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1 INLEIDING 

In opdracht van SAB te Arnhem is door DHV B.V. te Deventer in december 2009 een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel Raadhuisstraat 2 te Voorburg.  

 

Aanleiding  

De aanleiding tot het bodemonderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging van het 

onderzoeksgebied en de voorgenomen bouwactiviteiten ter plaatse. 

 

Doel 

Het doel van het onderhavige bodemonderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische 

bodemkwaliteit ter plaatse. 

 

De regionale situatie is opgenomen in bijlage 1. 

 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Richtlijnen uit de NEN 5740 (onderzoeksstrategie 

bij verkennend onderzoek, NNI, 2009), waarbij voor de locatie de onderzoeksstrategie voor een 

onverdachte (ONV) locatie is aangehouden.  

 

DHV B.V. is lid van de VKB (Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek).  

 

Het veldwerk is uitgevoerd door de heer J. ten Klooster, werkzaam bij Poelsema Veldwerkbureau, conform 

de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodemonderzoek). J. ten Klooster is geregistreerd en Poelsema Veldwerkbureau is 

erkend door VROM voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Eventuele afwijkingen van de 

beoordelingsrichtlijn tijdens de veldwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 3 vermeld.  

 

De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo. 

 

DHV treedt op als onafhankelijk adviesbureau ten opzichte van de opdrachtgever en heeft geen belangen, 

in welke zin dan ook, ten aanzien van het onderzochte terrein. 
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2 BESCHIKBARE GEGEVENS 

2.1  Situatie  

De onderzoekslocatie betreft het perceel Raadhuisstraat 2 te Voorburg en omvat een oppervlakte van 

circa 7.250 m
2
. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Voorburg, sectie E, nr. 8191 en is 

momenteel deels bebouwd met het bejaardentehuis ‘Huize Rustoord’. Het buitenterrein is deels in gebruik 

als inrit en deels als tuin/plantsoen.  

 

Ten zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich het Rijn-Schiekanaal. Ten oosten van de 

onderzoekslocatie bevindt zich een park. Ten noorden en westen van de onderzoekslocatie bevinden zich 

de wegen Raadhuisstraat en Sionsstraat. 

 

De bovenbeschreven situatie is opgenomen in bijlage 2. 

 

 

2.2  Historische informatie 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de 

aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van een 

hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd te worden op de NEN 5725 (leidraad bij het uitvoeren van 

vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, 2009). 

 

Voor het historisch onderzoek is informatie opgevraagd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

 

Uit navraag bij de gemeente Leidschendam-Voorburg blijkt dat in 2004 een historisch onderzoek is 

uitgevoerd door dhr. M. van Rijn, werkzaam bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, in het kader van de 

geplande sloop en herbouw van het bejaardentehuis. Uit de rapportage van het historisch onderzoek blijkt 

dat de locatie een lange historie kent. Vanaf de 16
e
 eeuw was mogelijk reeds een pastorie op het perceel 

aanwezig. De laatste pastorie is in 1933 gesloopt ten behoeve van de bouw van ‘Huize Rustoord’. In 1977-

1978 is het oude ‘Huize Rustoord’ gesloopt en is het huidige pand gebouwd. 

 

In het verleden waren mogelijk sloten op het perceel aanwezig, welke vermoedelijk gedempt zijn met 

stadsafval. 

 

In de directe omgeving van de onderhavige onderzoekslocatie hebben in het verleden diverse 

bodemonderzoeken plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse verontreinigingen met zware metalen, PAK of 

minerale olie aangetoond. De verontreinigingen zijn (deels) gesaneerd. Ter plaatse van de 

onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, nimmer bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

Voor het overige en gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de rapportage van het historisch 

onderzoek. De rapportage van het historisch onderzoek is opgenomen als bijlage 6. 
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Conclusie uit het historisch onderzoek ten aanzien van bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie.  

Op grond van informatie uit diverse bodemonderzoeken kan worden aangenomen dat het te bebouwen 

perceel verontreinigd is met onder andere zware metalen. Mogelijk bevat de bovenste 0,5 meter 

(bestratingszand of aanvulzand) geen verhoogde gehalten. In het kader van de woningwet is een 

verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740 noodzakelijk alsmede een onderzoek naar 

het voorkomen van asbest in de bodem. Een historisch onderzoek conform NVN 5725 kan achterwege 

blijven. Het bodemonderzoek moet ook ter plaatse van het gebouw worden uitgevoerd, dus na de sloop 

van de opstallen. 

 

Naast de verkregen rapportage van het historisch onderzoek is aanvullend informatie aangeleverd door de 

gemeente Leidschendam-Voorburg. In 1995 heeft sanering van een verontreinigingsspot met minerale olie 

ter plaatse van het inrit van het perceel Raadhuisstraat 2 plaatsgevonden, naar aanleiding van klachten 

omtrent de kwaliteit van drinkwater. De saneringslocatie bevindt zich net buiten de onderhavige 

onderzoekslocatie. Na de sanering zijn nog licht verhoogde gehalten aan minerale olie in de grond 

aanwezig. Daarnaast is plaatselijk nog een gehalte van 1.100 mg/kg d.s. aan minerale olie aangetoond. 

De locatie van dit gehalte is niet bekend. Er wordt door de gemeente gesteld dat de verontreiniging 

afdoende is verwijderd. 

