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Globale ligging plangebied 

1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding 

Aanneembedrijf Ver-bau Construction bv realiseert op dit moment de (nieuwe) woning op 

het perceel Zandstraat 152 in Beneden-Leeuwen. Onderdeel van dit (kadastrale) perceel is 

de bestaande weide ten westen van de woning. De weide heeft een agrarische 

bestemming, als restant van het voormalige gebruik voordat de omliggende woningen zijn 

gerealiseerd. De weide is echter als zodanig niet meer in gebruik en zal dat door de 

beperkte omvang en de ligging in een woongebied ook niet meer krijgen. Een gebruik als 

tuin, behorende bij de woning op hetzelfde perceel, is een logischer en bij de omgeving 

passende functie. Na realisatie van de nieuwe woning is het dan ook de intentie om de 

weide her in te richten als de bij deze woning horende tuin. 

 

Deze (her)inrichting past echter niet in het geldende bestemmingsplan. Voor de gevallen, 

waarbij buitenplans afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, 

sub a, onder 1°of 2° Wabo niet mogelijk is, biedt de Wabo de mogelijkheid om van het 

bestemmingsplan af te wijken bij omgevingsvergunning indien de activiteit niet in strijd is 

met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat. Middels een uitgebreide (afwijkings)procedure op basis 

van artikel 2.12, eerste lid, aanhef, sub a, onder 3 van de Wabo kan de gemeente 

medewerking verlenen aan het realiseren van de tuin op deze locatie. De procedure voor 

dit plan valt daarbij onder de generieke verklaring van geen bedenking die de raad heeft 

afgegeven. 

In het kader van deze Wabo-procedure wordt in deze ruimtelijke onderbouwing 

gemotiveerd waarom afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is. Op de voorbereiding 

van een afwijkingsbesluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. 

http://waboadviesbureau.nl/awb-algemene-wet-bestuursrecht/
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Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Dorpen’ 

 

1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Zandstraat in de kern Beneden-Leeuwen. Onderstaande 

afbeelding toont de ligging van het plangebied in de omgeving. 

1.3. Geldend bestemmingsplan 

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Dorpen’ zoals deze op 11 december 

2014 is vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal. Tevens is van 

toepassing het bestemmingsplan ‘Archeologie West Maas en Waal’, zoals op 3 december 

2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. Navolgend de uitsneden van de digitale 

verbeeldingen, met daarop het plangebied globaal aangeduid. Voor de goede orde, het 

plangebied betreft uitsluitend het gedeelte van het perceel waar de agrarische 

bestemming van toepassing is. 

Plangrens 
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Bestemmingsplan ‘Dorpen’ 

Op het perceel is de bestemming ‘Agrarisch’ van toepassing. De voor 'Agrarisch' 

aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een agrarische bedrijfsvoering, met dien 

verstande dat fruitteelt uitsluitend is toegestaan op een afstand van minimaal 50 m 

van gevoelige bestemmingen; 

b. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', al dan niet in 

combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis, met dien verstande dat 

maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en bijbehorende 

bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een 

maximum van 80 m2; 

c. een kwekerij ter plaatse van de aanduiding ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch - kwekerij'; 

met daaraan ondergeschikt: 

d. voorzieningen van openbaar nut; 

e. extensieve dagrecreatie; 

f. infrastructurele voorzieningen; 

g. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

h. evenementen, met dien verstande dat maximaal 4 evenementen per kalenderjaar zijn 

toegestaan met een duur per evenement van maximaal 7 dagen inclusief opbouwen 

en afbreken; 

i. zorgboerderij; 

j. streekwinkel, met dien verstande dat deze ondergeschikt is en ten dienste staat van 

het agrarisch bedrijf. 

De inrichting als een bij een burgerwoning behorende tuin past niet binnen deze 

bestemming. 

 

Tevens is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ van toepassing. Deze 

dubbelbestemming is inmiddels niet meer van toepassing door de inwerkintreding van het 

parapluplan ‘Archeologie West Maas en Waal’. 

 

Bestemmingsplan ‘Archeologie West Maas en Waal’ 

Op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart is het gemeentelijk grondgebied 

ingedeeld in te onderscheiden verwachtingswaarden. Dit is vervolgens doorvertaald in het 

bestemmingsplan middels verschillende beschermingsregimes. Voor elk te onderscheiden 

verwachtingswaarde wordt de bescherming geregeld via een omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden (voorheen 

‘aanlegvergunning’), waarbij de oppervlakte van de bodemingreep en de diepte ervan 

bepalen of een omgevingsvergunning nodig is of niet. 
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Uitsnede verbeelding parapluplan ‘Archeologie West Maas en Waal 

 

 

Het plangebied is geheel gelegen in de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’. Verder 

is voor het deel waar de woningen worden gerealiseerd de gebiedsaanduiding ‘overige 

zone - waarde archeologie 1’ van toepassing. Voor de gebieden die zijn aangeduid als 

‘overige zone - waarde archeologie 1’ zijn bodemingrepen die groter zijn dan 100 m2 en 

dieper dan 40 cm of/dan wel ophogen groter dan 100 m2 en hoger dan 70 cm alleen 

toegestaan indien een omgevingsvergunning is verkregen. Het bepaalde is niet van 

toepassing indien reeds sprake is van een genomen selectiebesluit over de archeologische 

waarde. De genoemde omgevingsvergunning wordt verleend indien het bevoegd gezag 

heeft vastgesteld dat geen sprake is van verstoring van archeologisch materiaal danwel 

dat de verstoring ervan redelijk is in relatie tot het belang van de te verrichten werken en 

het archeologische belang daarbij voldoende is gewaarborgd. Aan de 

omgevingsvergunning kunnen hiertoe voorschriften worden verbonden. 
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1.4. Leeswijzer 

In deze toelichting worden de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader 

gemotiveerd en verantwoord. Het kan globaal opgedeeld worden in vier delen. 

 

Inleiding 

In hoofdstuk 1 zijn de aanleidingen en het kader voor het plan beschreven.  

 

Gebiedsvisie 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie van het 

plangebied. 

 

Verantwoording  

Hoofdstukken 3 en 4 worden de (beleids)kaders en de milieuaspecten uiteengezet 

tegenover het plan. 
 

Uitvoerbaarheid  

Het laatste deel (hoofdstuk 5) gaat in op de financieel-economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 
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2. GEBIEDSVISIE 

2.1. Historische ontwikkeling 

De historische structuur van Beneden-Leeuwen bestaat uit bebouwingslinten die zowel 

parallel aan als haaks op de oeverwal liggen. Op de hogere gronden in het rivierengebied 

vond de eerste huisvesting van Beneden-Leeuwen plaats. Rond 1800 kenden de 

belangrijkste oost-west-assen een redelijk hoge bebouwingsdichtheid: de Koningstraat (nu 

grotendeels de Van Heemstraweg), de Zandstraat en de Waalbandijk. Haaks op deze 

wegen zijn de Brouwerstraat-Korte Brouwerstraat, Beatrixstraat, Dijkstraat, Zijveld en Het 

Zand ontwikkeld. Deze straten sneden de oeverwal in grote kwadranten. In de loop van de 

tijd zijn de ‘kwadranten’ tussen de linten opgevuld met planmatige uitbreidingen. Hierbij 

zijn de uitbreidingen uit verschillende periodes tegen elkaar aan komen te  

liggen. Navolgend een reeks van topografische kaarten die deze groei van en om het lint 

zichtbaar maken. 

 

 

 

 

 

1985 

1998 
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Zicht op plangebied 

2.2. Bestaande situatie 

Op dit moment is het perceel ingericht als weide. Aan de zuid- en westkant grenst het aan 

openbare wegen (Zandstraat en Reigerstraat). Aan de noordkant grenst het aan de 

achterpercelen van de woningen aan de Reigerstraat. Aan de oostkant van het perceel 

wordt de (nieuwe) woning op het perceel gerealiseerd. Het plangebied wordt begrensd 

door een hekwerk met een beukenhaag. 

 

 

2.3. Toekomstige situatie 

2.3.1. Beoordeling initiatief 

In de historische groei (occupatiepatroon) van de Zandstraat en directe omgeving zijn de 

voormalige agrarische gronden langzaamaan ingevuld met woningbouw. Het plangebied is 

het laatste restant hiervan, maar door de beperkte omvang en het ontbreken van een 

functionele relatie met een bedrijf is het benutten van de weide voor agrarische 

doeleinden en dus de uitvoerbaarheid van de geldende bestemming niet mogelijk. 

 

In de stedenbouwkundige structuur is het voormalige gebruik niet meer als zodanig 

herkenbaar, mede doordat de voormalige boerderij niet meer aanwezig is. De weide 

betreft nu juist eerder een incident, een onderbreking in de aanwezige lintstructuur van 

de Zandstraat. Met als gevolg een mede door het ontstane zicht op achterkanten van 

bebouwing minder gewenste ruimtelijke situatie. De weide vormt in de ruimtelijke 

structuur geen belangrijke open ruimte en biedt tevens geen doorzicht naar achtergelegen 

(landschappelijke) waarden. Een functiewijziging is in de historische opbouw en de 

karakteristiek van de Zandstraat een logische stap. De tuininrichting zal ter plekke ten 

opzichte van de bestaande weide leiden tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Door de 

ligging aan de Zandstraat op de hoek met de Reigerstraat (waardoor reeds sprake is van 

achtergrondgeluid) en het kleinschalige, groene en private karakter (met opgaande 

beplanting) van de herinrichting, zal de functiewijziging niet leiden tot een verslechtering 

van het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen. 
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2.3.2. Schetsidee tuininrichting 

De definitieve tuininrichting is nog niet bekend, wel is een schetsplan opgesteld dat een 

beeld geeft van de intenties. Direct bij de woning wordt een terras aangelegd als overgang 

van binnen naar buiten. De tuin zal worden omkaderd door haagbeplanting. De randen 

worden verder aangevuld door borders met meer opgaande beplanting, waardoor een 

logische overgang naar de omgeving ontstaat. Centraal krijgt de inrichting een meer open 

karakter. De inrichting daarvan wordt in westelijke richting steeds meer een ‘informeler’ 

en groener. Verspreid over de ruimte worden borders en bomen aangebracht. 

 

Voor het oostelijke deel van het perceel is de bestemming ‘Wonen’ reeds van toepassing. 

Het gedeelte van de tuin waar op dit moment de agrarische bestemming geldt, is 

onderstaand weergegeven. 

Tekening aanvraag omgevingsvergunning herinrichting naar tuin 

Deel tuin waar deze planologische procedure van toepassing is 
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2.3.3. Verkeer & parkeren 

Deze ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de (her)inrichting naar een tuin van 

de bestaande weide behorende bij de woning op het perceel Zandstraat 152. Met deze 

wijziging wordt geen (bouw)programma toegevoegd, het plan zal dan ook geen toename 

van verkeersbewegingen betekenen. Parkeren bij de woning vindt plaats via de (nieuwe) 

oprit aan de oostkant van het perceel (buiten het plangebied gelegen). 
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3. BELEIDSKADERS 

3.1. Nationaal beleid 

3.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De kaders van het rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van I&M is vastgesteld. In de SVIR schetst 

het Rijk de ambities tot 2040 en de doelen, belangen en opgaven tot 2028. Daarmee moet 

Nederland concurrerend, bereikbaar en veilig worden. De structuurvisie gaat uit van het 

adagium 'decentraal, tenzij'. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 

slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 

resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 

beleidsvrijheid. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid meer 

bij provincies en gemeenten komen te liggen. Het Rijk zal zich alleen bezig houden met de 

zaken die prioriteit hebben. Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap 

laat het Rijk over aan de provincies en gemeenten. Bij het beheren en ontwikkelen van 

natuur krijgen boeren en particulieren in het landelijk gebied een grotere rol. 

3.1.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 deels in 

werking getreden en met enkele onderwerpen aangevuld per 1 oktober 2012. In het 

Barro, ook wel bekend als de AMvB Ruimte, zijn 15 nationale belangen opgenomen die 

juridische borging vereisen: mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote 

rivieren, waddenzee en waddengebied, defensie, erfgoederen van uitzonderlijke 

universele waarde, rijksvaarwegen, hoofdwegen en landelijke spoorwegen, 

elektriciteitsvoorziening, ecologische hoofdstructuur, primaire waterkeringen buiten het 

kustfundament, IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte), veiligheid rond rijksvaarwegen, 

verstedelijking in het IJsselmeer, toekomstige rivierverruiming van de Maastakken. Het 

besluit is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft over bestemmingen en het 

gebruik van gronden. Daarnaast kan zij aan de gemeente opdragen in de toelichting bij 

een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren. 

3.1.3. Ladder voor duurzame verstedelijking 

De in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geïntroduceerde 'ladder voor duurzame 

verstedelijking' is in de Barro opgenomen, alsmede als procesvereiste vastgelegd in het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De 'ladder voor duurzame verstedelijking' heeft als doel 

om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren en overprogrammering op regionaal niveau te 

voorkomen. De ladder bestaat uit drie treden (de 3 B's): 

1. Behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele regionale 

behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien? Het kan zowel om een 

kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte gaan. 

2. Binnen- of buitenstedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, dan 

moet worden beoordeeld of deze in bestaand stedelijk gebied van de betreffende 

regio kan worden gerealiseerd, eventueel door benutting van beschikbare gronden, 

herontwikkeling of transformatie van bestaande locaties. 
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3. Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien gekozen moet worden voor een 

locatie buiten het stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit naar een plek die (in de 

toekomst) bereikbaar is via verschillende vervoerswijzen. 

In het kader van de duurzame ladder wordt ten aanzien van de definitie van bestaand 

stedelijk gebied de definitie uit de Bro gehanteerd: “bestaand stedenbouwkundig 

samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal-culturele 

voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.” Volgens de nota van toelichting bij 

artikel 3.1.6, tweede lid, aanhef en onder b, van het Bro moet worden bekeken of door 

het benutten van leegstaande verstedelijkingsruimte in bestaand stedelijk gebied kan 

worden voorzien in de behoefte. Zoals ook volgt uit onder andere de uitspraak met het 

nummer 201303578/1/R4 kunnen naar het oordeel van de Raad van State planologische 

mogelijkheden waarvan nog geen gebruik is gemaakt, als leegstaande 

verstedelijkingsruimte worden aangemerkt. 

3.1.4. Doorvertaling 

Dit plan omhelst slechts de functiewijziging van weide naar tuin binnen de bestaande 

kern, behorende bij de woning op hetzelfde, bestaande perceel. Met dit plan wordt geen 

nieuw (bouw)programma toegevoegd. Er is met deze functiewijziging dan ook geen sprake 

van een zogenaamd ‘stedelijke ontwikkeling’ en heeft dit plan geen invloed op de 

regionale woningbouwafspraken. Met de functiewijziging is geen relatie met enige 

regionale behoefte, verdere toetsing aan de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is niet 

noodzakelijk. 

In het plangebied zijn geen nationale belangen in het geding. 

 

3.2. Provinciaal beleid 

3.2.1. Algemeen 

Op 14 januari 2014 stelde het college van Gedeputeerde Staten de Omgevingsvisie en de 

bijbehorende Omgevingsverordening vast. In de Omgevingsvisie staan de hoofdlijnen van 

het beleid en in de Omgevingsverordening de regels. Provinciale Staten hebben de 

Omgevingsvisie in hun vergadering van 9 juli 2014 vastgesteld. De Omgevingsverordening 

is op 24 september 2014 vastgesteld. De Omgevingsvisie en -verordening zijn beide op 18 

oktober 2014 in werking getreden. 

Afspraken op nationaal en Europees niveau kunnen vragen om herziening of actualisering 

van de Gelderse Omgevingsvisie. Een tweede en derde actualisatie van de Omgevingsvisie 

over water en natuur is op respectievelijk 8 juli en 11 november 2015 vastgesteld. Deze 

actualisaties zijn net als de eerste actualisatie over Windenergie, opgenomen en verwerkt 

in de tekst en kaarten van de geconsolideerde versie van de Omgevingsvisie (december 

2015). 

Gelijk aan de Omgevingsvisie, wordt ook de Omgevingsverordening geactualiseerd. De 

eerste en tweede actualisatie over water en natuur zijn op respectievelijk 8 juli en 11 

november 2015 vastgesteld en verwerkt in de geconsolideerde versie van de 

Omgevingsverordening (december 2015). 
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3.2.2. Omgevingsvisie 

De provincie kiest er in deze Omgevingsvisie voor om vanuit twee hoofddoelen bij te 

dragen aan gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Deze zijn:  

1. een duurzame economische structuur; 

2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. 

Het verbeteren van de economische structuur is een belangrijke opgave voor de Gelderse 

samenleving. Ter versterking van de kansen voor bedrijvigheid zet de provincie gericht 

stappen om ruimte te bieden aan initiatiefnemers en om hen te faciliteren. De provincie 

ondersteunt, faciliteert en handelt vanuit mogelijkheden en niet alleen vanuit kaders. 

Bouwprogramma’s voor nieuwe woningen zijn daarbij in regionaal verband afgestemd. 

Waar mogelijk kan lokaal maatwerk worden geleverd. 

 

De strategie van de provincie om de doelen van 'duurzame economische 

structuurversterking' en 'een gezonde en veilige leefomgeving' te bereiken wordt gevoed 

door het besef dat stad en land elkaar nodig hebben. De provincie gaat voor:  

 sterke steden, van belang voor toekomstige aantrekkingskracht, waar kennis zich 

samenbalt en waar veel jongeren naar toe trekken, waar ook nu al de meeste mensen 

wonen en werken;  

 een vitaal platteland, waar mensen inspelen op grote veranderingen, waar inwoners 

zich actief inzetten voor hun gezamenlijke toekomst, een platteland met een eigen 

economische kracht en een grote natuurlijke en landschappelijke waarde, waar 

kwaliteit en vitaliteit samen op gaan. 

Als leidend principe hanteert de provincie de Gelderse ladder voor duurzaam 

ruimtegebruik. Dit houdt in dat in bestemmingsplannen die voorzien in een stedelijke 

ontwikkeling moet worden aangegeven hoe met de ladder is omgegaan, zie ook 3.1.4. De 

provincie hanteert voor de bepaling van bestaand stedelijk gebied de definitie uit het Bro. 

3.2.3. Omgevingsverordening 

De Omgevingsverordening vormt de juridische doorwerking in regels van het beleid uit de 

Omgevingsvisie. De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw 

beleid en is daarmee dus beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch 

instrument om de doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die 

onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om 

provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan wettelijke 

verplichtingen. De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op 

de fysieke leefomgeving in de Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die 

betrekking hebben op de fysieke leefomgeving opgenomen zijn in de 

Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied van ruimtelijke ordening, 

milieu, water, verkeer en bodem. 

In tegenstelling tot de hiervoor geldende RVG zijn in de Omgevingsverordening geen 

(woningbouw)contouren en zoekzones opgenomen. Dit verstedelijkingsbeleid is 

vervangen door de toepassing van de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. In 

lijn met de Omgevingsvisie is het derhalve mogelijk lokaal maatwerk te leveren. 

Ten aanzien van 'Wonen' is in artikel 2.2.1.1 opgenomen dat in een bestemmingsplan 

nieuwe woonlocaties en de daar te bouwen woningen slechts worden toegestaan 

crosslink#s21
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wanneer dit past in het vigerende door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatief 

Woonprogramma voor de betreffende regio successievelijk het door Gedeputeerde Staten 

vastgestelde Regionaal Programma Wonen. 

3.2.4. Doorvertaling 

Ten aanzien van de toepassing van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ wordt 

verwezen naar 3.1.4. Ter plaatse van het plangebied zijn in de Verordening geen specifieke 

gebiedsaanduidingen opgenomen. Daarnaast is het plangebied in de bestaande kern 

gelegen en is hier dus geen sprake van enig provinciaal belang bij de functiewijziging van 

weide naar tuin. 

Het plan is daarmee tevens passend in de Omgevingsvisie en -verordening van de 

provincie. 

 

3.3. Gemeentelijk beleid 

3.3.1. Structuurvisie 

Op 30 april 2015 is de Structuurvisie Dorpen 2025 met de Uitvoeringsagenda vastgesteld. 

In de structuurvisie zijn voor de acht dorpen binnen onze gemeente de 15 speerpunten, 

die in het traject Visie Leefbaarheid Kernen 2030 zijn bepaald, op ruimtelijk vlak verwerkt. 

In de visie worden afwegingen en keuzes gemaakt met betrekking tot concrete ruimtelijke 

initiatieven. 

In de visie maakt dit deel van de Zandstraat deel uit van de ‘bebouwingslinten’. Om de 

beleving van de bebouwingslinten te verbeteren kan de boomstructuur langs de wegen 

Hogeweg-Zandstraat en Trambaan worden versterkt. Voor het plangebied zelf is geen 

sprake van een specifieke aanduiding, waarde of kenmerk. Ook is met dit plan geen sprake 

van de toevoeging van bouwprogramma, dus bestaat ook geen relatie met het 

uitvoeringsprogramma. 

3.4. Doorvertaling 

De functiewijziging van weide naar tuin heeft geen relatie met de beleidsuitgangspunten 

uit de Structuurvisie. Ook is geen sprake van ander gemeentelijk beleid dat invloed heeft 

op deze functiewijziging. 
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4. MILIEU- & OMGEVINGSASPECTEN 

4.1. Bodem 

4.1.1. Regelgeving 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in verband met de 

uitvoerbaarheid van een project rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid. 

Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de 

beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. 

In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit 

niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 

gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht 

saneren). De Wet bodembescherming heeft betrekking op landbodems; waterbodems 

vallen onder de Waterwet. Op grond van de Woningwet en de Bouwverordening dient 

voor elke individuele bouwlocatie aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor 

de beoogde bebouwing, alvorens een omgevingsvergunning verleend kan worden. 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan is de vraag of de aanwezige bodemkwaliteit 

past bij het huidige of toekomstige gebruik van die bodem en of deze optimaal op elkaar 

kunnen worden afgestemd. Het uitgangspunt hierbij is dat eventueel aanwezige 

bodemverontreiniging geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de 

bodem en dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door grondverzet. Dit is het 

zogenaamde stand still-beginsel. Bij een wijziging van de bestemming of van de functie 

wordt een bodemonderzoek alleen noodzakelijk geacht wanneer deze wijziging tevens 

een gevoeligere bodemgebruiksvorm inhoudt (bijvoorbeeld van bedrijvigheid naar 

wonen). 

4.1.2. Doorvertaling 

In het kader van de planologische procedure is een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd (Econsultancy B.V., ‘Verkennend bodemonderzoek  

Zandstraat, naast nr. 152 te Beneden-Leeuwen’, rapportnr. 1485.001, 20 mei 2016). Uit 

het vooronderzoek blijkt de onderzoekslocatie in de periode 1957-1997 als boomgaard in 

gebruik is geweest. In overleg met de Omgevingsdienst Rivierenland is de 

onderzoekslocatie derhalve onderzocht volgens de strategie voor een "verdachte locatie 

met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van 

monsterneming" (VED-HE) en is de eerste 30 centimeter aanvullend geanalyseerd op 

organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB). 

De bodem bestaat voornamelijk uit matig tot sterk zandige, grijsbruin tot grijsbeige klei. 

De bovengrond is bovendien zwak tot matig humeus. Op een diepte van circa 0,9 tot 1,5 

m -mv bevindt zich een matig fijne zandige laag. De bovengrond is plaatselijk zwak tot 

matig puinhoudend (boringen 03 en 08). Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen 

waargenomen. 

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van 

de veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een 

asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. 
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De zwak tot matig puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PAK. Voor het 

overige zijn in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aangetoond. 

Het grondwater is licht verontreinigd barium. Deze metaalverontreiniging is 

hoogstwaarschijnlijk te relateren aan een regionaal verhoogde achtergrondconcentratie 

van barium in het grondwater. 

De vooraf gestelde hypothese dat de onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden 

beschouwd met betrekking tot de parameter OCB wordt, op basis van de 

onderzoeksresultaten, verworpen. De lichte verontreinigingen met PAK in de bovengrond 

en barium in het grondwater vormen geen aanleiding tot een nader bodemonderzoek. 

 

Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem géén belemmeringen voor herontwikkeling van de onderzoekslocatie tot tuin. Bij 

het eventueel aanvragen van een omgevingsvergunnig in de nabije toekomst zullen, met 

het huidige beleid en de huidige normen, de aangetoonde verontreinigingen geen 

bezwaar vormen. 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder 

meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit 

bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Het aspect 'bodem' vormt geen 

belemmering voor dit plan. 

 

4.2. Geluid 

4.2.1. Regelgeving 

Een belangrijke basis voor de ruimtelijke afweging in het kader van het aspect geluid is de 

Wet geluidhinder (Wgh). Deze wet biedt geluid-gevoelige functies (zoals woningen) 

bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en 

industrielawaai door middel van zonering. 

De wet richt zich vooral op de bescherming van de burger in zijn woonomgeving en bevat 

bijvoorbeeld normen voor de maximale geluidsbelasting op de gevel van een huis. De Wgh 

kent bandbreedtes (grenswaarden) waarbinnen het bevoegd gezag moet blijven. De 

grenswaarden moeten bij de realisatie van een geluidsgevoelig object, de aanleg, dan wel 

wijzigingen van een (spoor)weg of industrieterrein in acht worden genomen. Dit geldt ook 

bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of bij een projectbesluit wanneer 

de betreffende grond of het geluidsgevoelige object in een geluidszone is gelegen. 

4.2.2. Doorvertaling 

In het voorliggende plan is uitsluitend sprake van een verandering van de bestemming van 

agrarisch naar tuin. Een tuin is geen geluidsgevoelig object in het kader van de Wgh. Een 

akoestisch onderzoek vanwege de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer is 

daarom niet noodzakelijk. 
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4.3. Luchtkwaliteit 

4.3.1. Regelgeving 

Op 15 november 2007 is de wijziging van de 'Wet milieubeheer' in werking getreden. Deze 

wet vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005' en is één van de maatregelen die de 

overheid heeft getroffen om: 

 negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van 

luchtverontreiniging aan te pakken. 

 mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen 

van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

De paragraaf luchtkwaliteit in de 'Wet milieubeheer' voorziet ondermeer in een 

gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een 

flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde 

projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' 

(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de 

grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Luchtkwaliteitseisen vormen onder 

de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 

 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 

leidt. 

 een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (meer 

dan 3% ten opzichte van de grenswaarde). Het gaat hier bijvoorbeeld om 

woningbouwlocaties met één ontsluitingsweg en niet meer dan 1.500 nieuwe 

woningen, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige 

verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen. 

