelafzettingen archeologica uit het Neolithicum aangetroffen. Het gaat om 
verbrand en onverbrand bot, onverbrande visresten en houtskool. Verkoold hout van kornoelje leverde 
een 14C-datering op van 4035-3795 cal BC (UtC-13792 5115, ± 47 BP). De aard van de vindplaats is 
vooralsnog lastig te duiden. 

Ijzertijd en Romeinse tijd 
Van Usselmonde zijn diverse vindplaatsen uit de Uzertijd (losse vondsten en nederzettingsterreinen) 
en uit de Romeinse tijd (losse vondsten, nederzettingsterreinen, dammen met duikers en een 
grafveldje) bekend. In het voor het voorliggende PvE relevante deel van Usselmonde ontbreken 
vindplaatsen uit deze perioden; meer naar het westen bevindt zich ten noorden van de woonkernen 
Poortugaal en Rhoon een concentratie vindplaatsen even ten noorden van de toenmalige Maas. 
Verondersteld wordt dat de Maas destijds vanuit de Hoeksche Waard richting Rhoon liep, vervolgens 
met een grote bocht om de huidige polder Albrandswaard heen stroomde, om ten zuiden van 
Poortugaal af te buigen en haar loop te vervolgen langs de zuidzijde van Hoogvliet. De vindplaatsen 
uit de Uzertijd en Romeinse tijd bevinden zich in de top van een pakket klastische sedimenten 
(Afzettingen van Duinkerke 1) dat zich op een veenondergrond (Hollandveen) heeft gevormd. 
Wanneer de vindplaatsen worden geplot op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat in 
het gebied tussen Rhoon en Poortugaal ten noorden van de grote fossiele meander van de Maas om de 
polder Albrandswaard een aantal sites op een rug in het landschap is gesitueerd. Het betreft onder 
andere de hieronder te behandelen locaties 11-09 (BOOR-vindplaats) uit de Midden-IJzertijd en de 
locaties 11-10, 11-63 en 11-64 (BOOR-vindplaatsen) uit de Romeinse tijd. De rug geeft de ligging van 
een vroegere Duinkerke 1-kreek aan. De kreek mondde ter plekke van de grote meander uit in de 
vroegere Maas. Gelet op de ligging van de rug tegen de buitenbocht van de vroegere Maas en het 
breder worden ervan in de richting van de bocht is het niet uit te sluiten dat de kreek zijn oorsprong 
vindt in een doorbraak van de oeverafzettingen van de vroegere Maas. De sedimenten van de rug 
zouden in dat geval deel uitmaken van een complex crevasseafzettingen. 
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In 1970 werd bij Poortugaal een terrein - BOOR-vindplaats 11-09 - opgegraven waar in de Midden-
IJzertijd een boerderij had gestaan. Het nederzettingsterrein bevond zich langs een kleine 
zoetwaterkreek, die verbonden was met de vroegere loop van de Oude Maas. De kreek zorgde ervoor 
dat het natte gebied voldoende werd ontwaterd en geschikt was voor bewoning. Later maakt dezelfde 
kreek een eind aan de bewoning: in de loop van de Uzertijd overstroomde deze regelmatig waarbij een 
enkele decimeters dik pakket klei werd afgezet. Pas in de Romeinse tijd werd het gebied weer 
bewoonbaar. 

Bij Poortugaal is door het BOOR in 1970 een opgraving uitgevoerd van een groot deel van een 
nederzettingsterrein - aangeduid met BOOR-vindplaats 11-10 - uit de Romeinse tijd (Hoek 1970 en 
Van Trierum 1992). Het terrein was gelegen op de oever van een kreek en was waarschijnlijk 
bewoond in de 2e en het begin van de 3e eeuw na Chr. Bij het onderzoek zijn details aan het licht 
gekomen over de manier waarop men destijds de waterhuishouding regelde. Zo hadden de bewoners 
langs de oever van de kreek een beschoeiing aangebracht en een slotenstelsel gegraven. Voor de 
afwatering hadden ze duikers aangelegd, gemaakt van uitgeholde boomstammen. Het centrale deel 
van het complex werd gevormd door een omvangrijk houten gebouw, waarvan lange tijd werd gedacht 
dat het om een 10e-eeuwse boerderij ging, vanwege de aanwezigheid van veel middeleeuws 
aardewerk. Opnieuw beschouwd wezen de afmetingen en de plattegrond van de constructie op een 
gebouw met het karakter van een villa uit de Romeinse tijd, waarschijnlijk geheel in houtbouw 
uitgevoerd. Een 14C-datering nam de laatste twijfel omtrent de ouderdom weg: 1830 ± 30 BP (GrN-
19087). Vermoedelijk is het aardewerk afkomstig van een middeleeuws erf dat buiten het opgegraven 
terrein ligt. Op het terrein van de villa zijn ook de resten van een horreum of graanspieker 
aangetroffen. Het horreum kent twee bouwfasen en ook de geconstateerde overbouwing van de sloten 
wijst op meerdere bewoningsfasen. Of het hoofdgebouw een voorganger of meerdere fasen heeft 
gekend, is niet duidelijk. 
De aanwezigheid en omvang van de bedrijfsgebouwen en de geavanceerde waterhuishouding op het 
erf wijzen op een toenemende intensivering van de akkerbouw, die niet meer alleen gericht is op het 
eigen onderhoud maar ook bedoeld is voor een marktgerichte productie. 

Bij Poortugaal zijn door het BOOR in de jaren 1995 en 1996 een proefsleuvenonderzoek en een 
opgraving uitgevoerd ter plaatse van twee vindplaatsen - aangeduid als BOOR-vindplaatsen 11-63 en 
11-64 - die in 1990 zijn ontdekt in het kader van de kartering van het landinrichtingsgebied 
Usselmonde (Hageman 1990). De vindplaatsen maken deel uit van één nederzettingsterrein uit de 
Romeinse tijd. Aangetroffen werden een grafveld, (ontwaterings)greppels en verspoeld 
nederzettingsmateriaal. 
Het grafveld was aangelegd op de rechteroever van een noord-zuid georiënteerde geul. Alle vier 
crematiegraven en gerelateerde vondsten zijn op één stratigrafisch niveau aangetroffen in de zandige 
top van een kleipakket van circa 1 meter dikte. Het pakket wordt gerekend tot de Afzettingen van 
Duinkerke I, In de top van het kleipakket werd voorts een aantal greppels aangetroffen. Verder is in 
het bovenliggende Duinkerke II-dek verspoeld nederzettingsmateriaal aangetroffen. De vondsten, 
waaronder groot vaatwerk, enkele dakpannen en slachtafval, doen een woonplaats vermoeden in de 
buurt van het grafveld. Het import aardewerk dateert uit de r-3 e eeuw na Chr. Op het AHN is te zien 
dat de vindplaatsen op de Duinkerke 1-kreekrug (zie boven) zijn gelegen. De vindplaatsen maken deel 
uit van de bovengenoemde concentratie vindplaatsen even ten noorden van de toenmalige Maas. 

Late Middeleeuwen 
Tot voor kort was er nauwelijks archeologische informatie beschikbaar over de bewoning van het 
veengebied in het hart van Usselmonde in de Late Middeleeuwen. Gedurende de aanleg van de wijk 
Portland is daar met de opgraving van BOOR-vindplaats 19-09 verandering in gekomen. Het gaat om 
een kleine nederzetting bestaande uit een aantal terpen met de resten van boerderijen. Daarnaast zijn 
percelerings-Zverkavelingssloten gedocumenteerd. De sporen bevinden zich in het gebied van het 
middeleeuwse ambacht Pendrecht. Zie onder voor een uitvoerige beschrijving van BOOR-vindplaats 
19-09. 
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Ongeveer 600 meter ten zuidoosten van het plangebied heeft SOB Research in 2009 tijdens een 
proefsleuvenonderzoek op de locatie Essendijk la onder het middeleeuwse overstromingsdek van 
1373 en later grondsporen gedocumenteerd die waarschijnlijk vanuit de top van het Hollandveen zijn 
gestoken (Delporte 2009, Archis-waamemingsnummer 414806). Het gaat om greppels. In één van de 
sporen is het skelet van een jong schaap of geit aangetroffen; overig vondstmateriaal ontbrak in de 
vulling. De ouderdom van de sporen kon niet exact worden vastgesteld; gelet op de stratigrafische 
positie kunnen de greppels vóór 1373 worden gedateerd. 
Dichterbij het plangebied, en deels ook erin, bevindt zich de Rijsdijk. Deze is aangelegd bij de 
vorming van de polder Ghijseland in 1475. 

Geologie. De ondergrond wordt gevormd door de Afzettingen van Calais/Gorkum, waarop veen 
(Hollandveen) rust. Op het veen liggen de licht verhoogde huiserven. Het veen en de erven worden 
afgedekt door de Afzettingen van Duinkerke 111 (gevormd tussen 1373-1375 en 1580). 
Bijzonderheden. Het onderzoek heeft een 12e-eeuwse veenontginningsnederzetting aan het licht 
gebracht, bestaande uit vijf gebouwen die gelegen waren op vier licht verhoogde huiserven. direct 
nabij een stroompje. De nederzetting lag in het ambacht Pendrecht, waarvan de eerste vermelding 
dateert tussen 1114-1127. De huisplaatsen hebben niet allemaal gelijktijdig bestaan, maar ze zijn 
waarschijnlijk wel min of meer op het zelfde moment verlaten. Wateroverlast zal er de oorzaak van 
zijn geweest, getuige de perceelsloten die na het verlaten van de nederzetting zijn gegraven. Twee 
huiserven (4 en 5) lagen dicht bij elkaar en waren niet te scheiden. Huiswerf 4/5 is het oudst en 
huisplaats 1 het jongst; de huisplaatsen 2 en 3 hebben min of meer gelijktijdig bestaan. 
Op basis van het Andenne- en Pingsdorfaardewerk is de datering gesteld tussen 1125 en het begin van 
de 13e eeuw. Mogelijk is de nederzetting iets ouder, omdat de import van Andenne aardewerk in 
West-Nederland rond 1125 begint. De ,4C-dateringen en de dendrochronologische dateringen zijn niet 
bruikbaar gebleken. 
De gebintstijlen van de gebouwen waren gefundeerd op poeren, die bestonden uit stammetjes, delen 
van balken en ander hout; zo werd tegengegaan dat de constructie wegzakte in de slappe veenbodem. 
Bij gebouw 5 zijn om de zelfde reden funderingsgreppels toegepast. De wanden bestaan soms (deels) 
uit plaggen (huis 4), maar er zijn ook aanwijzingen voor planken. Wellicht waren er ook huiswanden 
van vlechtwerk. Bij de gebouwen I en 3 ligt het woondeel in het noorden, er vanuitgaande dat de 
ligging van de haard daar de indicatie voor is; het zuidelijk deel zal zijn gebruikt als stal en 
opslagruimte. Samen met gebouw 2 zijn het drieschepige, bootvormige bouwsels, vermoedelijk 
boerderijen. Gebouw 2 kan ook een schuur zijn geweest, gelet op de lichte constructie. Gebouw 5 
moet een bijzondere betekenis hebben gehad. Het gebouw is uitzonderlijk groot en het staat op het 
oudste erf, huisplaats 4/5. Huisplaats 4/5 heeft spijkers opgeleverd en het botmateriaal heeft een hoog 
aandeel paard. Ook de twee paardenskeletten ten zuiden van gebouw 5 vallen op. Mogelijk gaat het 
om een gebouw waarvan de bewoners een bijzondere status bezaten. 
Uit het botanisch materiaal komt het beeld naar voren van een nederzetting in een hoogveengebied, 
met goed ontwaterde, verhoogde delen. Het is in een open landschap, met zeer spaarzaam aanwezige 
bomentypen van de gesloten bossen (eik, beuk, linde en iep). Zo groeide het bouwhout, voor een 
belangrijk deel eik en es, niet meer in de omgeving van de nederzetting. Rond de site lagen de akkers 
en weilanden, met hier en daar in de nattere delen resten van een elzenbroekbos. 
Landbouw, veeteelt en het spinnen van wol zijn de aantoonbare economische activiteiten. Mogelijk 
werd vlas bewerkt voor het verkrijgen vezels voor linnen. Gerst, broodtarwe, emmertarwe, rogge, vlas 
en haver zijn geteeld, evenals erwten. De akkerbouw vond waarschijnlijk in de zomer plaats, gelet op 
het nagenoeg geheel ontbreken van winterakkeronkruiden; de rogge zal niet in de nabijheid van de 
nederzetting zijn verbouwd, want het pollen daarvan is nauwelijks aanwezig in het pollendiagram. 
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De landbouwhuisdieren zijn rund (vooral voor het vlees), paard (vooral vanwege de trekkracht), 
schaap (vooral de wol), geit en varken (vlees). De resten van hoefijzers en hoefnagels geven aan dat de 
paarden werden beslagen. Ook zijn kippen gehouden en mogelijk ook ganzen en eenden. Verder 
waren er honden en katten. Naast veeteelt en akkerbouw werd gejaagd (gans en smient) en vast ook 
wel gevist, maar het jagen en vissen zal niet veel hebben bijgedragen aan het voedselpakket, getuige 
het aantal opgegraven resten. Mogelijk dat de conserveringsomstandigheden daar een rol in hebben 
gespeeld. Nadat de nederzetting werd verlaten, is het terrein waarschijnlijk benut als weiland, zo blijkt 
uit micromorfologisch onderzoek. Het (weide)gebied werd door noord-zuid lopende, parallelle 
kavelsloten in langgerekte percelen verdeeld. Door de overstromingen van 1373 van de Riederwaard 
is het gebied verloren gegaan en raakte het bedekt met een dik pakket zand en klei. 

Archeologische verwachting 
Op grond van de bovenstaande informatie over de bodemopbouw ter plaatse en gegevens verkregen 
uit archeologisch onderzoek in de nabije omgeving van het plangebied, kan de archeologische 
verwachting ervan als volgt worden aangegeven. 

Op de planlocatie is er een middelgrote kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit het 
Neolithicum, Uzertijd, Romeinse tijd en de (Late) Middeleeuwen. 

Archeologische sporen uit het Neolithicum zijn te verwachten in de top van eventueel aanwezige 
stroomgordelsedimenten behorend tot de Afzettingen van Calais (thans Laagpakket van Wormer) en 
die uit de Uzertijd, Romeinse tijd en (Late)Middeleeuwen zijn aan te treffen in het bodemtraject top 
Hollandveen (Hollandveen Laagpakket) - basis overstromingsdek van 1373 en later, behorend tot de 
Afzettingen van Duinkerke III (thans Laagpakket van Walcheren). 

Eventuele archeologische resten van na 1475 - vanaf het moment van vorming van de polder 
Ghijseland - zijn te verwachten op de klastische Afzettingen van Duinkerke l i l . 

Voor alle genoemde perioden gaat het om nederzettingsterreinen/huisplaatsen en om sporen van 
inrichting en agrarische gebruik van het gebied. In de omgeving van het plangebied manifesteren 
vindplaatsen uit het Neolithicum zich doorgaans door een vondstenstrooiing met een geringe dichtheid 
van aardewerk, vuursteen, verbrand en onverbrand bot en visresten en/of houtskool. De 
nederzettingsterreinen uit de (Midden-)Uzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen kenmerken zich 
door het voorkomen van een veelal donker gekleurde, humeuze, vondstrijke 'vuile' laag. In het niveau 
kunnen aardewerk, verbrand en onverbrand bot, as, houtskool, fosfaat en mest en dergelijke 
voorkomen en worden opgehoord. Het vondstmateriaal van nederzettingsterreinen uit de Nieuwe tijd 
is grotendeels vergelijkbaar met dat van de er aan voorafgaande perioden, maar komt in grotere 
dichtheden voor. Aan het vondstenlijstje kunnen glas, metaal en bouwmaterialen als baksteen worden 
toegevoegd. 

Aantasting archeologische waarden 
Het graven van de watergangen in plangebied 'Rijsdijk' zal gepaard gaan met grondroerende 
activiteiten. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden worden aangetast. Dit geldt 
voor het gehele plangebied en voor archeologische waarden uit het Neolithicum, de (Midden-
IJzertijd, Romeinse tijd, (Late) Middeleeuwen en eventueel Nieuwe tijd. 

Advies 
Op grond van gemeentelijk beleid, de archeologische verwachting van het gebied, alsmede de 
bodemverstorende aard van de werkzaamheden die in het kader van de toekomstige ontwikkeling van 
het plangebied zullen worden uitgevoerd, is een verkennend en karterend inventariserend 
veldonderzoek noodzakelijk naar de aanwezigheid van archeologische waarden uit het Neolithicum, 
de (Midden-) Uzertijd, Romeinse tijd en (Late) Middeleeuwen." (Moree en Schoonhoven, 2011). 
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4. Resultaten veldonderzoek Fase 1 

4.1 Inleiding 

Het onderzoeksgebied ligt ten oosten van de bebouwde kom van Rhoon. Het ligt direct ten noorden 
van de Rijsdijk. Het onderzoeksgebied was ten tijde van de uitvoering van het veldonderzoek 
braakliggend. Tevens was er sprake van de aanwezigheid van nieuwe watergangen om de twee 
geplande kavels. De watergangen waren abusievelijk voorafgaand aan het archeologisch onderzoek 
aangelegd. Het maaiveld lag op een hoogte tussen 0.33 en 0.89 meter -NAP. 

4.2 Booronderzoek IVO 

Geprobeerd is om binnen het onderzoeksgebied de boringen uit te voeren volgens het door BOOR in 
het PVE voorgeschreven boorgrid. Echter, vanwege de aanwezigheid van de watergangen zijn de 
posities van de boringen enigszins aangepast. In totaal werden 15 boringen tot op de voorgeschreven 
diepte (top Afzettingen van Gorkum/Calais) uitgevoerd. De locatie van de boringen is bepaald met 
gebruikmaking van een meetlint. De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een 
diameter van 7 centimeter tot een diepte van minimaal 1.1 meter beneden het maaiveld. Vervolgens 
zijn de boringen verdiept met een gutsboor met een diameter van 3 centimeter tot een maximale diepte 
van 3.75 meter beneden het maaiveld. Bij iedere afzonderlijke boring zijn de in de boring te 
onderscheiden geologische afzettingen ten opzichte van het maaiveld ingemeten. De bijbehorende 
hoogteliggingen van het maaiveld werden ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) 
bepaald met behulp van een waterpas en een vast NAP-peilmerk, zie Bijlage 4. Archeologische 
horizonten zijn bemonsterd en gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 millimeter. 

4.3 Geologische opbouw 

Ter plaatse van het onderzoeksgebied werden recente ophogingen, gerelateerd aan het bouwrijp maken 
van het terrein, op Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren), op Afzettingen van 
Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren), op Hollandveen (Hollandveen Laagpakket), op Afzettingen 
van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) aangetroffen. 