 

 

2.3  Bodemopbouw en Geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 

 

Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 

- Freatische grondwaterstand: ca. 1,5 m –mv.; 

- Regionale grondwaterstroming freatisch grondwater: niet bekend, afhankelijk van sloten, kabel- 

en leidingtracés (bron: Historisch onderzoek gemeente Leidschendam-Voorburg); 

- Regionale grondwaterstroming in dieper grondwater: Zuidoostelijk, richting Vliet (bron: Historisch 

onderzoek gemeente Leidschendam-Voorburg); 

- Voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja (ten zuidoosten van de 

onderzoekslocatie bevindt zich het Rijn-Schiekanaal); 

- Voorkomen van brak/zout grondwater: nee; 

- Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee  

 

 

2.4  Onderzoekshypothese en -opzet 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt het perceel beschouwd als verdacht met betrekking tot de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging (o.a. zware metalen en PAK). De gemeente Leidschendam-

Voorburg geeft aan dat een bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd, waarbij tevens onderzoek ter 

plaatse van het huidige gebouw plaats dient te vinden (na de sloop en vóór herbouw). Daarbij dient tevens 

een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest te worden uitgevoerd.  
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Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd conform de strategie ‘onverdachte locatie’ (ONV) uit de  

NEN 5740, omdat de monsters hierbij op een breed analysepakket worden geanalyseerd en deze opzet 

aansluit op de eisen voor bestemmingsplanwijzigingen en bouwvergunningen.  

 

Aangezien momenteel het pand van het bejaardentehuis nog aanwezig is, maar toch een beeld van de 

bodemkwaliteit verkregen dient te worden in het kader van de bestemmingsplanwijziging en omdat 

inpandige boringen in dit stadium niet gewenst zijn, zijn de werkzaamheden uitsluitend rondom het huidige 

pand uitgevoerd. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd en is daarnaast gelet op de 

aanwezigheid van asbestverdachte materialen in het opgeboorde materiaal. 

 

Aangezien de exacte ligging van de gedempte voormalige sloten niet bekend is (oude kaarten zijn niet op 

schaal), is geen gericht onderzoek verricht ter plaatse van de voormalige sloten. 

 

Tijdens het veldwerk is wel rekening gehouden met de uitgevoerde sanering van de spot met minerale olie 

ter plaatse van de inrit. Er is een peilbuis aan deze zijde van de onderzoekslocatie, stroomafwaarts van de 

saneringlocatie, geplaatst. 
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1  Uitgevoerde veldwerkzaamheden  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 14 december 2009 en zijn gebaseerd op de onderzoeksopzet 

onverdachte locatie (ONV) uit de NEN 5740 (2009). De grondwaterbemonstering heeft op 21 december 

2009 plaatsgevonden. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld. Controle op olieachtige 

verbindingen is uitgevoerd met behulp van olie-watertesten. Tijdens de veldwerkzaamheden is tevens 

gelet op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in de bodem. 

 

In tabel 1 zijn de verrichte werkzaamheden voor het bodemonderzoek op de locatie samengevat: 

 

Tabel 1 Werkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek  

(Deel)locatie (oppervlakte; strategie) Boringen tot 0,5 m -mv. Boringen tot 2,0 m -mv. Peilbuizen 

Raadhuisstraat 2 te Voorburg (7.250 m
2
; ONV) 13 4 2 

 

De locaties van de boringen en peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 

 

Afwijking BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de BRL SIKB 2000.  

 

3.2  Laboratoriumonderzoek 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses 

 
Tabel 2 Laboratoriumonderzoek 

(Meng) 

monsters 

Samenstelling mengmonster  

boring (in m –mv.) 

Standaardpakket Bodem incl. 

organisch stof  en lutum 

Standaardpakket 

Grondwater 

Bovengrond 

MM01 001, 014 (0,1-0,5) + 015, 018 (0,1-0,4) + 016, 017 (0,1-0,6)  X  

MM02 002 (0-0,2) + 003, 004, 005, 006, 007, 009, 010 (0-0,5) X  

MM03 008, 011, 012, 013 (0-0,5) X  

Ondergrond 

MM04 007 (0,5-1,0) + 011 (0,9-1,3) X  

MM05 001, 014 (1,0-1,5) + 004 (1,15-1,6) + 018 (0,8-1,2)  X  

Grondwater 

007 (2-3) -  X 

018 (2-3) -  X 

Standaardpakket Bodem:  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale olie,  

 PAK (10 VROM) en PCB (7) 

Standaardpakket Grondwater: zware metalen, vluchtige aromaten (BTEXN), VOCl incl. VC, dichloorethanen, bromoform en minerale olie  

De analyses zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd door het, door VROM, erkende laboratorium van 

ACMAA B.V. te Hengelo.  
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4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1  Zintuiglijke waarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte veldwerkzaamheden zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bovengrond op de oostzijde van de locatie uit zandige klei bestaat. 

De bovengrond op het overige deel van de onderzoekslocatie bestaat uit siltige klei. Onder de aanwezige 

klinkerverharding bevindt zich een cunetlaag met wisselende dikte. De ondergrond bestaat afwisselend uit 

zand, klei en veen.  

 

Rond grondwaterstand bevindt zich een bodemlaag van zwak humeus zand met een zwakke bijmenging 

van puin. Mogelijk betreft dit een oud maaiveld of ophooglaag.  

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen directe vormen van bodemverontreiniging 

(olie-waterreactie e.d.) en visueel geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het 

opgeboorde materiaal waargenomen.  