 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, 

dat in werking is getreden nadat de EU in april 2009 derogatie heeft verleend.  

Als aannemelijk kan worden gemaakt dat aan één of meerdere van de bovengenoemde 

criteria wordt voldaan, kan het project zonder toetsing aan de gestelde grenswaarden 

voor luchtkwaliteit worden uitgevoerd. 

In de Ministeriële regeling 'niet in betekenende mate bijdragen' zijn voor verschillende 

categorieën van projecten grenzen gesteld aan de projectomvang, waaronder een project 

met zekerheid NIBM bijdraagt aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de 

buitenlucht. 

4.3.2. Doorvertaling 

Met dit plan worden geen (extra) woningen mogelijk gemaakt. Er is dan ook geen sprake 

van effect op het aspect luchtkwaliteit. Het aspect 'luchtkwaliteit' vormt geen 

belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
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4.4. Externe veiligheid 

4.4.1. Regelgeving 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving 

bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en 

munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen. Het beleid rondom externe 

veiligheid is vastgelegd in circulaires, regelingen, AMvB's en wetten. 

In Nederland worden twee maten gehanteerd voor externe veiligheidsrisico's, namelijk 

het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Bij het plaatsgebonden risico (PR) gaat het 

om de kans per jaar dat een denkbeeldig persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 

ongeval met gevaarlijke stoffen als deze persoon zich onafgebroken en onbeschermd in de 

nabijheid van een risicovolle inrichting of transportas bevindt. Het plaatsgebonden risico 

wordt weergegeven als een contour rondom de risicovolle inrichting of de transportas.  

Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans dat een (werkelijk) aanwezige groep van 10, 

100 of 1.000 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke 

stoffen. Het groepsrisico moet verantwoord worden voor het gebied waarbinnen zich de 

gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen voordoen. Dit is de zogenaamde 1 %-

letaliteitsgrens; de afstand vanaf een risicobedrijf waarop nog slechts 1 % van de 

blootgestelde mensen in de omgeving overlijdt bij een ongeval op het risicobedrijf 

(invloedsgebied). 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven 

die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein, bijvoorbeeld rondom 

chemische fabrieken, LPG-tankstations en spoorwegemplacementen waar 

goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Deze bedrijven verrichten soms 

risicovolle activiteiten dichtbij woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen of winkels. Het 

besluit verplicht gemeenten en provincies wettelijk vanaf de inwerkingtreding van het 

besluit bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van ruimtelijke plannen met 

externe veiligheid rekening te houden. Het gaat daarbij niet alleen om het oprichten van 

of veranderen van inrichtingen of projecteren van nieuwe bestemmingen. Ook bij het 

vaststellen of herzien van een bestemmingsplan dient de externe veiligheid te worden 

beoordeeld. Het besluit is op 27 oktober 2004 in werking getreden. 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking 

getreden. Daarin wordt geregeld hoe een gemeente moet omgaan met risico’s langs 

relevante buisleidingen. De hogedruk gasleidingen van de Gasunie zijn het meest relevant. 

De risico’s worden met name bepaald door de maximale druk en diameter van de leiding, 

maar ook door getroffen maatregelen. 

Op 1 april 2015 is de regeling ‘Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ in werking getreden. 

Het Basisnet verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van 

rijksinfrastructuur (auto-, spoor- en vaarwegen) waarover gevaarlijke stoffen worden 

vervoerd. Het Basisnet beheerst de afweging tussen enerzijds een noodzaak en toename 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen en anderzijds een behoefte om de fysieke ruimte 

langs en boven de infrastructuur intensiever te benutten. In de regeling ligt vast wat de 

maximale risico’s voor omwonenden mogen zijn. Als deze risicoruimte, de zogenaamde 

risicoplafonds, door een groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt overschreden 

of dreigt te worden overschreden, dient de minister maatregelen te nemen. De 
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Uitsnede risicokaart 

risicoplafonds moeten daarnaast in acht worden genomen bij het toestaan van nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van basisnetroutes. Op deze manier kan de 

veiligheid langs de transportroutes voor gevaarlijke stoffen in toenemende mate worden 

gegarandeerd. 

4.4.2. Doorvertaling 

Onderstaand is een uitsnede weergegeven van de provinciale risicokaart. Hierop is 

informatie weergegeven ten aanzien van inrichtingen met gevaarlijke stoffen, 

transportroutes en buisleidingen. 

 

 

Ten westen is aan de Zandstraat op minimaal 120 meter tot het plangebied een 

gasontvangststation (GOS) aanwezig, conform de risicokaart is hier geen plaatsgebonden 

risicocontour bekend, maximaal zal deze 15 meter bedragen. Ook de hier aangeduide 

noord-zuid lopende gasleiding (N-575-53, 4 inch, 40 bar, inventarisatieafstand 45 meter), 

de Waal, de N322 en N323, alsmede het LPG-tankstation langs de Van Heemstraweg 

hebben een plaatsgebonden risico-contour die niet tot in het plangebied reikt. 

 

In zijn algemeenheid geldt dat de functiewijziging van weide naar tuin niet leidt tot extra 

aanwezige personen in het plangebied. Het betreft slechts de uitbreiding van een reeds 

bestaande tuin. Dit plan heeft derhalve geen invloed op het eventueel aanwezige 

groepsrisico. Bovendien wordt een tuin niet aangemerkt als een (beperkt) gevoelige 

functie en is in het geheel geen sprake van een beperking in het kader van het aspect 

externe veiligheid. 

Het aspect 'externe veiligheid' vormt geen belemmering voor dit plan. 
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4.5. Bedrijven en milieuzonering 

4.5.1. Regelgeving 

Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van inrichtingen en/of 

bedrijven worden gerealiseerd, zal een milieukundig onderzoek uit moeten wijzen in 

hoeverre er sprake is van mogelijke beperkingen ten gevolge van de aanwezige 

inrichtingen en of bedrijven. Maar ook andersom dient aandacht te worden besteed aan 

de rechten van de aanwezige inrichtingen en/of bedrijven. Het is immers niet de 

bedoeling dat nieuwe ontwikkelingen de huidige bedrijfsvoering in de directe omgeving 

zullen beperken. 

Voor het vaststellen van de genoemde minimale richtafstanden tussen inrichtingen en 

milieugevoelige functies worden in de regel de lijsten zoals deze zijn opgenomen in de 

handreiking 'Bedrijven en milieuzonering' gebruikt. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de 

milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar en zo nodig naar het risico op bodem- of 

luchtverontreiniging. Bedrijven zijn in de VNG-handreiking ingedeeld in een aantal 

categorieën met bijbehorende gewenste richtafstanden tot milieugevoelige functies. De 

categorieën geven de zwaarte van bedrijvigheid en mogelijke milieuhinder weer. De 

richtafstanden kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met 

één afstandstap worden verlaagd indien sprake is van omgevingstype gemengd gebied. 

 

 

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de richtafstanden voor verschillende 

bedrijfscategorieën ten opzichte van een woonwijk en gemengd gebied. Indien de 

richtafstand niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect in beginsel 

achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk. 

4.5.2. Doorvertaling 

Het plangebied is in een gemengd gebied gelegen, immers er is sprake van verschillende 

bedrijfsfuncties en woonfuncties naast elkaar en tevens gelegen langs een belangrijke 

doorgaande ontsluitingsroute. Dit betekent dat er een stap terug kan worden gedaan in 

de richtafstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

Richtafstanden VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ 
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In de nabije omgeving zijn de volgende bedrijven aanwezig: 

 

Functie Adres Richtafstand Werkelijke 

afstand 

Voldoet 

ja/nee 

Tuincentrum Zandstraat 

149 

10 m 19 m ja 

Autoservice Zandstraat 

145 

10 m 85 m ja 

Pak- en koelhuizen Zandstraat 

141-145 

30 m 85 m ja 

 

 

De aanwezige inrichtingen en bedrijven in de directe omgeving van het plangebied 

worden, als gevolg van dit plan, niet in hun bedrijfsvoering geschaad. Andersom geldt dat 

geen overlast bestaat door dit bestemmingsplan naar gevoelige objecten in de omgeving 

en er dus sprake is van een goede woon- en leefomgeving. Het aspect 'bedrijven en 

milieuzonering' vormt geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 

 

4.6. Archeologie & cultuurhistorie 

4.6.1. Regelgeving 

Archeologie 

Het archeologisch bodemarchief is de belangrijkste bron voor onze oudste geschiedenis. 

Sinds 1 oktober 2007 regelt de Wet op de archeologische monumentenzorg als onderdeel 

van de Monumentenwet 1988 de bescherming en het behoud van archeologische 

waarden in de bodem. Het belangrijkste doel van de wet is de bescherming van 

archeologische waarden op de oorspronkelijke plek, dus in de bodem zelf (in situ). De 

gemeente is verplicht om in nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de 

mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Bij van rijkswege beschermde 

archeologische terreinen is een vergunning nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE). 

 

Cultuurhistorie 

Vanaf 1 januari 2012 dient in bestemmingsplannen rekening te worden gehouden met 

cultuurhistorie. Dit is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening en maakt 

onderdeel uit van de modernisering van de monumentenzorg. 

4.6.2. Doorvertaling 

Archeologie 

In het kader van de planologische procedure is een verkennend archeologisch onderzoek 

uitgevoerd (Econsultancy B.V., ‘Archeologisch bureauonderzoek en verkennend  

booronderzoek Zandstraat 152 te Beneden-Leeuwen’, rapportnr. 1485.002, 21 april 2016). 

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich archeologische waarden in het plangebied 

zouden kunnen bevinden. In het bijzonder verhoogt de aanwezigheid van een crevasse in 
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de ondergrond en eerder aangetroffen vondsten de kans daarop. Daarom is aansluitend 

een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd.  

De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit overslagafzettingen op kom, daaronder 

crevasse-afzettingen, bedding en oever op kom. Er zijn in twee boringen fragmenten 

aardewerk uit de IJzertijd– Romeinse tijd aangetroffen. In het hele gebied bevinden zich 

fosfaatafzettingen direct onder het relevante archeologische niveau.  

De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het 

bureauonderzoek, is door het booronderzoek grotendeels bevestigd: er bevindt zich een 

vindplaats uit de IJzertijd– Romeinse tijd in het plangebied. Door erosie, samenhangend 

met een dijkdoorbraak in 1861, zal een deel van eventuele archeologische resten uit de 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn verdwenen of verspoeld. 

 

Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om 

de archeologische waarden in situ te behouden en beschermen dor het aanbrengen van 

een afdekkende kleilaag van ongeveer 0,5 meter dik (tot ongeveer 6,4 m +NAP)  

In het plangebied, waar nog archeologische waarden worden verwacht, adviseert 

Econsultancy een dubbelbestemming archeologie waarbij de mogelijke archeologische 

waarden in situ worden bewaard. Mocht het niet mogelijk zijn om de archeologische 

waarden in situ te behouden, dan adviseert Econsultancy om een proefsleuvenonderzoek 

uit te voeren gericht op alle periodes. 

Indien bij latere werkzaamheden blijkt dat delen van de vindplaats niet behouden kunnen 

worden, is het wenselijk het proefsleuvenonderzoek zo snel mogelijk te laten uitvoeren. 

Dit om in een vroeg stadium over voldoende gegevens te kunnen beschikken op grond 

waarvan het bevoegd gezag (Gemeente West Maas en Waal) een besluit kan nemen met 

betrekking tot het al dan niet (geheel) opgraven van de vindplaats.  

Bovenstaand advies vormt een advies. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen te 

worden beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente West Maas en Waal). Het 

bevoegd gezag neemt vervolgens een besluit. 

 

Met dit plan wordt 20-50 cm grond opgebracht op het huidige maaiveld, waardoor het 

nieuwe peil aansluit op de omliggende percelen. Dit betekent dat voor deze activiteiten 

geen vergunningsplicht geldt in het kader van het geldende ‘parapluplan Archeologie’. 

 

 

Selectiebesluit 

De gemeente onderschrijft het advies van Econsultancy en heeft dit vastgelegd in haar 

selectiebesluit. Het advies, conform het selectiebesluit betreft: “Bij normaal tuingebruik 

(verharding, planten bomen en struiken met een ontgraving tot een diepte van ca. 50 cm 

onder nieuw maaiveld) is er met een ophoging van 50 cm geen gevaar dat de 

archeologische vindplaats wordt verstoord. Ook zijn er geen negatieve effecten en een 

achteruitgang van de informatiewaarde als gevolg van de ophoging te verwachten”.  

 

Bovenstaande geeft ook aan dat afwijkingen op ‘boven’ normaal tuingebruik tot 

onderzoek kunnen leiden. Dit kan als het totaal aan verstoringen dieper dan 50 cm de 100 

m2 overstijgt. Dit is echter niet aan de orde. 
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Cultuurhistorie 

De Zandstraat betreft één van de verdichte linten, waarlangs het dorp is gegroeid. Het 

plangebied betreft een weide, geen sprake is van Rijks- of gemeentelijke monumenten. 

Ook in het overige gemeentelijke beleid, waaronder de gemeentelijke structuurvisie, heeft 

het plangebied geen specifieke beschermingsaandacht, zeker daar waar dit plan slechts de 

functiewijziging van weide naar tuin behelst. 

 

De aspecten 'archeologie' en 'cultuurhistorie' vormen geen belemmering voor de 

vaststelling van dit bestemmingsplan. 

 

4.7. Geur 

4.7.1. Regelgeving 

Vergunningplichtige veehouderijen moeten voor wat betreft geur van dierenverblijven 

voldoen aan de Wet geurhinder en veehouderij. Verder dienen op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht de beste beschikbare technieken te worden 

toegepast. Veehouderijen die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten voldoen aan de 

in dat besluit genoemde minimumafstanden en of norm voor de geurbelasting tot 

geurgevoelige objecten. 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningen op 

grond van de Wet milieubeheer, waar het gaat om stank veroorzaakt door het houden van 

dieren. Daarnaast is de wet van belang in verband met de zogenoemde 'omgekeerde 

werking' in het kader van de ruimtelijke ordening. De Wgv kent een aantal 

standaardnormen. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om binnen 

een wettelijk bepaalde bandbreedte van deze standaardnormen af te wijken. Op deze 

wijze kan de gemeente een geurhinderbeleid vaststellen dat is afgestemd op de 

plaatselijke situatie. 

4.7.2. Doorvertaling 

In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen agrarische bedrijven gevestigd die 

hinder veroorzaken. Voor zover er al sprake zou zijn van agrarische bedrijven geldt 

bovendien dat het plangebied is gelegen in de bestaande kern en reeds wordt omringd 

door andere gevoelige bestemmingen die maatgevend zijn. Het aspect 'geurhinder' vormt 

geen belemmering voor de functiewijziging naar tuin. 

4.8. Waterhuishouding 

4.8.1. Regelgeving 

Algemeen 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Rivierenland. Voor het 

plangebied is het volgende waterhuishoudkundige beleid van toepassing: 

 Rijksbeleid: Waterwet, Nationaal Waterplan 2009 - 2015, Vierde Nota 

Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw en Nationaal Bestuursakkoord Water; 

 Provinciaal beleid: Waterplan Gelderland, Waterhuishoudingsplan Gelderland (WHP3) 

en Gelders Milieuplan; 
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 Waterschapsbeleid: Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 ‘Koers houden en kansen 

benutten’, Nota riolering 'Samen door één buis' (2012) en de Keur voor waterkeringen 

en wateren; 

 Gemeente: Waterplan (2005-2026) en het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

(2013-2017). 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, wordt 

door de overheid het volgende criterium met betrekking tot het duurzaam omgaan met 

water gehanteerd. Doordat een toename van het verhard oppervlak ertoe leidt dat het 

afvoerverloop niet meer natuurlijk is, is het beleid erop gericht het regenwater zoveel 

mogelijk te infiltreren naar het freatisch grondwater, waardoor een meer natuurlijk 

afvoerverloop ontstaat. Dit vertaalt zich in de volgende richtlijnen: 

1. Nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van het “hydrologisch neutraal” 

bouwen. Hierbij moet de hydrologische situatie, voor wat betreft de afvoer van 

hemelwater, minimaal gelijk blijven aan de oorspronkelijke situatie. De 

oorspronkelijke landelijke afvoer (naar het oppervlaktewater) mag niet overschreden 

worden. 

2. In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij 

nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden hoe met het schone hemelwater 

omgegaan kan worden. 

3. Bij alle nieuwbouwplannen moet (vuil) afvalwater en (schoon) hemelwater 

gescheiden worden behandeld. Het schone en vuile water worden daarbij apart 

aangeleverd aan de riolering of, indien mogelijk, wordt het schone water aan de 

natuur teruggegeven. Dit is ook het geval als in openbaar gebied nog steeds een 

gemengd rioolstelsel aanwezig is. 

Bij de inrichting, het bouwen en het beheer dienen zo min mogelijk vervuilende stoffen 

aan het bodem- en oppervlaktewatersysteem te worden toegevoegd. Hierbij verdient het 

materiaalgebruik speciale aandacht: uitloogbare of uitspoelbare bouwmaterialen dienen 

te worden vermeden teneinde watervervuiling te voorkomen. 

 

Uitgangspunten Waterschap Rivierenland 

De uitgangspunten die door het waterschap worden gehanteerd in het kader van de 

watertoets kunnen worden verwoord als: 

a) Waterneutraal inrichten. Om te voorkomen dat door de aanleg van nieuw verhard 

oppervlak wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang om 

het verlies aan waterberging in de bodem te compenseren. 

b) Schoon inrichten. Om te voorkomen dat de waterkwaliteit van het oppervlaktewater 

negatief wordt beïnvloed. Binnen het stedelijk gebied zal daarom schoon hemelwater 

van nieuwbouwprojecten gescheiden van het vuilwater dienen te worden afgevoerd: 

afkoppelen. Het waterschap streeft naar 100% afkoppeling van schoon hemelwater 

van verharde oppervlakken (gebouwen, wegen en ander terreinverharding). 

c) Veilig inrichten. Door nieuwbouwplannen mag de veiligheid van een (primaire) 

waterkering, het waterkerend vermogen, niet worden aangetast. Dit geldt niet alleen 

voor de dijk zelf, maar tevens voor de beschermingszones ter weerszijden van de dijk. 

Voor het lozen van overtollig hemelwater op het oppervlaktewater, hetzij rechtstreeks, 

hetzij via een bestaande of een nieuwe inrichting (zoals een regenwaterriool), is een 

ontheffing van de Keur noodzakelijk. Daarnaast moeten in die gebieden die onderhevig 
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zijn aan rivierkwel de effecten van de voorgenomen plannen op de kwel in beeld worden 

gebracht. Indien compensatie vereist is hanteert Waterschap Rivierenland de volgende 

twee ontwerpbuien ten aanzien van de benodigde bergingscapaciteit: 

 De T=10+10% neerslag. Hierbij mag het peil (van het oppervlaktewater) niet meer dan 

20 of 30 cm stijgen, afhankelijk van het deelgebied waarin de ontwikkeling plaats 

vindt. Vuistregel hierbij is 436 m3 berging per ha verhard oppervlak, overeenkomend 

met een neerslag van 43,6 mm. 

 De T=100+10%-neerslag. Hierbij is een peilstijging toegestaan tot laagste 

putdekselhoogte op wijkniveau. Vuistregel hierbij is 664 m3 berging per ha verhard 

oppervlak, overeenkomend met een neerslag van 66,4 mm. Deze vuistregel geldt met 

name voor droogvallende voorzieningen. 

Indien de waterberging wordt gerealiseerd in de vorm van droogvallende retentie, wordt 

onderscheid gemaakt tussen systemen waarbij infiltratie naar de ondergrond wel en niet 

mogelijk is. In dat laatste geval dient de bodem van de voorziening zich gelijk of hoger dan 

de GHG te bevinden en mag bij een ontwerpbui T=100+10% het systeem tot aan maaiveld 

gevuld zijn. De ledigingstijd van het systeem dient 48 tot 96 uur te bedragen. 

 

Volgens de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland geldt vanaf nieuw verhard 

oppervlak een vrijstelling van de compensatieplicht voor toename tot 500 m² voor 

stedelijk gebied en 1.500 m2 voor het buitengebied. Als peildatum voor het eenmalig 

gebruik is 1 januari 2010 aangehouden, Dit betekent dat alleen aanspraak gemaakt kan 

worden op de vrijstelling als hier in het verleden (na 1 januari 2010) nog geen gebruik van 

is gemaakt. 

 

Uitgangspunten gemeente 

Het waterbeleid van gemeente en waterschap is gericht op het realiseren van een 

veerkrachtig watersysteem en een duurzame waterketen. De gemeente West Maas en 

Waal heeft het uitvoeringsprogramma van het Waterplan (2005-2026) geïntegreerd in het 

verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2013-2017). De gemeente richt zich op het 

realiseren van de waterbergingsopgave en het verbeteren van waterkwantiteit- en 

kwaliteit. Daarnaast is het afkoppelbeleid in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

geactualiseerd. 

Het Waterplan heeft de status van kaderstellend beleidsplan. Het plan kent geen directe 

planologische doorwerking. De geformuleerde waterdoelstellingen dienen wel door te 

werken in ruimtelijke afwegingen. Het Waterplan formuleert de doelstellingen die deze 

partijen hebben voor het toekomstige waterbeheer binnen de gemeente. Het streven is 

gericht op het realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem en een duurzame 

waterketen. Daarnaast dient het oplossingen te formuleren voor bestaande knelpunten 

ten aanzien van waterkwantiteits- en kwaliteitsproblemen. Tot slot moet het Waterplan 

de gemeente West Maas en Waal voorbereiden op het toekomstige waterbeheer.  

 

Sinds 18 april 2011 is bij ruimtelijke ontwikkelingen infiltratie en het gebruik van 

krattensystemen niet toegestaan in alle kernen. 
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4.8.2. Huidige situatie 

Het plangebied is in de huidige situatie geheel onverhard. Er is geen sprake van open 

water. Hemelwater infiltreert in de bodem. 

4.8.3. Toekomstige situatie 

In navolgende afbeelding is het gedeelte van de tuin weergegeven waar deze 

planologische procedure op van toepassing is. 

 

Binnen dit plangebied wordt een deel als verhard terrein aangemerkt (terras). De 

oppervlakte hiervan bedraagt circa 215 m2 en is derhalve ruim kleiner dan de 

vrijstellingsnorm. Het is dan ook niet noodzakelijk om watercompenserende maatregelen 

te treffen. Met dit plan is geen sprake van een waterschapsbelang. Bij de uitvoering van 

de werkzaamheden worden eventuele richtlijnen van de gemeente in acht genomen. 

4.8.4. Watertoets 

In het kader van de planologische procedure is de digitale watertoets doorlopen. Uitkomst 

hiervan is dat het waterschap positief adviseert over het plan. Het plan hoeft in het kader 

van de watertoets niet meer toegezonden te worden aan het waterschap. Het aspect 

‘waterhuishouding' vormt geen belemmering voor dit plan. 

 

4.9. Ecologie 

4.9.1. Regelgeving 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden in twee wetten geregeld, namelijk in 

de Flora- en faunawet (2002) en in de Natuurbeschermingswet (1998). De 

Natuurbeschermingswet is gericht op de bescherming van leefgebieden. Deze wet bepaalt 

wat er wel en niet mag in de beschermde natuurgebieden. Activiteiten die mogelijk 

negatieve gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden mogen niet plaats vinden 

Deel tuin waar deze planologische procedure van toepassing is 
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zonder vergunning. Verder is iedereen verplicht zorgvuldig om te gaan met 

natuurgebieden, de zogenaamde zorgplicht. 

De Flora- en faunawet is gericht op de bescherming van soorten. Deze wet beschermt een 

groot aantal in het wild levende planten- en diersoorten, ook buiten beschermde 

natuurgebieden. Op grond van de Flora en faunawet is het verboden beschermde planten 

te vernielen of te beschadigen, beschermde dieren te verstoren, verwonden of te doden. 

Daarnaast is het verboden rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten te 

beschadigen, weg te nemen of te vernielen. Ontheffing van deze regels is onder 

voorwaarde mogelijk. Ontheffingen worden verleend door de Minister van Economische 

zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Met ingang van de Wabo per 1 oktober 2010 is de 

Flora en faunawet ook “aangehaakt” bij de Wabo-procedure. In plaats van een ontheffing 

Ff-wet wordt er dan een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen” (VVGB) 

afgegeven. Het afgeven van een VVGB vormt dan een onderdeel van de 

omgevingsvergunning. Het is echter nog steeds mogelijk om een aparte ontheffing aan te 

vragen bij het Ministerie van ELI, met als voordeel dat de doorlooptijd van de procedure 

korter kan zijn.  

Naast de wettelijke verbodsbepalingen is er altijd sprake van een algemene zorgplicht. 

Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor dieren, planten en hun 

leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat handelingen worden nagelaten die negatieve 

gevolgen hebben voor soorten of dat maatregelen worden genomen om negatieve 

gevolgen te voorkomen. 

4.9.2. Doorvertaling 

Het plangebied betreft een weide met op de erfscheiding een haag. Na uitvoering van de 

werkzaamheden blijft de haag behouden. De weide wordt (tijdelijk) benut voor opslag 

tijdens de bouw van de woning. In het plangebied is geen boom aanwezig. Gezien het 

huidige karakter en het gebruik van het plangebied bestaat geen enkele aanleiding om de 

aanwezigheid van (strikt) beschermde soorten te verwachten. Gezien het karakter en de 

omvang van het plan, zullen de werkzaamheden en toekomstige inrichting ook geen 

invloed hebben op beschermde gebieden zoals de uiterwaarden langs de Waal. 

 

Door de nieuwe tuininrichting, met een diversiteit aan groen en opgaande beplanting 

zullen de natuurwaarden ter plaatse toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 

Tijdens de werkzaamheden zullen de bepalingen uit de Flora- en faunawet, waaronder de 

zorgplicht, in acht worden genomen. Het aspect 'ecologie' vormt geen belemmering voor 

dit plan. 