De ophooglagen zijn gerelateerd aan het bouwrijp maken van het terrein. Daarbij is onder meer de 
grond die vrijkwam bij het uitgraven van de watergangen over het gebied verspreid. Ter plaatse van 
Boring nr.: 12 en 13 werden in de ophooglagen en aan het maaiveld veel archeologische vondsten uit 
de periode 1600 - 1700 A.D. waargenomen. Hier was sprake van een afvallaag die gerelateerd kan 
worden aan bebouwing aan de Achterdijk. Deze afvallaag was ook zichtbaar in het talud van de nieuw 
gegraven watergang. 

De ophooglagen dekken natuurlijke Afzettingen van Duinkerke lllb af. Deze afzettingen bestaan uit 
(donker-)grijze klei, die naar onderen toe overgaat in grijs zand. De top van de Afzettingen van 
Duinkerke lllb is verrommeld, waarschijnlijk als gevolg van subrecente inrichtingswerkzaamheden. 

Direct onder de Afzettingen van Duinkerke lllb werd lichtbruine, venige klei aangetroffen. Dit 
betreffen Afzettingen van Duinkerke 1. De top van de Afzettingen van Duinkerke I bevond zich op een 
diepte tussen 2.41 en 3.09 meter -NAP (tussen 1.93 en 2.53 meter beneden het maaiveld). In Boring 
nr.: 2 en 8 werd geconstateerd dat hier geen Afzettingen van Duinkerke I meer aanwezig waren. 
Waarschijnlijk zijn deze geërodeerd als gevolg van geulinwerking (Afzettingen van Duinkerke lllb). 
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Afbeelding 4. De positie van de boorpunten van het verkennend en karterend booronderzoek (blauw, genummerd), 
geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De nieuwe watergangen zijn in lichtblauw aangeduid. Schaal 1: 1000. 
©Topografische Dienst Kadaster. Emmen [2011 ]. 

De Afzettingen van Duinkerke I dekken het Hollandveen af. De indruk bestaat dat het Hollandveen 
intact aanwezig is. De top van het Hollandveen bevond zich op een diepte tussen 2.55 en 3.14 meter -
NAP (tussen 2.07 en 2.60 meter beneden het maaiveld). Opvallend is dat in een aantal boringen 
(Boring nr.: i , 13 en 14) de top van het Hollandveen een antropogene indruk maakte. Het veen was 
hier vermengd met kleibrokjes. Uit gezeefde monsters kwamen echter geen archeologische indicatoren 
naar voren. In Boring nr.: 7 werd in de top van het Hollandveen houtskool aangetroffen. 
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Onder het Hollandveen werden Afzettingen van Gorkum/Calais aangetroffen. Het betreft hier 
lichtbruingrijze, venige afzettingen. De top van de Afzettingen van Gorkum/Calais werd aangetroffen 
op een diepte tussen 2.99 en 4.03 meter -NAP (tussen 2.51 en 3.37 meter beneden het maaiveld). Op 
basis van het uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek (Moree en Schoonhoven, 2011) lijkt het 
aannemelijk dat de Afzettingen van Gorkum/Calais gerelateerd kunnen worden aan een net ten zuiden 
van het onderzoeksgebied gelegen fossiele stroomgordel. Het is zelfs niet uit te sluiten dat deze 
stroomgordel ook ter plaatse van het onderzoeksgebied ligt. 

i.o 

1.0 

-2.(1 

-3.0 

-4.0 

-5.0 

Afbeelding 5. Grafische weergave van Boring nr.: I tot en met 7. 

Legenda: 

Zandkleurig: klei, naar onderen toe overgaand in zand, grijs. Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren) 
Bruin: klei, lichtbruin, venig. Afzettingen van Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren) 
Donkerbruin: veen. Hollandveen (Hollandveen Laagpakket) 
Goudbruin: klei, lichtbruin(-grijs), venig. Afzettingen van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) 
'HK': houtskool 
'A': antropogeen veen 
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Afbeelding 6. Grafische weergave van Boring nr.: 8 tot en met 15. 

Legenda: 

Zandkleurig: klei, naar onderen toe overgaand in zand, grijs. Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren) 
Bruin: klei, lichtbruin, venig. Afzettingen van Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren) 
Donkerbruin: veen. Hollandveen (Hollandveen Laagpakket) 
Goudbruin: klei, lichtbruin(-grijs), venig. Afzettingen van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) 
'A': antropogeen veen 
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5. Resultaten veldonderzoek Fase 2 

5.1 Inleiding 

Op basis van de uitgevoerde verkennende grondboringen ter plaatse van de watergangen heeft BOOR 
aan de Gemeente Albrandswaard geadviseerd om ter plaatse van de nog niet onderzochte zones binnen 
het onderzoeksgebied karterende boringen uit te laten voeren. 

5.2 Booronderzoek IVO 

De boringen zijn binnen het onderzoeksgebied volgens het door BOOR in het PVE voorgeschreven 
boorgrid uitgevoerd. In totaal werden 9 boringen tot op de voorgeschreven diepte (top Afzettingen van 
Gorkum/Calais) uitgevoerd. De locatie van de boringen is bepaald met gebruikmaking van een 
meetlint. De boringen werden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 centimeter tot 
een diepte van minimaal 1.1 meter beneden het maaiveld. Vervolgens zijn de boringen verdiept met 
een gutsboor met een diameter van 3 centimeter tot een maximale diepte van 4.50 meter beneden het 
maaiveld. Bij iedere afzonderlijke boring zijn de in de boring te onderscheiden geologische 
afzettingen ten opzichte van het maaiveld ingemeten. De bijbehorende hoogteliggingen van het 
maaiveld werden ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) bepaald met behulp van een 
waterpas en een vast NAP-peilmerk, zie Bijlage 5. Archeologische horizonten zijn bemonsterd en 
gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 4 millimeter. 

5.3 Geologische opbouw 

Ter plaatse van het onderzoeksgebied werden recente ophogingen, gerelateerd aan het bouwrijp maken 
van het terrein, op Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren), op Afzettingen van 
Duinkerke 1 (Laagpakket van Walcheren), op Hollandveen (Hollandveen Laagpakket), op Afzettingen 
van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) aangetroffen. 

De ophooglagen zijn gerelateerd aan het bouwrijp maken van het terrein. Ze zijn 5 tot 70 centimeter 
dik. Daarbij is onder meer de grond die vrijkwam bij het uitgraven van de watergangen over het 
gebied verspreid. De ophooglagen dekken natuurlijke Afzettingen van Duinkerke lllb af. Deze 
afzettingen bestaan uit (donker-)grijze klei, die naar onderen toe overgaat in grijs zand. De top van de 
Afzettingen van Duinkerke lllb is verrommeld, waarschijnlijk als gevolg van subrecente 
inrichtingswerkzaamheden. In bijna alle boringen werd direct onder de Afzettingen van Duinkerke 
lllb lichtbruine, venige klei aangetroffen. Dit betreffen Afzettingen van Duinkerke 1. De top van de 
Afzettingen van Duinkerke 1 bevond zich op een diepte tussen 2.41 en 3.13 meter -NAP (tussen 1.88 
en 2.35 meter beneden het maaiveld). De Afzettingen van Duinkerke I dekken het Hollandveen af. De 
indruk bestaat dat het Hol land veen intact aanwezig is. De top van het Hollandveen bevond zich op een 
diepte tussen 2.49 en 3.25 meter -NAP (tussen 1.96 en 2.47 meter beneden het maaiveld). In Boring 
nr.: 23 en 24 werden in de top van het Hollandveen kleibrokjes aangetroffen. Tijdens de eerste fase 
van het onderzoek werden in Boring nr.: I , 13 en 14 ook al kleibrokjes in het Hollandveen 
aangetroffen. Mogelijk betreft het hier een antropogeen fenomeen. 
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Afbeelding 7. De positie van de boorpunten van het karterend booronderzoek (blauw, genummerd 16 tot en met 24), 
geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. De tijdens de eerste fase van het onderzoek uitgevoerde boringen zijn grijs 
gemarkeerd, en genummerd 1 tot en met 15). Schaal l : 1000. ©Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2011]. 

Onder het Hollandveen werden Afzettingen van Gorkum/Calais aangetroffen. Het betreft hier 
lichtbruingrijze, venige afzettingen, met soms een inschakeling van Hollandveen. De top van de 
Afzettingen van Gorkum/Calais werd aangetroffen op een diepte tussen 3.09 en 3.92 meter -NAP 
(tussen 2.56 en 3.14 meter beneden het maaiveld). 
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Afbeelding 8. Grafische weergave van het profiel dat wordt gevormd door Boring nr.: 16, 17 en 18. De eerder uitgevoerde 
Boring nr.: 5 is ook weergegeven. 

Legenda: 

Groen: klei en zand, opgebracht 
Zandkleurig: klei, naar onderen toe overgaand in zand, grijs. Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren) 
Bruin: klei, lichtbruin, venig. Afzettingen van Duinkerke 1 (Laagpakket van Walcheren) 
Donkerbruin: veen. Hollandveen (Hollandveen Laagpakket) 
Goudbruin: klei, lichtbruin(-grijs), venig. Afzettingen van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) 
Oranje lijn: oxidatie-reductiegrens 
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Afbeelding 9. Grafische weergave van het profiel dat wordt gevormd door Boring nr.: 19, 20 en 21. De eerder uitgevoerde 
Boring nr.: 10 is ook weergegeven. 

Legenda: 

Groen: klei en zand, opgebracht 
Zandkleurig: klei, naar onderen toe overgaand in zand, grijs. Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren) 
Bruin: klei, lichtbruin, venig. Afzettingen van Duinkerke 1 (Laagpakket van Walcheren) 
Donkerbruin: veen. Hollandveen (Hollandveen Laagpakket) 
Goudbruin: klei, lichtbruin(-grijs), venig. Afzettingen van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) 
Oranje lijn: oxidatie-reductiegrens 
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Afbeelding 10. Grafische weergave van het profiel dat wordt gevormd door Boring nr.: 22, 23 en 24. De eerder uitgevoerde 
Boring nr.: 11 is ook weergegeven. 

Legenda: 

Groen: klei en zand, opgebracht 
Zandkleurig: klei, naar onderen toe overgaand in zand, grijs. Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren) 
Bruin: klei, lichtbruin, venig. Afzettingen van Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren) 
Donkerbruin: veen. Hollandveen (Hollandveen Laagpakket) 
Goudbruin: klei, lichtbruin(-grijs), venig. Afzettingen van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) 
Oranje lijn: oxidatie-reductiegrens 
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6. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

6.1 Samenvatting en conclusies 

SOB Research heeft in opdracht van Bouw- en Aannemingsbedrijf Zoeteman een Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van grondboringen (verkennende en karterende fase) ten behoeve van het 
Plangebied Rijsdijk in Rhoon (Gemeente Albrandswaard) uitgevoerd. 

Aanleiding voor het archeologisch onderzoek vormt de ontwikkeling van woningbouw ter plaatse van 
het plangebied 'Rijsdijk', gesitueerd in de zuidoost hoek van de (voormalige) polder Ghijseland in het 
oosten van de bebouwde kom van Rhoon. In het gebied zijn in eerste instantie watergangen gegraven 
om twee kavels. In de toekomst zal op de kavels nieuwbouw (woningen) worden gerealiseerd. De 
totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 7500 vierkante meter. 

Als gevolg van de te voorziene bodemingrepen (graaf- en bouwwerkzaamheden) kunnen mogelijk 
archeologisch relevante horizonten worden verstoord. Op basis van het vigerende landelijke 
(Monumentenwet 1988/ Wet op de archeologische monumentenzorg 2007 en de KNA 3.2), 
provinciale en gemeentelijke beleid, zal daarom een verantwoorde afweging moeten worden gemaakt 
van de in het geding zijnde archeologische belangen. Door de Gemeente Albrandswaard is dan ook 
besloten dat in het kader van de planprocedure een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend 
en een karterend archeologisch onderzoek moest worden uitgevoerd. Het Bureau Oudheidkundig 
Onderzoek Rotterdam (BOOR) treedt op als Archeologisch Adviseur van de Gemeente 
Albrandswaard. In het kader van dit project zijn door BOOR twee Programma's van Eisen (PvE) 
opgesteld (Moree en Schoonhoven, 2011, en Schoonhoven, 2011), die voldoen aan de geldende 
richtlijnen. Met nadruk wordt er op gewezen dat het bureauonderzoek en het verkennend en karterend 
inventariserend veldonderzoek de eerste stappen zijn in het inventariseren van archeologische waarden 
in het plangebied. Indien nodig wordt de inventarisatie afgerond met een waarderend inventariserend 
veldonderzoek. 

De opgave voor het onderzoek door SOB Research was: 

1. De mate van gaafheid van de stratigrafische niveaus met archeologische potentie in het 
bodemtraject top Afzettingen van Galais (Laagpakket van Wormer) - top Afzettingen van 
Duinkerke 111 (maaiveld, Laagpakket van Walcheren) in beeld te brengen. 

2. Eventuele archeologische waarden traceren en in kaart brengen. 

Geprobeerd is om binnen het onderzoeksgebied de boringen uit te voeren volgens het door BOOR in 
het PVE voorgeschreven boorgrid. Echter, vanwege de aanwezigheid van de watergangen zijn de 
posities van de boringen enigszins aangepast. In totaal werden in eerste instantie 15 boringen tot op de 
voorgeschreven diepte (top Afzettingen van Gorkum/Calais) uitgevoerd. Vervolgens zijn nog eens 9 
boringen uitgevoerd. 

Ter plaatse van het onderzoeksgebied werden recente ophogingen, gerelateerd aan het bouwrijp maken 
van het terrein, op Afzettingen van Duinkerke lllb (Laagpakket van Walcheren), op Afzettingen van 
Duinkerke I (Laagpakket van Walcheren), op Hollandveen (Hollandveen Laagpakket), op Afzettingen 
van Gorkum/Calais IV (Laagpakket van Wormer) aangetroffen. 
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De ophooglagen zijn gerelateerd aan het bouwrijp maken van het terrein. Daarbij is onder meer de 
grond die vrijkwam bij het uitgraven van de watergangen over het gebied verspreid. Ter plaatse van 
Boring nr.: 12 en 13 werden in de ophooglagen en aan het maaiveld veel archeologische vondsten uit 
de periode 1600 - 1700 A.D. waargenomen. Hier was sprake van een afvallaag die gerelateerd kan 
worden aan bebouwing aan de Achterdijk. Deze afvallaag was ook zichtbaar in het talud van de nieuw 
gegraven watergang. 

De ophooglagen dekken natuurlijke Afzettingen van Duinkerke lllb af. Deze afzettingen bestaan uit 
(donker-)grijze klei, die naar onderen toe overgaat in grijs zand. De top van de Afzettingen van 
Duinkerke lllb is verrommeld, waarschijnlijk als gevolg van subrecente inrichtingswerkzaamheden. 

Direct onder de Afzettingen van Duinkerke lllb werd lichtbruine, venige klei aangetroffen. Dit 
betreffen Afzettingen van Duinkerke 1. De top van de Afzettingen van Duinkerke I bevond zich op een 
diepte tussen 2.41 en 3.13 meter -NAP (tussen 1.88 en 2.53 meter beneden het maaiveld). In Boring 
nr.: 2. 8, 20 en 22 werd geconstateerd dat hier geen Afzettingen van Duinkerke l meer aanwezig 
waren. Mogelijk zijn deze deels geërodeerd als gevolg van geulinwerking (Afzettingen van Duinkerke 
lllb). 

De Afzettingen van Duinkerke 1 dekken het Hollandveen af. De indruk bestaat dat het Hollandveen 
intact aanwezig is. De top van het Hollandveen bevond zich op een diepte tussen 2.49 en 3.25 meter -
NAP (tussen 1.96 en 2.60 meter beneden het maaiveld). Opvallend is dat in een aantal boringen 
(Boring nr.: I , 13, 14, 23 en 24) de top van het Hollandveen een antropogene indruk maakte. Het veen 
was hier vermengd met kleibrokjes. Uit gezeefde monsters kwamen echter geen archeologische 
indicatoren naar voren. In Boring nr.: 7 werd in de top van het Hollandveen houtskool aangetroffen. 

Onder het Hollandveen werden Afzettingen van Gorkum/Calais aangetroffen. Het betreft hier 
lichtbruingrijze, venige afzettingen. De top van de Afzettingen van Gorkum/Calais werd aangetroffen 
op een diepte tussen 2.99 en 4.03 meter -NAP (tussen 2.51 en 3.37 meter beneden het maaiveld). Op 
basis van het uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek (Moree en Schoonhoven, 2011) lijkt het 
aannemelijk dat de Afzettingen van Gorkum/Calais gerelateerd kunnen worden aan een net ten zuiden 
van het onderzoeksgebied gelegen fossiele stroomgordel. Het is zelfs niet uit te sluiten dat deze 
stroomgordel ook ter plaatse van het onderzoeksgebied ligt. 

6.2 Aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden aangenomen dat het bodemprofiel ter plaatse van 
het onderzoeksgebied intact is, met uitzondering van de zones waar watergangen zijn aangelegd. Ook 
kan worden aangenomen dat er een grote kans bestaat op het aantreffen van archeologische resten in 
de top van de Afzettingen van Duinkerke 1 (archeologische resten uit de Uzertijd tot de Late 
Middeleeuwen), op een minimale diepte van 2.41 meter-NAP (1.88 meter beneden het maaiveld). In 
en op het Hollandveen kunnen archeologische resten uit de Bronstijd tot en met de Uzertijd worden 
aangetroffen. Tijdens het veldonderzoek werden er inderdaad archeologische indicatoren in de top van 
het Hollandveen gevonden. In de Afzettingen van Gorkum/Calais kunnen archeologische resten uit het 
Neolithicum tot de Bronstijd worden aangetroffen. 

Op de Afzettingen van Duinkerke lllb kunnen archeologische resten uit de Nieuwe Tijd worden 
gevonden. Op basis van historische gegevens kan echter worden aangenomen dat het 
onderzoeksgebied in deze periode onbebouwd is geweest. De kans op archeologische resten uit de 
Nieuwe Tijd is dan ook klein. Wel werden in het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied 
archeologische vondsten uit de zeventiende eeuw gedaan, gerelateerd aan buiten het onderzoeksgebied 
gelegen bebouwing aan de Achterdijk. Deze vondstlaag is echter door de aanleg van een watergang 
aangetast. 
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Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden aangenomen dat relevante archeologische resten 
alleen zullen worden aangetast wanneer graafwerkzaamheden tot op grotere diepte dan circa 1.75 
meter beneden het maaiveld zullen worden uitgevoerd. Indien dit door de voorgenomen planuitvoering 
zal plaatsvinden, wordt de uitvoering van nader archeologisch onderzoek noodzakelijk geacht. 