 

 

4.2  Analyseresultaten  

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters 

zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden en de analyseresultaten van de onderzochte 

grondwatermonsters zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden voor grondwater, zoals opgenomen in 

de Circulaire Bodemsanering 2009 en het Besluit Bodemkwaliteit (staatcourant 20 december 2007, nr. 247). 

De toetsing is weergegeven in bijlage 5. 

 

Bij de beschrijving van de verontreinigingssituatie wordt de volgende terminologie gehanteerd: 

- niet verhoogd: concentratie/gehalte lager dan of gelijk aan de achtergrond- of streefwaarde; 

- licht verhoogd: concentratie/gehalte hoger dan de achtergrond- of streefwaarde, maar lager dan of 

gelijk aan de tussenwaarde; 

- matig verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 

interventiewaarde; 

- sterk verhoogd:  concentratie/gehalte hoger dan de interventiewaarde. 

 

 

4.2.1 Grond 

In tabel 3 zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondmonsters overschrijden. 
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Tabel 3 Samenstelling en toetsingsresultaten grondmonsters (mg/kg d.s.) 

(Meng) 

monster 

zintuiglijke waarnemingen Parameters > 

achtergrondwaarde  

Parameters > 

tussenwaarde  

Parameters> 

interventiewaarde  

Bovengrond 

MM01 Zand, matig grof, matig siltig, cunetzand PCB (0,0049)* - - 

MM02 Zand, matig fijn, matig siltig, humeus, lokaal 

sporen puin 

Hg (0,2), Pb (62), Zn (90), 

PCB (0,032), PAK 11) 

- - 

MM03 Klei, zandig, humeus, lokaal sporen puin Hg (0,2), Pb (65),  

Zn (110), PAK (2,4) 

- - 

Ondergrond 

MM04 Klei, zandig PCB (0,0049)* - - 

MM05 Zand, matig fijn, matig siltig, humeus, zwak 

puinhoudend 

Hg (0,4), Pb (110),  

PAK (11) 

- - 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

Hg: Kwik  Pb: Lood  Zn: Zink   

PAK: Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 VROM) 

PCB’s: Polychloorbifenylen (som 7) 

* Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grond, hoger dan de 

Achtergrondwaarden die voor deze componenten in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Bij de toetsing van analyseresultaten 

resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrondwaarde zonder dat dit op basis van het werkelijk gehalte het geval zou 

zijn. Er wordt niet verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 

 

 

4.2.2 Grondwater 

In onderstaande tabel zijn grondwaterstand (GWS) de zuurgraad (pH) en het elektrisch-

geleidingsvermogen (EC) van het grondwater en de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, 

tussen- of interventiewaarde(n) in de geanalyseerde grondwatermonsters overschrijden. 

 

Tabel 4 Samenstelling en toetsingsresultaten grondwater (in µµµµg/l) 

Peilbuis met 

filterdiepte (m –mv.) 

GWS 

(m -mv.) 

pH EC 

(µS/cm) 

Parameters  

> S-waarde  

Parameters  

> T-waarde  

Parameters  

> I-waarde  

007 (2-3) 1,09 6,8 700 X (0,51), N (0,07), Dichl. ethenen (0,14)* - - 

018 (2-3) 1,26 6,7 1.700 X (0,52), Dichl. ethenen (0,14)* - - 

-: geen van de onderzochte componenten overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 

X: Xylenen 

N: Naftaleen 

Dichl. ethenen: Dichloorethenen (som cis+trans) 

VOCL: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (voor individuele parameters wordt verwezen naar bijlage 5)    

* Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grondwater, hoger dan de 

streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 (april 2009) zijn vastgesteld. Bij de toetsing van 

analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de streefwaarde zonder dat dit op basis van de werkelijk 

concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 

 

De gemeten zuurgraad (pH) en elektrisch geleidingsvermogen (EC) van het grondwater zijn niet afwijkend 

van een natuurlijke situatie. Opmerkelijk is het verschil tussen de gemeten EC-waarden. Een duidelijke 

oorzaak hiervoor is niet bekend. 
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4.3  Resume 

Bovengrondmengmonster MM01 en ondergrondmengmonster MM04 bevatten, getoetst conform de 

AS3000, licht verhoogde gehalten aan PCB’s
1
. 

 

In de bovengrondmonsters MM02 en MM03 en ondergrondmengmonster MM05 zijn licht verhoogde 

gehalten aan kwik, lood en PAK’s aangetoond. De bovengrondmengmonsters MM02 en MM03 bevatten 

tevens licht verhoogde gehalten aan zink. In mengmonster MM02 is daarnaast een licht verhoogd gehalte 

aan PCB’s aangetoond. 

 

Het grondwater uit de peilbuizen 007 (1,9-2,9 m –mv.) en 018 (1,9-2,9 m –mv.) bevat licht verhoogde 

concentraties aan xylenen en, getoetst conform AS3000, aan dichloorethenen. Het grondwater uit peilbuis 

007 (1,9-2,9 m –mv.) bevat tevens een licht verhoogde concentratie aan naftaleen. 

 

 

 

1
 Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grond hoger dan 

de Achtergrondwaarden die voor deze componenten in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld, en voor 

grondwater hoger dan de streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn 

vastgesteld. Bij de toetsing van analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrond- 

cq. streefwaarde zonder dat dit op basis van het gehalte of de werkelijke concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet 

verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 
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5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van SAB te Arnhem is door DHV B.V. te Deventer een verkennend bodemonderzoek op het 

perceel Raadhuisstraat 2 te Voorburg uitgevoerd.  