 

4.10. Leidingen 

In of in de directe omgeving van het plangebied zijn geen hoofdtransportleidingen of 

persleidingen van water, olie, gas, brandstof en/of hoogspanningsleidingen gelegen, die in 

het kader van de uitvoering van de werkzaamheden een beperking geven. 
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4.11. Vormvrije MER-beoordeling 

Sinds kort zijn er veranderingen opgetreden in de wettelijke bepalingen met betrekking 

tot milieueffectrapportages (Besluit m.e.r.). Voorheen kon worden volstaan met de 

conclusie dat de omvang van de activiteit onder de drempelwaarde voor m.e.r.(-

beoordeling) lag en dus geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende 

regeling dient er een motivering te worden gegeven. 

De consequentie van de nieuwe regeling is dat in elk besluit of plan dat betrekking heeft 

op activiteiten die voorkomen op de D-lijst aandacht moet worden besteed aan m.e.r. Het 

komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die 

beneden de drempelwaarden vallen uit de D-lijst, een toets moet worden uitgevoerd of 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus 

een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, wordt de term vormvrije m.e.r.-

beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies 

leiden: 

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 

noodzakelijk; 
 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 

 
De in dit hoofdstuk beschreven (onderzoeks)resultaten voldoen niet alleen aan de 

onderzoeksverplichting van het Besluit ruimtelijke ordening, maar kunnen ook worden 

opgevat als de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Daarbij kan worden geconcludeerd dat en 

mede gezien het kleinschalige karakter van het plan belangrijke nadelige milieugevolgen 

zijn uitgesloten. 
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5. UITVOERBAARHEID 

5.1. Economische uitvoerbaarheid 

Alle kosten die gemaakt moeten worden voor het voeren van de planologische procedure 

zijn voor rekening van de initiatiefnemers. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten, 

waarin ook de afwikkeling van eventuele verzoeken tot tegemoetkoming in planschade is 

geregeld. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid voor de gemeente gewaarborgd. 

 

5.2. Overleg 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staat dat de gemeente bij de voorbereiding van 

een ruimtelijke ontwikkeling overleg moet plegen met de besturen van betrokken 

gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk, die betrokken 

zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 

welke in het plan in het geding zijn. 

Aangezien geen sprake is van provinciale of waterschapsbelangen, is vooroverleg voor dit 

initiatief niet noodzakelijk. 

 

5.3. Zienswijzen 

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, wordt het ontwerpbesluit 

gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een 

ieder zienswijzen indienen. De eventueel ingebrachte zienswijzen worden vervolgens van 

een gemeentelijke reactie voorzien. 
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Verkennend bodemonderzoek 
Zandstraat, naast nr. 152 te Beneden-Leeuwen 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert op 
voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door 
Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 
 
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 
de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Verbau Construction bv opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ver-
kennend bodemonderzoek aan de Zandstraat, naast nr. 152, te Beneden-Leeuwen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging 
(van agrarisch naar wonen) in verband met een voorgenomen aanleg van een tuin. 
 
Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de bestemmingsplan-
wijziging. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De 
analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) 
en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 
2007. 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de Omgevingsdienst Rivierenland 
aanwezige informatie (contactpersoon mevrouw O. Ypma) en informatie verkregen uit de op 29 april 
2016 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.  

 
De onderzoekslocatie (± 1.800 m²) ligt aan de Zandstraat, naast nr. 152, in het zuidwestelijke deel 
van de bebouwde kom van Beneden-Leeuwen (zie bijlage 1). 
 
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Wamel, 
sectie K, nummer 1180. 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 39 G, (schaal 1:25.000) zijn de coördinaten 
van het midden van de onderzoekslocatie X = 162.945, Y = 432.410. Het maaiveld bevindt zich vol-
gens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van circa 6,0 m +NAP.  
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1850-1956 was de locatie destijds in agrarisch (ak-
ker) gebruik. Op kaartmateriaal daterend van 1957 tot 1997 is de onderzoekslocatie als boomgaard 
aangeduid. Sinds circa 1998, tot aan de huidige situatie, is het perceel in gebruik als weiland.  
 
Bij de Omgevingsdienst Rivierenland is bekend dat op het perceel mogelijk een (ondergrondse) tank 
aanwezig is (geweest). Deze informatie is afkomstig van het tanken-bestand van de gemeente West 
Maas en Waal. Dit tanken-bestand is gebaseerd op een schriftelijke inventarisatie bij bewoners begin 
jaren ’90 en daarna aangevuld met certificaten van gesaneerde tanks. Gezien het gebruik van de 
onderzoekslocatie in het verleden is het aannemelijk dat, indien een (ondergrondse) tank aanwezig is 
(geweest), deze ter plaatse van de voormalige woning (huisnummer 152) gesitueerd was.  
 
Er zijn bij de Omgevingsdienst Rivierenland, en uit bestudering van het historisch kaartmateriaal, 
geen ophogingen, dempingen of stortingen ter plaatse van de onderzoekslocatie bekend. 
 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 
van de onderzoekslocatie. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevings-
dienst Rivierenland blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben 
voorgedaan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
  

http://www.ahn.nl/
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2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende terreindelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevinden zich de woonpercelen Zandstraat nr. 51 en nr. 53; 
 aan de oostzijde bevindt zich de nieuw gebouwde woning, Zandstraat nr. 152; 
 aan de zuidzijde bevindt  zich de Zandstraat; 
 aan de westzijde bevinden zich de Fazantstraat en het woonperceel Zandstraat nr. 158. 
 
Op het aan de oostzijde van de onderzoekslocatie aangrenzende terreindeel (Zandstraat nr. 152) is in 
april 2014 door ingenieursbureau BK bodem een verkennend bodemonderzoek, en een aanvullend 
onderzoek asbest in bodem, uitgevoerd (projectnummer 133918, zie bijlage 7). De aanleiding van het 
onderzoek werd gevormd door de voorgenomen nieuwbouw van een woonhuis op de onderzoekslo-
catie. Ter plaatse van het terrein rondom het voormalige woonhuis zijn in de bovengrond puinbijmen-
gingen aangetoond. De bovengrond is licht verontreinigd met zink, PAK, en/of lood, PCB en minerale 
olie. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met barium, molybdeen 
en naftaleen. In het monster van inspectiegat ag01 (puingranulaat) is in de fijne fractie asbest aange-
toond met een concentratie van 0,420 mg/kg ds. De interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg ds) 
wordt hiermee niet overschreden. In het monster van inspectiegaten ag02 en ag03 (bodem) is geen 
asbest in de fijne fractie aangetoond. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er vanuit de omliggende percelen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
Op de onderzoekslocatie was ten tijde van de terreininspectie een tijdelijk gronddepot aanwezig. De 
grond is afkomstig het terrein ten oosten van de onderzoekslocatie en is vrijgekomen bij de nieuw-
bouw van de woning op dit terreindeel. De grond zal worden hergebruikt rondom de nieuwe woning.  
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt, naast het aangetroffen tijdelijk gronddepot, 
overeen met de locatiegegevens zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoeksloca-
tie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. Op het 
maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen.  
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens om en tuin ter plaatse van de onderzoekslocatie aan te leggen. De 
bestemming zal derhalve wijzigen van agrarisch naar wonen. Het terreingedeelte zal hierbij tot maxi-
maal 50 centimeter worden opgehoogd.  
 
2.9 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 39 Oost, 1973 (schaal 
1:50.000), uit een kalkhoudende ooivaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voor-
namelijk is opgebouwd uit lichte zavel. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geo-
logisch gezien tot de Formatie van Echteld. 
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2.10 Geohydrologie 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het rivierengebied en bevindt zich circa 1 kilometer ten zuiden van 
de Waal. De toplaag, tevens de eerste scheidende laag, bestaat uit slecht doorlatende fluviatiele zan-
dige kleilagen behorende tot de Formatie van Echteld, met een dikte van ± 5 m. Hieronder bevindt 
zich het eerste watervoerend pakket met een dikte van ± 25 m. Het eerste watervoerend pakket wordt 
gevormd door de grove en grindrijke fluviatiele zanden van de Formaties van Kreftenheye en Peize-
Waalre. De tweede duidelijke scheidende laag bevindt zich op een diepte van ± 35 tot ± 45 m -mv en 
bestaat uit fluviatiel afgezette klei behorende bij de Formatie van Waalre. Het tweede watervoerende 
pakket heeft een dikte van ± 30 m en wordt gevormd door zanden van de Formaties van Peize-
Waalre en Maassluis. Hieronder bevindt zich de hydrologische basis bestaande uit mariene afzettin-
gen van de Formatie van Oosterhout (bron: Dinoloket).  
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 4,0 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 2,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 39 Oost, 1995 (schaal 
1:50.000), in zuidelijke richting. Lokaal zal echter ook grondwaterstroming in noordelijke richting, rich-
ting de Waal plaatsvinden.  
 
Er liggen geen drinkwaterpompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden 
kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie 
ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
 
 
3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige bodembelasting op de locatie, waardoor 
het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met het gebruik van de onder-
zoekslocatie als boomgaard in de periode 1957-1997. Verwacht wordt dat er in de bovengrond, ver-
spreid over de locatie, in wisselende gehalten organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) voorkomen. 
In overleg met de Omgevingsdienst Rivierenland is derhalve besproken de bovengrond (eerste 30 
cm) aanvullend te analyseren op OCB.  
De onderzoekslocatie dient onderzocht te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie 
met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-
HE). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van 
de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastge-
steld of de vermoede verontreinigende stof de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte 
overschrijdt. 
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4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek omvat het zintuiglijk beoordelen van aanwezige 
bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige bodemla-
gen worden hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende monstername-punten 
worden op kaart vastgelegd. Dit is beschreven in paragraaf 4.2. De zintuiglijke beoordeling van de 
grond vormt de basis van de keuzes bij de inzet van de chemische analyse, zoals beschreven in 
hoofdstuk 5. Voor de bemonstering van grondwater, ten behoeve van chemische analyse, wordt ge-
bruik gemaakt van te plaatsen peilbuizen. De wijze waarop de grondwatermonsters worden verkregen 
is beschreven in paragraaf 4.3. 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuis. In bijlage 3 zijn de boorprofielen 
opgenomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 29 april 2016 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.G.C. 
Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 
protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-
zoek".  
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 13 boringen geplaatst; 9 boringen tot 0,5 m -mv, 
1 boring tot 1,0 m -mv, 2 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 2,5 m -mv. Deze diepe boring is af-
gewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. 
Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er 
grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreini-
gingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit matig tot sterk zandige, grijsbruin tot grijsbeige klei. De boven-
grond is bovendien zwak tot matig humeus. Op een diepte van circa 0,9 tot 1,5 m -mv bevindt zich 
een matig fijne zandige laag.  
 
De bovengrond is plaatselijk zwak tot matig puinhoudend (boringen 03 en 08). Verder zijn er zintuiglijk 
geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van 
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 
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Tabel I geeft een overzicht van de zintuiglijk waargenomen verontreinigingen, die in het opgeboorde 
materiaal zijn aangetroffen. 
 
Tabel I. Zintuiglijk waargenomen verontreinigingen 
 

Boornummer Traject (m -mv) Einddiepte boring (m -mv) Waargenomen verontreinigingen 

03 0,0-0,5 2,0 zwak puinhoudend 

08 0,0-0,5 1,0 matig puinhoudend 

 
4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Centraal op de onderzoekslocatie is een peilbuis (filterstelling 1,5-2,5 m -mv) geplaatst. De filterstel-
ling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 29 
april 2016 is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) is geperforeerd en de 
ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filter-
grind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis 
kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een 
week is het grondwater bemonsterd. 
 
4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 6 mei 2016 uitgevoerd door de heer A.G.C. Rondeel. Deze mede-
werker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de 
BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 
 
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. De bemonstering heeft plaatsgevonden nadat de EGV een constante waarde werd 
bereikt, met inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het 
voorpompen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunst-
stofslangen en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermon-
ster ten behoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd. Tabel II geeft een overzicht van 
de grondwaterstand en de in het veld bepaalde waarde van de troebelheid. 
 
Tabel II. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
6 mei 2016 

 (m -mv) 

Elektrisch Gelei-
dingsvermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

06 centraal op onder-
zoekslocatie 

1,5-2,5 0,98 611 137 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 6 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bo-
vengrond, 3 grondmengmonsters van de bovenste 30 cm en 1 grondmengmonster van de onder-
grond). De 6 grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn elk geanalyseerd op één van de 
volgende pakketten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie; 

 
- organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB): 
 droge stof, organische stof, lutum, organochloor bestrijdingsmiddelen; 
 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-

maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 
 
Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
 
Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0-30) + 02 (0-30) + 04 (0-30) + 05 (0-30) OCB bovengrond onderzoekslocatie  
(eerste 30 centimeter) 

MM2 06 (0-30) + 07 (0-30) + 09 (0-30) OCB bovengrond onderzoekslocatie  
(eerste 30 centimeter) 

MM3 10 (0-30) + 11 (0-30) + 12 (0-30) + 13 (0-30) OCB bovengrond onderzoekslocatie  
(eerste 30 centimeter) 

MM4 03 (0-50) + 08 (0-50) standaardpakket grond bovengrond noordoostelijk deel  
onderzoekslocatie 
(zwak tot matig puinhoudend) 

MM5 02 (0-50) + 04 (0-50) + 06 (0-50) +  
11 (0-50) + 13 (0-50) 

standaardpakket grond bovengrond onderzoekslocatie 
(zintuiglijk schoon) 

MM6 03 (110-150) + 06 (100-150) + 11 (90-140) standaardpakket grond ondergrond onderzoekslocatie 
(zintuiglijk schoon) 
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5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
ontreinigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-

water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek 
meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 
25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 
het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 
gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 
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5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 01 (0-30) + 02 (0-30) + 04 (0-30) + 05 (0-30) - - - 

MM2 06 (0-30) + 07 (0-30) + 09 (0-30) - - - 

MM3 10 (0-30) + 11 (0-30) + 12 (0-30) + 13 (0-30) - - - 

MM4 03 (0-50) + 08 (0-50) PAK - - 

MM5 02 (0-50) + 04 (0-50) + 06 (0-50) +  
11 (0-50) + 13 (0-50) 

- - - 

MM6 03 (110-150) + 06 (100-150) + 11 (90-140) - - - 

 
Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

06-1-1 centraal op onderzoekslocatie barium - - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Verbau Construction bv een verkennend bodemonderzoek uitge-
voerd aan de Zandstraat, naast nr. 152, te Beneden-Leeuwen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging 
(van agrarisch naar wonen) in verband met een voorgenomen aanleg van een tuin. 
 
Uit het vooronderzoek blijkt de onderzoekslocatie in de periode 1957-1997 als boomgaard in gebruik 
is geweest. In overleg met de Omgevingsdienst Rivierenland is de onderzoekslocatie derhalve onder-
zocht volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een hetero-
gene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE) en is de eerste 30 centimeter aanvul-
lend geanalyseerd op organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB). 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit matig tot sterk zandige, grijsbruin tot grijsbeige klei. De boven-
grond is bovendien zwak tot matig humeus. Op een diepte van circa 0,9 tot 1,5 m -mv bevindt zich 
een matig fijne zandige laag. De bovengrond is plaatselijk zwak tot matig puinhoudend (boringen 03 
en 08). Verder zijn er zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 
 
De zwak tot matig puinhoudende bovengrond is licht verontreinigd met PAK. Voor het overige zijn in 
de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aangetoond.  
 
Het grondwater is licht verontreinigd barium. Deze metaalverontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te 
relateren aan een regionaal verhoogde achtergrondconcentratie van barium in het grondwater. 
 
De vooraf gestelde hypothese dat de onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden beschouwd met 
betrekking tot de parameter OCB wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, verworpen. De lichte 
verontreinigingen met PAK in de bovengrond en barium in het grondwater vormen geen aanleiding tot 
een nader bodemonderzoek.  
 
Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
géén belemmeringen voor herontwikkeling van de onderzoekslocatie tot tuin. Bij het eventueel aan-
vragen van een omgevingsvergunnig in de nabije toekomst zullen, met het huidige beleid en de huidi-
ge normen, de aangetoonde verontreinigingen geen bezwaar vormen.  
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 20 mei 2016 
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BIJLAGE: 2a

PROJECT: 1485.001

Titel: Locatieschets Zandstraat 152 Beneden-Leeuwen
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Boom
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Olie/vetafscheider

Ontgravingsdiepte

Ontluchtingspunt

Onverhard

Parkeerplaats

Pomp

Puinverharding

Spoorbaan

Stelconplaat
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Vloeistofdichte vloer

Vulpunt

Water

Zeshoek tegel

Zinkput

 x,x
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P

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 30x30x50 +

boring tot 5,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 0,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 1,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 1,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 2,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 2,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 3,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 3,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 4,0 m -mv

Voorgaande

boring tot 4,5 m -mv

Voorgaande

boring tot 5,0 m -mv

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm +

boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm +

boring tot 5,0 m -mv

Kernboring 120 mm

Asbestgat 30x30x50

Asbestgat 30x30x50 +

peilbuis

Asbestgat 30x30x50 +

peilbuis (diep)

Voorgaande peilbuis

Voorgaande peilbuis (diep)

Peilbuis

Peilbuis (diep)

 -x,x

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verspreiding

verontreiniging onbekend ?

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 0,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 1,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 1,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 2,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 2,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 3,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 3,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 4,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 4,5 m -mv

Asbestgat 100x100x50 +

boring tot 5,0 m -mv

Asbestgat 100x100x50

Asbestgat 100x100x50 +

peilbuis (diep)

Asbestgat 100x100x50 +

peilbuis

Kernboring + 

Boring tot 0,5 m -mv +

 

asbestgat 30x30 +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 1,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 1,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 2,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 2,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 3,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 3,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 4,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 4,5 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

Boring tot 5,0 m -mv +

Kernboring + asbestgat 30x30 +

peilbuis

Kernboring + asbestgat 30x30 +

peilbuis (diep)

Legenda

Ontgravingsvak

Niet verontreinigd

Omschrijving

Boringen

Symbool Omschrijving

Symbolen

Symbool Omschrijving

Verontreiniging

Symbool

Asbestverdacht

plaatmateriaal op maaiveld

Hekwerk

X

Bebouwing

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Locatiegrens

Omschrijving

Boringen

Symbool

Sleuf 200x40x50cm 
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 02

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbeige, Edelmanboor

50

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor70

Klei, sterk zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, donker grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Klei, matig zandig, beigegrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 04

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
gleyhoudend, donker grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Klei, matig zandig, beigegrijs, 
Edelmanboor

210

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

250
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 08

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
matig puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Boring: 09

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 10

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 11

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, donker grijsbeige, 
Edelmanboor

140

Klei, matig zandig, beigegrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 12

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 13

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

50



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. J.M. Rüssel
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 06-May-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Apr-2016

1485.001
2016050709/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 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 overheid van Luxemburg (MEV).
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1485.001

Analysecertificaat

06-May-2016/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016050709/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.9% (m/m) 82.7 82.7 85.2 83.6Droge stof

S
1)1)1)

3.6% (m/m) ds 3.8 3.8 2.1 2.6Organische stof

Q 96.0% (m/m) ds 95.8 95.8 97.3 96.7Gloeirest

S % (m/m) ds 8.6 10.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 85 130Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.27 0.35Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 6.1 5.8Kobalt (Co)

S mg/kg ds 16 21Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 0.053Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 16 18Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 26 21Lood (Pb)

S mg/kg ds 67 72Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 6.7 6.6Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

1

2

3

4

5

MM1 01 (0-30) 02 (0-30) 04 (0-30) 05 (0-30)

MM2 06 (0-30) 07 (0-30) 09 (0-30)

MM3 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30)

MM4 03 (0-50) 08 (0-50)

MM5 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50) 9010859

9010858

9010857

9010856

9010855

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 overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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1485.001

Analysecertificaat

06-May-2016/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016050709/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S 0.0016mg/kg ds 0.0024 0.0038p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S 0.0057mg/kg ds 0.011 0.017p,p'-DDE

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S 0.0064mg/kg ds 0.012 0.018DDE (som) (factor 0,7)

S
2)

0.0023mg/kg ds 0.0014 0.0045DDT (som) (factor 0,7)

S 0.010mg/kg ds 0.015 0.024DDX (som) (factor 0,7)

S
2)2)2)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.021mg/kg ds 0.025 0.034OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.022mg/kg ds 0.027 0.036OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 01 (0-30) 02 (0-30) 04 (0-30) 05 (0-30)

MM2 06 (0-30) 07 (0-30) 09 (0-30)

MM3 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30)

MM4 03 (0-50) 08 (0-50)

MM5 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50) 9010859

9010858

9010857

9010856

9010855

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 overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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A.G.C. Rondeel 3/5

1485.001

Analysecertificaat

06-May-2016/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016050709/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)

mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 1.1 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds 0.29 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 1.9 0.13Fluorantheen

S mg/kg ds 0.81 0.068Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 1.1 0.097Chryseen

S mg/kg ds 0.44 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.72 0.064Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.59 0.057Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.69 0.065Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 7.6 0.63PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 01 (0-30) 02 (0-30) 04 (0-30) 05 (0-30)

MM2 06 (0-30) 07 (0-30) 09 (0-30)

MM3 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30)

MM4 03 (0-50) 08 (0-50)

MM5 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50) 9010859

9010858

9010857

9010856

9010855

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 overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

29-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting
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1485.001

Analysecertificaat

06-May-2016/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016050709/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.4% (m/m)Droge stof

S 1.0% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.4% (m/m) dsGloeirest

S 8.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 49mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 5.8mg/kg dsKobalt (Co)

S 7.4mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 15mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S 31mg/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)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

6 MM6 03 (110-150) 06 (100-150) 11 (90-140) 9010860

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 overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



6
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1485.001

Analysecertificaat

06-May-2016/14:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Apr-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016050709/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
2)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
2)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 MM6 03 (110-150) 06 (100-150) 11 (90-140) 9010860

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 overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Apr-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016050709/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 01 (0-30) 02 (0-30) 04 (0-30) 05 (0-30) 9010855 01  0  30 05330115931

 9010855 02  0  30 05330107331

 9010855 04  0  30 05330107281

 9010855 05  0  30 05330107191

MM2 06 (0-30) 07 (0-30) 09 (0-30) 9010856 06  0  30 05330110321

 9010856 07  0  30 05330107271

 9010856 09  0  30 05330108341

MM3 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30) 9010857 10  0  30 05330108321

 9010857 11  0  30 05330109991

 9010857 12  0  30 05330108361

 9010857 13  0  30 05330107221

MM4 03 (0-50) 08 (0-50) 9010858 03  0  50 05330109892

 9010858 08  0  50 05330107212

MM5 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 13 (0- 9010859 02  0  50 05330107242

 9010859 04  0  50 05330107262

 9010859 06  0  50 05330109952

 9010859 11  0  50 05330109972

 9010859 13  0  50 05330107152

MM6 03 (110-150) 06 (100-150) 11 (90-140) 9010860 06  100  150 05330109914

 9010860 11  90  140 05330110004

 9010860 03  110  150 05330112925

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
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Site www.eurofins.nl
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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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 overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016050709/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016050709/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge 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)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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 overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. J.M. Rüssel
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 11-May-2016

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 06-May-2016

1485.001
2016052885/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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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
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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1485.001

Analysecertificaat

11-May-2016/13:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-May-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016052885/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 150µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.4µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 06-1-1 9017526

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 overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

06-May-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



1

A.G.C. Rondeel 2/2

1485.001

Analysecertificaat

11-May-2016/13:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

06-May-2016

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2016052885/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 06-1-1 9017526

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 overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

06-May-2016

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016052885/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

06-1-1 9017526 06  150  250 06801795221

 9017526 06  150  250 06801795232

 9017526 06  150  250 08004375143

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 overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016052885/1

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 overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016052885/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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 overheid van Luxemburg (MEV).
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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



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



1485.001

29-04-2016

A.G.C. Rondeel

2016050709

29-04-2016

06-05-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,6

25

Uitgevoerd

% (m/m) 81,9

% (m/m) ds 3,6 3,600

% (m/m) ds 96

mg/kg ds <0,0010 0,0019 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0019 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0019 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0019 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0019 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0038

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds 0,0016 0,0044

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds 0,0057 0,0158

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds <0,0010 0,0019

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0058 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0038 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0038 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0064 0,0177 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0023 0,0063 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,01

mg/kg ds 0,0014 0,0038 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,021 0,0572 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,022

Nr. Analytico-nr Monster

1 9010855

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM1 01 (0-30) 02 (0-30) 04 (0-30) 05 (0-30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1485.001

29-04-2016

A.G.C. Rondeel

2016050709

29-04-2016

06-05-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 82,7

% (m/m) ds 3,8 3,800

% (m/m) ds 95,8

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0018 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0036

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0024 0,0063

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,011 0,0289

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0055 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0036 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0036 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,012 0,0307 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,0081 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,015

mg/kg ds 0,0014 0,0036 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,025 0,0702 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,027

Nr. Analytico-nr Monster

2 9010856

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM2 06 (0-30) 07 (0-30) 09 (0-30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1485.001

29-04-2016

A.G.C. Rondeel

2016050709

29-04-2016

06-05-2016

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

25

Uitgevoerd

% (m/m) 82,7

% (m/m) ds 3,8 3,800

% (m/m) ds 95,8

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0018 0,001 0,32

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0020 0,0036

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0038 0,0100

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,017 0,0447

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0055 - 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0036 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0036 - 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,018 0,0465 - 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0045 0,0118 - 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,024

mg/kg ds 0,0014 0,0036 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,034 0,0897 - 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,036