Vanwege de diepteligging van de potentiële archeologische niveaus zullen deze in ieder geval kunnen 
worden aangetast door heiwerkzaamheden. De schade die daardoor zou ontstaan is echter 
aanvaardbaar. Archeologisch vervolgonderzoek wordt in het kader van heiwerkzaamheden niet 
noodzakelijk geacht. 
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Verklarende woordenlijst 

antropogeen 

C14 datering 

differentiële klink 

dy 

erosie 

estuarium 

eutroof veen 

fluviatiel 

geul 

gorzenlandschap 

gyttja 

Hollandveen 

Holoceen 

in situ 

klink 

lagunair, lagune 

marien 

door menselijk handelen 

bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (Cl 4) van organisch 
materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden 
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 A.D. 

verschijnsel waarbij relatief hoog of laag liggende gebieden door geologische 
of fysische processen laag of hoog (andersom) komen te liggen. Ook wel 
omgekeerde klink of reliëfinversie genoemd 

organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 
stilstaand water bezonken 

verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los 
materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend 
water 

een min of meer trechtervormige monding van een rivier die binnen het bereik 
van getijdestromingen ligt 

veen dat in een voedselrijk milieu ontstaan is 

onder invloed van een rivier 

rivier- of kreekbedding 

gebied dat boven gemiddeld hoogwater ligt en pas bij de hoogste vloeden 
onderloopt 

organische afzetting, bestaande uit fijn verdeelde afgestorven plantenresten, in 
stilstaand water bezonken 

alle veenpakketten die gedurende het Holoceen zijn ontstaan met uitzondering 
van het basisveen. De definitie van 'Hollandveen' betreft dus in feite bijna alle 
veenpakketten die gedurende de afgelopen 8000 jaar zijn ontstaan 

jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste Ustijd: circa 9000 jaar voor Chr. 
tot heden) 

bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking 
tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten 

maaivelddaling van veen- en kleigronden door ontwatering, oxidatie van 
organisch materiaal en krimp 

ondiepe baai, beschermd tegen open zee door een strandwal of haf 

het milieu waar sedimentatie plaatsvindt die direct wordt beïnvloed door de 
zee 
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meanderen 

mesotroof veen 

modderklei 

moemering 

oligotroof veen 

oxidatie 

perimarien 

Pleistoceen 

pollenanalyse 

regressiefase 

sediment 

sondeerijzer 

stroom rug 

transgressiefase 

verlandingsklei 

zich bochtig door het landschap slingeren (van waterlopen) 

veen, dat in matig voedselrijk milieu is ontstaan 

afzettingen in het perimariene gebied, bestaande uit kleiige venen en venige 
kleien 

veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning van 
brandstof (turf) 

veen, dat in voedselarm milieu is ontstaan 

(traag) verbrandingsproces van organisch materiaal in reactie met zuurstof 

het milieu, waarin de sedimentatie wordt beïnvloed door de zee (via het rivier
en kreekstelsel), maar waar mariene afzettingen van betekenis ontbreken 

geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de 
Ijstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt 
met het begin van het Holoceen 

statistische studie van stuifmeelkorrels en sporen, die in sedimenten gevonden 
worden. Doel is onder meer milieureconstructie 

periode waarin de zee-invloed afneemt (als gevolg van een daling van de 
zeespiegel of als gevolg van sluiting van strandwallencomplex) na een 
transgressiefase 

afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 

lange, dunne metalen 'prikstok', die onder meer wordt gebruikt om 
antropogene sporen te op te sporen 

restant van een door zand- en klei-afzettingen verlande, oude stroomgeul. 
Door differentiële klink meestal hoger gelegen dan de omgeving 

fase waarin de invloed van de zee zich in het binnenland uitbreidt (als gevolg 
van stijging van de zeespiegel of als gevolg van erosie van het 
strandwallencomplex) 

klei die aan het einde van een transgressiefase wordt afgezet 
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Bijlage 1 
Administratieve gegevens 

Projectnaam: Inventariserend Veldonderzoek door middel van 
grondboringen (verkennende en karterende fase), Plangebied 
Rijsdijk, Rhoon, Gemeente Albrandswaard 

Opdrachtgever: Bouw- en Aannemingsbedrijf Zoeteman BV 
Postbus 958 
3160 AD Rhoon 
Contactpersoon: de heer M. Zoeteman 
Tel.: 010 5015333 
E-mail: info(a)zoeteman.com 

Uitvoerder: 

Bevoegde Overheid: 

SOB Research 
Hofweg 13, Heinenoord 
Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord 
Tel.: 0186 604432 
Fax: 0575 476139 
E-mail: sobresearch@wxs.nl 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3136 GA Rhoon 
Contactpersoon: de heer M. F. Meriba 
Tel.: 010-5061712 
E-mail: in.meriba@albrandswaard.nl 

Datum opdracht: 7 juli 2011 
Datum conceptrapport: 18 oktober 2011 
Datum definitief rapport: 
Plaats: Rhoon 
Gemeente: Albrandswaard 
Provincie: Zuid-Holland 
Toponiem: Rijsdijk 
Huidig grondgebruik: Braakliggend 
Toekomstige situatie: Bebouwing 
Kaartblad: 37GZ 
Geologie: Afzettingen van Duinkerke lllb op Afzettingen van 

Duinkerke 1 op Hollandveen op Afzettingen van 
Gorkum/Calais IV 

Geomorfologie: vlakten 
Bodemtype: zeekleigronden 
Grondwatertrap: V/VI 
NAP-hoogte maaiveld: tussen 0.33 en 0.89 meter -NAP 
Centrumcoördinaten  
onderzoeksgebied: 

89.580 430.170 

Oppervlakte onderzoeksgebied: circa 7500 vierkante meter 
Kaart plangebied: zie Afbeelding 2 en Afbeelding 3 
CMA/AMK-status: N.v.t. 
CAA -nr.: N.v.t. 
CMA -nr.: N.v.t. 
ARCHIS -monument nr.: N.v.t. 
Vondstmeldingsnummer: N.v.t. 
ARCHIS -waarneming nr. N.v.t. 
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Onderzoeksmeldingsnummer: 47.509,48.779 
Deponering documentatie: Provinciaal Depot Zuid-Holland 

Kalkovenweg 23 
2401 LJ Alphen aan den Rijn 
tel: 0172-421688 
Documentalist: de heer F. Kleinhuis 

Deponering digitale documentatie: e-depot (wwu .cdna.nl) 
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Bijlage 2 
Archeologische en geologische tijdschaal 

K l l m u t landschap. 
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Midden-Paieolithcum 
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HamOurg 

Op het hierbij geboden overzicht worden de geologische en archeologische hoofdperioden weergegeven. De 
dateringen in de linkerkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en geven de betrouwbaarste dateringen. Bron: 
ROB, 1988. 
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Bijlage 3 
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke 
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de 
lithostratigrafie naar De Mulder et. al, 2003 

gebruikelijke terminologie terminologie (naar De Mulder et al., 2003) 

Afzettingen van Duinkerke 3(A, B) Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 
Walcheren 

Afzettingen van Duinkerke 2 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 
Walcheren 

Afzettingen van Duinkerke 1 (A, B) Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 
Walcheren 

Afzettingen van Duinkerke O Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 
Walcheren 

Hollandveen Formatie van Nieuwkoop; 
Laagpakket 

Hollandveen 

Basisveen Formatie van Nieuwkoop: Basisveen Laag 

Afzettingen van Calais 4 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais 3 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais 2 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 
Afzettingen van Calais 1 Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer 

Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Schoorl 
Oude Duin- en Standafzettingen Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van 

Zandvoort 

Formatie van Twente: dekzand Formatie van Boxtel: Laagpakket van Wierden 

Formatie van Kreftenheye: rivierduinen Formatie van Boxtel: Laagpakket van Delwijnen 
Fonnatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye 
Formatie van Kreftenheye: Afzettingen 
Wijchen 

van Formatie van Kreftenheye: Laag van Wijchen 

Afzettingen van Tiel 3 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel 2 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel 1 (A, B) Formatie van Echteld 
Afzettingen van Tiel O Formatie van Echteld 

Afzettingen van Gorkum 4 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum 3 Formatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum 2 Fonnatie van Echteld 
Afzettingen van Gorkum Formatie van Echteld 
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Bijlage 4 
Overzicht Boorgegevens Fase 1 

Overgangen zijn aangeduid met code Ov: 0: scherpe overgang tot Ov: 3: geleidelijke overgang 

Boring nr.: 1 0.33 meter -NAP 

0.00 - 0.05 graszode 
0.05 - 0.50 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig 
0.50 - 1.20 klei, lichtbruin grijs, gerijpt, zandig, ijzeroer 

vanaf 0.90 matig gerijpt 
1.20 - 2.59 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis, houtresten 
2.59 - 2.61 klei, lichtbruin, matig gerijpt, venig, OV: 0 cm 
2.61 - 2,65 klei, grijs, matig gerijpt, OV: 0 cm 
2.65 - 2.77 veen, bruin, sterk amorf, vermengt met donkergrijze klei, antropogeen, OV: 0 cm. 

zeefresidu bevat geen indicatoren 
2.77 - 2.95 veen, donkerbruin, matig amorf, rietveen, OV: 0 cm. 
2.95 - 3.40 klei, donkergrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus OV: 3 cm. 

vanaf 3.15 grijs tot lichtbruin gehand, venige zone's, houtresten 
3.40 einde boring 

Boring nr.: 2 0.51 meter -NAP 

0.00 - 0.05 graszode 
0.05 - 0.70 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig 
0.70 -1.13 klei, lichtbruin grijs, gerijpt, zandig, ijzeroer 

vanaf 0,90 matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
1.13 - 1.30 klei, donkergrijs, matig gerijpt, ijzeroer, schelpresten 
1.30 - 2.42 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis, houtresten 
2,42 - 3,06 veen, donkerbruin, matig amorf, rietveen, OV: 1 cm. 
3.06 - 3.40 klei, donkergrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus OV: 3 cm. 

vanaf 3.30 grijs tot lichtbruin gehand, venige zone's, houtresten 
3.40 einde boring 

Boring nr.: 3 0.61 meter -NAP 

0.00 - 0.05 graszode 
0.05 - 0.71 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, enkele puinbrokjes en kleine kiezels 
0.71 - 0.95 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, zandig, ijzeroer 

vanaf 0.87 oerbank, sterk zandig, kalkresten 
0.95 -1.10 klei, donkergrijs, matig gerijpt, ijzeroer 
1.10-2.18 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis 
2.18 - 2.23 klei, lichtbruin, matig gerijpt, OV: 0 cm. 
2.23 - 3.03 veen, donkerbruin, matig amorf, rietveen, OV: 1 cm. 
3.03 - 3.70 klei, donkergrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus OV: 3 cm. 

vanaf 3.30 grijs tot lichtbruin geband, licht venig, houtresten 
3.70 einde boring 
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Boring nr.: 4 0.63 meter -NAP 

0.00 - 0.05 graszode 
0.05 - 0.76 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig 
0.76 - 1.10 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, zandig, ijzeroer 

naar onder matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
1.10 - 2.29 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis 
2.36 klei, lichtbruin, matig gerijpt, naar onder venig, OV: 0 cm. 
3.06 veen, donkerbruin, matig amorf, rietveen, OV: 0 cm. 
3.45 klei, donkergrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus OV: 3 cm. 

vanaf 3.30 grijs tot lichtbruin geband, licht venig, houtresten 
onderin sterk venige zone 
einde boring 

2.29 
2.36 
3.06 

3.45 

Boring nr.: 5 0.89 meter -NAP 

0.00 - 0.05 graszode 
0.05 - 0.74 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig 
0.74 - 0.95 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, zandig, ijzeroer 

vanaf 1.00 sterk zandig 
0.95 - 2.05 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis 
2.05 -2.12 klei, lichtbruin, matig gerijpt, naar onder venig, OV: 0 cm. 
2.12 - 2.95 veen, donkerbruin, matig amorf, rietveen, OV: 0 cm. 
2.95 - 3.30 klei, donkergrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus OV: 3 cm. 

vanaf 3.30 grijs tot lichtbruin geband, venig, houtresten 
3.30 einde boring 

Boring nr.: 6 0.51 meter -NAP 

1.02-1.32 

1.32-2.53 

0.00 - 0.45 klei, bruin, gerijpt, licht zandig 
0.45 - 1.02 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, plantenresten, puinbrokjes 

heterogeen 
klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, mangaan, fijne wortels, bioturbatie 
naar onder sterk zandig, matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 
onderin veengruis 

2.53 - 2.60 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 1 cm. 
2.60 - 2.70 veen, donkerbruin, sterk amorf, bosveen, OV: 0 cm. 
2.70 - 3.21 veen, donkerbruin, matig amorf, houtresten, stevig bosveen, OV: 3 cm. 
3.21 - 3.29 veen, zwartbruin, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: 3 cm. 
3.29 - 3.41 klei, bruingrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus, OV: 3 cm. 
3.41 - 3.60 klei, bruingrijs, matig gerijpt, licht venig, enkele plantresten, OV: 3 cm. 
3.60 einde boring 
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Boring nr.: 7 0.53 meter -NAP 

0.00 - 0.45 klei, bruin, gerijpt, licht zandig 
0.45 - 0.98 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, plantenresten 
0.98 - 1.22 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, mangaan, fijne wortels, bioturbatie 

naar onder zandig, matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
1.22 - 2.41 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis 
2.41 - 2.45 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 1 cm. 
2.45 - 2.66 veen, donkerbruin, sterk amorf, bosveen, enkele houtskoolbrokjes, OV: 0 cm. 
2.66 - 3.15 veen, donkerbruin, matig amorf, houtresten, stevig bosveen, OV: 3 cm. 
3.15 - 3.26 veen, zwartbruin, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: 3 cm. 
3.26 - 3.35 klei, bruingrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus, OV: 3 cm. 
3.35 - 3.70 klei, bruingrijs, matig gerijpt, licht venig, enkele plantresten, OV: 3 cm. 
3.70 einde boring 

Boring nr.: 8 0.56 meter -NAP 

0.00 - 0.05 graszode 
0.05 - 0.30 klei, bruin, gerijpt, zandig 
0.30 -1.15 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, mangaan, fijne wortels, bioturbatie 

naar onder zandig, matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
1.15 - 1.22 klei, donkergrijs, matig gerijpt, zandig 
1.22 - 1.83 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 
1.83 - 1.90 klei, donkergrijs, matig gerijpt 
1.90 - 2.20 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes 
2.20 - 2.35 veen, donkerbruin, sterk amorf, bosveen, OV: 0 cm. 
2.35 - 2.74 veen, donkerbruin, matig amorf, plantenresten, rietveen, OV: 3 cm. 
2.74 - 2.85 veen, zwartbruin, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: 3 cm. 
2.85 - 2.91 klei, bruingrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus, OV: 2 cm. 
2.91 - 3.40 klei, bruingrijs, matig gerijpt, licht venig, enkele plantresten, OV: 3 cm. 
3.40 einde boring 

Boring nr.: 9 0.48 meter -NAP 

0.00 - 1.20 klei en zand heterogeen, dicht geworpen sloot 
1.20 - 1.93 zand, donkergrijs, matig fijn, kleilaagjcs 
1.93 - 2.07 klei, lichtbruin, matig gerijpt, veenresten, OV: 0 cm. 
2.07 - 2.41 veen, donkerbruin, matig amorf, rietveen, OV: 0 cm. 
2.41 - 2.51 veen, donkerbruin zwart, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: 3 cm. 
2.51 - 2.58 klei, bruingrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus, OV: 3 cm. 
2.58 - 3.00 klei, licht bruin, matig gerijpt, venig, enkele plantresten, OV: 3 cm. 
3.00 einde boring 
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Boring nr.: 10 0.63 meter -NAP 

0.00 - 0.! 0 klei en zand, heterogeen, opgebracht 
0.10 - 0.40 klei, bruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, plantenresten, heterogeen 
0.40 -1.19 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, mangaan, fijne wortels 

naar onder zandig, matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
1,19- 2.00 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis 
2.00 - 2.27 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 0 cm. 
2.27 — 2.94 veen, donkerbruin, matig amorf, houtresten, bosveen, OV: 0 cm. 
2.94 - 3.05 veen, zwartbruin, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: 3 cm. 
3.05 -3.16 klei, bruingrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus, OV: 3 cm. 
3.16 - 3.50 klei, bruingrijs, matig gerijpt, licht venig, enkele plantenresten, OV: 3 cm. 
3.50 einde boring 

Boring nr.: 11 0.66 meter-NAP 

0.00 - 0.10 klei en zand, heterogeen, opgebracht 
0.10 - 0.40 klei, bruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, plantenresten, heterogeen 
0.40 -1.10 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, mangaan, fijne wortels 

puingruis, schelpresten, naar onder zandig, matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
1.10 - 1.40 zand, grijs, matig fijn, ijzeroer, enkel kleibandjes 
1.40 - 2.43 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis 
2.43 - 2.48 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 0 cm. 
2.48 - 3.30 veen, donkerbruin, sterk amorf, OV: 0 cm. 
2.30 - 3.37 veen, zwartbruin, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: 3 cm. 
3.37 - 3.47 klei, bruingrijs zwart, matig gerijpt, plantenresten, detritus, OV: 3 cm. 
3.47 - 3.75 klei, bruingrijs, matig gerijpt, licht venig, veel hout, OV: 3 cm. 
3.75 einde boring 

Boring nr.: 12 0.62 meter-NAP 

0.00 -0.15 klei en zand, heterogeen, opgebracht 
0.15 - 0.70 klei, donkergrijs, gerijpt, grind, puin, houtresten, 1T eeuwse pijpekop 

heterogene vuillaag 
0.70 - 1. 10 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, mangaan, fijne wortels 

puingruis, schelpresten, naar onder matig gerijpt, kalk en sterk ijzeroer 
1.10-1.47 zand, grijs, matig fijn, ijzeroer, enkel kleibandjes 
1.47-2.15 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis in top 

onderin veengruis 
2.15-2.18 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 0 cm. 
2.18- 2.70 veen, donkerbruin, sterk amorf, OV: 0 cm. 
2.70 -3.19 veen, donkerbruin, matig amorf, plantenresten, rietveen, OV: 0 cm. 
3.19 - 3.29 veen, zwartbruin, zwak amorf, plantenresten, rietveen, OV: 4 cm. 
3.29 - 3.37 klei, donkergrijs, matig gerijpt, venig, veel plantenresten, riet, detritus, OV: 2 cm. 
3.37 - 3.50 klei, grijsbruin, matig gerijpt, sterk venig, detritus, plantresten, riet, OV: 1 cm. 
3.50 einde boring 
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Boring nr.: 13 0.74 meter -NAP 

0.00 - 0.10 klei en zand, heterogeen, opgebracht 
0.10 - 0.52 klei, donkergrijs, gerijpt, grind, puin, houtresten, 1T eeuwse pijpekop 

heterogene vuillaag 
0.52 - 0.95 klei, blauwgrijs, matig gerijpt, licht zandig, licht ijzeroer, hout, kalk 

(dit doodgeslagen Dlllb pakket is afgedekt geweest met gronddoek en zand tbv. een 
paardenrijbak) 