 

Aanleiding  

De aanleiding tot het bodemonderzoek is de geplande bestemmingsplanwijziging van het 

onderzoeksgebied en de voorgenomen bouwactiviteiten ter plaatse. 

 

Doel 

Het doel van het bodemonderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit ter 

plaatse. 

 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt het perceel beschouwd als verdacht met betrekking tot de 

aanwezigheid van bodemverontreiniging (o.a. zware metalen en PAK). Het bodemonderzoek is gebaseerd 

op de richtlijnen uit de NEN 5740, waarbij de strategie voor een onverdachte locatie (ONV) is gehanteerd, 

omdat de monsters hierbij op een breed analysepakket worden geanalyseerd en deze opzet aansluit op 

de eisen voor bestemmingsplanwijzigingen en bouwvergunningen. 

 

Aangezien momenteel het pand van het bejaardentehuis nog aanwezig is, maar in het kader van de 

bestemmingsplanwijziging toch een beeld van de bodemkwaliteit verkregen dient te worden en inpandige 

boringen in dit stadium niet gewenst zijn, zijn de werkzaamheden rondom het huidige pand uitgevoerd. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is een maaiveldinspectie uitgevoerd en is gelet op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen in het opgeboorde materiaal. 

 

Aangezien de exacte ligging van de gedempte voormalige sloten niet bekend is (oude kaarten zijn niet op 

schaal), is geen gericht onderzoek verricht ter plaatse van de voormalige sloten. 

 

Tijdens het veldwerk is wel rekening gehouden met de uitgevoerde sanering van de spot met minerale olie 

ter plaatse van de inrit. Er is een peilbuis aan deze zijde van de onderzoekslocatie, stroomafwaarts van de 

saneringlocatie, geplaatst. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bovengrond op de oostzijde van de locatie uit zandige klei bestaat. 

De bovengrond op het overige deel van de onderzoekslocatie bestaat uit siltige klei. Onder de aanwezige 

klinkerverharding bevindt zich een cunetlaag. De ondergrond bestaat afwisselend uit zand, klei en veen.  

 

Rond de grondwaterstand bevindt zich een bodemlaag van zwak humeus zand met een zwakke 

bijmenging van puin. Mogelijk betreft dit een oud maaiveld of ophooglaag.  

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen directe vormen van bodemverontreiniging 

(olie-waterreactie e.d.) en visueel geen asbestverdachte materialen aan het maaiveld en in het 

opgeboorde materiaal waargenomen.  



 DHV B.V. 

 

SAB Arnhem/Raadhuisstraat 2 te Voorburg 4 januari 2010, versie 1 

ON-D20100002 - 12 - 

Grond 

Bovengrondmengmonster MM01 en ondergrondmengmonsters MM04 bevatten, getoetst conform de 

AS3000, licht verhoogde gehalten aan PCB’s
1
. 

 

In de bovengrondmonsters MM02 en MM03 en ondergrondmengmonster MM05 zijn licht verhoogde 

gehalten aan kwik, lood en PAK’s aangetoond. De bovengrondmengmonsters MM02 en MM03 bevatten 

tevens licht verhoogde gehalten aan zink. In mengmonster MM02 is daarnaast een licht verhoogd gehalte 

aan PCB’s aangetoond. 

 

Grondwater 

Het grondwater uit de peilbuizen 007 (1,9-2,9 m -mv.) en 018 (1,9-2,9 m -mv.) bevat licht verhoogde 

concentraties aan xylenen en, getoetst conform AS3000, licht verhoogde concentraties aan 

dichloorethenen
1
. Het grondwater uit peilbuis 007 (1,9-2,9 m -mv.) bevat tevens een licht verhoogde 

concentratie aan naftaleen. 

 

Toetsing hypothese 

De vooraf gestelde hypothese ‘verdachte’ locatie wordt aanvaard, vanwege de aangetoonde verhoogde 

gehalten en concentraties aan genoemde componenten.  

 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek omdat geen 

gehalten en/of concentraties boven de betreffende tussen-/interventiewaarde(n) zijn aangetoond.  

 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft geen belemmering voor de geplande bestemmingsplan-

wijziging en bouwactiviteiten op de onderzoekslocatie. Ná de sloop van het huidige pand en vóór de 

herbouw zal conform de eisen van de gemeente Leidschendam-Voorburg een (aanvullend) 

bodemonderzoek ter plaatse van het huidige pand dienen te worden uitgevoerd. 

 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd volstaat het onderhavige onderzoek niet en dient formeel een 

onderzoek conform Besluit Bodemkwaliteit te worden uitgevoerd. 