Nr. Analytico-nr Monster

3 9010857

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

MM3 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Gloeirest

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1485.001

29-04-2016

A.G.C. Rondeel

2016050709

29-04-2016

06-05-2016

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2,1

8,6

Uitgevoerd

% (m/m) 85,2

% (m/m) ds 2,1 2,100

% (m/m) ds 97,3

% (m/m) ds 8,6 8,600

mg/kg ds 85 180,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,27 0,4203 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6,1 12,45 - 3 15 103 190

mg/kg ds 16 26,89 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0454 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 16 30,11 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 26 36,41 - 10 50 290 530

mg/kg ds 67 118,8 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 116,7 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds <0,0010 0,0033

mg/kg ds 0,0049 0,0233 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 1,1 1,100

mg/kg ds 0,29 0,2900

mg/kg ds 1,9 1,900

mg/kg ds 0,81 0,8100

mg/kg ds 1,1 1,100

mg/kg ds 0,44 0,4400

mg/kg ds 0,72 0,7200

mg/kg ds 0,59 0,5900

mg/kg ds 0,69 0,6900

mg/kg ds 7,6 7,675 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 9010858

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4 03 (0-50) 08 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1485.001

29-04-2016

A.G.C. Rondeel

2016050709

29-04-2016

06-05-2016

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

10

Uitgevoerd

% (m/m) 83,6

% (m/m) ds 2,6 2,600

% (m/m) ds 96,7

% (m/m) ds 10 10

mg/kg ds 130 251,9 20 190 555 920

mg/kg ds 0,35 0,5237 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,8 10,88 - 3 15 103 190

mg/kg ds 21 33,51 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,053 0,0671 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 18 31,5 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 28,51 - 10 50 290 530

mg/kg ds 72 120,1 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6,6

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,13 0,1300

mg/kg ds 0,068 0,0680

mg/kg ds 0,097 0,0970

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,064 0,0640

mg/kg ds 0,057 0,0570

mg/kg ds 0,065 0,0650

mg/kg ds 0,63 0,6210 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 9010859

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM5 02 (0-50) 04 (0-50) 06 (0-50) 11 (0-50) 13 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1485.001

29-04-2016

A.G.C. Rondeel

2016050709

29-04-2016

06-05-2016

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

1

8,1

Uitgevoerd

% (m/m) 79,4

% (m/m) ds 1 1

% (m/m) ds 98,4

% (m/m) ds 8,1 8,100

mg/kg ds 49 107,7 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2204 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,8 12,23 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,4 12,65 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0457 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 15 29,01 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 9,900 - 10 50 290 530

mg/kg ds 31 56,14 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 9010860

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM6 03 (110-150) 06 (100-150) 11 (90-140)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



1485.001

06-05-2016

A.G.C. Rondeel

2016052885

06-05-2016

11-05-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 150 150 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,400 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 2 2 - 2 5 153 300

µg/L 3,4 3,400 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Nr. Analytico-nr Monster

1 9017526

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

S

T

I

06-1-1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (mg/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
- 
- 
- 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door achtergrondwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door 
achtergrondwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; AW is de achtergrondwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (AW*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1850-2011   

Luchtfoto ja 3005, 2009, 2014   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 1973   

Grondwaterkaart Nederland ja 1995   

Bodemloket.nl ja 21-04-2016  Datum van raadpleging 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Huidig gebruik locatie 
ja 23-02-2016 Dhr. F. van 

Verseveld 
 

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 23-02-2016 Dhr. F. van 
Verseveld 

 

Toekomstig gebruik locatie 
ja 23-02-2016 Dhr. F. van 

Verseveld 
 

Verhardingen/kabels en leidingen locatie 
ja 23-02-2016 Dhr. F. van 

Verseveld 
 

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 26-04-2016 Mevr. O. Ypma  

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 26-04-2016 Mevr. O. Ypma  

Archief ondergrondse tanks ja 26-04-2016 Mevr. O. Ypma  

Archief bodemonderzoeken ja 26-04-2016 Mevr. O. Ypma  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 26-04-2016 Mevr. O. Ypma  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 29-04-2016   

Huidig gebruik locatie ja 29-04-2016   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 29-04-2016   

Verhardingen ja 29-04-2016   



Bijlage 7 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek aangrenzend 
terreindeel 
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 002 (8-40) 005 (8-50)

002 Grond (AS3000) MM2 001 (4-50) 002 (40-60)

003 Grond (AS3000) MM3 002 (60-100) 002 (100-150) 003 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM4 001 (70-120) 001 (120-150) 002 (150-170)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

Malen van monstermateriaal 0

droge stof gew.-% S 87.1 81.6 84.3 80.0

gewicht artefacten g S <1 7.0 <1 <1

aard van de artefacten g S geen stenen geen geen

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6 2.0 2.0 0.7

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

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 2.8 6.1 11 11

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

METALEN

barium mg/kgds S 75 73 70 63

cadmium mg/kgds S <0.2 0.29 0.23 <0.2

kobalt mg/kgds S 3.9 5.4 5.6 5.6

koper mg/kgds S 12 14 15 8.0

kwik mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

lood mg/kgds S 23 39 20 <10

molybdeen mg/kgds S 0.9 <0.5 <0.5 <0.5

nikkel mg/kgds S 8.5 15 16 16

zink mg/kgds S 110 100 71 42

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.02 <0.01 <0.01 <0.01

fenantreen mg/kgds S 1.1 0.16 0.04 <0.01

antraceen mg/kgds S 0.30 0.06 0.01 <0.01

fluoranteen mg/kgds S 1.9 0.73 0.08 <0.01

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.0 0.47 0.05 <0.01

chryseen mg/kgds S 0.86 0.35 0.05 <0.01

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.52 0.23 0.04 <0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.0 0.37 0.06 <0.01

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.62 0.25 0.05 <0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.67 0.24 0.05 <0.01

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 8.0
1)

2.9
1)

0.42
1)

0.07
1)

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <1

PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <1

PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1 <1

PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 <1

PCB 138 µg/kgds S 1.2 <1 <1 <1

PCB 153 µg/kgds S <1 <1 <1 <1

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 002 (8-40) 005 (8-50)

002 Grond (AS3000) MM2 001 (4-50) 002 (40-60)

003 Grond (AS3000) MM3 002 (60-100) 002 (100-150) 003 (0-50)

004 Grond (AS3000) MM4 001 (70-120) 001 (120-150) 002 (150-170)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.4
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

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

MINERALE OLIE

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

fractie C12 - C22 mg/kgds 29 <5 <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds 22 15 <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds 17
2)

13 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 70 30 <20 <20

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht ASB1 ag01 (20-50) ag01 (20-50)

002 Asbestverdacht ASB2 ag02 (5-50) ag03 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002

ASBESTONDERZOEK

aangeleverd materiaal grond kg 26.40 21.97

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK

gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2 <2

gewogen niet-

hechtgebonden

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2 <2

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2 <2

chrysotiel mg/kgds Q <2 <2

Concentratie chrysotiel

(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie chrysotiel

(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

amosiet mg/kgds Q <2 <2

Concentratie amosiet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie amosiet

(bovengrens)

mg/kgds <2 <2

crocidoliet mg/kgds Q <2 <2

Concentratie crocidoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie crocidoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

anthophylliet mg/kgds Q <2 <2

Concentratie anthophylliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie anthophylliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

tremoliet mg/kgds Q <2 <2

Concentratie tremoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie tremoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

actinoliet mg/kgds Q <2 <2

Concentratie actinoliet

(ondergrens)

mg/kgds Q <2 <2

Concentratie actinoliet

(bovengrens)

mg/kgds Q <2 <2

gemeten serpentijn-

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

gemeten amfibool-

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2 <2

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q 0.6 1.5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

001-1-1 001 (190-290)

Analyse Eenheid Q 001

METALEN

barium µg/l S 88

cadmium µg/l S 0.22

kobalt µg/l S <2

koper µg/l S 2.1

kwik µg/l S <0.05

lood µg/l S <2

molybdeen µg/l S 5.2

nikkel µg/l S <3

zink µg/l S <10

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

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2

tolueen µg/l S <0.2

ethylbenzeen µg/l S <0.2

o-xyleen µg/l S <0.1

p- en m-xyleen µg/l S <0.2

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21

styreen µg/l S <0.2

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S 0.06

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l 0.14

dichloormethaan µg/l S <0.2

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42

tetrachlooretheen µg/l S <0.1

tetrachloormethaan µg/l S <0.1

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1

trichlooretheen µg/l S <0.2

chloroform µg/l S <0.2

vinylchloride µg/l S <0.2

tribroommethaan µg/l S <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

001-1-1 001 (190-290)

Analyse Eenheid Q 001

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 µg/l <25

fractie C12 - C22 µg/l <25

fractie C22 - C30 µg/l <25

fractie C30 - C40 µg/l <25

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50

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



 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP  Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@econsultancy.nl Doetinchem@econsultancy.nl Boxmeer@econsultancy.nl

http://www.econsultancy.nl/
mailto:Boxmeer@econsultancy.nl
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Administratieve gegevens plangebied 

Projectcode 1485.002 

Toponiem  Zandstraat 152 

Opdrachtgever Verbau Construction B.V. 

Gemeente West Maas en Waal 

Plaats Beneden-Leeuwen 

Provincie Gelderland  

Kadastrale gegevens Wamel, sectie K, nummer  1180 

Omvang plangebied circa  0,23 ha 

Kaartblad 39G (1:25.000) 

Coördinaten centrum plangebied X: 162965 / Y: 432408 

Bevoegd gezag Gemeente West Maas en Waal 
Dijkstraat 11  
6658 AG Beneden-Leeuwen 
Mevr. M. van der Klok  

Deskundige namens het bevoegd gezag Crevasse Advies  
Dr. René F.B. Isarin  
Nieuwstraat 14  
3628 AC Kockengen  
m 06-54 99 48 58  
isarin@crevasse.nl 

ARCHIS3 
 

 
Onderzoeksmeldingsnummer (OM-nr.) 
 

Bureauonderzoek 
3997492100 
 

Booronderzoek 
3997840100 
 

Archeoregio NOaA Utrechts-Gelders rivierengebied 

Beheer en plaats documentatie Econsultancy, Doetinchem/ Provinciaal Archeologisch Depot Gelderland  

Uitvoerders Econsultancy, Drs. K. Klerks  

Kwaliteitszorg 
Econsultancy beschikt over een eigen opgravingsvergunning, afgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). De opgravingsvergunning geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die 
de RCE stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en 
onderzoeksprotocollen. Verder is Econsultancy lid van de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven 
(NVAO). De leden van de NVAO bieden kwalitatief hoogstaand archeologisch onderzoek. Het lidmaatschap is een waarborg 
voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Tevens is Econsultancy aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie 
(VOiA). De VOiA behartigt de belangen van meer dan 100 bedrijven in alle takken van de archeologie.  
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een booron-
derzoek wordt in het algemeen uitgevoerd door het steekproefsgewijs onderzoeken van de bodem, waardoor het, op basis 
van de resultaten van een booronderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de aan- of afwezigheid van 
archeologische waarden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en 
volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsul-
tancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
 

http://www.crevasse.nl/
mailto:isarin@crevasse.nl


 

 

1485.002 

SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Verbau Construction B.V. op 22 april 2015 een archeologisch 
bureauonderzoek en op 29 april 2015 een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) 
door middel van boringen uitgevoerd. In het plangebied is de initiatiefnemer voornemens op beide 
terreindelen een ophogingslaag aan te brengen met een maximale dikte van 50 cm. Het archeolo-
gisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de archeologische verwachtingswaarde is binnen 
het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Het on-
derzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. Het plangebied is 
gelegen aan de Zandstraat 152 te Beneden-Leeuwen. 
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente West Maas en Waal ligt het plangebied 
binnen een gebied met een hoge archeologische waarde, waarbij eventueel aanwezige archeologi-
sche resten zijn afgedekt met een kleidek en dus goed geconserveerd zijn. Binnen deze gebieden 
dient, bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij bodemingrepen dieper dan 40 cm -
mv en een onderzoekslocatie groter dan 100 m², vroegtijdig een inventariserend archeologisch onder-
zoek te worden uitgevoerd. 
 
Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de archeologische verwachtings-
waarde is binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden 
aangetast. Binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007), voortvloei-
end uit het Verdrag van Malta (1992), is men verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te 
voeren (zie bijlage 3). 
 
Doel van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plange-
bied op te stellen. Dit wordt uitgevoerd door middel van het verwerven van informatie, aan de hand 
van bestaande bronnen, over bekende en verwachte archeologische waarden. 
 
Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) heeft tot doel de in het bureauon-
derzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te toetsen door 
middel van boringen. Het veldonderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de geologische en 
bodemkundige opbouw binnen het plangebied. Tevens zullen, indien mogelijk, kansrijke en kansarme 
zones worden geïdentificeerd. 
 
Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten kunnen in het plangebied archeologische resten worden 
verwacht daterend vanaf de IJzertijd. De kans op het voorkomen van resten wordt hoog tot zeer hoog 
geacht (zie tabel VIII), conform de archeologische beleidskaart van de gemeente West Maas en 
Waal. Archeologische resten daterend uit de IJzertijd en de Romeinse tijd kunnen worden verwacht in 
de top van de crevasseafzettingen behorend tot de meandergordel van Leeuwen. Archeologische 
resten uit de perioden vanaf de Late Middeleeuwen worden verwacht zowel in de afdekkende laag 
komafzettingen behorend tot de meandergordel/stroomgordel van de Waal. Er kan dus sprake zijn 
van meerdere archeologische niveaus. De afdekkende laag oeverafzettingen behorend tot de mean-
dergordel/stroomgordel van de Waal zal tevens hebben gezorgd voor een betere conservering van 
eventueel aanwezige organische resten en bot in de onderliggende crevasseafzettingen behorend tot 
de meandergordel/stroomgordel van Leeuwen. Voor de perioden IJzertijd - Romeinse tijd kunnen er 
in de archeologische laag nederzettingssporen, grafvelden en/of rituele plaatsen gevonden worden. 
Voor de periode Middeleeuwen tot aan Nieuwe tijd kunnen er sporen van een (boeren)erf gevonden 
worden. Archeologische resten zullen vooral bestaan uit fragmenten aardewerk en baksteen, maar er 
kunnen ook natuursteen, vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, botresten en 
gebruiksvoorwerpen worden aangetroffen. Het complextype en de omvang kunnen niet nader worden 
gespecificeerd anders dan dat er het complextype “nederzetting, onbepaald” kan worden verwacht. 
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Resultaten inventariserend veldonderzoek 
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) blijkt dat zich onder 
een verstoorde bouwvoor en opgebrachte laag van in totaal maximaal 1 meter (gemiddeld 0,6 meter) 
afzettingen bevinden die horen bij de bedding en oevers van een crevasse behorend tot de meander-
gordel Leeuwen. Deze afzettingen worden, deels erosief, afgedekt door een laag overslagafzettingen 
die tijdens relatief recente dijkdoorbraken, waaronder uit 1861, zijn ontstaan.  
 
Conclusie 
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich archeologische waarden in het plangebied zouden kun-
nen bevinden. In het bijzonder verhoogt de aanwezigheid van een crevasse in de ondergrond en eer-
der aangetroffen vondsten de kans daarop. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonder-
zoek in de vorm van een karterend booronderzoek uitgevoerd.  
De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit overslagafzettingen op kom, daaronder crevasse-
afzettingen, bedding en oever op kom. Er zijn in twee boringen fragmenten aardewerk uit de IJzertijd 
– Romeinse tijd aangetroffen. In het hele gebied bevinden zich fosfaatafzettingen direct onder het 
relevante archeologische niveau. 
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonder-
zoek, is door het booronderzoek grotendeels bevestigd: er bevindt zich een vindplaats uit de IJzertijd 
– Romeinse tijd in het plangebied. 
 
Advies 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om  de ar-
cheologische waarden in situ te behouden en beschermen door het aanbrengen van een afdekkende 
kleilaag van ongeveer 0,5 meter dik (tot ongeveer 6,4 m +NAP) 
 
In het plangebied, waar nog archeologische waarden worden verwacht, adviseert Econsultancy een 
dubbelbestemming archeologie waarbij de mogelijke archeologische waarden in situ worden be-
waard. Hiertoe dienen beschermende regels in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Mocht 
het niet mogelijk zijn om de archeologische waarden in situ te behouden, dan adviseert Econsultancy 
om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren gericht op alle periodes. 
 
Indien bij latere werkzaamheden blijkt dat delen van de vindplaats niet behouden kunnen worden, is 
het wenselijk het proefsleuvenonderzoek zo snel mogelijk te laten uitvoeren. Dit om in een vroeg sta-
dium over voldoende gegevens te kunnen beschikken op grond waarvan het bevoegd gezag (Ge-
meente West Maas en Waal) een besluit kan nemen met betrekking tot het al dan niet (geheel) op-
graven van de vindplaats. 
 
Mochten tijdens de werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan dient 
hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 53 van de Monumentenwet 1988. Melding van 
archeologische waarden kan plaatsvinden bij het Ministerie van OCW (de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed: Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456), de gemeente West Maas 
en Waal of de Provincie Gelderland. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Verbau Construction B.V. een archeologisch onderzoek uitge-
voerd voor het plangebied gelegen aan de Zandstraat 152 te Beneden-Leeuwen (zie figuur 1 en fi-
guur 2). In het plangebied is de initiatiefnemer voornemens op beide terreindelen een ophogingslaag 
aan te brengen met een maximale dikte van 50 cm. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om 
te bepalen wat de archeologische verwachtingswaarde is binnen het plangebied en of deze door de 
voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Binnen het kader van de Wet op de Ar-
cheologische Monumentenzorg (2007), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, is men ver-
plicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie bijlage 3). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend 
veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 4). Op basis van 
de resultaten van het onderzoek wordt een advies gegeven of vervolgstappen noodzakelijk zijn 
(hoofdstuk 5). Dit advies dient te worden getoetst door het bevoegd gezag, de gemeente West Maas 
en Waal, waarna een besluit zal worden genomen of het plangebied kan worden vrijgegeven of dat 
vervolgstappen uitgevoerd dienen te worden. 
 
 
2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de archeologische waarden van het plangebied. Het 
bureauonderzoek heeft tot doel om een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel van het 
plangebied op te stellen. Het verwachtingsmodel is gebaseerd op bronnen over bekende of verwach-
te archeologische waarden in en om het plangebied.  
 
Voor het bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting? 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, die vanuit archeologisch oogpunt 
een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -rug, 
nabij een veengebied, een beekdal)? 

 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied? 
 
Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek heeft tot doel de 
in het bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting aan te vullen en te 
toetsen, en is er op gericht om inzicht te krijgen in de geologische en bodemkundige opbouw binnen 
het plangebied. Tevens is het bedoeld om kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek en 
kansarme zones ervan uit te sluiten. Ook wordt gelet op het voorkomen van (diepe) verstoringen van 
het bodemprofiel. Indien de ondergrond tot grote diepte verstoord is, zullen eventueel aanwezige ar-
cheologische resten mogelijk verdwenen zijn. 
 
Een oppervlaktekartering heeft tot doel het verzamelen van aan het oppervlak liggende archeolo-
gische indicatoren door het belopen van akkers en/of het inspecteren van molshopen, geschoonde 
slootkanten en andere bodemontsluitingen. 
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Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 

Hoofdvragen:    

1. Wat is de landschappelijke context van het onderzoeksgebied, uitgedrukt in lithogenetische 

eenheden?  

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

aangetroffen, in welke lithogenetische eenheden en met welke ouderdom?  

3. Hoe verhouden zich de resultaten inhoudelijk en procesmatig ten opzichte van relevant eer-

der uitgevoerd onderzoek? Welke aspecten kunnen tot een verdere verbetering van onderha-

vig booronderzoek leiden?  

 

Sediment en landschap 

1. Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden?  

2. Welke lithologische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische eenheden?  

3. Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat dan om 

gelaagdheid, overgangen tussen lithologische pakketten (gradueel, abrupt), dikte van de sets, 

fining upward sequenties, periglaciale en andere post-sedimentaire verschijnselen. Dit ui-

teraard uitsluitend voor zover waar te nemen.  

4. Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar afzettingsmilieu, proces,  

transportkracht, seizoensgebonden variatie en dynamiek?  

5. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie en reduc-

tiezone)?  

6. Zijn er stilstandfasen in de sedimentatie waar te nemen en zo ja, waar zijn deze aangetrof-

fen? Beschrijf de kenmerken waaronder diepteligging ten opzichte van maaiveld, ligging ten 

opzichte van NAP, aard van het moedermateriaal en lithogenetische eenheid, kleur en dikte. 

7. Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel en daarmee afwijking van het verwachte re-

ferentieprofiel. Zo ja, waar en tot welke diepte is hier sprake van?  

8. Welke terreindelen (in termen van lithogenese) hebben langere tijd dermate droog gelegen 

dat er voor langere tijd activiteiten, zoals bewoning konden plaatsvinden. Waar was sprake 

van goede mogelijkheden voor seizoensgebonden activiteiten. Koppel deze aan NAP hoog-

ten, zo dat een indicatie van posities ten opzichte van gemiddeld en hoge waterstanden kan 

worden verkregen.  

9. Wat is de landschappelijke gaafheid en wat betekent deze in termen van archeologische ver-

wachting? Zijn er locaties met organische sedimenten in het onderzoeksgebied die voor pa-

leo-ecologisch of chronologisch onderzoek geschikt zijn? Zo ja, geef deze op een kaart aan 

met de beoogde vraagstelling in een apart document. Zo nee, wat is hiervoor de reden?  

10. Hoe was de waterhuishouding voordat het gebied door de mens werd ontwaterd? Op welke 

wijze is de waterhuishouding van invloed geweest op de locatiekeuze en het landgebruik in 

het verleden?  

11. Zijn er verschillende fasen van rivieractiviteit te onderscheiden (bijvoorbeeld verschillende 

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

den en op welke diepte ten opzichte van maaiveld en hoogte ten opzichte van NAP komen 

deze voor?  
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Archeologie 

1. Zijn er archeologische resten aangetroffen? Zo ja, waaruit bestaan deze en wat is de ouder-

dom ervan? Zo nee, hoe kan de afwezigheid van vondsten worden verklaard?  

2. Welke oppervlaktevondsten zijn gedaan?  

3. Is er sprake van clustering of een anderszins verklaarbare verspreiding van vondstmateriaal? 

Zo ja, welke?  

4. Is er een relatie tussen eventuele oppervlaktevondsten, eventueel in de boorkernen aange-

troffen archeologische indicatoren verzamelde archeologische resten en lithogenetische in-

formatie?  

5. Wat zijn de locaties, de diepteligging ten opzichte van het huidige maaiveld en NAP en de ho-

rizontale en verticale verspreiding van archeologische resten?  

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

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

7. Is een archeologische stratigrafie aanwezig en zo ja, welke? Zo nee, verklaar dan het ontbre-

ken van deze stratigrafie.  

8. Welke complextypen zijn aanwezig of voor welke complextypen bestaan sterke aanwijzin-

gen?  

9. Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten, gelet 

op de waterhuishouding (zones van oxidatie, oxidatie & reductie, alsmede reductie) het voor-

malig grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling en de aard van de on-

dergrond?  

10. Is in situ behoud mogelijk? Zo ja, op welke wijze kan dit duurzaam worden gerealiseerd? Zo 

nee, waarom niet?  

 

Evaluatie 

1. In hoeverre bevestigen de verkregen veldgegevens van de gemeentelijke Geomorfologische 

Kaart, Zanddieptekaart en Uiterwaardenkaart (UIKAV)? Waar komen de gegevens overeen 

en waar wijken zij af?  

2. Welke oorzaken zijn er voor de eventueel waargenomen discrepanties tussen de gemeente-

lijke Geomorfologische Kaart, Zanddieptekaart en Uiterwaardenkaart (UIKAV) en de nieuwe 

veldgegevens?  

3. Wat zijn de consequenties van eventuele discrepanties tussen de verzamelde veldgegevens 

en de gemeentelijke Geomorfologische Kaart, Zanddieptekaart en Uiterwaardenkaart 

(UIKAV) in termen van landschapsgenese en daarmee archeologische verwachting?  

4. Welke oorzaken zijn er voor de eventueel waargenomen discrepanties tussen de verwachting 

op de Beleidskaart en de verzamelde veldgegevens (ook al was het karteren van vindplaat-

sen niet het doel van het onderzoek)?  

5. Wat zijn de consequenties van eventuele discrepanties tussen de verzamelde veldgegevens 

en de Beleidskaart in termen van de potentie/verwachting van het landschap voor gebruik en 

dus de archeologische verwachting?  
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6. Welke aspecten van de gevolgde werkwijze en methode(n) en techniek(en) van veldwerk en 

data analyse zijn voor verbetering vatbaar en waarom?  
 
Het bureauonderzoek is uitgevoerd op 21 april 2016 door  drs. K. Klerks (senior prospector). Het in-
ventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 29 april 2016 door drs. K. Klerks. Het rapport is gecon-
troleerd door drs. A.H. Schutte (senior KNA-archeoloog). 
 
 
3 BUREAUONDERZOEK 
 
3.1 Methoden 
 
Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de eisen en normen zoals aangegeven in de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3, december 2013), die is vastgesteld door 
het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie en is ondergebracht bij het SIKB te 
Gouda.  
 
Voor de uitvoering van het bureauonderzoek gelden de specificaties LS01, LS02, LS03, LS04 en 
LS05. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport weergegeven conform specificatie LS06.

1
  

 
Binnen dit onderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht: 
 
 afbakening van het plangebied en vaststellen van de consequenties van het mogelijk toe-

komstige gebruik (LS01); 
 beschrijving van de huidige en toekomstige situatie (LS02); 
 beschrijving van de historische situatie en mogelijke verstoringen (LS03); 
 beschrijving van bekende archeologische en historische waarden en aardwetenschappelijke 

gegevens (LS04); 
 opstellen van een gespecificeerde verwachting (LS05). 
 
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
 het Archeologische Informatie Systeem (ARCHIS); 
 de Archeologische Monumenten Kaart (AMK); 
 de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
 geologische kaarten, geomorfologische kaarten en bodemkaarten; 
 de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINOLo-

ket); 
 de Wateratlas van de provincie Gelderland; 
 literatuur en historisch kaartmateriaal; 
 bouwhistorische gegevens; 
 de recente topografische kaart (schaal 1:25.000); 
 recente luchtfoto’s; 
 het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 
 de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Gelderland; 
 de limeskaart van de provincie Gelderland 
 de archeologische verwachtingskaarten van de gemeente West Maas en Waal; 
 plaatselijke (amateur-)archeoloog c.q. heemkundevereniging. 
 