0.95 - 2.20 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en bandjes veengruis 
onderin veengruis 

2.20 - 2.25 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 0 cm. 
2.25 - 2.36 veen, bruin, sterk amorf, vermengt met donkergrijze kleibrokjes, houtresten 

antropogeen, zeefresidu bevat geen indicatoren, OV: 1 cm. 
2.36 - 2.83 veen, donkerbruin, sterk amorf, enkele houtresten, bosveen, OV: 0 cm. 
2.83 - 2.90 veen, bruin, matig amorf, graswortels, zeggeveen, OV: 1 cm. 
2.90 - 3.06 klei, donkergrijs, matig gerijpt, venig, veel plantenresten, detritus, OV: 2 cm. 
3.06 - 3.47 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, licht venig, detritus, enkele plantresten, OV: 3 cm. 

naar onder veel hout en houtwortels 
3.47 einde boring 

Boring nr.: 14 0.85 meter -NAP 

0.00 -0.15 klei en zand, heterogeen, opgebracht 
0.15 - 0.45 klei, bruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, plantenresten, heterogeen 
0.45 - 0.86 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, mangaan, fijne wortels 

schelpresten, naar onder kalk en sterk ijzeroer 
0,86 - 1,12 zand, grijs, matig fijn, ijzeroer, weinig kalk en roestvlekken, veengruis 
1.12 - 2,31 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en veengruis 
2.31 - 2.36 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 0 cm. 
2.36 - 2.52 veen, bruin, sterk amorf, vermengt met donkergrijze kleibrokjes, antropogeen 

zeefresidu bevat geen indicatoren, OV: 1 cm. 
2.52 - 2.60 veen, donkerbruin, sterk amorf, enkele kleibrokjes, antropogeen, OV: 1 cm. 
2.60 - 2.87 veen, donkerbruin, matig amorf, houtresten, bosveen, OV: I cm. 
2.87 - 3.06 veen, bruin, matig amorf, graswortels, zeggeveen, OV: I cm. 
3.06 - 3.15 veen, zwartbruin, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: 1 cm. 
3.15 - 3.24 klei, donkergrijs, matig gerijpt, venig, plantenresten, riet, detritus, OV: 1 cm. 
3.24 - 3.50 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, licht venig, enkele plantresten, OV: 3 cm. 

naar onder veel hout en houtwortels 
3.50 einde boring 
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Boring nr.: 15 0.71 meter-NAP 

0.00 - 0.20 klei en zand, heterogeen, opgebracht 
0.20 - 0.25 graszode 
0.25 - 0.76 klei, bruin, gerijpt, licht zandig, ijzeroer, puinbrokjes, houtskool 

naar onder lichtbruin 
0.76 - 1.28 zand, grijs, matig fijn, ijzeroer, weinig kalk en roestvlekken, veengruis, OV: 11 cm. 

vanaf 1.76 kleibandjes 
1.28 - 2.38 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes en veengruis 
2.38 - 2.41 klei, lichtbruin, gerijpt, licht venig, veenresten, OV: 0 cm. 
2.41 - 2.60 veen, donkerbruin, sterk amorf 
2.60 - 3.01 veen, donkerbruin, sterk amorf, houtresten, bosveen, OV: 1 cm. 
3.01 - 3.11 veen, zwartbruin, zwak amorf, detritus, kleiig, rietveen, OV: I cm. 
3.11 - 3.28 klei, donkergrijs, matig gerijpt, venig, plantenresten, riet, detritus, OV: 1 cm. 
3.28 - 3.50 klei, grijsbruin, matig gerijpt, venig, plantresten, OV: 3 cm. 

naar onder veel hout en houtwortels 
3,50 einde boring 
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Bijlage 5 
Overzicht Boorgegevens Fase 2 

Boring nr.: 16 0.53 meter - NAP 

0.00 - 0.05 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.05 - 0.43 zand, bruin, matig fijn, lemig, licht humeus, wortels, enkele puinbrokjes 
0.43 - 0.51 klei, bruingrijs, gerijpt, uiterst zandig, enkel puinbrokje, organische resten 
0.51 - 0.67 zand, lichtbruin grijs, fijn, sterk kleiig, licht roestig, kalkresten, OV: 1 cm. 
0.67 - 1.12 zand, grijs, matig fijn, kleiig tot sterk kleiig, roestig, kalkresten, OV: 1 cm. 
1.12- 1.88 zand, donkergrijs, matig fijn, laminatie met kleibandjes, OV: 0 cm. 
1.88 - 1.96 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, brokjes verslagen veen, OV: 0 cm. 
1.96 - 2.17 veen, donkerbruin, sterk amorf, veraard, OV: 1 cm. 
2.17- 2.27 veen, donkerbruin, matig amorf, OV: diffuus 
2.27 - 2.56 veen, bruin, zwak amorf, kleiig, plantenresten, detritus, rietveen, OV: diffuus 
2.56 - 2.60 klei, donkergrijs zwart, ongerijpt, organisch, plantenresten, detritus, OV: diffuus 
2.60 - 3.16 klei, grijs tot donkergrijs, matig gerijpt, plantresten, enige kalkvlekken 

vanaf 3.10 fijne houttakjes, OV: 0 cm. 
3.16 - 3.68 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, wortels van planten, fijne houttakjes 

naar onder houtresten, OV: 1 cm. 
3.68 - 4.00 veen, donkerbruin, matig amorf, kleiig, houtresten, broekveen, OV: diffuus 
4.00 einde boring 

Boring nr.: 17 0.54 meter - NAP 

0.00 - 0.47 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.46 - 0.65 klei, bruin, gerijpt, detritus, heterogeen 
0.65 - 0.90 zand en klei, lichtbruin grijs, gerijpt, heterogeen 
0.90 - 1.00 klei, grijs, matig gerijpt, uiterst zandig, licht roestig, kalkresten, OV: diffuus 
1.00 - 1.38 zand, grijs, matig fijn, sterk kleiig, roestig, OV: diffuus 
1.38 - 2.27 zand, donkergrijs, matig fijn, laminatie met kleibandjes, OV: 0 cm. 

vanaf 2.00 bandjes veengruis 
2.27 - 2.30 klei, lichtbruin grijs, gerijpt, OV: 0 cm. 
2.30 - 2.37 veen, donkerbruin, sterk amorf, houtresten, OV: 0 cm. 
2.37 - 2.43 veen, donkerbruin, matig amorf, OV: diffuus 
2.43 - 2.58 veen, bruin, zwak amorf, kleiig, plantenresten, detritus, rietveen, OV: diffuus 
2.58 - 2.70 veen, donkergrijs bruin, zwak amorf, sterk kleiig, plantenresten, detritus, rietveen 

OV: diffuus 
2.70 - 2.91 klei, donkergrijs zwart, ongerijpt, organisch, plantenresten, detritus, OV: 2 cm 
2.91 - 3.10 klei, grijs, ongerijpt, plantresten, OV: 3 cm. 
3.10 - 3.40 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, wortels van planten, veel houttakken, OV: diffuus 
3.40 - 4.00 klei, donkergrijs, ongerijpt, plantenresten, veel liggend fijn hout, OV: diffuus 
4.00 einde boring 
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Boring nr.: 18 0.52 meter - NAP 

0.00-0.70 
0.70-0.80 
0.80-0.95 
0.95-1.53 
1.53-2.33 

2.33- 2.34 
2.34- 2.53 
2.53-2.74 
2.74-3.01 
3.01 -3.11 

3.11-3.25 
3.25-4.50 

4.50 

klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
klei, bruin, matig gerijpt, uiterst zandig, heterogeen 
zand, donkergrijsbruin, fijn, haarworteltjes, dertritus, heterogeen 
klei, blauwgrijs, ongerijpt, lichtzandig, organisch, slootvulling 
zand, donkergrijs, matig fijn, laminatie met kleibandjes, OV: 0 cm. 
naar onder matig grof en bandjes veengruis 
klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, OV: 0 cm. 
veen, donkerbruin, sterk amorf, vergaan , OV: 1 cm. 
veen, donkerbruin, matig amorf, OV: diffuus 
veen, donkerbruin, zwak amorf, licht kleiig, plantenresten, rietveen, OV: diffuus 
veen, donkergrijs bruin, zwak amorf, kleiig, plantenresten, detritus, rietveen 
OV: diffuus 
klei, donkergrijs zwart, ongerijpt, organisch, plantenresten, detritus, OV: 1 cm 
klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, licht venig, plantenresten, veel houtresten 
bruine venige zones, OV: 0 cm. 
einde boring 

Boring nr.: 19 0.71 meter - NAP 

0.00 -0.15 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.15 - 0.45 klei, bruin, gerijpt, zandig, graswortels, heterogeen 
0.45 - 0.81 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, zandig, licht roestig, haarworteltjes 

naar onder uiterst zandig 
0,81-1,20 zand, grijs, matig fijn, sterk kleiig, roestig, op 0.95 oerbank, OV: diffuus 
1.20-2.14 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes in top , OV: 0 cm. 

onderin matig grof 
2.14 - 2.20 klei, lichtbruin grijs, gerijpt, brokjes verslagen veen, OV: 0 cm. 
2.20 - 2.45 veen, donkerbruin, sterk amorf, enkele houtresten, OV: 0 cm. 
2.45 - 2.71 veen, bruin, matig amorf, plantenresten, rietveen, OV: diffuus 
2.71 - 2.83 veen, donkergrijs bruin, zwak amorf, kleiig, plantenresten, detritus, rietveen 

OV: diffuus 
2.83 - 2.95 klei, donkergrijs zwart, ongerijpt, organisch, plantenresten, detritus, OV: diffuus 
2.95 - 3.80 klei, lichtbruin tot lichtbruin grijs, matig gerijpt, venige zone's, wortels van planten 

veel houttakken, OV: diffuus 
3.80 einde boring 
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Boring nr.: 20 0.69 meter - NAP 

0.00 - 0.20 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.20 - 0.50 klei, grijsbruin, gerijpt, sterk zandig, licht roestig, haarworteltjes 
0.50 -1.18 klei, lichtbruin grijs, gerijpt, sterk zandig, licht roestig 

vanaf 0.60 matig gerijpt, roestig 
1.18-1.32 zand, grijs, fijn, licht kleiig, roestig, oerbank, OV: diffuus 
1.32-2.15 zand, donkergrijs, fijn, enkele kleibandjes in top , OV: 0 cm, 

onderin enkele kleibandjes 
2.15-2,37 veen, donkerbruin, sterk amorf, OV: 0 cm, 
2,37 - 2.63 veen, donkerbruin, matig amorf, OV: diffuus 
2.63 - 2.73 veen, bruin, zwak amorf, plantenresten, rietveen, OV: diffuus 
2.73 - 2.84 veen, donkergrijs bruin, zwak amorf, licht kleiig, plantenresten, detritus, rietveen 

OV: diffuus 
2,84-2.91 klei, donkergrijs bruin, ongerijpt, organisch, plantenresten, weinig detritus, OV: 

diffuus 
2.91 - 3.70 klei, bruingrijs tot donkergrijs, matig gerijpt, venige zone's, houtresten, OV: 0 cm. 
3.70 einde boring 

Boring nr.: 21 0.78 meter - NAP 

0.00 - 0.45 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.45 - 0.55 klei, lichtbruin, gerijpt, licht zandig, licht roestig, haarworteltjes 
0.55 - 0.70 klei, lichtbruin grijs, gerijpt, sterk zandig, licht roestig 
0.70 - 1.28 zand, grijs, fijn, kleiig, roestig, op 0.95 oerbank, OV: diffuus 
1.28 - 2.35 zand, donkergrijs, fijn, kleibandjes in top , OV: 0 cm. 

onderin naar matig grof 
2.35 - 2.47 klei, lichtbruin, matig gerijpt, plantenresten, verslagen veen, OV: 0 cm. 
2.47 - 3.10 veen, donkerbruin, matig amorf, vergaan, OV: 0 cm. 
3.10-3.14 veen, donkergrijs bruin, zwak amorf, sterk kleiig, plantenresten, detritus, rietveen 

OV: diffuus 
3.14 - 3.26 klei, donkergrijs, ongerijpt, organisch, veel plantenresten, weinig detritus, OV: diffuus 
3.26 - 3.65 klei, lichtbruin grijs tot donkergrijs, matig gerijpt, licht venige zone's 

plantenresten, OV: 0 cm. 
3.65 - 4.00 klei, bruin, matig gerijpt, venig, houtresten, OV: 1 cm. 
4.00 einde boring 

Boring nr.: 22 0.76 meter - NAP 

0.00 - 0.50 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.50 - 0.60 klei, grijsbruin, gerijpt, zandig, licht roestig, haarworteltjes 
0.60 - 1.20 klei, lichtbruin grijs, gerijpt, zandig, roestig 
1.20 - 2.15 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes, OV: 0 cm. 

naar onder bandjes veengruis 
2.15-2.18 klei, lichtbruin, matig gerijpt, OV: 0 cm. 
2.18- 2.26 veen, donkerbruin, sterk amorf, OV: 0 cm. 
2.26 - 2.55 veen, donkerbruin, matig amorf, OV: diffuus 
2.55 - 2.80 veen, bruin, matig amorf, licht kleiig, OV: diffuus 
2.80 - 2.90 veen, bruin, zwak amorf, kleiig, plantenresten, rietveen, OV: diffuus 
2.90 - 3.02 klei, donkergrijs zwart, ongerijpt, organisch, plantenresten, detritus, OV: 2 cm. 
3.02 - 3.28 klei, lichtbruin grijs, ongerijpt, plantenwortels en - resten, OV: 0 cm. 
3.28 - 3.37 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veel houtresten, OV: I cm. 
3.37-3.50 hout 
3.50 einde boring 
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Boring nr.: 23 0.79 meter - NAP 

0.00 -0.17 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.17 - 0.22 zand, bruin, fijn, sterk kleiig, graswortels, dertitus, heterogeen 
0.22 - 0.50 klei, lichtbruin, gerijpt, sterk zandig, wortels, puinbrokjes, heterogeen 
0.50 - 0.75 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, sterk zandig, puinbrokjes, heterogeen 
0.75 - 0.86 zand, grijs, matig fijn, licht kleiig, roestig, houtresten, heterogeen 
0.86 -1.18 zand, donkergrijs, matig fijn, kalkresten, heterogeen 
1.18 - 1.98 zand, donkergrijs, fijn, kleibandjes in top, OV: 0 cm. 

naar onder matig fijn en bandjes veengruis 
1.98 - 2.03 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, verslagen veen, OV: 0 cm. 
2.03 - 2.44 veen, donkerbruin, sterk amorf, houtresten, vergaan, kleibrokjes in top, OV: 10 cm 
2.44 - 2.52 veen, donkerbruin, matig amorf, OV: diffuus 
2.55 - 2.64 veen, bruin, zwak amorf, licht kleiig, plantenresten, rietveen, OV: diffuus 
2.64 - 2.75 veen, donkergrijs bruin, zwak amorf, kleiig, plantenresten, rietveen, OV: diffuus 
2.75 - 2.85 klei, donkergrijs zwart, ongerijpt, organisch, plantenresten, detritus, OV: 1 cm, 
2,85 - 3.06 klei, lichtbruin grijs, ongerijpt, plantenwortels en - resten, OV: 0 cm. 
3.06 - 3.50 klei, lichtbruin, matig gerijpt, licht venig, veel houtresten, OV: 1 cm. 
3.50 einde boring 

Boring nr.: 24 0.78 meter - NAP 

0.00 - 0.20 klei en zand, donkergrijs, heterogeen, opgebracht 
0.20 - 0.37 klei, bruin, gerijpt, licht zandig 
0.37 - 0.62 klei, lichtbruin, matig gerijpt, sterk zandig, roestig 

naar onder lichtbruin grijs 
0,62 - 0,93 zand, grijs, matig fijn, sterk kleiig, roestig, organische resten, kalkresten, OV: diffuus 

onderin oerbankje 
0,93 - 2,05 zand, donkergrijs, matig fijn, kleibandjes, OV: 0 cm, 

onderin matig grof 
2.05 - 2.06 klei, lichtbruin grijs, matig gerijpt, OV: 0 cm. 
2.06 - 2.75 veen, donkerbruin, sterk amorf, houtresten, vergaan, kleibrokjes in top, OV: 5 cm. 
2.75 - 2.80 veen, donkerbruin, matig amorf, OV: diffuus 
2.80 - 2.91 veen, donkergrijs bruin, zwak amorf, kleiig, plantenresten, rietveen, OV: diffuus 
2.91 - 3.03 klei, donkergrijs zwart, ongerijpt, organisch, plantenresten, detritus, OV: 3 cm. 
3.30 - 3.80 klei, lichtbruin grijs topt bruin, matig gerijpt, venig, veel houtresten, OV: 0 cm. 
3.80 einde boring 
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SAMENVATTING 

 

In opdracht van Zoeteman bouw- en aannemingsbedrijf B.V. heeft Tritium Advies B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Rijsdijk 7 te Rhoon. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning voor de betreffende locatie. Doel 

van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de 

onderzoekslocatie.  

 

Op basis van het vooronderzoek is de te onderzoeken locatie als niet-verdacht beschouwd. Op grond hiervan 

is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740 (januari 2009).  

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk geen afwijkingen in de bodem waargenomen. 

 

Na vergelijking van de analyseresultaten met de geldende streef- en interventiewaarden blijkt dat de 

bovengrond niet verontreinigd is met de onderzochte stoffen. De ondergrond is licht verontreinigd met kobalt. 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium. De aangetroffen gehaltes zijn dermate laag, dat nader 

onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 

 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het gebruik van de locatie en vormen 

ons inziens derhalve geen belemmering voor de afgifte van de bouwvergunning. 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Zoeteman bouw- en aannemingsbedrijf B.V. heeft Tritium Advies B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Rijsdijk 7 te Rhoon. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning voor de betreffende locatie. 

 

Doel van het onderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de 

onderzoekslocatie. 

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 

onafhankelijk onderzoeksbureau. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn gegevens verzameld, die van belang zijn voor het 

bodemonderzoek. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN 5725 (januari 

2009).  

 

Op 16 januari 2011 zijn de archieven van de gemeente Albrandswaard geraadpleegd. Contactpersoon voor 

het archiefonderzoek was de heer R. Belder. Op 17 januari is de onderzoekslocatie geïnspecteerd door de 

heer T. Wijnands van Tritium Advies B.V. 

 

Met betrekking tot de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn gegevens verzameld tot een afstand 

van circa 25 meter buiten de grens van de onderzoekslocatie. 

 

2.1 Locatiegegevens 

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Rijsdijk 7 te Rhoon. De XY-coördinaten van de onderzoekslocatie 

zijn: X = 89.578 en Y = 430.175. De topografische ligging is weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is 

weergegeven in bijlage 2. 

 

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Rhoon, sectie A, nummers 3621 en heeft een totale 

oppervlakte van circa 7.000 m2. Het perceel is momenteel onbebouwd. 