 

1
 Ten gevolge van de invoering van AS3000 zijn de rapportagegrenzen van enkele componenten in grond hoger dan 

de Achtergrondwaarden die voor deze componenten in het Besluit Bodemkwaliteit zijn vastgesteld, en voor 

grondwater hoger dan de streefwaarden die voor deze componenten in de Circulaire Bodemsanering 2009 zijn 

vastgesteld. Bij de toetsing van analyseresultaten resulteert dit ten onrechte in een overschrijding van de achtergrond- 

cq. streefwaarde zonder dat dit op basis van het gehalte of de werkelijke concentratie het geval zou zijn. Er wordt niet 

verwacht dat sprake is van een verontreiniging met genoemd component. 
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BIJLAGE 3 Boorprofielen 



Projectcode: C9572-01-001
Projectnaam: Raadhuisstraat te Voorburg

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 001

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
10

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
CUNETZAND

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, resten puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

160

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

210

Boring: 002

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

20

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijs, 
CUNETZAND

50

Boring: 003

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

50

Boring: 004

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin

115

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, geen 
olie-water reactie, grijs

160

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, bruin

210

Boring: 005

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

50

Boring: 006

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten klei, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

50



Projectcode: C9572-01-001
Projectnaam: Raadhuisstraat te Voorburg

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 007

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

50

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin

100

Klei, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin140

Klei, uiterst siltig, geen olie-water 
reactie, grijs

250

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, SLAPPE KLEI

300

Boring: 008

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

50

Boring: 009

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

50

Boring: 010

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

50

Boring: 011

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

90

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, grijs

130

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

160

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

200

Boring: 012

0

50

1

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin

45

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

50



Projectcode: C9572-01-001
Projectnaam: Raadhuisstraat te Voorburg

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 013

0

50

1

groenstrook0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

50

Boring: 014

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0
10

Zand, matig grof, matig siltig, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, CUNETZAND

100

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

160

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie, grijsbruin

200

Boring: 015

0

50

klinker0
10

Zand, matig grof, matig siltig, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, CUNETZAND40

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
veen, geen olie-water reactie, grijs

80

OBSTRUCTIE
81

Boring: 016

0

50

1

klinker0
10

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
CUNETZAND

60

Boring: 017

0

50

1

klinker0
10

Zand, matig grof, matig siltig, 
sporen puin, geen olie-water 
reactie, grijs, CUNETZAND

60

Boring: 018

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

klinker0
10

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
CUNETZAND40

Zand, matig grof, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijs

80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

120

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
klei, geen olie-water reactie, grijs

210

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin230

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
hout, geen olie-water reactie, 
grijsbruin

300



Projectcode: C9572-01-001
Projectnaam: Raadhuisstraat te Voorburg

Schaal 1: 50

Boorprofiel conform NEN 5104

Boring: 019

0

50

1

klinker0
10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen puin, geen 
olie-water reactie, grijsbruin

60



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, klei‹g

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak klei‹g

Veen, sterk klei‹g

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE 4 Analysecertificaten 
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BIJLAGE 5 Toetsingsresultaten 



Opdrachtcode: C9572-01-001 

Aanvrager: J. Venhuis 
Project: Raadhuisstraat te Voorburg 

Datum aangeleverd: 15-12-2009 

Datum afgerond: 22-12-2009 
 
1 M091201824 GROND MM01 001 (10-50) 014 (10-50) 016 (10-60) 
 
Parameter Eenheid MM01 */- S T I 

Diepte (m-mv)       

       

Mvb. SIKB AS3000  +     

Droge stof % (m/m) 88.0     
Organische stof % van ds <1.0     

       

Korrelgrootteverdeling       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.3     

       

Metalen       
Barium mg/kg ds 19 -   246 

Cadmium mg/kg ds <0.3 - 0.35 4.0 7.6 

Kobalt mg/kg ds <3.0 - 4.4 30 56 

Koper mg/kg ds 5.1 - 20 56 93 

Kwik mg/kg ds <0.1 - 0.10 13 25 

Lood mg/kg ds 21 - 32 185 339 
Molybdeen mg/kg ds <1.5 - 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds 5.1 - 12 24 35 

Zink mg/kg ds 38 - 60 184 308 

       

Minerale olie       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 - 38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20     

Chromatogram  -     

       
Polychloorbifenylen       

PCB 28 µg/kg ds <1.0     

PCB 52 µg/kg ds <1.0     

PCB 101 µg/kg ds <1.0     

PCB 118 µg/kg ds <1.0     
PCB 138 µg/kg ds <1.0     

PCB 153 µg/kg ds <1.0     

PCB 180 µg/kg ds <1.0     

PCB (som 7) µg/kg ds 4.9 * 4.0 102 200 

       

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(VROM) 

      

Naftaleen mg/kg ds <0.05     

Fenanthreen mg/kg ds 0.06     

Anthraceen mg/kg ds <0.05     

Fluorantheen mg/kg ds 0.12     
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.07     

Chryseen mg/kg ds 0.05     

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05     

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.07     

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.07     

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0.05     
Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.60 - 1.5 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 2.3% van droge stof en organische stof: 1% van droge stof. 



 
Opdrachtcode: C9572-01-001 

Aanvrager: J. Venhuis 
Project: Raadhuisstraat te Voorburg 

Datum aangeleverd: 15-12-2009 

Datum afgerond: 22-12-2009 
 
1 M091201825 GROND MM02 002 (0-20) 003 (0-50) 004 (0-50) 00 
 
Parameter Eenheid MM02 */- S T I 
Diepte (m-mv)       

       

Mvb. SIKB AS3000  +     
Droge stof % (m/m) 79.9     

Organische stof % van ds 5.1     

       

Korrelgrootteverdeling       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 4.7     
       

Metalen       

Barium mg/kg ds 49 -   318 

Cadmium mg/kg ds 0.3 - 0.41 4.7 8.9 

Kobalt mg/kg ds <3.0 - 5.5 38 70 

Koper mg/kg ds 22 - 23 67 110 
Kwik mg/kg ds 0.2 * 0.11 13 27 

Lood mg/kg ds 62 * 35 204 373 

Molybdeen mg/kg ds <1.5 - 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds 8.2 - 15 28 42 