                                                      
1 
Beschikbaar via www.sikb.nl. 
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3.2 Afbakening van het plangebied  
 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het onderzoeksgebied en het plangebied. Het 
plangebied is het gebied waarbinnen feitelijk de bodemverstorende ingreep gaat plaatsvinden. Het 
onderzoeksgebied is het gebied waarover informatie is verzameld om een goed beeld te krijgen van 
de archeologische waarden binnen het plangebied. Dit gebied is groter dan het plangebied. In het 
huidige onderzoek betreft het onderzoeksgebied het gebied binnen een straal van circa 1 kilometer 
rondom het plangebied. 
 
De onderzoekslocatie (± 2.300 m²) ligt aan de Zandstraat 152, circa 1 kilometer ten westen van de 
kern van Beneden-Leeuwen (zie figuur 1 en figuur 2). Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN) bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 6,0 m +NAP. Het gebied is kadastraal be-
kend als gemeente Wamel, sectie K, nummer 1180. Volgens de topografische kaart van Nederland, 
kaartblad 39 G (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X: 
162965/Y: 432408. 
 
3.3 Huidige situatie  
 
Voor het bureauonderzoek is het van belang de huidige situatie te onderzoeken. Landgebruik en be-
bouwing kunnen van invloed zijn op de archeologische verwachting.  
 
Het westelijk deel van het plangebied is momenteel in gebruik als grasland, het oostelijke deel als tuin 
(zie  figuur 3). Op de omliggende percelen aan alle zijden bevinden zich bebouwing en tuinen. 
 
Bodemloket 
De overheid initieert middels het Bodemloket inzicht te geven in maatregelen die de afgelopen jaren 
getroffen zijn om de bodemkwaliteit in Nederland in kaart te brengen (bodemonderzoek) of te herstel-
len (bodemsanering). Ook laat het Bodemloket zien waar vroeger (bedrijfs-) activiteiten hebben 
plaatsgevonden die extra aandacht verdienen. Tevens worden op het Bodemloket voormalige poten-
tieel bodembedreigende bedrijfsactiviteiten weergegeven. Gegevens van het Bodemloket dienen als 
indicatief te worden beschouwd. 
 
Binnen het plangebied zijn voor zover bekend binnen het Bodemloket geen milieuhygiënische onder-
zoeken uitgevoerd.

 2
    

 
Huidig milieuonderzoek 
Gelijktijdig met het archeologisch bureauonderzoek is er voor het plangebied een milieuhygiënisch 
bodemonderzoek uitgevoerd door MSc. J.M. Russel (rapportnummer: 1485.001). De aangetoonde 
lichte verontreinigingen vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  
 
3.4 Toekomstige situatie  
 
Het toekomstige gebruik van het plangebied kan bepalend zijn voor het vervolgtraject (behoud in-situ 
of behoud ex-situ van archeologische waarden). De toekomstige inrichting van het plangebied kan 
gevolgen hebben op het in-/ex-situ behoud van de archeologische waarde. 
 
In het plangebied zijn/is het ophogen van het bestaande maaiveld met 0,5 meter grond gepland. 
Hierbij zal een gebied met een oppervlakte van 2.300 m

2
 worden opgehoogd (zie figuur 2). 

 
3.5 Beschrijving van het historische gebruik 
 

                                                      
2
 www.bodemloket.nl. 
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In het plangebied kunnen naast archeologische sporen ook historische relicten voorkomen die nog in 
het landschap zichtbaar zijn. Het gaat hierbij om historisch geografische relicten zoals nederzettings-
vormen en wegen- en kavelpatronen. Veel van deze bewaard gebleven historische geografie geeft 
door de herverkavelingen in de tweede helft van de 20

e
 eeuw een incompleet beeld van het historisch 

landschap. Historische kaarten van vóór de herverkaveling zijn een goede aanvulling op het huidige 
incomplete beeld. Voor de historische ontwikkeling is naast het historisch kaartmateriaal ook relevan-
te achtergrondliteratuur geraadpleegd. 
 
Historisch kaartmateriaal 
De situatie van het plangebied is op verschillende historische kaarten als volgt: 

 
Tabel I. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal3 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving plangebied Bijzonderheden/directe omge-
ving 

Kadastrale minuut 1821 Gemeente 

Wamel, 
Sectie B, 
Blad 01 

1:2.500 Agrarisch, verdeeld over 

twee percelen 

Agrarisch gebruik, huidige Hoge 

weg is reeds aanwezig 

Militaire topografische kaart 
(nettekening) 

1864 39 1:50.000 Westelijk perceel agra-
risch, mogelijke bebouwing 
(schuur) op achterste deel 
van het oostelijk perceel 

Aan de zuidkant van de Hoge weg 
ontstaat lintbebouwing 

Militaire topografische kaart 
(veldminuut) 

1895 39 1:50.000 ongewijzigd ongewijzigd 

Militaire topografische kaart 
(veldminuut) 

1902 39 1:50.000 ongewijzigd ongewijzigd 

Militaire topografische kaart 
(veldminuut) 

1936  1:50.000 Afsplitsing oostelijke 
perceel rondom bebou-
wing, twee gebouwen 
zichtbaar. 

Vanaf 1902 rijdt langs de Hogeweg 
de stoomtram van Wamel naar 
Nijmegen. 

Topografische kaart 1945  1:25.000 ongewijzigd ongewijzigd 

Topografische kaart 1957  1:25.000 ongewijzigd ongewijzigd 

Topografische kaart 1966  1:25.000 Westelijk perceel in ge-
bruik als boomgaard, op 
het oostelijk perceel komt 
een derde gebouw. 

ongewijzigd 

Topografische kaart 1978  1:25.000 ongewijzigd ongewijzigd 

Topografische kaart 1987  1:25.000 ongewijzigd ongewijzigd 

Topografische kaart 1994  1:25.000 ongewijzigd ongewijzigd 

 
Op basis van het beschikbare gedetailleerde historische kaartmateriaal is te zien dat het westelijke 
perceel vanaf het begin van de 19

e
 eeuw goeddeels onbebouwd is geweest en in gebruik als agrari-

sche grond. Op het oostelijk perceel is vanaf 1936 bebouwing aanwezig met mogelijk een oudere 
voorganger. Dit is op basis van de beschikbare kaarten niet duidelijk te zien. Er is niet genoeg detail 
zichtbaar om duidelijk te zien of de oudere bebouwing op, dan wel vlak naast het oostelijk perceel 
heeft gestaan. (zie figuur 6).  
 
 
 

                                                      
3 
www.beeldbankcultureelerfgoed.nl. 
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Rijks- en gemeentemonumenten binnen het onderzoeksgebied 
Het plangebied ligt niet binnen een 50 m attentiezone van zowel rijksmonumenten (AWG categorie 1) 
als gemeentelijke monumenten (AWG categorie 4 gemeentelijk monument (gebouwd), zie figuur 12 
en tabel V). 
 
 
 
Bouwhistorische gegevens 
Bij de gemeente West Maas en Waal is het gemeentelijk archief geraadpleegd (Mvr. L. Steenbergen), 
wat enige aanvullende informatie heeft opgeleverd. Het archief dateert vanaf begin 1984. In 2003 is 
een sloopvergunning afgegeven voor het perceel, waarna in 2013 een bouwvergunning is afgegeven 
voor de huidige woning. Het biedt geen aanvullende informatie over de oudere bebouwing uit de 19

e
 

eeuw. Daarnaast zijn er geen gegevens omtrent de verstoring van de ondergrond door sloop van de 
bebouwing. 
 
3.6 Aardwetenschappelijke gegevens 
 
Het landschap heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het nederzettingspatroon. Bij onderzoek 
naar archeologische sporen in een bepaald gebied is het van groot belang te weten hoe het land-
schap er in het verleden heeft uitgezien. Men kan meer te weten komen over dit landschap door de 
geologische opbouw, de bodem en de hydrologie van een gebied te bestuderen. 
 
De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied: 
 
Tabel II. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Geologie
4
 Oeverwal- op komafzettingen van de Formatie van Echteld, op grotere diepte grove 

grindhoudende fluviatiele zanden van de Formatie van Kreftenheye. Dijkdoorbraakafzet-
tingen kunnen binnen het plangebied worden verwacht in de bovenste halve meter. 

Geologische-geomorfologische kaart van de Rijn-
Maas delta

5
 

Gelegen langs  de meandergordel van Leeuwen, actief van circa 1.050 voor Chr. tot 50 
voor Chr. (Midden-IJzertijd tot Late IJzertijd), binnen het plangebied liggen crevasse- en 
oeverafzettingen van deze meandergordel. Ten noorden van het plangebied ligt de 

meandergordel van de Waal, actief vanaf circa 330 na Chr. tot nu (Laat-Romeins tot 
Nieuwe tijd). Op grotere diepte vlechtende rivierafzettingen van het Pleniglaciale Laag-
terras en mogelijk het laatglaciale terras  

Zandbanenkaart provincie Gelderland6 Pleistoceen zand van de het Pleniglaciaal laagterras 4 en 5 m -mv (code 24)  

Geomorfologie
7
 Rivieroeverwal (3k25) 

Bodemkunde
8
 Kalhoudende ooivaaggronden met lichte zavel 

 
Geologie 
Ongeveer halverwege de duur van de laatste ijstijd, het Midden-Weichselien (vaak aangeduid als het 
Pleniglaciaal, 55.000 tot 13.000 jaar geleden) voerde de Rijn zijn water in zijn geheel af in westelijke 
richting, ten zuiden van het stuwwallengebied van de Veluwe naar de Noordzee. De kustlijn lag toen 
op een aanzienlijk afstand van de huidige kustlijn, omdat de zeespiegel tot soms wel 120 m -NAP lag. 
De Rijn en de Maas hadden een vlechtend karakter, in de vorm van ondiepe, brede en snel verleg-
gende geulen en er werd voornamelijk grofzandig en grindrijk sediment afgezet in de vorm van ban-

                                                      
4
 Mulder et al., 2003. 

5
 Cohen et al., 2012 

6 
 http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(zwuqjq45skespo452aharn55))/default.aspx?applicatie=Zandbanen / Cohen et al., 2009 

7 
Alterra, 2003. 

8
 Stichting voor Bodemkartering, Poelman 1973. 

http://geodata2.prvgld.nl/apps/wateratlas_kaarten%20/
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ken en terrassen. De afzettingen behoren tot het Laagpakket 5 van de Formatie van Kreftenheye. De 
destijds gevormde riviervlakte wordt aangeduid als het Pleniglaciaal terras of Laagterras.9 
 
Aan het einde van het Weichselien, tijdens het Laat-Glaciaal (13.000 tot 10.150 jaar geleden), waren 
er perioden dat het minder koud was of soms zelfs vergelijkbaar met ons huidige klimaat. Het land-
schap raakte geleidelijk bedekt met een aaneengesloten vegetatie. Hierdoor verminderde de sedi-
mentaanvoer vanuit het achterland (stroomgebied van de Rijn). Ook de waterafvoer werd regelmati-
ger. Hierdoor begint de Rijn zich in te snijden en veranderd zijn geulpatroon van vlechtend naar me-
anderend, waarbij de afvoer zich concentreerde in één centrale, diepere en meanderende geul. Tij-
dens overstromingen door hoogwater wordt op het hoger gelegen Laagterras een vrij stugge, sterk 
zandige kleilaag afgezet en deze staat bekend als de Laag van Wijchen (Wijchen I). 
 
Het definitieve einde van het Laat-Glaciaal, en daarmee van het Weichselien, werd gekenmerkt door 
een korte, zeer koude en droge fase, het Jonge Dryas (10.500 tot 10.150 jaar geleden). De gesloten 
vegetatie maakt weer plaats voor toendra en het landschap wordt opener. De Rijn neemt weer een 
vlechtend patroon aan, waarbij de oude Kreftenheye 5 deels wordt geresedimenteerd in een nieuw 
gevormd lager gelegen terras, het Late Dryas-terras of Terras X genaamd. De afzettingen worden 
geologisch gezien gerekend tot het Laagpakket 6 van de Formatie van Kreftenheye. Ter plaatse van 
Beneden-Leeuwen, bevinden de Kreftenheye afzettingen zich op circa 4,5 (Laagterras) tot 6 (Terras 
X) meter -mv. 
 
Omdat de vlechtende geulen frequent droog vielen of voor langere periode niet watervoerend waren, 
konden door de sterk heersende (zuid-)westenwinden zand uit de geulen waaien. In de luwte van de 
begroeide oevers, langs de noordoostelijke zijde van de geulen, werd het verwaaide zand opnieuw 
afgezet als duinen. Deze rivierduinen behoren tot het Laagpakket van Delwijnen van de Formatie van 
Boxtel. Ten zuiden van het plangebied bevinden zich enkele rivierduinen van dit laagpakket. 
 
Na het Jonge Dryas begint het huidige geologische tijdperk van het Holoceen. Het klimaat verandert 
definitief met snel stijgende temperaturen, het vallen van meer neerslag en de ontwikkeling van een 
loofvegetatie op de hogere delen en een broekvegetatie (berken-elzenbroekbos) en de vorming van 
laagveen in de nattere en lager gelegen gebieden. De Rijn gaat zich weer insnijden en weer een me-
anderend patroon aan. Tijdens de eerste overstromingen in het Vroeg-Holoceen wordt er weer een 
sterk zandige, grijsblauw kleurende klei afgezet, aangeduid als de Laag van Wijchen II van de Forma-
tie van Kreftenheye en vergelijkbaar met de Laag van Wijchen I.  
 
Door de stijging van de zeespiegel schuift de terrassenkruising, het overgangspunt waar stroomop-
waarts de rivier zich insnijdt en stroomafwaarts aggradeert (ophoogd), naar het oosten op. Bijvoor-
beeld rond het begin van het Atlanticum (7.000 jaar gelegen) lag de terrassenkruising ter hoogte van 
Culemborg. Tijdens jaarlijkse overstromingen werd vooral het zandige materiaal dicht bij de rivierbed-
ding afgezet, in de vorm van hoog gelegen oeverwallen of stroomruggen, de zogenaamde stroom-
gordelafzettingen. Het fijnere materiaal (vooral klei) werd verder van de rivierloop afgezet als kom-
afzettingen, daar waar het water rustiger stroomde (de lager gelegen komgebieden). Deze afzettingen 
van de Rijn behoren tot de Formatie van Echteld. Daar waar geen sediment van de Rijn werd afgezet 
vond veenvorming plaats, aangeduid als de Basisveenlaag en behorend tot de Formatie van Nieuw-
koop. 
 
Als gevolg van de nog steeds snel stijgende zeespiegel, de snelle verticale accumulatie van sediment 
en de erosiebestendigheid van de oever (klei en veen) krijg kreeg de Rijn aan het einde van het At-
lanticum en het begin van het Subboreaal (ca. 6.000 laar geleden, zie bijlage 1) binnen het centrale 
deel van de Rijn-Maas delta een meer anastomoserend karakter, gekenmerkt door smalle, diepe ri-
viergeulen die zich nauwelijks verleggen en onderling met elkaar verbonden zijn. Omdat de oe-

                                                      
9
 Berendsen, 2005. 
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verwallen langs de rivier niet overal even hoog waren was het mogelijk dat bij hoog water het water 
over de laagste delen van de oeverwal stroomde. Door erosie werd een diepe geul (soms enkele me-
ters diep) door de oeverwal uitgesleten, een zogenaamde crevassegeul. Crevassegeulen gedragen 
zich als een miniatuur rivierbedding, waarbij in en langs de geulen sedimentatie plaatsvindt, in de 
vorm van crevasse-afzettingen (vroeger ook wel beschreven als oevergronden of natuurlijke overslag-
gronden). Crevasse-afzettingen zijn minder dik dan stroomgordelafzettingen, smaller, en meestal 
slechts over enkele honderden meters, tot hoogstens enkele kilometers te volgen. Hun lithologische 
opbouw is vaak bijzonder complex; op korte afstand is de lithologische variatie zeer groot. Crevasse-
complexen zijn, in relatief zeldzame gevallen, uitgegroeid tot een rivierverlegging (avulsie) in de tijd 
voordat de bedijking van de grote rivieren plaatsvond.  
 
Rond 4.000 jaar geleden begint de snelheid van de zeespiegelstijging af te nemen en ontstond er een 
gesloten kustlijn. De gevormde kustbarrière zorgde voor het ontstaan van een rustig en nat milieu 
landinwaarts. De Rijn krijgt tevens weer een meanderend karakter. Tussen de rivieren vond weer veel 
veenvorming plaats in de vorm van bos- en broekveen en dit behoort tot het Hollandveen Laagpakket 
van de Formatie van Nieuwkoop. Ook oeverwaldoorbraken (crevasses) vonden nog steeds plaats, zei 
het in mindere mate in vergelijking tot de voorgaande periode, waarbij de Rijn een anastomoserend 
karakter had. De vorming van crevasses werd destijds vooral beïnvloed door de getijdenwerking van-
uit zee op de rivierwaterstaand. Bij vloed wordt het rivierwater opgestuwd in stroomopwaartse rich-
ting, waardoor bij hoogwater oeverwaldoorbraken in oostelijke richting plaatsvonden. 
 
Door de stijgende zeespiegel wordt de Rijn-Maas delta verder opgevuld met sediment en raakten de 
flanken van de rivierduinen, of vaak de gehele rivierduin, bedekt met veen of rivierafzettingen (zand 
en klei). De rivierduinen zijn echter voor lange tijd gunstige bewoningslocaties gebleven, en door be-
dekking met jonger sediment en veen zijn resten hiervan vaak goed bewaard gebleven.  
 
Na de bedijking (vanaf 1200 na Chr.) zijn als gevolg van dijkdoorbraken, door de kracht van het over-
stromende water, vele uitkolkingsgaten gevormd. Deze worden ook wel aangeduid als wiel, woerd of 
waai. Het materiaal dat ter plaatse van het wiel werd geërodeerd, werd als een waaier aan de 
stroomafwaartse zijde afgezet (overslagen).  
 
Geologische-geomorfologische kaart van de Rijn-Maas delta, Zandbanenkaart en archeologi-
sche waarden- en verwachtingenkaart gemeente West Maas en Waal 

10
 

Op basis van de geomorfologische kaart, de paleogeografische kaart en de zanddieptekaart kan wor-
den afgeleid dat het plangebied op de oeverwal van de onbedijkte Waal ligt. Dit houdt in dat direct 
onder maaiveld oeverafzettingen van de Waal liggen die vanaf ongeveer 1625 yr BP actief is geweest 
en tot de bedijking in de 13

e
 eeuw materiaal heeft kunnen afzetten. Daaronder (tot ongeveer 1,6 m 

onder maaiveld) liggen komafzettingen op oudere afzettingen van een crevasse uit het Leeuwen-
systeem dat tot ongeveer 2000 yr BP actief is geweest. Het gaat hierbij om een vrij sterk gepronon-
ceerd systeem dat waarschijnlijk een lange periode actief is geweest. Het plangebied bevindt zich ten 
westen van de hoofdgeul van de crevasse op de oeverafzettingen. Op deze langdurige crevasse sys-
temen hebben gedurende langere periode, vaak tot lang na het einde van de activiteit van de hoofd-
stroom, zeer gunstige omstandigheden geheerst voor bewoning en landbouw. Op grotere diepte (on-
geveer 4 - 5 meter onder maaiveld) liggen afzettingen behorend tot de Formatie van Kreftenheye. Het 
plangebied ligt mogelijk ter hoogte van een terrasrand met het zogenaamde terras X, ten noorden van 
een gekarteerde oude stroomgeul uit die periode (Late Dryas).

11
 Er zijn geen aanwijzingen dat zich 

een rivierduin in het plangebied bevindt, maar dit kan, gezien de vaak beperkte omvang van deze 
elementen, niet geheel uit worden gesloten. Volgens de zanddieptekaart bevindt zich het Pleistocene 
zand in het plangebied op een diepte van 4 tot 5 meter - maaiveld. (zie figuur 11). 
 

                                                      
10

 Cohen et al., 2009, Cohen et al., 2012, Sueur/Ouhof, 2013. 
11

 Berendsen/Stouthamer, 2001. 
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DINO
12

 
Het Dinoloket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 
(DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de 
diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwa-
tergegevens, sonderingen, geo-elektrische metingen, resultaten van geologische, geochemische en 
geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens. De site wordt beheerd 
door TNO.  
 
In het Dinoloket is een boring bekend binnen een straal van 1000 meter rond het plangebied.

13
  Vol-

gens de omschrijving zijn kleiige afzettingen aangetroffen tot een diepte van 1,6 meter onder maai-
veld waaronder zich een pakket zandige afzettingen bevind van ongeveer 1 meter dik. Daaronder 
bevinden zich kleiige afzettingen tot op de afzettingen van de Formatie van Kreftenheye op een diep-
te van 5 meter onder maaiveld 
 
Geomorfologie 
De geomorfologische kaart van Nederland geeft de mate van reliëf en de vormen die in het landschap 
te onderscheiden zijn weer.

14
  

 
Volgens de Geomorfologische kaart van Nederland (1:50.000) ligt het plangebied binnen een rivier-
oeverwal (3K25, zie figuur 8). Dit betreft de oeverwal die gevormd is tijdens de actieve fase van de 
meandergordel/stroomgordel van de onbedijkte Waal.  
 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

15
 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 
landschapsanalyse. Dit met behulp van laseraltimetrie verkregen digitale bestand vormt een gedetail-
leerd beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Uitgaande van het AHN ligt het plangebied op 
een hoogte van ongeveer 6 meter +NAP (zie figuur 11).  
 
Bodemkunde 
Volgens de Bodemkaart van Nederland (1:50.000) is het plangebied gekarteerd als kalkhoudende 
ooivaaggrond met lichte zavel in het profiel (Rd10A).

16
 (zie figuur 10). Dit is in overeenstemming met 

de relatief recente oeverafzettingen van de Waal die zich in het gebied bevinden. Bij een vaaggrond 
heeft (nog) weinig of geen bodemvorming plaatsgevonden. Deze gronden zijn wel geheel gerijpt. Bij 
poldervaaggronden bestaat het bodemprofiel meestal uit een dunne A-horizont (humeuze toplaag) 
met direct daaronder de C-horizont (oorspronkelijk moedermateriaal) waar gleyverschijnselen (roest-
vlekken) dieper dan 50 cm -mv in voorkomen. De aanwezigheid van kalk is een aanwijzing dat de 
afzettingen relatief korte tijd aan het maaiveld liggen en dat het moedermateriaal kalkrijk is. Komklei-
en zijn over het algemeen al synsedimentair ontkalkt (wegspoelen van kalk tijdens afzetting en perio-
de daarna, omdat komgebied na overstromingen nog voor langere tijd onder water stonden). 
 
Grondwatertrap 
Grondwatertrappen zijn een indicatie voor de diepte van de grondwaterstand en de seizoensfluctuatie 
daarvan. De grondwatertrappenindeling is gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG). Hiermee worden de winter- en zomergrondwaterstanden geka-
rakteriseerd in een jaar met een gemiddelde neerslag en verdamping. In stedelijk gebied zijn geen 
grondwatertrappen bepaald. Deze worden als ‘witte vlekken’ op de Bodemkaart van Nederland 
(1:50.000) weergegeven.  

                                                      
12 

www.dinoloket.nl. 
13 

DINO boornummers B39G1364. 
14

 Alterra 2003. 
15

 www.ahn.nl. 
16

 Bakker/Schelling, 1989, Poelman, 1973. 
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Tabel III geeft een overzicht van de klassengrenzen die worden aangehouden bij de indeling van de 
grondwatertrappen. De trappen worden vastgesteld op een schaal van I tot VII van respectievelijk 
extreem nat tot extreem droog. Bij sommige grondwatertrappen is een * weergegeven: het gaat hier 
om tussenliggende grondwatertrappen die een drogere variant vertegenwoordigen. 
 
 
 
 
Tabel III.  Grondwatertrappenindeling

17
 

Grondwatertrap I II' III' IV V' VI VII" 

GHG (cm -mv) - - <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG (cm -mv) <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 

')  Bij deze grondwatertrappen wordt een droger deel onderscheiden 
") Een met een * achter de code als onderverdeling aangegeven "zeer droog deel" heeft een GHG dieper dan 140 cm beneden maaiveld 

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens 
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten. Het plan-
gebied bevindt zich in een gebied dat wordt gekenmerkt met een grondwatertrap VI. 
 
Wateratlas provincie Gelderland

18
 

Door grootschalige ingrepen in het geohydrologisch systeem wijken de huidige grondwatertrappen in 
veel gebieden af van de grondwatertrappen die in het verleden voor kwamen. Om dit aan te geven is 
tevens een inschatting gemaakt van historische grondwatertrappen, welke een indicatie vormen voor 
de grondwatertrappen zoals die in het jaar 1950 voor kwamen. Deze historische grondwatertrappen 
zijn gekarteerd op schaal 1:100.000. 
 
Voor het plangebied zijn de volgende gegevens bekend: 
 
Tabel IV.  Grondwatergegevens plangebied

19
 

GHG GLG GVG Grondwatertrap Historische grondwater-
trap 

0,60 1,55 0,85 VI VI 

GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand in m -mv 
GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand in m -mv 
GVG: gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand in m -mv 

 
Gebiedsdelen met een goede ontwatering (Grondwatertrap VI en VII) zijn zeer geschikt voor land-
bouw en vormden mede daarom, vooral in het verleden, een aantrekkelijk vestigingsgebied. Tevens 
is het grondwaterpeil een indicatie voor de conservering van metalen en organische resten 
 
3.7 Archeologische waarden 
 
Voor de uitkomst van het bureauonderzoek is het van belang de bekende archeologische waarden (al 
dan niet volledig onderzocht) te beschrijven. Een belangrijke informatiebron is het landelijke ARCHeo-
logisch Informatie Systeem (ARCHIS), dat beheerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

                                                      
17

 Locher & de Bakker, 1990. 
18 

http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/(S(0it0ap55f04mrr55pm3j3s45))/Default.aspx?applicatie=AtlasGelderland 
19

 Wateratlas provincie Gelderland. 
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goed (RCE). In dit systeem worden alle archeologische gegevens verzameld en via internet zijn deze 
door bevoegden te raadplegen. 
 