 

De onderzoekslocatie is momenteel braakliggend. De onderzoekslocatie heeft in het verleden een 

agrarische bestemming gehad. In de toekomst zal de onderzoekslocatie in gebruik worden genomen als 

wonen met tuin.  

 

Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen potentieel verontreinigende 

activiteiten uitgevoerd en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan waardoor de bodem verontreinigd kan 

zijn geraakt. 

 

Gegevens over mogelijk aanwezige kabels, leidingen en puin zijn niet bekend. 

 

2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 

 

Op de locatie zelf en in de directe omgeving is voor zover bekend niet eerder een bodemonderzoek 

uitgevoerd.  
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie 

 

Voor de informatie in de voorliggende paragraaf is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland 

(DGV/TNO Delft), de Bodemkaart van Nederland (STIBOKA Wageningen) en de topografische kaart van 

Nederland (TDN Emmen). 

 

De maaiveldhoogte van de locatie is circa 4 m-NAP. De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 

bestaat uit een slecht doorlatende deklaag van circa 16 m dikte, die is samengesteld uit kleiig zand tot klei. 

Onder de deklaag bevindt zich het eerste watervoerende pakket met een dikte van circa 6 m. Het eerst 

watervoerende pakket is samengesteld uit fijn tot grof zandige afzettingen.  

 

De gemiddelde stijghoogte van het freatisch grondwater bedraagt circa 2,6 m-NAP. De regionale 

stromingsrichting van het freatisch grondwater is globaal noordnoordwestelijk. 

 

2.4 Regionale achtergrondwaarden 

 

Voor het gebied waarin de onderzoekslocatie is gelegen, zijn geen regionale achtergrondwaarden bekend. 

 

2.5 Conclusies vooronderzoek 

 

Op grond van het vooronderzoek wordt de locatie als 'niet-verdacht' beschouwd. Aangenomen wordt dat op 

de onderzoekslocatie geen sprake is van bodemverontreiniging. 
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 3.2a, 13 

maart 2007) conform VKB protocollen 2001 (versie 3.1, 13 maart 2007) en 2002 (versie 3.2, 13 maart 2007) 

van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 

(strategie ONV) van de NEN 5740 (januari 2009). De uit te voeren werkzaamheden zijn weergegeven in de 

onderstaande tabel. 

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek. 

boorwerk (diepte in m-mv) chemische analyses
1)

 

boringen peilbuizen grond grondwater 

12 x 0,5 1 2 x bovengrond NEN-g 1 x NEN-gw 

3 x 2,0  2 x ondergrond NEN-g  

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters  (9 metalen, PAK, PCB en minerale olie); 

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen, 

vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie). 

 

Van de geanalyseerde bodemlagen worden het organische stof en lutumgehalte bepaald. De grond- en 

grondwatermonsters worden conform AS3000 voorbewerkt.  
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4 UITVOERING 

4.1 Grondonderzoek 

 

Op 17 januari 2011 zijn de boringen geplaatst volgens de in hoofdstuk 3 weergegeven onderzoeksstrategie 

conform VKB protocol 2001 (versie 3.1, 13 maart 2007) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer. De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. 

 

Tijdens het plaatsen van de boringen deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor. Verder zijn 

tijdens de uitvoering van het veldwerk op of in de bodem geen asbestverdachte materialen waargenomen.  

 

De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage 3. Uit de boorprofielen blijkt dat de vaste bodem op de locatie 

tot 1,3 m-mv bestaat uit matig zandige klei, van 1,3 tot 2 m-mv uit zeer fijn zand en van 2,40 tot 2,55 (= 

einddiepte diepste boring) uit veen. 

 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld organoleptisch (zintuiglijk) beoordeeld. Hierbij zijn geen 

afwijkingen waargenomen in de bodem die duiden op een mogelijke verontreiniging.  

 

4.2 Grondwateronderzoek 

 

De peilbuis is op 25 januari 2011 bemonsterd conform VKB protocol 2002 (versie 3.2, 13 maart 2007) van 

de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De plaats van de peilbuis is weergegeven in 

bijlage 2. 

 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld zuurgraad (pH) en elektrische geleidbaarheid (Ec) van 

het grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven in bijlage 4. De aangetroffen waarden zijn 

normaal voor het gebied waar de onderzoekslocatie zich bevindt. Het grondwater bevond zich op een diepte 

van 0,77 m -mv. Bij de monstername van het grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen.  

 

4.3 Analyses 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de tabel op de volgende pagina geanalyseerd door AL-West 

te Deventer (geaccrediteerd). 
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Tabel 4.2: geanalyseerde monsters (grond en grondwater). 

monstercode boring/peilbuis monsterdiepte chemische motivatie 

  (m-mv) analyses
1)

  

grond 

MM1 01 t/m 08 0,00 - 0,50 NEN-g, L+H zintuiglijk schone bovengrond 

MM2 09 t/m 16 0,00 - 0,50 NEN-g, L+H zintuiglijk schone bovengrond 

MM3 03,09,14 1,30 - 2,00 NEN-g, L+H zintuiglijk schone ondergrond 

MM4 03,09,14 0,40 - 1,40 NEN-g, L+H zintuiglijk schone ondergrond 

grondwater 

PB01-1-1 01 1,5 - 2,5 NEN-gw onderzoek grondwater 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters; 

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters; 

L+H : lutum en organisch stof gehalte. 
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5 ANALYSERESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 'bodemsanering 

2009' (Nederlandse Staatscourant, nr. 67, 7 april 2009 en daarop volgende aanpassingen). 

 

Met deze toetsingswaarden worden richtwaarden gegeven ter beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem. Voor de grond wordt de achtergrondwaarde beschouwd als het niveau waarbij sprake is van 

een duurzame bodemkwaliteit. Deze achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en weergegeven in de 

Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop volgende 

aanpassingen). Voor het grondwater wordt de streefwaarde beschouwd als het niveau waarbij sprake is van 

een duurzame bodemkwaliteit. 

 

De interventiewaarde betreft het niveau waarbij voor zowel de grond als het grondwater sprake kan zijn van 

risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan noodzakelijk zijn. 

Conform de NEN5740:2009 wordt als toetsingswaarde voor het nader onderzoek de tussenwaarde 

gehanteerd. Deze ontstaat voor grond uit het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde en 

voor het grondwater uit het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde. 

 

De toetsingswaarden voor grond zijn gerelateerd aan het voor de onderzochte bodem geldende organische 

stof- en lutumgehalte. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de circulaire 'bodemsanering 2009' 

worden de toetsingswaarden voor de betreffende vaste bodem herberekend. Voor grondwater zijn de 

toetsingswaarden onafhankelijk gesteld van de grondsoort.  

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 5.1: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport  betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt beneden de 

achtergrondwaarde 

het aangetoonde gehalte ligt beneden de 

streefwaarde 

* = licht verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde 

** = matig verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde 

*** = sterk verontreinigd : het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde 

het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde 
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5.2 Grond 

 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 5.  

 

Bij onderhavig onderzoek zijn het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en weergegeven in 

bijlage 5. De toetsing van de analyseresultaten van de grondmonsters aan de herberekende 

toetsingswaarden is weergegeven in bijlage 7. Een samenvatting is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 5.2: samenvatting toetsingsresultaten grond. 

monstercode monsterdiepte motivatie toetsingsresultaten 

 (m-mv)   

MM1 0,00 - 0,50 zintuiglijk schone bovengrond -  

MM2 0,00 - 0,50 zintuiglijk schone bovengrond -  

MM3 1,30 - 2,00 zintuiglijk schone ondergrond * : kobalt 

MM4 0,40 - 1,40 zintuiglijk schone ondergrond -  

 

5.3 Grondwater 

 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weergegeven in bijlage 6. De toetsing van de 

analyseresultaten van de grondwatermonsters aan de toetsingswaarden is weergegeven in bijlage 8. Een 

samenvatting is weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 5.3: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

monstercode monsterdiepte motivatie toetsingsresultaten  

 (m-mv)   

PB01-1-1 1,5 - 2,5 onderzoek grondwater * : barium 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt het 

volgende geconcludeerd. 

 

De lichte verontreinigingen met kobalt in de ondergrond en barium in het grondwater zijn in tegenspraak met 

de hypothese dat de onderzoekslocatie niet-verdacht is. De aangetroffen gehaltes zijn echter dermate laag, 

dat nader onderzoek hiernaar niet noodzakelijk wordt geacht. 

 

Verder zijn de resultaten in overeenstemming met de vooraf gestelde hypothese dat de locatie niet-verdacht 

is. 

 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het voorgenomen gebruik van de 

locatie en vormen ons inziens derhalve geen belemmering voor de afgifte van de bouwvergunning. 

   

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, 

dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met 

betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit Bodemkwaliteit van 

toepassing, die over het algemeen een aanzienlijk grotere onderzoeksinspanning vereisen. 
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BIJLAGE 1: TOPOGRAFISCHE LIGGING 
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BIJLAGE 2: SITUATIETEKENING 
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BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE 4: PEILBUISSPECIFICATIES 



 

projectnummer: 1101/021/SJ-01, versie 0   

 

 

 

peilbuisnummer 01 

datum bemonstering 25-1-2011 

bemonsterd door TW 

diepte grondwaterspiegel (m-mv) 0,77 

filterstelling (m-mv) 1,50 - 2,50 

toestroming matig 

zuurgraad (pH) 7,05 

elektrische geleidbaarheid (Ec, µS/cm) 849 

kleur neutraal 

helderheid matig 

waargenomen afwijkingen geen 

drijflaag geen 
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BIJLAGE 5: ANALYSERESULTATEN GROND 

 



�����������	
��	��	��	��������

�������	��
�	���	��	��������

����	�
� �!"�	����"�	#�$	�
� �!"�	�����

�%&�'�(	'�)�*��%+�������	+++���%+������

��������	
�
�

,��-.��	.����	/�����+�

�'���'0	1�����	+'0	2	��	����������	���	.��	����	�	���3�����3��	���������'�/�����1����	
��	����4���	1'0��	���1'0	������	���/����	�'�3������	���������/��'3	��1�	������'�3	����	��	+���1��/.�'�
5����4��	����	/'�'��.43'6�'�-.	����/�����1���5	���	.��	7����'�	7���/�+��'��'��

8��'��	�	3�3�����	+����	����	��	/�����1����.����	���	���	/��.����	������	+'0	�	��1�	�9	���1���	������������	

�'�	��99���	/�3	������	'�	1'0�	3�.���	+�����	3���9����-�����	���������	�'0��3��	1'0�	���������	���	.��	��99����

8��'��	�	��3	���3��	.��)�	�)	�����������	'�)��/��'�	+�����	���1�����	+'0	�	�/	-����-�	�9	��	��/��	/��
:����������'-��

;'0	�������+��	2	/��	��	���3�1�����	'�)��/��'�	���	�'����	��	1'0��

��������	
�
���
������������������
��������������

 ���������!�"�

�#��$%&'�(()'�

<�����<�������/


"��
=�������'���

<<=�
>9���-.����

&��	��'�����'0��	3�����

�������� **�+�� 	,-�.���&�/���

��8�82&	��?8�@	7�?�	�			A�����

������0/��/�

��������	
�
� 
"��
=��	��8�82&	��?8�@	7�?�

�

�
���
 �����<�@A	�8A@�8A:	

�����������
�����
 �=������

�����
��
�
� >9���-.�3����

��8�82&	��?8�@	7�?�	

,2B7��,	
"

"��	��	C2�C�C

7��� � ��� 




�����������	
��	��	��	��������

�������	��
�	���	��	��������

����	�
� �!"�	����"�	#�$	�
� �!"�	�����

�%&�'�(	'�)�*��%+�������	+++���%+������

��������	
�
�

��1�.����.,�����!,,�0���-����1

 ������2�3�.��"������4���

5��"�����6��-�1���78

9������

(� 

9��������,���

:��'�3�+����	������'�'�3

?�����.�����'�3	-��)��/	�@
���

���3�	���)	 ��!

8A1��	 #�<>
!

>�3��'�-.�	���)

D���������	�/�	������	 �@
���!

#��-�'�	E	<	F/

7��'�/	 7�!

D��/'�/	 D�!

D�����	 D�!

:�9��	 D�!

:+'�	 �3!

B���	 ��!

&��4�����	 &�!

C'����	 C'!

G'��	 G�!

�������

�

�
�������������

�

�
���������

�

�
����	����
���

�

�
��������������

�

�����

�

�
������

�

���������

�

���
�� �!"#"$ �"�����

�

%����

�

%,.�(� �6�')98

%,.�(� �6�')98�65�"�,�����8

:���+�������))��-�'�	D��%D��

:���+�������))��-�'�	D��%D�<

:���+�������))��-�'�	D�<%D��

:���+�������))��-�'�	D��%D<�

:���+�������))��-�'�	D<�%D<�

H

H	��

H	��

H	��

H	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

*+���� *+���+ *+���� *+����

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

�� �� �� ��

�� �� �� ��

���� �+�* �+�+ ����

:��� :��� :��� :���

��� ��� *�� ���

��� ��� �� ��

** *� ��� �+

�* �� �+ *�

���� ���� :���� :����

+�� +�� ��� ��+

�� �� :��� ���

���� ���� :���� :����

�� *� :�� :��

:��� :��� :��� :���

�+ �� ��� �*

�* �� :�� *�

:����� :����� :����� :�����

:����� ���� :����� :�����

:����� ���* :����� :�����

:����� :����� :����� :�����

:����� :����� :����� :�����

����� ���� :����� :�����

:����� ����� :����� :�����

���� ��*� :����� :�����

:����� ���� :����� :�����

:����� :����� :����� :�����

��*� ��+� �
�
 �
�


���* ���� ���� ����

:*� :*� :*� :*�

:��� :��� :��� :���

:��� :��� :��� :���

:*�� :*�� :*�� :*��

:*�� :*�� :*�� :*��

	
 	
 	
 	


	
 	


�
 �
 �
 �


&����-

<=����

<=��"=

<=���

<=���

�=����<���

�=����<���

�=����<���

�=����<���

�����
����
 �����
��������&���	

&&�	��	 �%"�!	�<	 �%"�!	�
	 �%��!	�	 �%"�!	��	 �%"�!	��	 �%"�!	�"	 �%"�!	�=	 �%"�!

&&<	��	 �%��!	��	 �%"�!	�
	 �%"�!	�<	 �%"�!	��	 �%"�!	��	 �%"�!	�"	 �%"�!	��	 �%"�!

&&
	�
	 �
�%�=�!	�
	 �=�%<��!	��	 �
�%�=�!	��	 �=�%<��!	��	 ���%���!	��	 ���%<��!

&&�	�
	 ��%��!	�
	 ��%�
�!	��	 ��%��!	��	 ��%�
�!	��	 "�%���!	��	 ���%���!

�����
���'

99�����6����8��*�6��

��8����6����8����6����8��

99*����6����8����6��

��8����6����8��*�6����8��

99�����6�����+�8���

6�+��*��8����6�����+�8��

99�����6�����8����6���

���8����6�����8����6����

�������� **�+�� 	,-�.���&�/��� 7��� < ��� 




�����������	
��	��	��	��������

�������	��
�	���	��	��������

����	�
� �!"�	����"�	#�$	�
� �!"�	�����

�%&�'�(	'�)�*��%+�������	+++���%+������

��������	
�
�

9��������,���

(,�4"�,,�0�7��4���

:���+�������))��-�'�	D<�%D<=

 ,,�;������,77��"����3*+�3�*

:���+�������))��-�'�	D
<%D
�

:���+�������))��-�'�	D
�%D��

%,.�(3	�6��	����".����8

%,.�(3	�6��	����".����8

65�"�,�����8

(��)#*

(��)+#

(��)!,!

(��)!!*

(��)!$*

(��)!+$

(��)!*,

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

/3I�3	��

*+���� *+���+ *+���� *+����

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

%% %% %% %%

:*�� :*�� :*�� :*��

:*�� :*�� :*�� :*��

:*�� :*�� :*�� :*��

:*�� :*�� :*�� :*��

�
�
 �
�
 �
�
 �
�


������ ������ ������ ������

:������ :������ :������ :������

:������ :������ :������ :������

:������ :������ :������ :������

:������ :������ :������ :������

:������ :������ :������ :������

:������ :������ :������ :������

:������ :������ :������ :������

�
 �
 �
 �


&����-

-�).
����
�)/
�
�
�)�
)��������	
	�
��)��&�)��
�)�

)��/
	�
�
�'

0�)��&)�
�
)���)��&�)�
������
�)12��������	
	�
��1)�
��
��	�����	�)�
�),"34)����
�)

�)���)��)/
�
�
��)���)��������)55�)�
����	�
)��������	
	�
��"

���)��
��)����)�
�)�
�������)121)	
�
�
�)�
)6���
�'

���	��3��'�-.�	���)	3�.����	+����	3�-���'3����	����	.��	����/	3�.�����	���	3���	����/	��9����	'�	+����
3�-���'3����	���	+���	.��	����/	3�.����	"��H

7
)���
���
���
������
�)�
//
�)���

�)/
��
����	)��)�
�)���	
�
�
��
)�����
����
�����'7
)���
���
����&�)�����)�
)�
����
)����
�)���
�����


���)�
)��������)
�)��������	
'�����
��)�
�)��/
�
��
)�
������")����
�)��
����)/
�
���)	
�������

��)6���
�)��)������/����
��'

��������	
�
���
������������������
��������������

 ���������!�"�

�
������������������

�,�1�<�����.��,-��

",�7,�.��%�����=�

",�7,�.��%�����=���8

",�7,�.��%�����=�

",�7,�.��%���������#&#�����=�

",�7,�.��%������#&#������#&#�&#������=�

:���+�������))��-�'�	D��%D�� @�/	��:	 ?�>&! @�/	�D7	 	7����-./'���! @�/	�D7	 	7����-./'���!	 #�-���	��!

@�/	��:	 ?�>&!	 #�-���	��!

D���������	�/�	������	 �@
���! :���+�������))��-�'�	D��%D�< Lppmx buf st upggsbdujf !D23.D27

Lppmx buf st upggsbdujf !D27.D31 Lppmx buf st upggsbdujf !D31.D35 Lppmx buf st upggsbdujf !D35.D39 Lppmx buf st upggsbdujf !D39.D43

Lppmx buf st upggsbdujf !D43.D47 Lppmx buf st upggsbdujf !D47.D51

Wppscf i boef mjoh!dpogpsn !BT4111 Esphf !t upg!)Et * Cbsjvn !)Cb* Mppe!)Qc* Dben jvn !)De* Dpcbmu!)Dp* JK{ f s!)Gf 3P4*

Lpqf s!)Dv* Npmzcef f o!)Np* Ojl l f m!)Oj* Lx jl !)I h* [ jol !)[ o* Gsbdujf !=!3!∑n

Pshbojt di f !t upg

Lpojoht x buf s!pout mvjujoh

Hspoe

Cmbe 4 wbo 4

NN2!12!)1.61*!13!)1.
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Qbhf 3/
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I boef mt l bef !4: -!8528!EF!Ef wf ouf s
Qpt ucvt !7: 4-!8511!BS!Ef wf ouf s
Uf m/!, 42)1*681!7: : 876-!Gby!, 42)1*681!7: : 872
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Ef !bobmzt f t !{ jko-!uf o{ jk!boef st !wf sn f me-!vjuhf wpf se!pwf sf f ol pn t ujh!po{ f !f sl f oojoh!wpps!ef !x f sl { bbn i f je
#Bobmzt f !wpps!n jmjf vi zhjÓojt di !cpef n poef s{pf l #!wbo!i f u!Cf t mvju!Cpef n l x bmjuf ju/

Joejf o!v!hf hf wf ot !x f ot u!pwf s!ef !n f f upo{ f l f si f ef o!wbo!f f o!n f ui pef -!l voof o!x jk!v!ef { f !pq!wf s{pf l !wf st usf l l f o/!