Zink mg/kg ds 90 * 72 220 369 

       
Minerale olie       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 - 97 1323 2550 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 20     
Chromatogram  -     

       

Polychloorbifenylen       

PCB 28 µg/kg ds <1.0     

PCB 52 µg/kg ds <1.0     
PCB 101 µg/kg ds 2.2     

PCB 118 µg/kg ds 1.1     

PCB 138 µg/kg ds 8.7     

PCB 153 µg/kg ds 12     

PCB 180 µg/kg ds 7.3     

PCB (som 7) µg/kg ds 32 * 10 260 510 
       

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(VROM) 

      

Naftaleen mg/kg ds 0.06     

Fenanthreen mg/kg ds 1.5     
Anthraceen mg/kg ds 0.46     

Fluorantheen mg/kg ds 3.1     

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1.3     

Chryseen mg/kg ds 1.1     

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.59     

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 1.2     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 1.1     

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.79     

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 11 * 1.5 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 4.7% van droge stof en organische stof: 5.1% van droge stof. 



 
Opdrachtcode: C9572-01-001 

Aanvrager: J. Venhuis 
Project: Raadhuisstraat te Voorburg 

Datum aangeleverd: 15-12-2009 

Datum afgerond: 22-12-2009 
 
1 M091201826 GROND MM03 008 (0-50) 011 (0-50) 012 (0-45) 01 
 
Parameter Eenheid MM03 */- S T I 
Diepte (m-mv)       

       

Mvb. SIKB AS3000  +     
Droge stof % (m/m) 78.8     

Organische stof % van ds 4.7     

       

Korrelgrootteverdeling       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 11.6     
       

Metalen       

Barium mg/kg ds 72 -   522 

Cadmium mg/kg ds 0.3 - 0.44 5.0 9.6 

Kobalt mg/kg ds 5.3 - 8.7 60 111 

Koper mg/kg ds 21 - 28 79 131 
Kwik mg/kg ds 0.2 * 0.12 15 29 

Lood mg/kg ds 65 * 39 226 413 

Molybdeen mg/kg ds <1.5 - 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds 16 - 22 42 62 

Zink mg/kg ds 110 * 92 282 472 

       
Minerale olie       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 - 89 1220 2350 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20     
Chromatogram  -     

       

Polychloorbifenylen       

PCB 28 µg/kg ds <1.0     

PCB 52 µg/kg ds <1.0     
PCB 101 µg/kg ds <1.0     

PCB 118 µg/kg ds <1.0     

PCB 138 µg/kg ds 1.5     

PCB 153 µg/kg ds 1.6     

PCB 180 µg/kg ds 1.2     

PCB (som 7) µg/kg ds 7.2 - 9.4 240 470 
       

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(VROM) 

      

Naftaleen mg/kg ds <0.05     

Fenanthreen mg/kg ds 0.29     
Anthraceen mg/kg ds 0.07     

Fluorantheen mg/kg ds 0.64     

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.27     

Chryseen mg/kg ds 0.24     

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.14     

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.26     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.27     

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.20     

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 2.4 * 1.5 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 11.6% van droge stof en organische stof: 4.7% van droge stof. 



 
Opdrachtcode: C9572-01-001 

Aanvrager: J. Venhuis 
Project: Raadhuisstraat te Voorburg 

Datum aangeleverd: 15-12-2009 

Datum afgerond: 22-12-2009 
 
1 M091201827 GROND MM04 007 (50-100) 011 (90-130) 
 
Parameter Eenheid MM04   */- S T I 
Diepte (m-mv)       

       

Mvb. SIKB AS3000  +     
Droge stof % (m/m) 83.5     

Organische stof % van ds 1.2     

       

Korrelgrootteverdeling       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 11.0     
       

Metalen       

Barium mg/kg ds 28 -   505 

Cadmium mg/kg ds <0.3 - 0.40 4.5 8.6 

Kobalt mg/kg ds 3.0 - 8.5 58 107 

Koper mg/kg ds 9.4 - 25 73 120 
Kwik mg/kg ds <0.1 - 0.12 14 29 

Lood mg/kg ds 20 - 37 215 393 

Molybdeen mg/kg ds <1.5 - 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds 8.3 - 21 41 60 

Zink mg/kg ds 39 - 86 264 442 

       
Minerale olie       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <38 - 38 519 1000 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20     
Chromatogram  -     

       

Polychloorbifenylen       

PCB 28 µg/kg ds <1.0     

PCB 52 µg/kg ds <1.0     
PCB 101 µg/kg ds <1.0     

PCB 118 µg/kg ds <1.0     

PCB 138 µg/kg ds <1.0     

PCB 153 µg/kg ds <1.0     

PCB 180 µg/kg ds <1.0     

PCB (som 7) µg/kg ds 4.9 * 4.0 102 200 
       

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(VROM) 

      

Naftaleen mg/kg ds <0.05     

Fenanthreen mg/kg ds <0.05     
Anthraceen mg/kg ds <0.05     

Fluorantheen mg/kg ds <0.05     

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.05     

Chryseen mg/kg ds <0.05     

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.05     

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.05     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0.05     

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0.05     

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 0.35 - 1.5 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 11% van droge stof en organische stof: 1.2% van droge stof. 