De bekende archeologische waarden zijn middels kaartmateriaal weergegeven in figuur 12. Tevens 
zijn in de figuur de indicatieve archeologische waarde en de in ARCHIS geregistreerde AMK-
terreinen, waarnemingen, vondstmeldingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 1000 m 
weergegeven. 
 
Indicatieve archeologische waarde 
De IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarde) geeft voor heel Nederland de trefkans aan op 
het voorkomen van archeologische resten. Die trefkans is aangegeven in vier categorieën (per land- 
en waterbodem): een hoge, middelhoge, lage en zeer lage verwachting. Bebouwde gebieden, waar-
van geen bodemkundige of geologische gegevens bekend zijn, zijn niet gekarteerd. De IKAW is voor-
namelijk gebaseerd op de relatie die bestaat tussen de bodemkundige en/of geologische kwalificaties 
en de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. De IKAW is gebaseerd op een aantal kaarten 
met een grotere schaal. De aangegeven grenzen op de IKAW zijn daardoor globaal en worden op 
lokaal niveau minder betrouwbaar geacht. 
 
Aangezien de gemeentelijke beleidskaart een hoger detailniveau heeft dan de IKAW is de IKAW voor 
het onderzoek niet geraadpleegd. 
 
Archeologische beleidskaart Gemeente West Maas en Waal  
Sinds 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht (WAMZ). Het doel van deze 
wet is te voorkomen dat archeologische waarden uit het verleden verloren gaan. In deze wet zijn de 
gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het bodemarchief binnen hun grondgebied. Voor 
een goed beheer van dit bodemarchief gebruikt de gemeente een archeologische beleidskaart. De 
archeologische beleidskaart geeft een gemeentebreed overzicht van bekende en te verwachten ar-
cheologische waarden. De kaart maakt inzichtelijk waar en bij welke ruimtelijke ingrepen een archeo-
logisch onderzoek verplicht is en wordt als toetsingskader gebruikt voor ruimtelijke procedures.  
 
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente West Maas en Waal ligt het plangebied 
binnen een gebied met een hoge archeologische waarde (waarde 1), waarbij aangetoonde aanwezi-
ge archeologische resten zijn afgedekt met een kleidek en dus goed geconserveerd zijn (zie figuur 
13). Binnen deze gebieden dient, bij planvorming en voorafgaand aan vergunningverlening bij bo-
demingrepen dieper dan 40 cm -mv en een verstoringsoppervlak groter dan 100 m², vroegtijdig een 
inventariserend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Ophogen van het plangebied is niet 
toegestaan zonder omgevingsvergunning. 
 
AMK-terreinen binnen het onderzoeksgebied 
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) bevat een overzicht van archeologische terreinen in 
Nederland, welke ook wel worden aangeduid als monumenten. De terreinen zijn beoordeeld op ver-
schillende criteria (kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde). 
Op grond daarvan zijn de terreinen ingedeeld in vier categorieën; terreinen met archeologische waar-
de, een hoge archeologische waarde, een zeer hoge archeologische waarde of een zeer hoge arche-
ologische waarde met een beschermde status.  
 
Het plangebied ligt binnen AMK-terrein 3615. Binnen het onderzoeksgebied liggen drie AMK-terreinen 
(zie tabel V en figuur 12). 
 
Tabel V. Overzicht AMK terreinen 

AMK nr. Situering t.o.v. plangebied Datering Waarde en omschrijving 

3615 Het plangebied ligt er in IJzertijd laat - Toponiem: Beneden-Leeuwen-West; Klossenstraat; Hoge Woerd 
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Romeinse tijd Complex: Nederzetting, onbepaald 
Waarde: Terrein van hoge archeologische waarde 
Terrein met sporen van bewoning. Oude woongrond, vastgesteld bij de 
bodemkartering van 1949. RAAP heeft bij het onderzoek in 1989 deze 
oude woongrond ook aangetroffen. Op grond van deze gegevens is het 
terrein verder naar het oosten uitgebreid. Vermoedelijk loopt de woon-
grond door onder de Hogeweg. Terrein is gedeeltelijk overbouwd en wordt 
bedreigd door uitbreiding van bebouwing. CAA: 39GN-39.CMA: 39G-A38. 
Meldingskaart 1987: 32. RAAP 35: cat. nr. 8. Kartering; 1949; stiboka AAI; 
1989; RAAP. 

3637 250 meter ten westen IJzertijd - Romeinse 
tijd 

Toponiem: Prins Willem-Alexanderweg/Hogeweg 
Complex: Nederzetting  
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Terrein waarin zich sporen van bewoning bevinden uit de IJzertijd en 
Romeinse tijd. In een bouwput heeft Ch. Delfin hier omstreeks 1975 
Romeins aardewerk, fragmenten Romeinse dakpan en fosfaatvlekken-
waargenomen. 11-08-2008: Dit voormalige terrein van archeologische 
betekenis is in het kader van het ab-terreinen onderzoek (RAAP) opge-
waardeerd naar de status van archeologische waarde. Zie voor verdere 
info RAAP rapport 1121. CAA: 39GN-39 Meldingskaart 1987 CMA: 39GN-
005 waarneming bij graafwerk; 1975; Ch. Delfin 

3616 600 meter ten westen Middeleeuwen laat Toponiem: Hooge Kamp; Hoge Weg 
Complex: Huisterp 
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Terrein met daarin een huisterp uit de Middeleeuwen. Tijdens RAAP-
onderzoek is gebleken dat de terp rond 1970 is geëgaliseerd. In boringen 
waren nog restanten van een ophogingspakket herkenbaar. RAAP-
advies: vanwege te grote verstoring door afvlakking afvoeren. Er is echter 
sprake van een restwaarde. Het terrein is daarom "terrein van archeologi-
sche waarde" geworden. Kartering; 1989; RAAP CAA: /Meldingskaart 
1987: 44 RAAP 35: cat.nr. 7 

3648 1100 meter ten westen IJzertijd, Middel-
eeuwen laat - 
Romeinse tijd, 
Middeleeuwen laat 

Toponiem: Hoge Weg 
Complex: Nederzetting  
Waarde: Terrein van archeologische waarde 
Terrein waarin zich vermoedelijk sporen van bewoning uit de Late IJzer-
tijd, Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen bevinden. De vindplaats is 
gelegen op een noord-zuid rugje, een oeverwal van de Waal. Op het 
terrein is bij RAAP-onderzoek zeer veel aardewerk gevonden. Een bewo-
ningslaag werd niet aangetoond, maar grondsporen kunnen wel aanwezig 
zijn. 10-02-2009: Dit voormalige terrein van archeologische betekenis is 
opgewaardeerd naar de status van archeologische waarde vanwege het 
ontbreken van onderzoeksgegevens. Kartering; 1989/91; RAAP CAA: / 
Meldingskaart 1987: / RAAP 35: cat.nr. 5 SAI-nr: 39G-5* 

 
In het verleden uitgevoerde archeologische onderzoeken binnen het onderzoeksgebied 
Binnen het onderzoeksgebied zijn in de afgelopen jaren door verschillende archeologische bedrijven 
en instellingen 23 archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het gaat daarbij om bureauonderzoeken, 
booronderzoeken (verkennend/karterend), proefsleufonderzoeken, archeologische begeleidingen van 
graafwerkzaamheden en opgravingen (zie tabel VI en figuur 12). 
 
Tabel VI. Overzicht onderzoeksmeldingen 

Onderzoeksmeldingsnr. Situering t.o.v. plangebied Aard, uitvoerder en resultaten van het onderzoek 

38792 70 meter ten westen Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Zandstraat 
Uitvoerder: Heunks 
Datum: 05-01-2010 
Resultaat:  
Archeologische bureaustudie met bodemkundige veldtoetsing i.v.m. vrijstellings-
procedure 

6459 250 meter ten noordoosten Type onderzoek: opgraving 
Toponiem: De Ret 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 03-06-2002 
Onderzoeksnummer: 2620 
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Resultaat:  
Het onderzoek heeft bewoningssporen uit de onafgebroken periode Late IJzertijd – 
5

e
 eeuw Na Chr. Er is een beeld ontstaan van een Romeins villacomplex op basis 

van het vondstmateriaal. Aanbevelingen: restant bouwwerkzaamheden archeolo-
gisch begeleiden nader niet archeologisch onderzoek doen om verder inzicht te 
verkrijgen over de datering en aard van de vindplaats 
 

60041 250 meter ten zuidoosten Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Zandstraat 
Uitvoerder: Archeodienst Gelderland BV 
Datum: 03-02-2014 
Resultaat: Niet vermeld in Archis 

2614 300 meter ten oosten Type onderzoek: archeologische begeleiding 
Toponiem: De "Ret" 
Uitvoerder: Synthegra BV 
Datum: 22-04-2002 
Onderzoeksnummer: 11659 
Resultaat:  
Op grond van de stratigrafie en de aangetroffen archeologische waarden verdient 
het aanbeveling om aan de onderzoekslocatie en de directe omgeving in een 
straal van 250 meter een hoge archeologische waardering toe te kennen. Toe-
komstig grondverzet zal voorafgegaan dienen te worden door inventariserend 
onderzoek om de grenzen van het nederzettingsareaal te kunnen bepalen. Ver-
moedelijk gaat het om een relatief groot nederzettingsterrein en ligt de kern van de 
bewoning ten noorden of ten noordoosten van de huidige onderzoekslocatie. Een 
deel van de archeologische resten zal vermoedelijk ingrijpend aangetast zijn door 
afkleiingen in het verleden. Het betreft met name de 3

e
-/4

e
-eeuwse laag in de 

komgebieden. Hoger op de stroomrug/oeverwal is het profiel mogelijk nog intact. 
Hier zijn dan ook de hoogste verwachtingskansen om goed geconserveerde 
archeologische resten aan te treffen. 

11312 300 meter ten oosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem:  
Uitvoerder: SOB Research 
Datum: 03-10-2001 
Onderzoeksnummer: 11312 
Resultaat:  
Uitvoeren AAO 

23084 300 meter ten oosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Zandstraat 
Uitvoerder: Becker en Van de Graaf 
Datum: 15-06-2007 
Onderzoeksnummer: 32868 
Resultaat:  
Tijdens het veldonderzoek is geconstateerd dat in het plangebied de uitlopers van 
een oeverwal voorkomen behorende bij een stroomrug die ten noorden van de 
Zandstraat ligt. Ten noorden van de Zandstraat zijn op deze oeverwal nederzet-
tingsresten aangetroffen uit de 1

e
 tot en met de 5

e
 eeuw na Chr. Op basis van de 

resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek wordt geadviseerd om een 
vervolgonderzoek uit te laten voeren indien de geplande bodemingrepen dieper 
reiken dan 50 cm -mv. Een dergelijk vervolgonderzoek kan het beste bestaan uit 
een proefsleuvenonderzoek. 
 

21490 350 meter ten noordoosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Het Zand 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 01-03-2007 
Onderzoeksnummer: 16938 
Resultaat:  
Geen vervolgonderzoek noodzakelijk. 

59207 450 meter ten oosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem:  
Uitvoerder: Vergeten Landschap 
Datum: 15-11-2013 
Onderzoeksnummer: 51484 
Resultaat:  
In opdracht van Envita Nijmegen BV heeft Vergeten Landschap een bureauonder-
zoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied dat 
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gelegen is aan de Zandstraat 126 in Beneden-Leeuwen. De aanleiding voor het 
onderzoek vormt de voorgenomen nieuwbouw van een woning en de sloop van 
een bestaande woning. Er was op basis van het bureauonderzoek een hoge 
trefkans voor het plangebied opgesteld. Deze hoge trefkans kan na het booronder-
zoek worden bijgesteld naar een lage trefkans. Een archeologisch vervolgonder-
zoek wordt niet noodzakelijk geacht voor de zone waar de nieuwe woning gereali-
seerd gaat worden. Bij de afbraak van de huidige woning wordt geadviseerd om de 
woning tot vlak onder het maaiveld af te breken en de eventuele funderingen 
ongemoeid te laten (eventueel af te dekken met een laag zand). De kans is name-
lijk zeer groot dat er onder de huidige woning oude funderingen van de voorganger 
van de woning aanwezig zijn. 

12199 500 meter ten noorden Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Retstraat 
Uitvoerder: Archaeological Research en Consultancy 
Datum: 09-05-2005 
Onderzoeksnummer: 13529 
Resultaat:  
Plaats: Beneden-Leeuwen 
Het bureau-onderzoek heeft uitgewezen dat de onderzoekslocatie is gelegen op 
een oeverwal van de waal. het gebied ligt binnendijks, hetgeen betekent dat op de 
locatie sinds de bedijking rond de 12

e
 of 13

e
 eeuw geen sedimentatie door de Waal 

meer plaatsvindt. In het booronderzoek zijn ter hoogte van een boring twee 18
e
-

eeuwse aardewerkscherven verzameld. Verder zijn er geen aanwijzingen gevon-
den voor de aanwezigheid van archeologische sporen in de bodem. Er wordt 
derhalve geadviseerd geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. 

25513 500  meter ten noordwesten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Klossenstraat 
Uitvoerder: Archaeological Research en Consultancy 
Datum: 27-11-2007 
Resultaat: onbekend 

15078 550 meter ten noordoosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem:  
Uitvoerder: SOB Research 
Datum: 19-12-2005 
Onderzoeksnummer: 13977 
Resultaat:  
Nader archeologisch onderzoek niet noodzakelijk 

60521 550  meter ten westen Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Hogeweg 
Uitvoerder: Archeodienst Gelderland BV 
Datum: 07-03-2014 
Onderzoeksnummer: 53017 
Resultaat:  
Op grond van de resultaten van het booronderzoek wordt er geen vervolgonder-
zoek aanbevolen 
De gemeente West Maas en Waal heeft het advies overgenomen 

14397 600 meter ten zuidoosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Zijveld 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 12-10-2005 
Onderzoeksnummer: 12147 
Resultaat:  
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt archeologisch vervolgonder-
zoek niet nodig geacht. 
 

37153 600 meter ten noordwesten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Klossenstraat 
Uitvoerder: Archaeological Research en Consultancy 
Datum: 21-09-2009 
Resultaat: onbekend 

23750 650 meter ten oosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Zandstraat 106-108 
Uitvoerder: Synthegra BV 
Datum: 09-08-2007 
Onderzoeksnummer: 35215 
Resultaat:  
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In het noordelijke deel van het plangebied (boring 3 t/m 7) is de bodem verstoord 
tot minimaal 90 150 cm beneden maaiveld. De verstoring reikt plaatselijk tot in de 
Leeuwen stroomgordel. Dit betekent dat de hoge verwachting voor sporen uit de 
IJzertijd en Romeinse tijd, die op deze stroomgordel aangetroffen zouden kunnen 
worden, naar laag kan worden bijgesteld. Ter plaatse van boring 1 en 2 is de 
Leeuwen stroomgordel intact. De hoge verwachting voor de perioden IJzertijd en 
Romeinse tijd kan hier dus gehandhaafd blijven. De middelhoge verwachting voor 
de Vroege Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd kan voor het hele plangebied naar 
laag worden bijgesteld, omdat de bovengrond verstoord is. Tijdens het archeolo-
gisch onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat er een archeologische 
vindplaats in het plangebied aanwezig is. Een vervolgonderzoek is daarom niet 
noodzakelijk. 
 

35423 650  meter ten zuidoosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Konijnenwal 
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau 
Datum: 18-06-2009 
Onderzoeksnummer: 27065 
Resultaat:  
Geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Er zijn geen indicatoren aangetroffen die 
zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats. 
 

14394 700  meter ten noorden Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Het Zand 
Uitvoerder: BAAC BV 
Datum: 12-10-2005 
Onderzoeksnummer: 12144 
Resultaat:  
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt archeologisch vervolgonder-
zoek niet nodig geacht. 
 

41765 700 meter ten noordoosten Type onderzoek: bureauonderzoek 
Toponiem: Oosterpas, Beneden-Leeuwen 
Uitvoerder: Past2Present / Archeologic 
Datum: 01-07-2010 
Resultaat: Niet vermeld in Archis 

43266 700 meter ten noorden Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem:  
Uitvoerder: Archeopro 
Datum: 10-10-2010 
Onderzoeksnummer: 35414 
Resultaat:  
In het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel is uitgegaan van de moge-
lijke aanwezigheid van archeologische resten uit de Bronstijd, Ijzertijd tot Romein-
se tijd, Middeleeuwen en de Nieuwe tijd binnen het plangebied. De verwachting 
voor resten uit deze perioden is overwegend middelhoog. Om de kans op het 
aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen 
het plangebied zes boringen gezet met behulp van een guts en een edelmanboor 
met een diameter van 12 cm. Uit het met de guts verrichte onderzoek blijkt dat de 
top van de bodem binnen het plangebied uit een dik pakket recent vergraven klei 
bestaat waarvan de dikte varieert tussen 60 en 80 centimeter. Hieronder is matig 
grof zand aangetroffen dat tussen anderhalve en twee en een halve meter diepte 
beneden het maaiveld, onderbroken wordt door een pakket gelaagde klei. Het 
bovenste pakket grof zand betreft in elk geval oeverwal-afzettingen van de Waal. 
Het op grotere diepte aangetroffen zand hangt mogelijk samen met de aanwezig-
heid in de diepere ondergrond van afzettingen van de stroomrug van Leeuwen. In 
geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. Vegetatie-
horizonten die samen zouden kunnen hangen met archeologische sporen, ontbre-
ken eveneens. De resultaten van het onderzoek geven derhalve geen aanleiding 
om archeologisch vervolgonderzoek te adviseren. Evenmin zijn tijdens het onder-
zoek archeologische resten aangetroffen waarmee tijdens de verdere planvorming 
of bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden rekening zou moeten worden 
gehouden. Het is aan de bevoegde overheid, in dit geval de gemeente West Maas 
en Waal om te beoordelen of zij dit advies al dan niet overneemt. 

47324 700 meter ten noorden Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: De Koldert 
Uitvoerder: SOB Research 
Datum: 01-07-2011 
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Onderzoeksnummer: 39739 
Resultaat:  
geen verder onderzoek 

26949 750 meter ten zuidoosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem:  
Uitvoerder: Synthegra BV 
Datum: 22-02-2008 
Onderzoeksnummer: 27344 
Resultaat:  
In het noordwesten van het plangebied zijn intacte bodemprofielen aangetroffen, 
maar in de rest van het plangebied is de natuurlijke opbouw van de bodem ver-
stoord. Tijdens het archeologisch onderzoek geen aanwijzingen gevonden dat er 
archeologische vindplaatsen in het plangebied aanwezig zijn. Er wordt daarom 
geen vervolgonderzoek geadviseerd 

16079 800 meter ten noordoosten Type onderzoek: booronderzoek 
Toponiem: Waalbandijk 
Uitvoerder: ADC ArcheoProjecten 
Datum: 20-02-2006 
Onderzoeksnummer: 39949 
Resultaat:  
Geadviseerd wordt om in het plangebied geen aanvullend archeologisch onder-
zoek uit te voeren. Civieltechnische werkzaamheden tot 1,2 m onder huidig maai-
veld kunnen zonder bezwaar worden uitgevoerd. Het is echter niet volledig uit te 
sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voor-
komen. Het verdient daarom wel aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk 
te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag, 
zoals aangegeven in de Monumentenwet 1988, artikel 47, lid 1. 
 

 
Waarnemingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan alle bekende archeologische waarnemingen geregistreerd. Binnen het plangebied 
zijn geen waarnemingen geregistreerd. Binnen het onderzoeksgebied staan 14 waarnemingen gere-
gistreerd (zie tabel VII en figuur 12). 
 
Tabel VII. Overzicht ARCHIS-waarnemingen 

Waarnemingsnr. Situering t.o.v. plangebied Aard van de melding 

25523 10 meter ten noorden Oude woongrond op stroomruggrond, overdekt door jongere afzettingen. Vastgesteld 
tijdens bodemkartering. 
 
Romeinse tijd : 
handgevormd aardewerk, ruwwandig gedraaid aardewerk 

6893 15 meter ten zuidwesten Romeinse tijd : 
gedraaid aardewerk, terra sigillata kommen/schalen 

436954 60 meter ten westen Neolithicum - Nieuwe tijd : 
houtskool, botmateriaal, huttenleem/verbrande leem, handgevormd aardewerk 

25453 170 meter ten westen Uitgegraven put, deels van stort, deels uit afvalkuil. Profiel (in cm.): 0-50: zandige klei 
50-70: zandig klei-zand, donker niveau 70-75: zandlager dan 75: zavel met fosfaat-
vlekken. Na de vondst door Delfin ging Hulst op 21-05-1965 op pad voor survey; twee 
dagen later schreef hij daarover het rapport. 
 
Romeinse tijd : 
gedraaid aardewerk, handgevormd aardewerk, dakpannen, botmateriaal 

443572 250 meter ten oosten Nieuwe tijd : 
roodbakkend geglazuurd aardewerk, bakstenen 

45543 300 meter ten noordoosten In oktober 2001 heeft SOB Research een AAI-1 en AAI-2 (bestaande uit boringen) 
uitgevoerd in bestemmingsplangebied 'De Ret' in Beneden-Leeuwen .Aanleiding 
waren de plannen voor de bouw van een nieuwbouwwijk. In het hele plangebied zijn 
vondsten gedaan uit de Romeinse tijd (o.a. inheems-Romeins en Romeins aarde-
werk, en puinfragmenten van o.a. tegulae en dakpannen). De vondsten zijn hier 
samengenomen onder 1 coördinatenpaar. Mogelijk dateert het inheemse aardewerk 
voor een deel al uit de Late IJzertijd. Op een diepte van 55 tot 160 cm onder maaiveld 
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is een ophogingspakket aangetroffen met een dikte van 50 tot 90 cm. Vermoedelijk 
gaat het om meerdere bewoningsniveaus. De vindplaats maakt deel uit van een op de 
oeverzone van de Waal gelegen lint van bewoningsplaatsen. Advies SOB Re-
search:Het uitvoeren van een AAO. 
 
Neolithicum - Nieuwe tijd : 
botmateriaal, huttenleem/verbrande leem, gedraaid aardewerk, handgevormd aarde-
werk, dikwandige amforen, geverfd aardewerk, fibulae, objecten 

48366 300 meter ten oosten Het onderzoek in Beneden-Leeuwen heeft bewoningssporen en vondsten opgeleverd 
die op zijn vroegst dateren van de IJzertijd en vrijwel onafgebroken doorlopen tot de 
vroege 5

e
 eeuw n.Chr. Tussen het materiaal zijn vele aanwijzingen gevonden die 

duiden op een sterk geromaniseerde nederzetting op basis van de kenmerkende 
vondsten als hypocaustum, tubuli, leisteen, tegulae en pleisterwerk, gecombineerd 
met de grondsporen van een aantal rijen forse paalkuilen is het beeld ontstaan van de 
aanwezigheid van een Romeins villacomplex (zoals we er een aantal kennen uit het 
rivierengebied bijv. Druten-Klepperhei Hulst, 1978, BROB) De kern van de nederzet-
ting ligt vermoedelijk verder noord tot noordwestwaarts onder de woonwijk De Ret. De 
precieze omvang van de site is niet meer vast te stellen, maar mag analoog aan 
Druten op 2-3 ha worden geschat. 
 
IJzertijd - Late Middeleeuwen : 
handgevormd aardewerk, huisplattegronden, grondsporen, plattegronden, spie-
kers/graanschuren, waterputten, gedraaid aardewerk, bakstenen, weefgewichten, 
objecten, gedraaid aardewerk, wegen, greppels/sloten 

47191 350 meter ten oosten Betreft archeologische begeleiding van sloopwerkzaamheden. Conclusie zoals ver-
woordt in door Synthegra meegestuurd verslag: Randzone inheems-Romeinse ne-
derzetting (geen huisplattegronden blootgelegd). Er zijn vijf afzonderlijke bewonings-
perioden aangetroffen gedurende de Romeinse tijd. Ook ijzertijdvondsten in Romein-
se context, echter geen ijzertijdbewoningsniveau gevonden. De datering van de 
bewoningsfasen zijn niet precies te geven. Globaal: 1. AD eerste eeuw 2. AD tweede 
en derde eeuw 3. Onbekend (door ontbreken van vondstmateriaal) 4. AD vierde eeuw 
5. Onbekend (door ontbreken van vondstmateriaal) Ook weer bewoning in late Mid-
deleeuwen / Nieuwe tijd. Aanbeveling van Synthegra: in straal van 250 meter hoge 
archeologische waarde toekennen. Inventariserend onderzoek om grenzen van 
nederzettingareaal te kunnen bepalen. NB. aantallen van vondsten zijn bijna nooit 
gegeven, dus is er 9999 ingevuld. Duidelijk is dat het geen grote aantallen betreffen. 
 
IJzertijd - Nieuwe tijd : 
botmateriaal, objecten, handgevormd aardewerk, objecten, cultuurlagen, aardewerk, 
terra sigillata, objecten, belgisch/gallo-belgisch aardewerk, dakpannen, bakstenen, 
handgevormde kurkurnen, objecten, munten, draadfibulae, objecten, leisteen dakbe-
dekking, steenkool, steengoed, witbakkend geglazuurd aardewerk, objecten, rood-
bakkend geglazuurd aardewerk, munten 

21443 450 meter ten oosten IJzertijd - Romeinse tijd : 
handgevormd aardewerk, Streepband-aardewerk/Ruinen-Wommels IV, geverfd 
aardewerk 

404785 500 meter ten noordoosten Romeinse tijd - Late Middeleeuwen : 
handgevormd aardewerk 

105700 700 meter ten westen Vroege Middeleeuwen - Nieuwe tijd : 
geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk, steengoed 

105701 700 meter ten westen Vroege Middeleeuwen - Nieuwe tijd : 
geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk, grijsbakkend gedraaid aardewerk, proto-
steengoed, Paffrath aardewerk, steengoed geglazuurd 

105698 1000 meter ten westen Neolithicum - Nieuwe tijd : 
objecten, aardewerk, handgevormd aardewerk, ruwwandig gedraaid aardewerk, 
geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk, aardewerk, grijsbakkend gedraaid aardewerk, 
Paffrath aardewerk, steengoed, objecten, roodbakkend geglazuurd aardewerk, steen-
goed geglazuurd 

105699 1000 meter ten westen Neolithicum - Nieuwe tijd : 
afval, objecten, aardewerk, handgevormd aardewerk, dolia/voorraadvaten, gedraaid 
aardewerk, geelwitbakkend Pingsdorf aardewerk, grijsbakkend gedraaid aardewerk, 
proto-steengoed, Paffrath aardewerk, roodbakkend geglazuurd aardewerk, steengoed 
geglazuurd 
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Vondstmeldingen binnen het onderzoeksgebied 
In ARCHIS staan vondstmeldingen geregistreerd. Nadat deze zijn gecontroleerd worden het waarne-
mingen. Tot die tijd staan ze als vondstmeldingen geregistreerd. Binnen zowel het plangebied als het 
onderzoeksgebied zijn géén vondstmeldingen geregistreerd (zie figuur 12). 
 