Eju!sbqqpsu!n bh!bmmf f o!jo!{ jko!hf i f f m!x psef o!hf sf qspevdf f se/!Fwf ouvf mf !cjkmbhf o!{ jko!poef sef f m!wbo!i f u!sbqqpsu/

Joejf o!v!oph!wsbhf o!i f f gu!pg!bbowvmmf oef !jogpsn bujf !x f ot u-!wf s{ pf l f o!x jk!v!pn !dpoubdu!pq!uf !of n f o!n f u
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USJUJVN!BEWJFT!C/W/!-!!!Kbot f o
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BIJLAGE 7: TOETSINGSTABELLEN GROND 

 



Projectnaam RIJSDIJK 7 

Projectcode 1101021SJ 

 

 

Tabel 1: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer MM1 MM2 MM3 

Boring 01,02,03,04,05,06,07,08 09,10,11,12,13,14,15,16 03,09,14 

Bodemtype klei klei zand 

Zintuiglijk WO1 WO1 - 

Van (m-mv) 0,00 0,00 1,30 

Tot (m-mv) 0,50 0,50 2,00 

Humus (% op ds) 6,5 7,4 2,7 

Lutum (% op ds) 22 23 3,6 

    

Metalen    

barium  62 -----  63 -----  18 ----- 

cadmium  0,47 <AW  0,47 <AW  < 0,17 <AW 

kobalt  8,1 <AW  8,4 <AW  6,0 * 

koper  16 <AW  16 <AW  < 5,0 <AW 

kwik  0,10 <AW  0,09 <AW  < 0,05 <AW 

lood  34 <AW  29 <AW  < 13 <AW 

molybdeen  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 

nikkel  18 <AW  19 <AW  9,0 <AW 

zink  72 <AW  66 <AW  < 17 <AW 

    

PAK    

naftaleen  < 0,050 -----  < 0,050 -----  < 0,050 ----- 

PAK (0,7 factor)  0,52 <AW  0,95 <AW  < 0,35 <AW 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <AW  < 0,0049 <AW 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  < 20 <AW  < 20 <AW  < 20 <AW 

 



Tabel 2: toetsingsresultaten grond (gehalten in mg/kg d.s.) 

Monsternummer MM4 

Boring 03,09,14 

Bodemtype klei 

Zintuiglijk RO1 

Van (m-mv) 0,40 

Tot (m-mv) 1,40 

Humus (% op ds) 1,7 

Lutum (% op ds) 18 

  

Metalen  

barium  27 ----- 

cadmium  < 0,17 <AW 

kobalt  5,8 <AW 

koper  6,7 <AW 

kwik  < 0,05 <AW 

lood  < 13 <AW 

molybdeen  < 1,5 <AW 

nikkel  12 <AW 

zink  26 <AW 

  

PAK  

naftaleen  < 0,050 ----- 

PAK (0,7 factor)  < 0,35 <AW 

  

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

 

PCB (0,7 factor)  < 0,0049 <d 

  

Overige (organische) 

verbindingen 

 

minerale olie  < 20 <AW 

Toelichting bij de tabel: 

De gehalten zijn als volgt geclassificeerd: 

<d het gehalte is kleiner dan de detectiegrens 

<AW het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde  

* het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

 

 

Tabel 3: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  1,7  2,7  6,5 

lutum (% op ds)  18  3,6  22 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

    

Metalen    

barium  147 430 712  59 172 285  172 501 831 

cadmium  0,43 4,9 9,4  0,37 4,2 8,0  0,53 6,0 11 

kobalt  12 80 149  5,0 34 64  14 93 172 

koper  30 86 143  21 60 99  36 103 169 

kwik  0,13 16 32  0,11 13 26  0,14 17 34 

lood  41 239 436  33 192 351  46 268 489 

molybdeen  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 

nikkel  28 54 80  14 26 39  32 62 91 

zink  107 329 550  65 199 334  126 386 647 

    



humus (% op ds)  1,7  2,7  6,5 

lutum (% op ds)  18  3,6  22 

   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  

PAK    

PAK (0,7 factor)  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 

    

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

   

PCB (0,7 factor)  0,0040 0,10 0,20  0,0054 0,14 0,27  0,013 0,33 0,65 

    

Overige (organische) 

verbindingen 

   

minerale olie  38 519 1000  51 701 1350  124 1687 3250 

 

Tabel 4: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond (mg/kg d.s.) 

humus (% op ds)  7,4 

lutum (% op ds)  23 

   AW   T   I  

  

Metalen  

barium  178 519 861 

cadmium  0,55 6,2 12 

kobalt  14 96 178 

koper  37 106 175 

kwik  0,14 17 35 

lood  47 274 501 

molybdeen  1,5 96 190 

nikkel  33 64 94 

zink  130 400 669 

  

PAK  

PAK (0,7 factor)  1,5 21 40 

  

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

 

PCB (0,7 factor)  0,015 0,38 0,74 

  

Overige (organische) 

verbindingen 

 

minerale olie  141 1920 3700 

 

Toelichting bij de tabel: 

De toetsingsnormen worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In bovenstaande tabel worden de normen 

gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 

 

AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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BIJLAGE 8: TOETSINGSTABELLEN GRONDWATER 
 



Projectnaam RIJSDIJK 7 

Projectcode 1101021SJ 

 

  

Tabel 1: toetsingsresultaten grondwater (µg/l) 

Monsternummer  01-1-1 

Peilbuis  01 

Filter van (m-mv)  1,5 

Filter tot (m-mv)  2,5 

  

Metalen  

barium  56 * 

cadmium  < 0,80 <d 

kobalt  < 5,0 <d 

koper  < 5,0 <d 

kwik  < 0,05 <d 

lood  < 10,0 <d 

molybdeen  < 3,0 <d 

nikkel  < 10,0 <d 

zink  22 <S 

  

Aromatische verbindingen  

benzeen  < 0,20 <d 

ethylbenzeen  < 0,30 <d 

tolueen  < 0,30 <d 

naftaleen  < 0,050 <d 

styreen  < 0,30 <d 

xylenen (0,7 factor)  < 0,21 <d 

  

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

 

1,1,1-trichloorethaan  < 0,10 <d 

1,1,2-trichloorethaan  < 0,10 <d 

1,1-dichloorethaan  < 0,60 <d 

1,1-dichlooretheen  < 0,10 <d 

1,2-dichloorethaan  < 0,60 <d 

dichloormethaan  < 0,20 <d 

tribroommethaan 

(bromoform) 

 < 0,60 <d 

trichloormethaan (chloroform)  < 0,60 <d 

tetrachloormethaan (tetra)  < 0,10 <d 

tetrachlooretheen (per)  < 0,10 <d 

trichlooretheen (tri)  < 0,60 <d 

cis-1,2-dichlooretheen  < 0,10 <d 

trans-1,2-dichlooretheen  < 0,10 <d 

cis + trans-1,2-dichlooretheen 

(0,7 

 < 0,14 <d 

vinylchloride  < 0,10 <d 

1,1-dichloorpropaan  < 0,30 <d 

1,2-dichloorpropaan  < 0,30 <d 

1,3-dichloorpropaan  < 0,30 <d 

dichloorpropaan (0,7 factor)  < 0,63 <d 

  

Overige (organische) 

verbindingen 

 

minerale olie  < 100 <d 

 



Toelichting bij de tabel: 

De gehalten zijn als volgt geclassificeerd: 

<d het gehalte is kleiner dan de detectiegrens 

<s het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

* het gehalte is groter dan de streefwaarde 

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde 



 

Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S   T   I  

  

Metalen  

barium  50 338 625 

cadmium  0,40 3,2 6,0 

kobalt  20 60 100 

koper  15 45 75 

kwik  0,050 0,17 0,30 

lood  15 45 75 

molybdeen  5,0 153 300 

nikkel  15 45 75 

zink  65 433 800 

  

Aromatische 

verbindingen 

 

benzeen  0,20 15 30 

ethylbenzeen  4,0 77 150 

tolueen  7,0 504 1000 

naftaleen  0,010 35 70 

styreen  6,0 153 300 

xylenen (0,7 factor)  0,20 35 70 

  

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

 

1,1,1-trichloorethaan  0,010 150 300 

1,1,2-trichloorethaan  0,010 65 130 

1,1-dichloorethaan  7,0 454 900 

1,1-dichlooretheen  0,010 5,0 10,0 

1,2-dichloorethaan  7,0 204 400 

dichloormethaan  0,010 500 1000 

tribroommethaan 

(bromoform) 

   630 

trichloormethaan 

(chloroform) 

 6,0 203 400 

tetrachloormethaan (tetra)  0,010 5,0 10,0 

tetrachlooretheen (per)  0,010 20 40 

trichlooretheen (tri)  24 262 500 

cis + trans-1,2-

dichlooretheen (0,7 

 0,010 10,0 20 

vinylchloride  0,010 2,5 5,0 

dichloorpropaan (0,7 factor)  0,80 40 80 

  

Overige (organische) 

verbindingen 

 

minerale olie  50 325 600 

 

  

Toelichting bij de tabel: 

 

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 

I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
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1. INLEIDING

Aanleiding 
Aan de Rijsdijk in Rhoon ligt een pensionstal. Aan de ene kant van 

de pensionstal ligt de (nieuwe) woningbouwlocatie Essendael en 

aan de andere kant bedrijventerrein Overhoeken 3. De pensionstal 

ligt nu tussen de woningen en het bedrijventerrein in. Hierdoor 

heeft de pensionstal gebrek aan milieuruimte en is bedrijfsvoering 

niet goed mogelijk. Daarom wil de pensionstal nu verplaatsen naar 

een andere locatie, waardoor de huidige locatie vrij komt.

Doel van dit kader
De vraag is welke ontwikkelingen op de plaats van de pensionstal 

mogelijk en gewenst zijn. Hiervoor stelt de gemeente dit ‘ruimtelijk 

kader en beeldkwaliteit’ op. De ruimtelijke uitgangspunten en 

de beeldkwaliteit voor een toekomstige ontwikkeling staan in dit 

kader. Het helpt de gemeente om duidelijk aan te geven wat 

wel en niet mag. Aan de andere kant dient het als inspiratie voor 

toekomstige ontwikkelingen. 

Ambitie en wensen
De wens van de gemeente is om de nieuwe ontwikkelingen op 

deze locatie in te passen in de omgeving. De unieke locatie vraagt 

om mooie, landelijke en karakteristieke bebouwing. Rhoon krijgt 

een mooie entree vanuit en richting het dorp. De toekomstige 

bebouwing op de hoek van de Rijsdijk en de Rivierweg moet 

passen bij de schaal en de sfeer van het dorpse karakter. 

Wettelijke status
Dit kader krijgt een wettelijke status door het vast te leggen in 

het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad met dit ‘ruimtelijk 

kader en beeldkwaliteit’ instemt, kan het opgenomen worden in 

het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan is vastgesteld, is 

dit ruimtelijk kader bindend. Elke toekomstige ontwikkeling moet 

dan voldoen aan dit ruimtelijk kader.

Totstandkoming
Dit ruimtelijk kader is samen met de omwonenden van het 

gebied opgesteld en aangepast. In een aantal bijeenkomsten 

is overleg geweest tussen de gemeente, (een afvaardiging van) 

omwonenden en de mogelijke ontwikkelaar.

<  Plangebied
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2. LIGGING PLANGEBIED

Ruimtelijke analyse omgeving
Dit ruimtelijk kader en beeldkwaliteit is geschreven voor het 

plangebied Rijsdijk 95 en omgeving. De grenzen van het 

plangebied zijn als volgt: ten noordoosten van het plangebied 

ligt bedrijventerrein Overhoeken 3. Dit is een bijzonder, 

waterrijk en kleinschalig bedrijventerrein. Op de eilanden op 

het bedrijventerrein is plaats voor bedrijven in combinatie 

met bedrijfswoningen. Ook jongerensociëteit Sordino ligt ten 

noordwesten van het plangebied.

Ten zuiden van het plangebied ligt het nieuwbouwproject 

Essendael, waar ruimte is voor ruim 600 woningen. Ten westen is 

woonbebouwing uit de jaren ’70 aanwezig (Ghijseland). In het 

oosten en zuidoosten van het plangebied ligt agrarisch gebied 

met een open uitstraling, met daarachter recreatiegebied ´Het 

Buijtenland van Rhoon´.

Op korte afstand zijn de voorzieningen van Rhoon te vinden. Het 

gebied is goed en snel ontsloten richting bijvoorbeeld Rotterdam, 

Spijkenisse / Rozenburg en de Hoeksche Waard. 

Door al deze kwaliteiten maakt de gemeente op deze locatie 

ruimte voor een bijzondere ontwikkeling. De ontwikkeling zorgt 

voor een versterking van het landelijke, groene en waterrijke 

karakter. Het gebied ligt ongeveer 1,5 meter lager dan de Rijsdijk.

Zichtlijnen
Een zichtlijn is een vrij uitzicht over een landschap of een gebied. 

Zichtlijnen zijn karakteristiek voor een gebied omdat ze structuur 

geven aan het gebied. 

In de kaart zijn acht zichtlijnen met pijlen aangegeven. Het is 

belangrijk om de zichtlijnen bij nieuwe ontwikkelingen in stand te 

houden, zodat het karakter van het gebied hetzelfde blijft. Voor 

elke zichtlijn geldt dat de openheid en kleinschaligheid van het 

gebied karakteristiek is en behouden moet blijven. 

Verkeersstructuur
Het gebied is bereikbaar via de Nijverheidsweg. Andere 

belangrijke wegen in de directe omgeving zijn de Achterdijk 

(oosten), de Rijsdijk (noorden) en de Rivierweg (westen). Het 

gebied is vanaf de Nijverheidsweg via de Rivierweg, Groene 

Kruisweg en A15 goed bereikbaar. 
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Groen
Het perceel aan de Rijsdijk heeft een eigen, unieke groene en 

landelijke uitstraling. Vanaf het dorp is het gebied bijna niet 

zichtbaar door de hoog opgaande beplanting (de kleinere 

groene bolletjes op de kaart). In de huidige situatie staat langs 

de Rijsdijk niet veel opgaande beplanting, behalve op de hoek 

met de Omloopseweg (op de kaart de grotere groene bollen). 

Door langs de Rijsdijk meer hogere bomen te plaatsen en lagere 

bomen toe te voegen in het plangebied, krijgt het een bijzondere 

en eigen uitstraling. 

Water
Bijzonder in het gebied en in de omgeving is de hoeveelheid 

water, in de kaart met blauw aangegeven. Het water in het 

gebied speelt ook in de toekomst een belangrijke rol en sluit aan 

op het water in de omgeving. 

Stedenbouwkundige structuur en afstanden Rijsdijk
Ten oosten van het gebied is vooral agrarische bebouwing 

te vinden: ruime boerderijen met af en toe een schuur. In het 

aangrenzende gebied is nog een karakteristieke oude boerderij 

aanwezig.

Uit de stedenbouwkundige analyse van de bebouwing aan de 

Rijsdijk is te zien dat de afstand tussen de bebouwing en de dijk 

gemiddeld rond de 20 meter varieert. 
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3. RANDVOORWAARDEN VOOR STEDENBOUWKUNDIGE INVULLING

Ruimtelijke randvoorwaarden 
Het ruimtelijk kader geeft randvoorwaarden voor een 

(toekomstig) stedenbouwkundig plan en de uitwerking daarvan. 

De randvoorwaarden zijn ingedeeld naar algemeen & situering, 

programma (kwalitatief), bestemming & functie, ontsluiting, 

verkeer & parkeren en groen & water. Deze indeling komt voort 

uit het overleg met de bewoners. 

Visie
Groen en water zijn twee belangrijke aspecten om de ontwikkeling 

in te passen in de omgeving en de kleinschaligheid te behouden. 

Om de Rijsdijk weer het karakter van een dijk te geven, wordt de 

bomenrij langs de Rijsdijk in oorspronkelijke staat teruggebracht. 

De bomen dragen ook bij aan het unieke landelijke karakter 

van het gebied en zorgen voor een landschappelijke grens met 

Essendael. De bestaande bomen blijven behouden, op een 

aantal bomen na. Deze maken plaats voor de ontsluitingsweg. 

Per saldo neemt het aantal bomen toe. 

Voor de ontsluiting van het gebied in breder verband is 

besloten een nieuwe weg aan te leggen tussen de Rijsdijk en de 

Nijverheidsweg. Het deel van de Rijsdijk tussen de Rivierweg en de 

Omloopseweg is dan alleen bereikbaar voor langzaamverkeer. 

Hierdoor wordt de huidige onoverzichtelijke situatie op de hoek 

van de Rivierweg, de Rijsdijk en de Van Gogh Allee verbeterd. 

Voor het gebied aan de Rijsdijk is het uitgangspunt dat de 

bebouwing iets verder naar achteren ligt en dat het gebied 

tussen de bebouwing en de dijk wordt ingevuld met groen en / 

of water. 

Deelgebieden en stedenbouwkundige uitgangspunten
Door de aanleg van de nieuwe ontsluiting dwars door het 

plangebied, is het gebied opgesplitst in twee deelgebieden: de 

Boerderij & het Hof en de Buitenplaats. De Boerderij & het Hof 

sluiten aan op de bestaande bebouwing van Rhoon en vormen 

door het agrarische karakter de overgang tussen het dorp Rhoon 

en het (agrarische) buitengebied. Bij de stedenbouwkundige 

invulling en uitwerking van de boerderij & het hof is gebruik 

gemaakt van de agrarische omgeving. De buitenplaats maakt 

gebruik van de unieke ligging en het gebouw dat hier komt kijkt 

uit op het landelijk gebied van Rhoon. Bij de stedenbouwkundige 

invulling en uitwerking van de buitenplaats is gebruik gemaakt 

van het landelijke en statige karakter van de ligging: aan de 

rand van het dorp, aansluitend op het landelijk gebied. 