 
Opdrachtcode: C9572-01-001 

Aanvrager: J. Venhuis 
Project: Raadhuisstraat te Voorburg 

Datum aangeleverd: 15-12-2009 

Datum afgerond: 22-12-2009 
 
1 M091201828 GROND MM05 001 (100-150) 004 (115-160) 014 (10 
 
Parameter Eenheid MM05 */- S T I 
Diepte (m-mv)       

       

Mvb. SIKB AS3000  +     
Droge stof % (m/m) 82.0     

Organische stof % van ds 2.7     

       

Korrelgrootteverdeling       

Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 3.6     
       

Metalen       

Barium mg/kg ds 29 -   285 

Cadmium mg/kg ds <0.3 - 0.37 4.2 8.0 

Kobalt mg/kg ds <3.0 - 5.0 34 64 

Koper mg/kg ds 17 - 21 60 99 
Kwik mg/kg ds 0.4 * 0.11 13 26 

Lood mg/kg ds 110 * 33 192 351 

Molybdeen mg/kg ds <1.5 - 1.5 96 190 

Nikkel mg/kg ds 5.6 - 14 26 39 

Zink mg/kg ds 42 - 65 199 334 

       
Minerale olie       

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 38 - 51 701 1350 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <20     

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <20     

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <20     

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <20     
Chromatogram  +     

       

Polychloorbifenylen       

PCB 28 µg/kg ds <1.0     

PCB 52 µg/kg ds <1.0     
PCB 101 µg/kg ds <1.0     

PCB 118 µg/kg ds <1.0     

PCB 138 µg/kg ds <1.0     

PCB 153 µg/kg ds <1.0     

PCB 180 µg/kg ds <1.0     

PCB (som 7) µg/kg ds 4.9 - 5.4 138 270 
       

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(VROM) 

      

Naftaleen mg/kg ds <0.05     

Fenanthreen mg/kg ds 2.8     
Anthraceen mg/kg ds 0.82     

Fluorantheen mg/kg ds 2.6     

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1.1     

Chryseen mg/kg ds 0.93     

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.40     

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.89     
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0.67     

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0.50     

Totaal PAK 10 VROM mg/kg ds 11 * 1.5 21 40 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan achtergrondwaarde. 
 
Toetsingswaarden zijn berekend met de volgende parameters: 
Lutum: 3.6% van droge stof en organische stof: 2.7% van droge stof. 
 
 



Opdrachtcode: C9572-01-001 

Aanvrager: J. Venhuis 
Project: Raadhuisstraat te Voorburg 

Datum aangeleverd: 22-12-2009 

Datum afgerond: 29-12-2009 
 
1 M091202715 GRONDWATER 007-1-2 
 
Parameter Eenheid 007-1-2 */- S T I 

Filterstelling (m-mv)       

       

Mvb. SIKB AS3000  +     

       
Metalen       

Barium µg/l 20 - 50 338 625 

Cadmium µg/l <0.3 - 0.40 3.2 6.0 

Kobalt µg/l <2.0 - 20 60 100 

Koper µg/l <5.0 - 15 45 75 

Kwik µg/l <0.05 - 0.050 0.17 0.30 
Lood µg/l <5.0 - 15 45 75 

Molybdeen µg/l <5.0 - 5.0 153 300 

Nikkel µg/l <5.0 - 15 45 75 

Zink µg/l <10 - 65 433 800 

       

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen       
Benzeen µg/l <0.20 - 0.20 15 30 

Tolueen µg/l 0.72 - 7.0 504 1000 

Ethylbenzeen µg/l <0.20 - 4.0 77 150 

Xyleen (som meta + para) µg/l 0.38     

2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l 0.13     

Xylenen (som) µg/l 0.51 * 0.20 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0.20 - 6.0 153 300 

Naftaleen µg/l 0.07 * 0.010 35 70 

       

Minerale olie       

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 - 50 325 600 

Minerale olie C10 - C12 µg/l <50     
Minerale olie C12 - C22 µg/l <50     

Minerale olie C22 - C30 µg/l <50     

Minerale olie C30 - C40 µg/l <50     

Chromatogram  -     

       
Vluchtige organische halogeen verbindingen       

Dichloormethaan µg/l <0.20 - 0.010 500 1000 

1,1-Dichloorethaan µg/l <0.50 - 7.0 454 900 

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 - 7.0 204 400 

1,1-Dichlooretheen µg/l <0.10 - 0.010 5.0 10 

Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10     
Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10 - 0.010 10 20 

1,1-Dichloorpropaan µg/l <0.10     

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10 - 0.80 40 80 

1,3-Dichloorpropaan µg/l <0.10     

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0.10 - 6.0 203 400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0.10 - 0.010 5.0 10 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0.10 - 0.010 150 300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0.10 - 0.010 65 130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0.10 - 24 262 500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0.10 - 0.010 20 40 

Vinylchloride µg/l <0.10 - 0.010 2.5 5.0 

Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <0.50     
Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l 0.14 * 0.010 10 20 

Dichloorethenen (som) µg/l 0.21     

Dichloorpropanen (som) µg/l 0.21 - 0.80 40 80 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 



 
Opdrachtcode: C9572-01-001 

Aanvrager: J. Venhuis 
Project: Raadhuisstraat te Voorburg 

Datum aangeleverd: 22-12-2009 

Datum afgerond: 29-12-2009 
 
1 M091202716 GRONDWATER 018-1-2 
 
Parameter Eenheid 018-1-2 */- S T I 
Filterstelling (m-mv)       

       