3.8 Aanvullende informatie 
 
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Nijmegen 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Archeologische Werkgemeen-
schap Nederland, afdeling Nijmegen, (april 2015, contactpersoon de heer ten Hag), maar dit heeft 
geen aanvullende informatie opgeleverd. 
 
Heemkunde Vereniging 
Voor aanvullende informatie is contact gezocht met de plaatselijke Heemkundevereniging Leeuwen, 
maar dit heeft binnen het tijdsbestek van de uitvoering van dit onderzoek geen aanvullende informatie 
opgeleverd. 
 
 
3.9 Relatie aardwetenschappelijke informatie met archeologische waarden  
 
Binnen de omtrek van de oever- en crevasse-afzettingen van de meandergordel van de Leeuwen 
worden archeologische waarden uit de IJzertijd-Romeinse tijd verwacht. In jongere sedimenten kun-
nen middeleeuwse bewoningssporen worden aangetroffen. 
 
3.10 Korte bewoningsgeschiedenis van Beneden-Leeuwen 
 
In deze paragraaf wordt een bespreking van de bewoningsgeschiedenis van de streek gegeven. Een 
algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiedenis van Nederland wordt weergegeven in bijlage 
2. Voor een uitgebreide bespreking van de bewoningsgeschiedenis van het gebied binnen de ge-
meente West Maas en Waal en omgeving wordt verwezen naar de rapportage behorende bij de cul-
tuurhistorische inventarisatiekaart voor het grondgebied van de gemeente West Maas en Waal.

20
 

 
Het huidige landschap van het rivierengebied vindt zijn oorsprong in de laatste ijstijd. Deze koude 
periode eindigde ongeveer 10.000 jaar geleden. Door het ontbreken van vegetatie en de beschik-
baarheid van zand uit de nabijgelegen rivierdalen kon op grote schaal verstuiving plaatsvinden van 
zand uit deze dalen op de nabijgelegen hoger gelegen terrassen. Deze rivierduinen bevinden zich in 
het hele rivierengebied in de ondergrond aan de noordoostzijde van de dieper gelegen rivierterrassen 
uit het Pleistoceen. Deze terrassen werden gevormd door zich insnijdende vlechtende rivieren.  
 
Tijdens het Holoceen kregen de rivieren onder invloed van het stijgende grondwaterniveau, toenemen 
van vegetatie en een meer gelijkmatige afvoer een meanderend karakter. In het oostelijk deel van het 
rivierengebied sneden de rivieren zich lange tijd nog dieper in de bestaande jonge terrassen en werd 
alleen tijdens bijzonder hoog water klei afgezet op de hogere omliggende terrassen. Door snelle stij-
ging van de zeespiegel kwamen de meanderende rivieren steeds hoger op hun eigen afzettingen te 
liggen en kon zo steeds vaker de hoogste terrassen overstromen.  
 
Ongeveer een kilometer ten zuiden van het plangebied ligt een rivierduin aan het oppervlak. Lagere 
delen van deze rivierduin zijn afgedekt door jongere Holocene afzettingen. Voor het grootste deel 
bestaan deze afzettingen uit komklei, afgezet vanuit de nabijgelegen stroomgordels van voorgangers 
van de Maas en Waal (stoomgordels Leeuwen en Waal). De hogere delen van de flank van de rivier-

                                                      
20 Sueur/Oudhof, 2013 
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duin zijn vaak nog gedurende lange tijd droog geweest en dus bewoonbaar. Doordat hier geen afgra-
ving of erosie heeft plaatsgevonden is de kans hier groter om restanten van bewoning aan te treffen. 
 
De oudst bekende nederzettingen van het deel van het rivierengebied binnen de gemeente West 
Maas en Waal dateren uit het Mesolithicum. Deze zijn voornamelijk te vinden op rivierduinen en grote 
stroomruggen. De relatief hooggelegen stroomruggen liepen meestal niet onder water tijdens over-
stromingen, en waren vanwege hun goed doorlatende en meestal kalkrijke gronden het meest ge-
schikt voor landbouw. Daar kwam bij dat de rivieren de enige verkeersaders vormden. Rond 4000 
jaar geleden konden de rivieren zich in dit deel van het rivierengebied over het hele Pleistocene terras 
stromen en werden uiteindelijk zelfs delen van de hoogste rivierduinen langzaam afgedekt met rivier-
klei.

21
 

 
Op basis van de eerder genoemde kaarten is af te leiden dat ten oosten van het plangebied zich af-
zettingen van een crevasse, of doorbraakgeul bevinden, afkomstig van de stroomgordel Leeuwen. 
Deze stroomgordel is gedateerd tussen 3000 en 2000 jaar BP. In het plangebied zelf worden op een 
diepte van ongeveer 1,5 meter onder maaiveld oeverafzettingen van deze crevasse verwacht. Deze 
afzettingen zijn later door komafzettingen en tot vlak voor de bedijking oeverafzettingen van de Waal 
afgedekt. De stroomgordels of meandergordels, maar zeker ook langdurig actieve crevassen, vorm-
den vanaf tegen het einde van hun actieve periode hoger gelegen plaatsen  in het overwegend natte 
rivierengebied. Op basis van hun ouderdom zijn deze hogere linten in het landschap vanaf de IJzertijd 
uitstekende plaatsen voor bewoning geweest. Dit leidt tot een verhoogde verwachting op bewonings-
poren vanaf die periode. Aan de randen van de oeverwal van de stroomrug van Leeuwen is een aan-
tal nederzetingen in de omgeving van het plangebied aangetroffen. Enkele honderden meters ten 
oosten van het plangebied bevindt zich de vindplaats ‘de Ret’ waar door ADC in 2003 resten van een 
Romeins villacomplex zijn aangetroffen. Uit dit onderzoek kon worden geconcludeerd dat de vind-
plaats zich met name in zuidwestelijke richting door zet.

22
 Uit waarnemingen in de directe omgeving 

en drie AMK-terreinen binnen 500 meter van het plangebied, blijkt dat de crevasse vanuit het Leeu-
wen-systeem in de late IJzertijd en Romeinse tijd intensief bewoond werd.  
 
Tijdens de Romeinse tijd vormde de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk (de limes). Aan het 
eind van de Romeinse tijd nam de bevolkingsdichtheid af. Dit hangt samen met het verval van het 
Romeinse rijk, en misschien ook met een toename van het aantal overstromingen als gevolg van een 
drastische wijziging in de ligging van de belangrijkste rivierarmen (ontstaan van Lek, Waal, Gelderse 
IJssel). Het ontstaan van de Waal ten noorden van het gebied heeft ongetwijfeld geleid tot ontvolking 
van de omgeving rond Beneden-Leeuwen al tijdens de Romeinse tijd. Tot na de vroege Middeleeu-
wen zijn weinig sporen van bewoning aangetroffen in deze omgeving. 
 
Pas in de Vroege-Middeleeuwen (vooral de Karolingische tijd, 650-900 na Chr.) nam het aantal ne-
derzettingen weer flink toe. De Karolingische nederzettingen zijn vooral te vinden op de hoger gele-
gen stroomruggen, waardoor ze vaak een langgerekt patroon vormen. Rond 1200 na Chr. begon men 
met het aanleggen van dijken om zo de dorpen te beschermen tegen overstromingen, vaak eerst in 
de vorm van dwarsdijken en in latere fases parallel langs de huidige rivieren. De Zandstraat vormt 
vanaf de Middeleeuwen een van de belangrijkste ontginningsassen in het gebied en de meeste be-
woning uit die periode concentreert zich hier dan ook langs. Er zijn nochtans geen aanwijzingen voor 
bebouwing uit deze periode in het plangebied. 
 
 
 
 
  

                                                      
21 Berendsen 1997. 
22 Vos 2003. 
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3.11 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 
 
Op grond van het bureauonderzoek is de volgende gespecificeerde archeologische verwachting op-
gesteld: 
 
Tabel VIII.  Gespecificeerde archeologische verwachting 

Archeologische periode  Gespecificeerde 
verwachting 

Te verwachten resten en/of sporen    Relatieve diepte t.o.v. het maaiveld 

(Laat-)Paleolithicum en 
Mesolithicum 

Laag Vuursteenstrooiïngen en vuurstenen 
gebruiksvoorwerpen 

Binnen het pakket Holocene afzettingen 
(verspoeld, toevalstreffers?) 

Mesolithicum en Bronstijd Laag kleine fragmenten aardewerk, natuur-
steen en vuurstenen gebruiksvoorwer-
pen, metaalresten, houtskool, botresten 
en gebruiksvoorwerpen 

Binnen het pakket Holocene afzettingen 
(verspoeld, toevalstreffers?) 

IJzertijd - Romeinse tijd Zeer hoog  Akkerlaag en/of nederzettingssporen, 
grafvelden, rituele plaatsen: kleine 
fragmenten aardewerk, natuursteen en 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaal-
resten, houtskool, botresten en ge-
bruiksvoorwerpen 

Top van de oeverwal-/crevasseafzettingen 
van de meandergordel/stroomgordel van 
Leeuwen, bedekt door oeverwal- en komaf-
zettingen gesedimenteerd tijdens de actieve 
fase van de meandergordel/stroomgordel 
van de Waal 

Vroege-Middeleeuwen en 
begin Late-Middeleeuwen 
(11

e
 eeuw) 

Middelhoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

In de (top van de) oeverwalafzettingen 
gesedimenteerd tijdens de actieve fase van 
de meandergordel/stroomgordel van de 
Waal. 

Late-Middeleeuwen (vanaf 
de 12

e
/13

e
 eeuw) - Nieuwe 

tijd 

Hoog Bewoningssporen van een (boeren)erf: 
kleine fragmenten aardewerk, metaal-
resten, glasresten, houtskool, botresten, 
organische resten en gebruiksvoorwer-
pen 

Aan het maaiveld/in de top van de oever-
walafzettingen gesedimenteerd na de 
actieve fase van de meandergor-
del/stroomgordel van de Waal 

 
Het plangebied neemt een landschappelijke positie in binnen de meandergordel en oeverwallen van 
Leeuwen. Deze meandergordel/stroomgordel was actief vanaf circa 1050 voor Chr. tot 50 voor Chr. 
(Late Bronstijd tot Late IJzertijd). Vanaf de IJzertijd zal het plangebied geschikt zijn geweest voor be-
woning. De ligging op een crevasserug gaf de beschikking van voldoende areaal bouwland (akker-
gronden) en het houden van vee, en daarmee de ontwikkeling van een nederzetting((s)complex). 
Vanaf circa 330 na Chr. ontstond de meandergordel/stroomgordel van de Waal en kwam het plange-
bied landschappelijk te liggen in de uiterste oeverwalzone van deze rivier. Hierbij werden opnieuw 
afzettingen gesedimenteerd, bovenop afzettingen die zijn gesedimenteerd tijdens de actieve fase van 
de crevasse van de stroomgordel van Leeuwen. Zowel de hogere delen van de crevasse als de over-
gangszones werden als gunstige bewoningslocaties gezien. Een kenmerk van de bewoningsge-
schiedenis in het Midden-Nederlandse rivierengebied dat in de loop van de IJzertijd-Romeinse tijd-
Middeleeuwen de huisplaatsen steeds plaatsvaster werden en vaak verplaatsten naar de flanken van 
de oeverwallen van nog actieve riviersystemen. De flanken van de oeverwal waren vaak geschikt 
voor de aanleg van waterputten/drenkkuilen (er hoeft minder diep gegraven te worden naar het 
grondwater, terwijl de waterput/drenkkuil wel nabij de nederzetting lag) en voor het gebruik als 
dumpzone (afval). De komgebieden vormden natuurlijke graasgronden voor vee tijdens zomerperio-
den, wanneer het komgebied niet onder water stond. De hogere delen van de oeverwal/crevasse 
vormen geschikte akkergronden.  
 
In en in de omgeving van het plangebied zijn diverse AMK-terreinen terreinen aanwezig, waar 
archeologische resten zijn aangetroffen die duiden op bewoningsactiviteiten in vooral de IJzertijd, 
Romeinse tijd en de Late-Middeleeuwen. In het plangebied worden resten verwacht behorende bij de 
nederzetting waarvan sporen zijn aangetroffen in het plangebied. 
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Een archeologisch booronderzoek circa 50 meter ten zuidwesten van het plangebied heeft 
archeologische resten opgeleverd voornamelijk in de vorm van een woongrond uit de 
IJzertijd/Romeinse tijd. Geraadpleegd historisch kaartmateriaal laat zien dat het westelijk deel van het 
plangebied vanaf het begin van de 19

e
 eeuw tot op heden in agrarisch gebruik is geweest.Op het 

ostelijk deel heeft bebouwing gestaan, hier is niet van bekend of sloop van deze bebouwing heeft 
geleidt tot verstoring van de ondergrond. 
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten kunnen in het plangebied archeologische resten worden 
verwacht daterend vanaf de IJzertijd. De kans op het voorkomen van resten wordt hoog tot zeer hoog 
geacht (zie tabel VIII), conform de archeologische beleidskaart van de gemeente West Maas en 
Waal. Archeologische resten daterend uit de IJzertijd en de Romeinse tijd kunnen worden verwacht in 
de top van de crevasse-afzettingen behorend tot de meandergordel van Leeuwen. Archeologische 
resten uit de perioden vanaf de Late Middeleeuwen worden verwacht zowel in de afdekkende laag 
komafzettingen behorend tot de meandergordel/stroomgordel van de Waal. Er kan dus sprake zijn 
van meerdere archeologische niveaus. De afdekkende laag oeverafzettingen behorend tot de mean-
dergordel/stroomgordel van de Waal zal tevens hebben gezorgd voor een betere conservering van 
eventueel aanwezige organische resten en bot in de onderliggende crevasse-afzettingen behorend 
tot de meandergordel/stroomgordel van Leeuwen. Voor de perioden IJzertijd - Romeinse tijd kunnen 
er in de archeologische laag nederzettingssporen, grafvelden en/of rituele plaatsen gevonden wor-
den. Voor de periode Middeleeuwen tot aan Nieuwe tijd kunnen er sporen van een (boeren)erf ge-
vonden worden. Archeologische resten zullen vooral bestaan uit fragmenten aardewerk en baksteen, 
maar er kunnen ook natuursteen, vuurstenen gebruiksvoorwerpen, metaalresten, houtskool, botres-
ten en gebruiksvoorwerpen worden aangetroffen. Het complextype en de omvang kunnen niet nader 
worden gespecificeerd anders dan dat er het complextype “nederzetting, onbepaald” kan worden ver-
wacht. 
 
Bodemverstoring 
Het westelijk deel van het plangebied is in het verleden in gebruik geweest als agrarisch perceel. 
Door ploegen en rooiwerkzaamheden kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden, die 
vanaf het maaiveld worden verwacht, mogelijk verloren zijn gegaan. In het oostelijk deel heeft moge-
lijk bebouwing gestaan, hier kan verstoring hebben opgetreden door bouw- en sloopwerkzaamheden. 
 
3.12 Beantwoording onderzoeksvragen bureauonderzoek 
 
Voor het bureauonderzoek is een drietal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vra-
gen beantwoord voor zover het bureauonderzoek de daarvoor benodigde gegevens hebben opgele-
verd. 
 
 Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen binnen het plangebied uit het verleden? Is 

er bijvoorbeeld informatie bekend over vroegere ontgrondingen, bodemsaneringen, egalisa-
ties, diepploegen of landinrichting?  
Er hebben binnen het plangebied geen ontgrondingen of bodemsaneringen plaatsgevonden, 
gezien het gebruik van het grootste deel van het perceel als akkerland en boomgaard is het 
mogelijk dat verstoringen als gevolg van diepploegen of egalisatie hebben plaatsgevonden. 
Het oostelijk deel van het plangebied is als gevolg van bouw- en sloopwerkzaamheden moge-
lijk verstoord. 
 

 Ligt het plangebied binnen een landschappelijke eenheid, welke vanuit archeologisch oog-
punt een specifieke aandachtslocatie kan betreffen (zoals een relatief hoge dekzandkop of -
rug, nabij een veengebied, een beekdal)?  
Het plangebied ligt op een crevasserug van de meandergordel van Leeuwen. 
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 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting van het plangebied?  
Binnen het plangebied ligt een zeer hoge archeologische verwachting op archeologische 
waarde uit de IJzertijd tot de Romeinse tijd en een hoge archeologische verwachting voor de 
perioden Late-Middeleeuwen (vanaf de 12

e
/13

e
 eeuw) - Nieuwe tijd. De Vroege-

Middeleeuwen en begin Late-Middeleeuwen (11
e
 eeuw) heen een middelhoge en de perioden 

Paleolithicum – Bronstijd hebben een (zeer) lage archeologische verwachting op archeologi-
sche waarde. 

 
 
4 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 
 
4.1 Methoden 
 
Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een verkennend booronderzoek, 
conform de eisen van de KNA, versie 3.3, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek 
is op 21 april 2016 door drs. K. Klerks (senior prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld in de 
vorm van een door de gemeente voorgeschreven Programma van Eisen. 
 
In totaal zijn er met behulp van een edelmanboor (diameter 7 cm) zeven boringen tot maximaal 2 m -
mv gezet (zie figuur 14). Gezien de beperkte omvang van het plangebied is er geboord in een ver-
springend grid van 20 x 25 meter. De raaien zijn verspringend ten opzichte van elkaar gezet, waar-
door een systeem bestaande uit gelijkbenige driehoeken ontstaat. Bij het zetten van de boringen is 
rekening gehouden met de aanwezige verhardingen en gebouwen. De boringen zijn lithologisch con-
form de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.

23
 De boringen zijn met 

meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  
 
Het opgeboorde materiaal is in het veld bodemkundig beschreven en de archeologisch relevante bo-
demlagen zijn met een boormes doorsneden. De boormonsters zijn geïnspecteerd op het voorkomen 
van archeologische indicatoren, zoals fragmenten vuursteen, aardewerk, houtskool, verbrande leem, 
bot etc. 
 
Vanwege de begroeiing van het westelijk deel van het plangebied met gras en het aanwezige puin in 
het oostelijk deel van het plangebied was het niet mogelijk een oppervlaktekartering uit te voeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
23 Bosch, 2005.  
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4.2 Resultaten 
 
Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 4 
weergegeven. Op basis van deze boorprofielen kan de bodemopbouw als volgt worden beschreven. 
 
De hoofdlijnen van de opbouw van de bodem kunnen als volgt worden weergegeven: 
 
Tabel IX.  Hoofdlijn bodemopbouw 

Diepte (cm – mv) Samenstelling Interpretatie 

50 Matig zandige, humeuze klei, puin Bouwvoor , opgebrachte laag 

100 Matig zandige, licht humeuze klei, tweetoppig, bruin Overslagafzettingen Waal, soms op komafzet-
tingen 

190 Sterk zandige klei tot sterk siltig zand, kalkhoudend Crevasseafzettingen, bedding en oever 

>190 Matig siltige klei, kalkloos Komafzettingen 

 
De bovenste laag in het westelijk deel van het plangebied wordt gevormd door een laag sterk siltige 
tot zandige humeuze klei, al dan niet met recent puin of baksteen. Deze laag wordt geïnterpreteerd 
als bouwvoor en is als gevolg van verploeging sterk verstoord. In het oostelijk deel van het plange-
bied is deze laag dikker en bevat meer puin. Hier is waarschijnlijk puinhoudend materiaal opgebracht.  
 
Onder deze sterk verstoorde afzettingen bevindt zich matig zandige, zwak humeuze klei. Het in deze 
laag aanwezige zand is relatief grof, tevens ontbreekt een duidelijke siltfractie. Dit is kenmerkend voor 
zogenaamde overslagafzettingen. Dit zijn afzettingen die bij een dijkdoorbraak worden afgezet aan de 
binnendijkse zijde van de doorbraak. Ongeveer 600 meter ten westen van het plangebied ligt ‘de 
Wiel’, het restant van een van de grootste dijkdoorbraken in het land van Maas en Waal, die in 1861 
leidde tot een grote watersnoodramp. Vermoedelijk zijn deze afzettingen in die periode gevormd. Het 
is niet precies te zeggen of afzettingen van de overslaggrond in het plangebied vooraf gegaan is door 
erosie. Plaatselijk is dit zeker het geval geweest, maar dit kan op zeer korte afstand verschillen. 
 
In enkele boringen bevindt zich onder de overslaggrond een dunne komafzetting, overgaand in zan-
dige tot kleiige crevasse-afzettingen. De lithologische samenstelling van deze afzettingen varieert van 
sterk siltig, fijn zand tot matig zandige klei. Deze variatie hangt samen met de stroomsnelheid waar-
mee het materiaal is afgezet. In de geul van de crevasse heersen hogere stroomsnelheden waardoor 
alleen de grovere fractie kon bezinken, terwijl op de oevers, waar lagere stroomsnelheden heersten 
ook silt en klei konden worden afgezet. Beide afzettingen bevinden zich in het plangebied, wat in 
houdt dat de geul van de crevasse door het gebied heeft gestroomd waarlangs de oevers zijn ontwik-
keld. Gezien de datering van de aangetroffen vondsten op omringende plaatsen en in het plangebied 
zelf is de crevasse vermoedelijk voor de Romeinse tijd grotendeels verland. Hierdoor bleef een ver-
hoogde rug in het landschap aanwezig, mogelijk met een stromende restgeul in de buurt. In de cre-
vasse-afzettingen zijn fosfaatverbindingen aangetroffen. In het Midden-Nederlandse rivierengebied is 
dit een zeer sterke aanwijzing voor nederzettingen uit de IJzertijd tot Middeleeuwen. Er zijn, afgezien 
van enige rijping, geen aanwijzingen voor vergaande bodemvorming, zoals bijvoorbeeld laklagen, in 
de top van de crevasse-afzettingen aangetroffen. 
 
Het aangetroffen bodemprofiel direct onder maaiveld komt overeen met het bodemtype zoals weer-
gegeven op de Bodemkaart van Nederland (zie § 3.6). 
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Archeologische indicatoren 
Tijdens het veldonderzoek zijn in twee van de zeven boringen archeologische indicatoren aangetrof-
fen (zie Tabel X). De aangetroffen archeologische indicatoren zijn voorgelegd aan materiaalspecialist 
Peter Wemerman.  
 
Tabel X. Overzicht aangetroffen archeologische indicatoren 

Boring nr. Diepte/Traject in cm -mv Datering Indicator 

1 90 Romeinse tijd Drie fragmenten, waarbij het waarschijnlijk gaat om geïmpor-
teerd gedraaid gladwandig Romeins aardewerk. Het baksel is 
zacht tot matig hard, kreitig geelwit en gemagerd met fijn pot-
gruis. Dit aardewerk dateert in de Romeinse tijd (12 v. Chr.-450 
n. Chr.). 
Ook is hiernaast een fragment dierlijk bot (zoogdier) aangetrof-
fen met knaagsporen. 

7 100 Midden-
IJzertijd -  
Romeinse tijd 

Een wandfragment van een dunwandige handgevormde pot. De 
magering bestaat uit fijn zand en fijn potgruis. De potwand is 
geglad en vervolgens matig hard reducerend (donker) gebak-
ken. Aan de hand van deze kenmerken kan het fragmenten 
gedateerd worden van de Midden IJzertijd tot de Romeinse tijd 
(500 v. Chr.-450 n. Chr.). 

 
De archeologische indicatoren zijn aangetroffen in de top van de crevasse-afzettingen, in een laag 
bruingrijze, zandige klei (boringen 1 en 7) in het oosten en westen van het plangebied. Het lijkt te 
gaan om een mogelijke concentratie van archeologisch materiaal uit de Romeinse tijd (vindplaats 1). 
Er zijn op de vindplaats geen bodemverstoringen tot in het archeologisch niveau aangetroffen. 
 
De archeologische vondsten zullen conform de specifieke eisen van het depot worden aangeleverd 
aan het provinciaal depot van de provincie Gelderland. 
 
 
4.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 
 

Op het hoogste niveau zijn de volgende drie vragen te formuleren, die in feite, de lading van onderha-

vige Verkennend booronderzoek
 
dekken. De per hoofdvraag of thema gedefinieerde onderzoeksvra-

gen zijn beschreven met als doel om de uitvoerende onderzoekers te sturen en scherpen bij het doen 

van de waarnemingen. Deze drie hoofdvragen zijn:    

4. Wat is de landschappelijke context van het onderzoeksgebied, uitgedrukt in lithogenetische 

eenheden?  

Overslagafzettingen op kom, daaronder crevasse-afzettingen, bedding en oever op kom. 

 

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

aangetroffen, in welke lithogenetische eenheden en met welke ouderdom?  

Er zijn twee vondsten uit de IJzertijd tot Romeinse tijd aangetroffen in de top van de crevas-

se-afzettingen. Tevens bevindt zich houtskool en fosfaat in en direct onder de top van de cre-

vasse-afzettingen. Het gaat hierbij om secundaire archeologische indicatoren voor intensieve 

bewoning. 

 

6. Hoe verhouden zich de resultaten inhoudelijk en procesmatig ten opzichte van relevant eer-

der uitgevoerd onderzoek? Welke aspecten kunnen tot een verdere verbetering van onderha-

vig booronderzoek leiden?  
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De resultaten komen qua landschappelijke en archeologisch-inhoudelijke context overeen 

met onderzoeken uit de directe omgeving. De gehanteerde methodiek lijkt effectief in het 

vaststellen van de situatie ter plekke. 