<  Doorzetten bestaande rooilijn en afstanden
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<  Mogelijke stedenbouwkundige invulling

Algemeen en situering
In de boerderij & het hof brengen we de vroegere knusse en 

landelijke uitstraling terug, georiënteerd op de boerderij. De 

boerderij wordt in oorspronkelijke vorm en maten teruggebouwd 

op de hoek van de Rijsdijk en de Rivierweg. De ligging van 

de boerderij is zoals hiernaast aangegeven: iets schuin ten 

opzichte van de Rijsdijk en de Rivierweg en met afstand vanaf 

de Rivierweg. De schuur wordt iets ingekort ten opzichte van de 

huidige boerderij, zoals de schuur ooit gebouwd is. 

Voor het hof geldt dat de verbinding met de boerderij van 

belang is en dat het hof met een ruime voortuin richting de Rijsdijk 

ontwikkeld wordt. Deze voortuin bestaat uit openbaar groen. 

Programma (kwalitatief)
Het programma voor het hof bestaat uit seniorenwoningen met 

een zekere zorgbehoefte. Voor de zorgverlening is ruimte in de 

boerderij. Daarnaast is in de boerderij voldoende ruimte voor een 

ontmoetingsplek voor de bewoners van de seniorenwoningen. In 

de eerste verdieping van de boerderij en in het voorhuis kunnen 

starterswoningen gerealiseerd worden. 

Algemeen en situering
Het unieke landelijke uitzicht over het open agrarisch gebied 

geeft de buitenplaats een belangrijke meerwaarde. Dit gebied 

sluit aan op het landelijke buitengebied van Rhoon. 

Programma (kwalitatief)
Door de parkeerplaatsen halfverdiept te realiseren met een ruime 

voortuin die doorloopt in het open landelijke gebied, ontstaat 

hier een locatie voor appartementen in het duurdere segment. 

DE BOERDERIJ & HET HOF DE BUITENPLAATS
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Bestemming & functie

De woningen in het hof zijn bestemd voor senioren. De 60 woningen 

zijn niet bestemd voor starters of voor zorg in de zin van geestelijke 

gezondheidszorg of verslavingszorg. In de boerderij worden 10 

starterswoningen gerealiseerd en een ontmoetingsruime voor 

de senioren die in het hof wonen. Dit is geen publieke ruimte en 

geen horeca-gelegenheid. De bestemming van het hof en de 

boerderij legt de gemeente in het bestemmingsplan vast. 

Bestemming & functie
De functie en de bestemming van de Buitenplaats is wonen met 

een ruime tuin en parkeren halfverdiept onder de grond. In de 

Buitenplaats is ruimte voor 10 appartementen in het duurdere 

segment. 

<  Bestemming & functie

DE BOERDERIJ & HET HOF DE BUITENPLAATS
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< Ontsluiting & verkeer

Ontsluiting, verkeer & parkeren
De boerderij is bereikbaar via de parkeerplaats aan de zijkant, 

waar ook jeugdhonk Sordino zit. De bestaande parkeerplaatsen  

blijven bestemd voor bezoekers van Sordino en de tennisbaan. 

Voor de startersappartementen wordt gerekend met een norm 

van 2 parkeerplaatsen per woning. Voor het hof worden de par-

keerplaatsen ontwikkeld parallel aan de Nijverheidsweg, bereik-

baar via een ingang bij Sordino. Voor deze woningen wordt een 

parkeernorm gehanteerd van 1 parkeerplaats per woning.

Via twee onderdoorgangen in de hofwoningen is het hof voor 

voetgangers bereikbaar. 

Ontsluiting, verkeer & parkeren
De Buitenplaats wordt ontsloten via de nieuwe weg tussen de 

Rijsdijk en de Nijverheidsweg. De parkeerplaatsen worden 

halfverdiept onder de appartementen gerealiseerd. Hierbij 

is rekening gehouden met een norm van 2 parkeerplaatsen 

per woning. Voor bezoekers is rekening gehoudern met drie 

parkeerplaatsen in de parkeergarage en aan de achterkant van 

de Butienplaats worden drie Kiss&Ride plaatsen gerealiseerd. 

Voetgangers kunnen de Buitenplaats bereiken via de Rijsdijk en 

de semi-openbare voortuin.

DE BOERDERIJ & HET HOF DE BUITENPLAATS
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<  Groen & water

Groen & water
Met name in het hof vormt groen een belangrijk onderdeel van 

de ontwikkeling. De binnentuin en het gebied tussen de tuin en 

de Rijsdijk krijgt een laag groen karakter. Het groen geeft de 

ontwikkeling een landelijk en dorps karakter en zorgt voor een 

duidelijk onderscheid tussen deze ontwikkeling en de omgeving. 

DE BOERDERIJ & HET HOF

Groen & water
Bij het type duurdere appartementen past een ruime voortuin. 

Deze voortuin zorgt vanaf de Rijsdijk voor een zekere afstand 

tot het gebouw, inpassing in het landschap en aansluiting op 

het landelijke buitengebied van Rhoon. De waterpartij rond de 

Buitenplaats benadrukt het exclusieve karakter en sluit aan bij het 

waterrijke karakter van Overhoeken.

DE BUITENPLAATS
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4. BEELDKWALITEIT

<  Massastudie plangebied

De beeldkwaliteit van het gebied sluit aan bij de hiervoor 

genoemde stedenbouwkundige uitgangspunten, garandeert 

dat de beoogde basiskwaliteiten en -vertrekpunten en waarborgt 

een zekere mate van flexibiliteit voor de toekomstige invulling. 

Deze flexibiliteit wordt bereikt door richtinggevende principes en 

eisen vast te leggen die een algemene geldigheid krijgen. 

De beeldkwaliteit is een vertaling en concretisering van het 

stedenbouwkundig plan en dient om het beoogde beeld en 

ruimtelijke kwaliteit vast te leggen, zonder op de stoel van de 

uiteindelijke architect te gaan zitten. De beeldkwaliteit creëert  

een ondergrond waarin de ruimtelijke kwaliteit van het geheel 

bewaakt wordt en waar de architectonische kwaliteit een 

aanvulling en versterking kan zijn van het stedelijk plan. Aspecten 

als vorm, plaatsing, kapvorm en materialisering vormen de 

spelregels die binnen elk deelgebied de eenheid en gewenste 

kwaliteit bewaken. Dit hoofdstuk beschrijft per deelgebied de 

bebouwing en openbare ruimte aan de hand van thema’s, 

die leidraad zijn voor de verdere uitwerking. De beeldkwaliteit 

wordt met behulp van beelden verduidelijkt. Het betreffen 

referentiebeelden en massastudies die bedoeld zijn als indicatie 

en als inspiratiebron kunnen dienen voor de verdere uitwerking. 

Het is niet de bedoeling dat deze letterlijk overgenomen worden.

In dit hoofdstuk wordt de beeldkwaliteit van het gebied in 

onderlinge samenhang besproken aan de hand van de 

volgende thema’s:

• situering;

• hoofdvormen;

• gevelaanzichten;

• materialisering en detaillering.

De beschrijving per deelgebied wordt afgesloten met een set 

beeldkwaliteitrichtlijnen. 

De beeldkwaliteit bepaalt in belangrijke mate de sfeer van het 

plan en is een verbeelding van de ruimtelijke vertaling van de 

locatie. Het beeld is geïnspireerd op gebiedseigen bebouwing, 

gebaseerd op de agrarische componenten als het informele 

boerenerf en de buitenplaatsen. De bebouwing vraagt om een 

eigentijdse interpretatie van landelijke architectuur en moet 

daarnaast in harmonie zijn met de omgeving van de Rijsdijk en 

woonwijk Essendael.    
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SITUERING | ROOILIJN
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<  Rooilijnen

De rooilijn bepaalt de situering van de gevel ten opzichte van 

bestaande of geplande infrastructuren of andere structurerende 

elementen. Hoe groter deze afstand, hoe meer ruimte voor 

groen. Grote groene voorruimten/tuinen leveren een belangrijke 

bijdrage aan de continuïteit van het groene karakter van de 

Rijsdijk. Om dit wensbeeld te realiseren, wordt daarom zoveel 

mogelijk gestreefd de afstand van de rooilijn van de bebouwing 

ten opzichte van de Rijsdijk te maximaliseren. In de deelgebieden 

wordt gebruik gemaakt van formele strakke rooilijnen en rooilijnen 

waarbij een incidentele verspringing wordt toegestaan.

De Boerderij en het Hof
De Boerderij op de hoek van de Rijsdijk en de Rivierweg wordt in 

een strakke voor- en zijgevelrooilijn gepositioneerd, waardoor de 

bebouwing een duidelijke begeleiding van de route vormt en er 

een verbijzondering van de hoek ontstaat. Voor de bebouwing 

van het Hof geldt een strakke rooilijn  van de kopgevels ten 

opzichte van de licht meanderende Rijsdijk. De U-vormige 

bebouwing evenwijdig aan en haaks op de Nijverheidsweg krijgt 

aan de binnenzijde een strakke rooilijn waarbij een marginale 

verspringing  van de rooilijnen wordt toegestaan. De incidentele 

SITUERING | ROOILIJN

verspringing van maximaal twee strekken maakt de gewenste 

de plasticiteit en geleding van de gevel mogelijk. De strakke 

rooilijn verplicht de seniorenwoningen in een eenduidige 

voorgevelrooilijn te worden gebouwd, waardoor een sterke 

formele hof ontstaat. 

De Buitenplaats
De Buitenplaats krijgt de meest formele positie aan de Rijsdijk. 

De bebouwing wordt volledig in een strakke gevelrooilijn 

gepositioneerd, waardoor de bebouwing een duidelijke 

begeleiding van de infrastructuur vormt en de samenhang 

behoudt met de Boerderij en het Hof. Daarmee ligt de uiterste 

positie van het bouwblok ten opzichten van de Rijsdijk en de 

nieuwe ontsluiting naar de Nijverheidsweg vast. 
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<  Oriëntatie

De mate van oriëntatie wordt hoofdzakelijk bepaald door 

het formele, dan wel informele karakter van de omliggende 

landschappelijke en infrastructurele elementen. Zo is de 

bebouwing in de twee deelgebieden sterk georiënteerd op de 

openbare ruimte van de Rijsdijk. De formele oriëntatie langs deze 

doorgaande infrastructuur is van groot belang, omdat het een 

sterke begeleiding  en voortzetting is van het lint aan de Rijsdijk.

De Boerderij en het Hof
De nieuwe positie van de Boerderij wordt op de Rivierweg en Rijsdijk 

georiënteerd, waarbij de bebouwing een sterke begeleiding 

van de infrastructuur vormt. De gevels aan de west- en oostzijde 

hebben een formeel karakter. Deze worden hier vooral als visuele 

voorzijde gezien; oriëntatie van het oorspronkelijk woonhuis op de 

Rivierweg en een nieuwe gevel in relatie met het Hof. De zuidelijke 

zijgevel is vooral een functionele voorzijde met de bestaande 

gevelopeningen en nieuwe incidentele gevelopeningen in het 

schuurgedeelte.

Het Hof heeft door zijn positie aan de Rijsdijk en zijn formele 

vorm,  belang bij een visuele voorzijde van de gevels aan het 

binnenterrein. De woningen zijn georiënteerd op de semi-openbare 

groene binnenruimte en indirect op de Rijsdijk.  De overige gevels 

daarentegen krijgen een meer informele sfeer en fungeren als 

functionele voorzijde van het gebouw. Aan deze zijden worden 

de woningen ontsloten. Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid 

is het wenselijk de omgeving mee te ontwerpen, geredeneerd 

vanuit de woningen. Extra aandacht gaat uit naar de hoeken van 

het Hof, omdat hierbij sprake is van een meerzijdige oriëntatie. In 

het ontwerp van de hoekwoningen dient daarom nadrukkelijk 

rekening te worden gehouden met het feit dat de gevels indirect 

grenzen aan het openbaar gebied en als voorgevel dienen te 

worden vormgegeven. Voorkomen moet worden dat blinde (kop)

gevels ontstaan en de begane grond een gesloten karakter krijgt 

door berg –en/of technische ruimten. 

De Buitenplaats
De Buitenplaats kent een formele visuele voorzijde, primair gericht 

op de Rijsdijk en het achterliggende poldergebied. De feitelijke 

achterzijde grenst indirect aan het openbaar gebied  van de 

Rijsdijk waardoor aandacht besteed moet worden aan de 

overgang privé-openbaar en de inrichting van de “voortuin”. De 

hoeken van deze visuele gevel krijgen een tweezijdige oriëntatie, 

een verbijzondering die in de hoekwoningen meegenomen 

moet worden. De noordwestelijke gevel voorziet in de entree en 

ontsluitingen van de woningen en krijgt een functionele voorzijde.

SITUERING | ORIËNTATIE
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<  Matenplan

De tussenruimte bij de bebouwing langs de Rijsdijk dient bij 

voorkeur open te zijn, zonder dat de begeleidende functie 

verloren zal gaan. 

De Boerderij en het Hof
De bebouwing in het deelgebied met de Boerderij en het Hof 

dient bij voorkeur aaneengesloten te zijn om de samenhang 

te versterken. De tussenruimte tussen het Hof en de Boerderij  

dient vanwege het wooncomfort zoveel mogelijk te worden 

geoptimaliseerd. 

De Buitenplaats
De maatgevende zijdelingse afstand bij de Buitenplaats heeft 

betrekking op de noordoostelijk begrenzing met de bestaande 

waterloop. De zijdelingse afstand tot aan de water lijn dient hier 

minimaal 3 meter te zijn.

SITUERING | ONDERLINGE ZIJDELINGSE AFSTAND
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HOOFDVORMEN | BOUWMASSA EN HOOGTE
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<  Bouwmassa en hoogte

De bouwmassa aan de Rijsdijk zoekt qua lengte, breedte en 

hoogte zoveel mogelijk aansluiting bij de omgeving en de 

dorpse schaal. De bouwmassa’s worden gekenmerkt door de 

objectmatigheid die refereert aan agrarische en landelijke 

bebouwings typologieën. Het  nieuwe profiel van de openbare 

ruimte aan de Rijsdijk is afgestemd op de maat en schaal van 

de bebouwing. Om een zekere mate van begeleiding aan de 

Rijsdijk te geven, afgestemd op het brede profiel van de Rijsdijk, 

zijn variaties in bouwhoogte tot stand gekomen.    

Omwille van het behouden van eenheid, is het noodzaak om 

de  (maximaal toelaatbare) bouwhoogtes, goot- en nokhoogtes 

stringent vast te leggen.

De Boerderij en het Hof
De Boerderij behoudt zijn karakteristieke vorm met de combinatie 

van het woonhuis met schuur en vormt het stedenbouwkundig 

accent op de hoek Rijsdijk - Rivierweg. De bouwmassa blijft voor 

het woonhuis onveranderd in een bouwlaag met kap, de lengte 

van de schuur in 1,5 bouwlaag met kap zal echter met 5 meter 

worden ingekort. De goot - en nokhoogte blijven onveranderd.                          

De bebouwing van het Hof is onderdeel van de begeleiding van 

de Rijsdijk en moet ondanks zijn bouwmassa een kleinschalige 

uitstraling krijgen. Daarom is de bouwmassa in twee hoogten 

te onderscheiden; de zijvleugels haaks op Rijsdijk in 1,5 

bouwlaag met kap en het blok parallel aan de Nijverheidsweg 

in 2,5 bouwlaag. Bepalend zijn de goot- en nokhoogte van de 

verschillende bouwmassa’s, waardoor zowel de daklijn, evenals 

de gootlijn, een continue factor in beeld  en schaal vormen. 

De Buitenplaats
De Buitenplaats vormt de laatste begeleiding van de Rijsdijk en 

tevens de overgang naar door water gescheiden verkavelingen. 

De bouwmassa is compact en gericht op de Rijsdijk en het 

achterliggende polderlandschap. Het bouwvolume is gesitueerd 

op een half verdiepte parkeergarage, waardoor de bouwmassa 

op een plint komt te staan. De bouwmassa bedraagt vanaf de 

plint 2,5 bouwlaag. 

HOOFDVORMEN | BOUWMASSA EN HOOGTE



26

HOOFDVORMEN | KAPVORM EN -RICHTING
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<  Kapvorm en -richting

Karakteristiek voor de bebouwing aan de Rijsdijk is de 

kappenstructuur in  diverse verschijningsvormen. Passend bij het 

dorps- en landelijke karakter zal het beeld van de verschillende 

kapvormen in de deelgebieden worden doorgezet. Bij een 

zadeldak wordt een nokrichting voorgeschreven in de richting van 

de hoofdstructuur, waarbij de goot- en nokhoogte een gegeven 

zijn. Op de zadeldaken kunnen incidenteel als verbijzondering 

dwarskappen worden toegepast, op hoeken of meerdere malen 

op het bouwvolume. Nok-en goothoogten kunnen verschillen per 

bouwvolume, maar kunnen ook wisselen binnen de bouwmassa, 

waardoor schaalverkleining of geleding ontstaat.

De Boerderij en het Hof
De dakvorm voor de Boerderij zal ongewijzigd blijven en het 

woonhuis en de schuur worden voorzien van een zadeldak, al of 

niet in elkaars verlengde.

De samenhang in het Hof wordt verkregen door de uniforme 

dakvorm als zadeldak in de langsrichting van de hoofdstructuur. 

Voor de  dakvorm van het bouwblok parallel aan de 

Nijverheidsweg worden dwars- of kruiskappen toegestaan. De 

dwarskappen  kunnen als accent worden toegepast, zowel 

op hoeken, als ook op tussenwoningen. Hiermee wordt het 

monotone in het gevelbeeld doorbroken en komt de verticale 

geleding van de gevels tot uiting.  Er wordt onderscheid gemaakt 

voor de beide dakvormen tussen strakke en variabele goot- en 

nokhoogten met die kanttekening dat voor de variabele geldt 

dat de aangegeven hoogten maximaal zijn.

De Buitenplaats
De dakvorm van de Buitenplaats is afwijkend van de overige 

bebouwing en refereert naar het beeld van de dakbeëindigingen 

voor buitenplaatsen. De kapvorm is een combinatie van een 

schilddak onder een hoek van 60 graden met een plat dak. Het 

schilddak volgt rondom de contour van de bouwmassa. 

HOOFDVORMEN | KAPVORM EN -RICHTING
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^ De Hooge Stee
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Gevelopbouw wordt bereikt door in de horizontale opbouw 

onderscheid te maken in een basis, een middendeel, een 

fries en een dakbeëindiging. De gevelopbouw kan in gelijke 

kleurstelling worden uitgevoerd, maar kan ook letterlijk in kleur of 

materialisatie van elkaar verschillen. Op deze wijze kan een visuele 

schaalverkleining van het bouwvolume worden bewerkstelligd. 

De geleding van de gevel wordt grotendeels bepaald door de 

samenstellende delen van de hoofdbouwmassa. Een gevel kan 

zowel horizontaal, als verticaal geleed zijn. De verticale geleding 

van het merendeel van de gevels in de deelgebieden zorgt voor 

een zekere individualiteit.