4.4 Onderzoeksvragen 

4.4.1 Sediment en landschap 

 

12. Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden?  

Overslagafzettingen, komafzettingen, crevasse-afzettingen uit bedding en oever. 

 

13. Welke lithologische karakteristieken kenmerken deze lithogenetische eenheden?  

De overslagafzettingen bestaan uit grijs-bruine, matig zandige, zwak humeuze klei, matig ge-

homogeniseerd en licht verbruind. Het in deze laag aanwezige zand is relatief grof, tevens 

ontbreekt een duidelijke siltfractie. 

De crevasse-afzettingen bestaan uit kalkhoudend tot kalkrijk sterk siltig, fijn zand aan de top 

overgaand naar matig zandige klei, veelal bruin-grijs van kleur. Sporen van bodemvorming 

beperken zich tot matige rijping en aanwezigheid van roestvlekken. 

Komafzettingen bestaan uit grijze, kalkloze, matig tot sterk siltige klei, zwak gerijpt. 

 

14. Welke sedimentaire structuren kenmerken deze lithogenetische eenheden? Het gaat dan om 

gelaagdheid, overgangen tussen lithologische pakketten (gradueel, abrupt), dikte van de sets, 

fining upward sequenties, periglaciale en andere post-sedimentaire verschijnselen. Dit ui-

teraard uitsluitend voor zover waar te nemen.  

De overgang van de overslagafzettingen naar de onderliggende crevasse-afzettingen is in de 

meeste boringen abrupt, wat leidt tot het vermoeden dat voorafgaand aan afzetting enige 

erosie heeft plaatsgevonden. Dit verklaart mogelijk tevens het ontbreken van een duidelijke 

bodemvorming aan de top van de crevasse-afzettingen. Ter plekke van de beddingafzettin-

gen van de crevasse is de overgang naar onderliggende komafzettingen (indien bereikt) 

eveneens abrupt. Ook hier heeft mogelijk enige erosie plaatsgevonden van oudere komafzet-

tingen bij de vorming van de crevase. 

 

15. Hoe kunnen de lithogenetische eenheden vertaald worden naar afzettingsmilieu, proces,  

transportkracht, seizoensgebonden variatie en dynamiek?  

Bij een dijkdoorbraak bestaat de sediment load uit materiaal uit de bovenste zone van de ri-

vier (voornamelijk klei en wat silt) aangevuld met wat plaatselijk in de ontstane kolk wordt ge-

ërodeerd (meestal grof zand). Dit mengsel wordt in relatief korte tijd  afgezet in lagen die ver-

der van de doorbraaklocatie steeds dunner worden (waaiers). Dit leidt bijna altijd tot een zo-

genaamd tweetoppig mengsel met een niet-uniforme korrelgrootteverdeling zoals ook hier 

wordt aangetroffen.  

In de geul van een crevasse heersen hogere stroomsnelheden waardoor alleen de grovere 

fractie kon bezinken, terwijl op de oevers, waar lagere stroomsnelheden heersten ook silt en 

klei konden worden afgezet. Beide afzettingen bevinden zich binnen het plangebied. 
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16. Wat zeggen de sedimenten over de waterhuishouding (oxidatie, oxidatie-reductie en reduc-

tiezone)?  

De aangetroffen kenmerken van rijping en de gleyverschijnselen duiden op een grondwater-

stand die in grote delen van het jaar ruim onder maaiveld heeft gelegen. 

 

17. Zijn er stilstandfasen in de sedimentatie waar te nemen en zo ja, waar zijn deze aangetrof-

fen? Beschrijf de kenmerken waaronder diepteligging ten opzichte van maaiveld, ligging ten 

opzichte van NAP, aard van het moedermateriaal en lithogenetische eenheid, kleur en dikte. 

Er zijn geen duidelijke stilstandfasen, leidend tot bodemvorming, aangetroffen. 

    

18. Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel en daarmee afwijking van het verwachte re-

ferentieprofiel. Zo ja, waar en tot welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat 

het hier? Is er een natuurlijke verklaring voor afwijking van het referentieprofiel? 

De bovengrond is sterk verstoord, in het westelijk deel tot tenminste 50 centimeter onder 

maaiveld als gevolg van landbouwactiviteiten. In het oostelijk deel is de bodem plaatselijk tot 

120 centimeter onder maaiveld verstoord. Dit is het gevolg van sloop- en bouwactiviteiten en 

recente ophoging met puinhoudend materiaal. 

 

19. Welke terreindelen (in termen van lithogenese) hebben langere tijd dermate droog gelegen 

dat er voor langere tijd activiteiten, zoals bewoning konden plaatsvinden. Waar was sprake 

van goede mogelijkheden voor seizoensgebonden activiteiten. Koppel deze aan NAP hoog-

ten, zo dat een indicatie van posities ten opzichte van gemiddeld en hoge waterstanden kan 

worden verkregen.  

Afgezien van de afzettingen direct onder maaiveld, die na de bedijking zijn ontstaan, hebben 

ook de crevaseafzettingen ten minste enige tijd aan het oppervlak gelegen. Ondanks dat de 

top van de bodem ontbreekt zijn wel rijpingverschijnselen en secundaire bodemvorming aan-

getroffen. Omdat de top ontbreekt is niet duidelijk te zeggen in welke mate de terreindelen 

droog hebben gelegen, wel is af te leiden dat deze vrij diepe rijping (+- 0,5 m) alleen kan ont-

staan als het toenmalige maaiveld gedurende het grootste deel van het jaar droog was. 

 

20. Wat is de landschappelijke gaafheid en wat betekent deze in termen van archeologische ver-

wachting? Zijn er locaties met organische sedimenten in het onderzoeksgebied die voor pa-

leo-ecologisch of chronologisch onderzoek geschikt zijn? Zo ja, geef deze op een kaart aan 

met de beoogde vraagstelling in een apart document. Zo nee, wat is hiervoor de reden?  

Door de dijkdoorbraak is de top van de crevasse waarschijnlijk geërodeerd. De meest ondie-

pe sporen zijn hierdoor mogelijk verdwenen of verspoeld. Diepere sporen zijn nog aanwezig 

in het terrein. Er zijn geen organische sedimenten aangetroffen in de boringen. Mogelijk be-

vindt zich in het gebied nog wel een restgeul van de crevasse die organisch materiaal zou 

kunnen bevatten. 
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21. Hoe was de waterhuishouding voordat het gebied door de mens werd ontwaterd? Op welke 

wijze is de waterhuishouding van invloed geweest op de locatiekeuze en het landgebruik in 

het verleden?  

De waterhuishouding in het gebied is sterk afhankelijk van de dichtstbijzijnde rivieren, eerst 

de Leeuwen en tegen het eind van de Romeinse tijd de zich ontwikkelende Waal. Tijdens de 

actieve (onbedijkte) periode van de levensloop van deze rivieren is bewoning alleen mogelijk 

op de allerhoogste delen van de oeverwal. In periode van lagere activiteit, zoals bij de Leeu-

wen tegen het einde van de watervoerende periode worden ook de lager liggende ruggen, 

zoals de crevasse, bewoonbaar. 

 

22. Zijn er verschillende fasen van rivieractiviteit te onderscheiden (bijvoorbeeld verschillende 

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

den en op welke diepte ten opzichte van maaiveld en hoogte ten opzichte van NAP komen 

deze voor?  

In dit gebied is de aangetroffen crevasse het archeologisch belangrijkste element. De top van 

de afzettingen ligt tussen ongeveer 1 meter onder maaiveld (4,8 m +NAP) in het westelijk 

deel en 1,4 meter (4,9 m +NAP) in het oostelijk deel. Er zijn geen verschillende generaties te 

herkennen. Wel is duidelijk een overslagafzetting te herkennen die hoort bij het nabijgelegen 

wiel. Dit houdt tevens in dat een aanzienlijk del van de ondergrond door deze dijkdoorbraak 

zal zijn geërodeerd. 

4.4.2 Archeologie 

 

11. Zijn er archeologische resten aangetroffen? Zo ja, waaruit bestaan deze en wat is de ouder-

dom ervan? Zo nee, hoe kan de afwezigheid van vondsten worden verklaard?  

Er zijn in twee boringen, in totaal 4 fragmenten aardewerk aangetroffen. Bij boring 1 zijn drie 

fragmenten aanwezig waarbij het waarschijnlijk gaat om geïmporteerd gedraaid gladwandig 

Romeins aardewerk. Het baksel is zacht tot matig hard, kreitig geelwit en gemagerd met fijn 

potgruis. Dit aardewerk dateert in de Romeinse tijd (12 v. Chr.-450 n. Chr.).Ook is hiernaast 

een fragment dierlijk bot (zoogdier) aangetroffen met knaagsporen. Bij boring 7 gaat het om 

een wandfragment van een dunwandige handgevormde pot. De magering bestaat uit fijn 

zand en fijn potgruis. De potwand is geglad en vervolgens matig hard reducerend (donker) 

gebakken. Aan de hand van deze kenmerken kan het fragmenten gedateerd worden van de 

Midden IJzertijd tot de Romeinse tijd (500 v. Chr.-450 n. Chr.). 

Verder zijn in het hele gebied fosfaatafzettingen aangetroffen in en onder de top van de cre-

vasseafzettingen en is in boring 3 houtskool aangetroffen. 

 

12. Welke oppervlaktevondsten zijn gedaan?  

Er zijn geen oppervlaktevondsten gedaan 

 

13. Is er sprake van clustering of een anderszins verklaarbare verspreiding van vondstmateriaal? 

Zo ja, welke?  
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Er is geen duidelijke clustering van vondstmateriaal. Aan de hand van de verspreiding van de 

fosfaatafzetting kan worden geconcludeerd dat het hele terrein valt binnen de grenzen van 

een nederzetting. 

 

14. Is er een relatie tussen eventuele oppervlaktevondsten, eventueel in de boorkernen aange-

troffen archeologische indicatoren verzamelde archeologische resten en lithogenetische in-

formatie?  

De archeologische vondsten in de boringen hangen samen met de crevasse-afzettingen. Op 

deze, in het landschap hoger gelegen, crevasse heeft waarschijnlijk tussen de IJzertijd en 

Romeinse tijd bewoning plaatsgevonden. 

 

15. Wat zijn de locaties, de diepteligging ten opzichte van het huidige maaiveld en NAP en de ho-

rizontale en verticale verspreiding van archeologische resten?  

(Zie vraag 1). 

 

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

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

(Zie vraag 2) 

 

17. Is een archeologische stratigrafie aanwezig en zo ja, welke? Zo nee, verklaar dan het ontbre-

ken van deze stratigrafie.  

Een duidelijke bewoningslaag, die aan de oorspronkelijke top van de crevasse-afzettingen zal 

hebben gelegen, ontbreekt. Wel is de uitspoelingslaag van fosfaat aangetroffen in de diepere 

afzettingen van de crevasse. 

 

18. Welke complextypen zijn aanwezig of voor welke complextypen bestaan sterke aanwijzin-

gen?  

Op basis van de vondsten en stratigrafie kan worden geconcludeerd dat zich een middelgrote 

nederzetting uit IJzertijd – Romeinse tijd in het plangebied bevindt. 

 

19. Wat zijn de verwachte conservering en gaafheid van eventuele archeologische resten, gelet 

op de waterhuishouding (zones van oxidatie, oxidatie & reductie, alsmede reductie) het voor-

malig grondgebruik, natuurlijke processen van erosie en verspoeling en de aard van de on-

dergrond?  

Vermoedelijk is de top van de archeologische vindplaats geërodeerd door recentere dijkdoor-

braken. Diepere resten zullen relatief goed zijn bewaard omdat ze zijn afgedekt door recente 

kleiige afzettingen. De huidige waterstand (rond de 1 meter onder maaiveld is eveneens be-

vorderlijk voor een goede conservering. 

 

20. Is in situ behoud mogelijk? Zo ja, op welke wijze kan dit duurzaam worden gerealiseerd? Zo 

nee, waarom niet?  

In situ behoud is mogelijk. Er ligt reeds een afdekkende laag van tenminste 0,5 meter klei 

(gemiddeld 1,0 meter) op de top van de vindplaats. Aangeraden wordt om maximaal 0,5 me-
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ter extra materiaal aan te brengen om zo een veilige diepte te creëren waarbij normaal voort-

gezet gebruik van de grond kan worden gerealiseerd. De aangetroffen sedimenten zijn 

slechts in zeer beperkte mate gevoelig voor zetting. 

 

4.4.3 Evaluatie 

 

7. In hoeverre bevestigen de verkregen veldgegevens van de gemeentelijke Geomorfologische 

Kaart, Zanddieptekaart en Uiterwaardenkaart (UIKAV)? Waar komen de gegevens overeen 

en waar wijken zij af?  

Op basis van de resultaten ligt de bedding van de crevasse mogelijk iets westelijker dan op 

de paleogeografische kaart ingetekend is.
24

 Omdat uit de directe nabijheid geen duidelijke 

boorbeschrijvingen aanwezig zijn van de crevasse, waarmee de dikte van het aangetroffen 

zandpakket kan worden vergeleken, bestaat de mogelijkheid dat in het plangebied slechts 

een zeer zandige oever, en niet de hoofdgeul van de crevasse is aangetroffen. Ook komt de 

dikke overslagafzetting niet goed terug op de gemeentelijke kaarten. De overige gegevens 

komen overeen. 

 

8. Welke oorzaken zijn er voor de eventueel waargenomen discrepanties tussen de gemeente-

lijke Geomorfologische Kaart, Zanddieptekaart en Uiterwaardenkaart (UIKAV) en de nieuwe 

veldgegevens?  

De oorspronkelijke kartering van de geogenetische eenheden is uitgevoerd op basis van AHN 

en een relatief beperkte hoeveelheid handboringen in het veld. De nauwkeurigheid van deze 

kartering is lager dan voor een klein perceel, zoals het plangebied, noodzakelijk is. 

 

9. Wat zijn de consequenties van eventuele discrepanties tussen de verzamelde veldgegevens 

en de gemeentelijke Geomorfologische Kaart, Zanddieptekaart en Uiterwaardenkaart 

(UIKAV) in termen van landschapsgenese en daarmee archeologische verwachting?  

De archeologische verwachting werd in dit geval grotendeels bepaald door de aanwezigheid 

van een AMK-terrein. Het onderzoek bevestigt de aanwezigheid van archeologische waar-

den. Een kleine (mogelijke) afwijking in de exacte ligging van de crevasse heeft in dit geval 

geen gevolgen voor de gemeentelijke kaarten.  

 

10. Welke oorzaken zijn er voor de eventueel waargenomen discrepanties tussen de verwachting 

op de Beleidskaart en de verzamelde veldgegevens (ook al was het karteren van vindplaat-

sen niet het doel van het onderzoek)?  

Op basis van de dikte van de overslagafzettingen zou de verwachting op intacte resten uit de 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd lager kunnen zijn dan op de beleidskaart is aangegeven. 

 

                                                      
24 Cohen et al. 2012. 
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11. Wat zijn de consequenties van eventuele discrepanties tussen de verzamelde veldgegevens 

en de Beleidskaart in termen van de potentie/verwachting van het landschap voor gebruik en 

dus de archeologische verwachting?  

Een mogelijke discrepantie is dat de verwachting op middeleeuwse resten in het plangebied 

lager is dan op de beleidskaart wordt aangegeven. Als gevolg van erosie bij de grote dijk-

doorbraak in 1860 zal een groot deel van eventuele resten uit deze periode zijn geërodeerd of 

verspoeld. De exacte mate van erosie is echter niet bekend. Overige verschillen in potentie 

tussen de op basis van de gemeentelijke kaarten verwachte oever van de crevasse en de 

eventuele bedding is verwaarloosbaar. 

 

12. Welke aspecten van de gevolgde werkwijze en methode(n) en techniek(en) van veldwerk en 

data analyse zijn voor verbetering vatbaar en waarom?  

Voor het doel van dit onderzoek zijn de gehanteerde methoden en technieken toereikend. 
  

 
 
5 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
5.1 Conclusie 
 
Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich archeologische waarden in het plangebied zouden kun-
nen bevinden. In het bijzonder verhoogt de aanwezigheid van een crevasse in de ondergrond en eer-
der aangetroffen vondsten de kans daarop. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonder-
zoek in de vorm van een verkennend booronderzoek uitgevoerd.  
 
De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit overslagafzettingen op kom, daaronder crevasse-
afzettingen, bedding en oever op kom. Er zijn in twee boringen fragmenten aardewerk uit de IJzertijd 
– Romeinse tijd aangetroffen. In het hele gebied bevinden zich fosfaatafzettingen direct onder het 
relevante archeologische niveau. 
 
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonder-
zoek, is door het booronderzoek grotendeels bevestigd: er bevindt zich een vindplaats uit de IJzertijd 
– Romeinse tijd in het plangebied. Door erosie, samenhangend met een dijkdoorbraak in 1861, zal 
een deel van eventuele archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn verdwenen of 
verspoeld.  
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5.2 Advies 
 
Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek adviseert Econsultancy om  de ar-
cheologische waarden in situ te behouden en beschermen dor het aanbrengen van een afdekkende 
kleilaag van ongeveer 0,5 meter dik (tot ongeveer 6,4 m +NAP) 
 
In het plangebied, waar nog archeologische waarden worden verwacht, adviseert Econsultancy een 
dubbelbestemming archeologie waarbij de mogelijke archeologische waarden in situ worden be-
waard. Hiertoe dienen beschermende regels in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Mocht 
het niet mogelijk zijn om de archeologische waarden in situ te behouden, dan adviseert Econsultancy 
om een proefsleuvenonderzoek uit te voeren gericht op alle periodes. 
 
Indien bij latere werkzaamheden blijkt dat delen van de vindplaats niet behouden kunnen worden, is 
het wenselijk het proefsleuvenonderzoek zo snel mogelijk te laten uitvoeren. Dit om in een vroeg sta-
dium over voldoende gegevens te kunnen beschikken op grond waarvan het bevoegd gezag (Ge-
meente West Maas en Waal) een besluit kan nemen met betrekking tot het al dan niet (geheel) op-
graven van de vindplaats. 
 
Bovenstaand advies vormt een advies. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen te worden 
beoordeeld door het bevoegd gezag (gemeente West Maas en Waal). Het bevoegd gezag neemt 
vervolgens een besluit. 
 
Er is getracht een gefundeerd advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeksmethode. De 
aanwezigheid van archeologische sporen of resten aan het maaiveld of in de bouwvoor in het plan-
gebied kan nooit volledig worden uitgesloten. Econsultancy wijst er op dat, dat indien er tijdens de 
geplande werkzaamheden  toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform artikel 53 
van de Monumentenwet uit 1988 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor het melden van een vondst kunt u te-
recht bij de Infodesk email: info@cultureelerfgoed.nl of tel: 033-4217456), de gemeente West Maas 
en Waal of de Provincie Gelderland. 
 
  

Econsultancy 
Doetinchem, 21 april 2016 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland  
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Figuur 3. Luchtfoto van het plangebied 
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Figuur 4. Situering van het plangebied binnen Kadastrale minuut 1830 
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Situering van het plangebied binnen de kadastrale minuut uit 1830 (bron: RCE) 
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Figuur 5. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 1850-1900 
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Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (veldminuut) (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 6. Situering van het plangebied binnen Militaire topografische kaart uit 1901-1925 
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Situering van het plangebied binnen de Militaire topografische kaart (veldminuut) (bron: http://gis.kademo.nl/gs2/wms) 
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Figuur 7. Situering van het plangebied binnen de Topografische kaart uit 1966 
 

 

 
  

Legenda 

Plangebied 

Situering van het plangebied binnen de topografische kaart  
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Figuur 8. Situering van het plangebied binnen de Geomorfologische kaart 
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Figuur 9. Situering van het plangebied binnen het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 
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Figuur 10. Situering van het plangebied binnen de Bodemkaart 
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Figuur 11. Situering van het plangebied binnen de Zandbanenkaart (zand diepte) 
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Figuur 12. Archeologische Gegevenskaart van het onderzoeksgebied 
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Figuur 13. Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart 
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Situering van het plangebied binnen de archeologische beleidskaart gemeente [Opmerkingen] 
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Figuur 14. Boorpuntenkaart 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschie-
denis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat-
Paleolithicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, 
wilde zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en fau-
na (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, en maakte plaats voor meer territoriumge-
bonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met de 
stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan toe 
droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars wis-
selden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de ri-
vieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmo-
numenten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
 
Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
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maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 
 
IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.)  
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het 
gebruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 
 
Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.)  
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 
 
De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, 
vooral in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij 
ontwikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  
 
De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de Li-
mes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van handels-
contacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, onder 
meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekingen 
voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstorting 
van de grensverdediging langs de Rijn. 
 
Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.)  
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. 
Zowel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was 
ten opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween 
en de mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Ro-
meinse staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezagheb-
bende status was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele peri-
ode wordt ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 
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Vanaf de 10
e
 – 11

e
 eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adellijke grootgrondbe-

zitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 
 
Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, han-
delskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling die resulteert in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industrië-
le revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwik-
kelingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het groot-
ste deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. 
In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de 

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds 

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten. 
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Bijlage 3 AMZ-cyclus 
 
Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de 
Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen 
die elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelij-
ke, prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen 
gelijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap wor-
den overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. 
Na elke stap wordt er een besluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek. 
Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeologisch 
onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot belang 
is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond be-
schermd te worden door planaanpassing of planinpassing. 
 
Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische 
verwachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 
 
De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 
 
De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 
 
Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende 
fase heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarde-
rende fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizon-
tale begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  
 
Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het systematisch belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van minimaal twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voor-
gaande onderzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij 
een dergelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 
 
De derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 
 
Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 
 
Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Besluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend veldonderzoek   ►****   Karterend veldonderzoek 
Door middel van:                               Door middel van: 

- terreininspectie                        - oppervlaktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuven*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Besluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

▼ 
Besluit 

(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgraven***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 

► 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. 
Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. 
**** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend booronderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
******  Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of een 

IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-
keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
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Bijlage 4 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

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  
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datum 7-6-2016
dossiercode    20160607-9-13129

Samenvatting
In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat.

Tekenen:
 Heeft u een toetslaag geraakt?
nee

In welke gemeente ligt uw plangebied?
West Maas en Waal

Vragen:
Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de
ruimte?
nee

Gaat het ruimtelijk plan over activiteiten anders dan woningen, bedrijven of kleinschalige infrastructuur?
 nee

Is uw totale plangebied groter dan 3500 m² ?
nee

Verwacht u een toename van verharding in het plan groter dan 500 m² in stedelijk gebied of 1500 m² in landelijk gebied?
nee

Afbeeldingen geraakte signaleringskaarten

De WaterToets 2014



datum 7-6-2016
dossiercode    20160607-9-13129

Standaard wateradvies
 Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een waterparagraaf worden
opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de taken en belangen van
het waterschap. De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl).

Uit de ingevoerde gegevens volgt dat er sprake is van een ruimtelijk plan dat een geringe invloed heeft op de taken en belangen
van het waterschap. In deze fase van de planvorming (bestemmingsplan) kan volgens het waterschap worden volstaan met dit
automatisch gegeneerd wateradvies.

Algemene projectgegevens
 Projectomschrijving: Zandstraat 152, Beneden Leeuwen, functiewijziging van bestaande weide naar tuin
Oppervlakte plangebied: 1880
Adres: Zandstraat 152, Beneden-Leeuwen
Gemeente: West Maas en Waal
Het plan is ingediend door: Jeroen Langbroek buro Waalbrug

Beleid van Waterschap Rivierenland
 Met ingang van 27 november 2015 is het Waterbeheerprogramma 2016-2021 Koers houden, kansen benutten bepalend voor
het waterbeleid. Dit plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap:
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterketen.
Daarnaast beschikt het Waterschap Rivierenland over een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan
de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden
kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de
beleidsregels.

Waterberging
 Voor dit plan is de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 500 m² in het stedelijk gebied of kleiner dan 1500 m² in het
landelijk gebied. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van een eenmalige vrijstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met
de afdeling vergunningen van het waterschap. In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen.

De benodigde ruimte voor waterberging wordt berekend op basis van maatgevende regenbuien, de toename aan verhard
oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging in de watergangen. Voor plannen met een toename aan verharding kan de
vuistregel van 436 m³ per hectare verharding worden gebruikt bij bui T=10+10% en 664 m³ bij bui T=100+10%, mits er geen
complicerende zaken als kwel aan de orde zijn.
De maximaal toelaatbare peilstijging bij bui T=10+10% bedraagt 0,30 meter in het beheergebied van Waterschap Rivierenland.
Alleen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt een maximaal toelaatbare peilstijging van 0,20 meter vanwege
de beperkte drooglegging in het gebied. Bij een bui T=100+10% mag geen inundatie optreden. De maatgevende afvoer is 1,5
l/s/ha.

Conclusie
Wij adviseren positief over het plan, onder de voorwaarde dat er voldoende rekening wordt gehouden met bovengenoemde
aandachtspunten (indien van toepassing). Het ruimtelijk plan hoeft in het kader van de watertoets niet meer toegestuurd te
worden aan Waterschap Rivierenland.

Vervolgens kunt u het ruimtelijk plan nader uitwerken tot op het niveau van een aanvraag watervergunning of melding (indien
van toepassing). Voorwaarde hierbij is dat het op te stellen bestemmingsplan niet conflicteert met deze nadere uitwerking. Dit is
uw eigen verantwoordelijkheid.

Vervolg
 Voor de uitvoering van het plan kan, afhankelijk van de bovengenoemde aandachtspunten, een watervergunning of melding bij



het waterschap vereist zijn. In deze watervergunning of melding kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via e-mailadres
secretariaat-afdelingvergunningen@wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.

Wij adviseren u om uw aanvraag of melding vooraf te bespreken met medewerkers van de Afdeling Vergunningen. Dit
automatisch gegenereerd wateradvies kan hierbij nuttig zijn. Voor meer informatie over vergunningen en melding kunt u ook
terecht op:  www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen

© Digitale Watertoets - www.dewatertoets.nl Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl// op basis
van door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens. Dit digitale advies heeft een
geldigheid van 2 jaar.

De WaterToets 2014
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