De Boerderij
De Boerderij is erbij gebaat dat de bestaande gevelopbouw 

voor het merendeel  in stand blijft. In verband met de gewijzigde 

functie(wonen)voor het schuurgedeelte kan op abstracte wijze 

een toevoeging van gevelopeningen plaats vinden zonder 

daarbij de oorspronkelijk gevelopbouw  te verstoren.

GEVELAANZICHTEN | GEVELOPBOUW EN GELEDING

<  Gevelaanzichten Boerderij
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Het Hof
De gevelopbouw van het Hof kent een klassieke opbouw met 

een basis, een midden, een fries en een dak beëindiging. Deze 

horizontale geleding biedt de mogelijkheid onderscheid in 

gevelopeningen, kleur en materialisatie te maken. Daarnaast 

versterken gevelelementen in de vorm van gevelopeningen en 

bijzondere dakkapellen de noodzakelijk verticale geleding van 

de gevels. Om de individualiteit in de woningen te benadrukken 

is variatie in gevelopeningen gewenst. Door een afwisselende 

plaatsing en vormgeving van ramen en deuren met een 

overwegend verticale richting, komt de gewenste diversiteit tot 

stand.
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De Buitenplaats
In het bijzonder is ook voor de Buitenplaats een formele 

opbouw van de gevel op zijn plaats. Het enigszins opgetilde 

bouwvolume krijgt een statig karakter. Door het toepassen van 

gevelelementen die uitlopen in grote dakkapellen, ontstaat een 

verticale geleding van de gevels. Hoekverbijzonderingen kunnen 

een extra dimensie geven als verticale elementen in de gevel. 

Om de individualiteit in de woningen te benadrukken, is een 

subtiele variatie in gevelopeningen gewenst.
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Onder plasticiteit wordt de plastiek van de gevel verstaan, 

gekenmerkt door verspringende rooilijnen, variatie in 

dakbeëindigingen, loggia’s, erkers en aan- en uitbouwen. 

Plasticiteit in de gevel wordt toegepast om twee redenen; 

enerzijds om de gevelopbouw te benadrukken en anderzijds om 

de gevelopbouw te doorsnijden (verbijzondering). 

GEVELAANZICHTEN | PLASTICITEIT

Massastudie >
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De Boerderij 
De Boerderij behoudt zijn basisvorm, de 

enige vorm van plasticiteit die kan worden 

toegepast is de positie van het woonhuis ten 

opzichten van de schuur: een zijde gelijk, 

centraal of ergens tussen in.

^ Gevelopeningen en zijgevels

< ^  Gevelopeningen kopgevels
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Het Hof
De gevelplasticiteit voor het Hof is vanwege 

het bouwvolume een noodzakelijk middel 

om de gevelopbouw te laten variëren. 

Incidenteel verspringende rooilijnen, 

variatie in goot- en nokhoogten en grote 

dakkapellen zijn de ingrediënten om de 

plasticiteit in de gevel te verkrijgen. 
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^ Geleding: lichte verspringingen in de goothoogte

^ Geleding: dakkapellen t.b.v. verticale geleding^ Verbijzonderingen 

^ Plasticiteit: lichte verspringingen in de voorgevelrooilijn
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De Buitenplaats
De Buitenplaats heeft vanuit zijn 

symmetrische en statige opbouw behoefte 

aan een speelse tegenhanger in de vorm van 

plasticiteit. Door het toepassen van loggia’s, 

erkers, dakbeëindigingen  en andersoortige 

gevelelementen wordt de plasticiteit van de 

gevels op een karakteristieke wijze versterkt.

^ Geleding: dakkapellen t.b.v. verticale geleding

^ Buitenruimten in de vorm van loggia’s of franse balkons

^ Gevelgeleding ^ Verbijzonderingen in gevelopeningen
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^ Het Hof ^ De Buitenplaats
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natuurlijke, lang levende en onderhoudsvriendelijke materialen 

zoals gebakken materialen voor baksteen en dakpannen, hout 

voor de kozijnen en als verbijzondering wit keimwerk. Kleur mag 

in de verschillende deelgebieden ook gebruikt worden als accent 

of om de gevelopbouw te kenmerken. Contrast in kleur tussen de 

gevel- en dakafwerking dient te worden toegepast. 

Voor beide deelgebieden zijn de kleuren van natuurlijke, 

authentieke materialen uitgangspunt gecombineerd met glas. Een 

klassieke maar eigentijdse toepassing van natuurlijke materialen in 

de gevels wordt gestimuleerd; metselwerk met houten kozijnen, 

betonnen metselwerk of gebroken betonnen stenen zijn niet 

toegestaan. Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de woningen 

is terughoudend, de uitstraling wordt vooral bepaald door de 

kleur en textuur van de toegepaste materialen. De ramen van 

de woningen worden integraal ontworpen, zijn hoog (verticaal 

geleed) en hebben in de regel een lage gemetselde borstwering. 

Ter plaatse van buitenruimten, frans balkon en loggia’s worden 

grotere gevelopeningen toegestaan, doorlopend tot op de vloer. 

Uitkragende balkons zijn niet toegestaan mits geïntegreerd in de 

gevels als architectonische verbijzondering. Als accenten kunnen 

ramen in vorm en maatvoering afwijken.

Het plan voorziet in de mogelijkheden om met duurzame 

architectonische uitgangspunten die  kenmerkend zijn voor 

historiserende architectuur, bijzondere woningbouw te 

maken. Daarbij moet gedacht worden aan een klassieke 

gevelopbouw, het maken van hoge verdiepingen, aan 

entree- en voordeurpartijen met een klassieke waardigheid en 

aandacht voor ambachtelijke detaillering. De eenvoud  in de 

ruimtelijke opbouw,  de repetitie van materiaal-en kleurkeuze, de 

detaillering van de elementen en de sterke, begrijpbare vormen 

zijn de kenmerkende karakteristieken voor het plan.

Door een variatie in kleur- en materiaalgebruik te hanteren, kunnen 

contrasten tot stand komen die het gebied ‘kleur’ geven. Dat kan 

enerzijds leiden tot contrasten tussen verschillende deelgebieden, 

maar kan anderzijds ook resulteren in een hoge mate aan 

verscheidenheid binnen een deelgebied. Bovendien zorgen de 

diverse contrasten in de deelgebieden voor samenhang tussen de 

gebieden. De bindende factor over de deelgebieden heen is de 

afwerking van de kapstructuur in een overeenkomstig materiaal 

en kleur: gebakken dakpan donker grijs. De bebouwing in beide 

deelgebieden wordt over het algemeen uitgevoerd in duurzame 

MATERIALISATIE EN KLEURSTELLING

<  Referentiebeelden materialisatie en kleurstelling
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5. BEELDKWALITEITSEISEN

<  Massastudie plangebied

De beeldkwaliteitseisen zijn een vertaling van de beeldkwaliteit 

naar concrete criteria, waaraan de welstandscommissie 

een bouwplan kan toetsen. In dit hoofdstuk worden 

beeldkwaliteitseisen per deelgebied beschreven.

Deze beeldkwaliteitseisen worden waar nodig ondersteund met 

beelden. Het betreffen referentiebeelden en massastudies die 

niet letterlijk overgenomen moeten wroden in het bouwplan. Ze 

zijn bedoeld als indicatief en dienen als inspiratiebron voor de 

verdere uitwerking. 

In dit hoofdstuk worden de beeldkwaliteitseisen voor het gebied 

concreet in tabelvorm benoemd aan de hand van de volgende 

thema’s:

• situering;

• hoofdvormen;

• gevelaanzichten;

• materialisering en kleurstelling.
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Beeldkwaliteitrichtlijnen de Boerderij en het Hof
Situering
Rooilijn • De rooilijnen van de bebouwing van de Boerderij en het Hof liggen in lijn met de aangrenzende rooilijnen 

van de bestaande bebouwing, passend in het beeld en karakter van de Rijsdijk. 
• De bebouwing van beide hoofdmassa’s worden ten noorden van de Rijsdijk strak in de rooilijn gesitueerd.
• De bebouwing van het Hof krijgt aan de binnenzijde een strakke rooilijn waarbij enkele verspringingen tot 

maximaal 2 strekken worden toegestaan ten behoeven van de plasticiteit van de gevels. 
• De bebouwing van de Boerderij staat gedraaid ten opzichte van de Rivierweg en staat evenwijdig aan de 

as van de Rijsdijk; minimaal 27 meter uit het hart van de Rivierweg en minimaal 15,5 meter uit het hart van 
de Rijsdijk. 

• De bebouwing van het Hof staat evenwijdig aan de as van de Nijverheidsweg, minimaal 13,5 meter uit de 
erfgrens en minimaal 25 meter uit het hart van de Rijsdijk.

Zijdelingse 
afstand

• Openheid tussen de bouwblokken is gewenst vanwege het groene karakter en de relatie met het aangren-
zende landschap.

• Minimale onderlinge afstand tussen de hoofdmassa van de Boerderij en het Hof bedraagt 10 meter.
Oriëntatie De Boerderij:

• De bebouwing is georiënteerd op de openbare ruimte.
• De voorgevel van het woonhuis en de achtergevel worden als visuele voorzijde behandeld, de zijgevels 

grenzend aan de openbare ruimte worden als functionele voorzijde behandeld.

Het Hof: 
• De bebouwing is primair georiënteerd op de centrale groene binnenruimte, de overige gevels zijn op de 

openbare ruimte gericht.
• De vier uitwendige hoeken krijgen een hoekverbijzondering en hiervoor geldt een meerzijdige oriëntatie; de 

zijgevel grenzend aan de openbare ruimte wordt als voorgevel behandeld. 
• Zij- en achtergevels aan de straat behandelen als functionele voorzijde, geen blinde kopgevels.

Overgang open-
baar-privé

• Overwegend groen karakter: bij voorkeur groenblijvende hagen, laag (max. 1 meter) aan de overgang 
met de openbare ruimte en hoog (max. 2 meter) aan de zij- en achterkanten voor de privacy.
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Hoofdvormen
Bouwmassa en 
-hoogte

De Boerderij:
• Bouwmassa is in principe conform huidige situatie; 1 bouwlaag met kap voor het woonhuis en 

1,5 bouwlaag voor de schuur. Een uitzondering vormt de lengte van de schuur, die is ingekort 
met 5 meter. 

• De nokhoogten zijn gelijk aan de bestaande nokhoogten van 7,5 en 10,5 meter.

Het Hof:
• Bouwmassa is verdeeld in 1,5 bouwlaag met kap voor de zijvleugels en 2,5 bouwlaag met kap 

voor de overige hoofdmassa. 
• De nokhoogte voor de zijvleugels is maximaal 8,5 meter en voor het hoofdgebouw 11,5 meter.
• Lagere nok- en goothoogten zijn toegestaan om accenten te maken en de schaal van de   

bouwmassa te verkleinen of op te delen.
Kapvorm • Overwegend worden kappen toegepast, kappenstructuur zorgt voor de samenhang tussen de 

deelgebieden en de continuïteit van de lintstructuur aan de Rijsdijk.

De Boerderij:
• De Boerderij behoudt zijn karakteristieke kapvorm.

Het Hof: 
• Toepassen van een zadeldak, dwars- of kruiskappen is toegestaan in de noordelijk bouwmassa.
• Minimale hellingshoek is 40 graden.
• nstallatie- en liftopbouw zijn toegestaan mits geclusterd en geïntegreerd in het ontwerp. Com-

pacte opbouw beperken in hoogte en zoveel mogelijk uit het zicht; niet aan de randen van 
het gebouw.

Kaprichting Het Hof:
• Kappen in de langsrichting van de hoofdstructuur.
• Accenten en beëindigingen van het noordelijke bouwblok worden benadrukt door dwars- of 

kruiskappen.
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Gevelaanzichten
Gevelopbouw De Boerderij: 

• De Boerderij krijgt door zijn woonfunctie in het schuurgedeelte een transparantere gevel-en dakin-
deling zonder de basisvorm te vervormen. 

Het Hof:
• Gebruik maken van de klassieke horizontale gevelopbouw door middel van een basis, een midden 

gedeelte en een fries als overgang naar de kap. 
• Benadrukken van de dorpse korrelgrootte door kleinschalige opbouw van de gevel, door bijvoor-

beeld de gootlijn laag te houden en waar mogelijk te variëren. 
• Variatie in goot- en nokhoogten is toegestaan binnen de maximale hoogten.
• Verbijzondering van hoeken door accenten. 

Gevelgeleding en 
-plasticiteit

Het Hof: 
• De plasticiteit in de gevel van het noordelijk bouwblok dient te worden benadrukt met behulp van 

variabele nok- en goothoogten.
• De zijvleugels hebben een vaste nok- en goothoogte.
• Verticaliteit toepassen in de gevels met behulp van gevelopeningen of door toevoegen van gevel 

elementen.
• Verticaliteit in de gevels doorzetten in de kap met behulp van kleine en grote dakkapellen of in de 

topgevels gevormd door kruiskappen. 
• Om de individualiteit in de woningen te benadrukken, is variatie in gevelopeningen gewenst.

Materialisatie en detaillering
Materiaalkeuze • Duurzame materialisatie: gebruik van eerlijke en natuurlijke materialen, eventueel hergebruik van 

materialen in openbare ruimte. 
• Gebakken materialen toepassen voor gevel en dak; kozijnen bij voorkeur in hout uitvoeren.

Kleurstelling • Gevels: binnen palet van natuurlijke en aardse kleuren variërend van rood naar bruin. 
• Daken: in onderlinge samenhang tussen de deelgebieden in antraciet grijs voor het Hof en de 

Boerderij.
• Contrast tussen gevel- en dakafwerking is gewenst. 

Het Hof: 
• Gevels: afwisselend kleurgebruik uitsluitend mogelijk in de noordelijke bouwmassa om de plasticiteit 

en gevelopdeling te benadrukken. De gevels van de zijvleugels hebben één kleur. 
• Kleur wit/keimwerk uitsluitend gebruiken als verbijzondering van de gevel.

Detaillering • Ambachtelijk details als verbijzondering van de gevels en daken.

<  Massastudie plangebied, variant voor het dak
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Beeldkwaliteitrichtlijnen De Buitenplaats
Situering
Rooilijn • De bebouwing wordt rondom strak in de rooilijn gesitueerd.

• Bebouwing staat haaks op de as van de oostelijke bestaande waterloop, minimaal 3 meter uit de erfgrens/
oeverlijn en minimaal 14 meter uit het hart van de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Rijsdijk en de Nijver-
heidsweg.

Zijdelingse 
afstand

• Openheid rondom het bouwblok is gewenst vanwege het groene karakter van de Rijsdijk en de relatie met 
het aangrenzende landschap.

• Minimale zijdelingse afstand aan de noordoost zijde van de hoofdmassa tot aan de erfgrens/oeverlijn be-
draagt 3 meter.

Oriëntatie • Bebouwing van de Buitenplaats is primair georiënteerd naar de Rijsdijk en de overige gevels zijn op de 
openbare ruimte gericht.

• De twee uitwendige hoeken van het bouwblok aan de Rijsdijk krijgen een hoekverbijzondering en hiervoor 
geldt een meerzijdige oriëntatie; de zijgevel grenzend aan openbare ruimte wordt als voorgevel behan-
deld, geen blinde zijgevels. 

• De achtergevel van het bouwblok wordt als visuele voorzijde behandeld, de achter- en zijgevel worden als 
functionele voorzijde behandeld. 

Overgang open-
baar-privé

• Volledige omzoming met water en natuurvriendelijke groene oevers. De voor- en achtertuinen krijgen een 
formeel groen karakter met groenblijvende hagen, laag (max. 1 meter) als overgang naar het landschap. 

Hoofdvormen
Bouwmassa en 
-hoogte

• De Buitenplaats bestaat uit een compact bouwblok van 30,6 x 20 meter.
• Het bouwblok is een halve verdieping (1,50 m) opgetild vanwege een ondergrondse parkeergarage.
• Bouwhoogte vanaf de plint bedraagt maximaal 2,5 bouwlaag met kap.
• Vanaf maaiveld bedraagt de vaste nokhoogte 11,5 meter en is de maximale goothoogte 8 meter. 
• Lagere goothoogte is toegestaan om accenten te maken en de schaal van de bouwmassa te verkleinen.

Kapvorm • Overwegend worden kappen toegepast, kappenstructuur zorgt voor de samenhang tussen de deelge-
bieden en de continuïteit van de lintstructuur aan de Rijsdijk.

• Voor de Buitenplaats wordt een combinatie van een plat dak met schildkap toegepast.
• De minimale hellingshoek van de schildkap is 60 graden.
• Installatie- en liftopbouw zijn toegestaan mits geclusterd en geïntegreerd in het ontwerp. Compacte op-

bouw beperken in hoogte, zoveel mogelijk uit het zicht en niet aan de randen van het gebouw.
Kaprichting • Kapstructuur volgt de rooilijn van het gebouw.

• Accenten en beëindigingen van de kap worden benadrukt door grote dakkapellen.
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Gevelaanzichten
Gevelopbouw • Gebruik maken van de klassieke horizontale gevelopbouw door middel van een opgetilde 

basis, een middengedeelte en een fries als overgang naar de kap. 
• Variatie in goothoogten is toegestaan binnen de maximale hoogte en uitsluitend voor verbij-

zonderingen dan wel schaalverkleining.
• Verbijzonderen van hoeken door accenten is mogelijk, indien de contour van de massa intact 

blijft, bij voorkeur geen buitenruimten of loggia’s op de hoeken toepassen. 
• De gevelopbouw is in hoofdopzet symmetrisch .
• Erkers en loggia’s zijn als bijzondere en herkenbare elementen toegestaan.

Gevelgeleding en 
-plasticiteit

• De plasticiteit in de visuele voorzijde wordt verkregen door een symmetrische opdeling van de 
gevel met een vooruitspringend middengedeelte. 

• Verticaliteit toepassen in de gevels met behulp van gevelopeningen of door toevoegen van 
gevel elementen.

• Verticaliteit in de gevels doorzetten in de kap met behulp van kleine en/of grote dakkapellen. 
• Binnen de symmetrie de individualiteit van de woningen benadrukken door subtiele variatie in 

de gevelopeningen.
Materialisatie en detaillering
Materiaalkeuze • Duurzame materialisatie: gebruik van eerlijke en natuurlijke materialen, eventueel hergebruik 

van materialen in openbare ruimte. 
• Gebakken materialen toepassen voor gevel en dak en bij voorkeur kozijnen in hout uitvoeren.

Kleurstelling • Gevels: binnen palet van natuurlijke en aardse kleuren variërend van rood naar bruin.
• Daken: in onderlinge samenhang tussen de deelgebieden in antraciet grijs.
• Contrast kleur tussen gevel- en dak afwerking is gewenst. 
• Afwisseling van kleurgebruik binnen het bouwblok als verbijzondering of geleding van de gevel. 
• Kleur wit/keimwerk uitsluitend gebruiken als verbijzondering van gevel.

Detaillering • Ambachtelijke details als verbijzondering van de gevels en daken.
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