Mvb. SIKB AS3000  +     
       

Metalen       

Barium µg/l 22 - 50 338 625 

Cadmium µg/l <0.3 - 0.40 3.2 6.0 

Kobalt µg/l <2.0 - 20 60 100 
Koper µg/l <5.0 - 15 45 75 

Kwik µg/l <0.05 - 0.050 0.17 0.30 

Lood µg/l <5.0 - 15 45 75 

Molybdeen µg/l <5.0 - 5.0 153 300 

Nikkel µg/l <5.0 - 15 45 75 

Zink µg/l <10 - 65 433 800 
       

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen       

Benzeen µg/l <0.20 - 0.20 15 30 

Tolueen µg/l 0.99 - 7.0 504 1000 

Ethylbenzeen µg/l <0.20 - 4.0 77 150 

Xyleen (som meta + para) µg/l 0.36     
2-Xyleen (ortho-Xyleen) µg/l 0.16     

Xylenen (som) µg/l 0.52 * 0.20 35 70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <0.20 - 6.0 153 300 

Naftaleen µg/l <0.05 - 0.010 35 70 

       

Minerale olie       
Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 - 50 325 600 

Minerale olie C10 - C12 µg/l <50     

Minerale olie C12 - C22 µg/l <50     

Minerale olie C22 - C30 µg/l <50     

Minerale olie C30 - C40 µg/l <50     
Chromatogram  -     

       

Vluchtige organische halogeen verbindingen       

Dichloormethaan µg/l <0.20 - 0.010 500 1000 

1,1-Dichloorethaan µg/l <0.50 - 7.0 454 900 

1,2-Dichloorethaan µg/l <0.10 - 7.0 204 400 
1,1-Dichlooretheen µg/l <0.10 - 0.010 5.0 10 

Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10     

Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <0.10 - 0.010 10 20 

1,1-Dichloorpropaan µg/l <0.10     

1,2-Dichloorpropaan µg/l <0.10 - 0.80 40 80 

1,3-Dichloorpropaan µg/l <0.10     
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0.10 - 6.0 203 400 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0.10 - 0.010 5.0 10 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l <0.10 - 0.010 150 300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l <0.10 - 0.010 65 130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0.10 - 24 262 500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0.10 - 0.010 20 40 
Vinylchloride µg/l <0.10 - 0.010 2.5 5.0 

Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <0.50     

Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l 0.14 * 0.010 10 20 

Dichloorethenen (som) µg/l 0.21     

Dichloorpropanen (som) µg/l 0.21 - 0.80 40 80 
 
Legenda: 
*  = Resultaat is groter dan streefwaarde. 
**  = Resultaat is groter dan tussenwaarde. 
***  = Resultaat is groter dan interventiewaarde. 
-  = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. 
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1. Diverse overzichtskaarten  
 Huisnummerkaart uit 2002 schaal 1 : 2.000 
 Kadastrale kaart uit 2003 schaal 1 : 1.000 
 Situatietekening met de projectie nieuw bejaardentehuis, 1975 schaal 1 : 500 
 Kadastrale kaart uit ± 1910 schaal 1 : 1.000 
 Kadastrale kaart uit ± 1900 schaal 1 : 1.000 
 Kadastrale kaart uit 1819 schaal 1 : 2.000 
 Projectie Kerklust en gedempte sloten anno 1900 op de huidige situ 1 : 1.000 
 Kaart Hoogheemraadschap van Delfland (Cruquius) uit 1712 
 
2. Archeologie  
 Tekst uit de Kroniek van Voorburg over het complex “Oude Haven” 
 fragment baarmankruit, jaarverslag AWLV van 1992/1993 
 Rapport “Turfsteken en Kleidelven in Voorburg” d.d. 1995, van de AWLV 
 
3 Diversen 
- Gedeelte uit het boekje “150 jaar zorg voor bejaarden, 1828-1978” 
- Diverse persberichten inzake de nieuwbouw 
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1. INLEIDING 
 
 
In verband met de sloop en nieuwbouw van het huidige bejaardentehuis “Rustoord” aan de 
Raadhuisstraat 2 te Voorburg alsmede de voorgenomen bouw van een parkeerkelder heeft afdeling 
REO/RWM van de Gemeente Leidschendam-Voorburg, op verzoek van Honkoop Bouwmanagement 
Finance B.V. (HBF) een historisch onderzoek uitgevoerd. 
De gegevens uit het historisch onderzoek kunnen worden gebruikt voor een verkennend bodemonderzoek 
als mede een archeologisch inventariserend bodemonderzoek ter plaatse. 
De norm NVN-5725 is in acht genomen. 
 
In dit rapport wordt het historisch onderzoek weergegeven afkomstig uit: 
- verticale en schuine luchtfoto´s van Gemeente Voorburg; 
- verticale luchtfoto´s afkomstig van de topografische dienst te Emmen van 1939 tot heden; 
- archief met foto´s van Rustoord alsmede het archief van de Hervormde gemeente 
- archief van Gemeente Voorburg (o.a. bouw- en hinderwetarchief alsmede sloopvergunningen); 
- gemeentelijk kadastraal systeem (GKS); 
- de kroniek van Voorburg; 
- gegevens afkomstig van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV); 
- computerbestanden uit ARCHIS (archeologie) en BLIZ (bodemverontreiniging); 
- milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd in de directe omgeving; 
- kaartmateriaal waarop gedempte sloten staan aangegeven. 
 
Het onderhavige rapport betreft geen diepgravend historisch onderzoek naar het vroegere gebruik van de 
percelen Raadhuisstraat 2, en de omliggende percelen. 
 
 
1.1 Terreingegevens 
 
Het te onderzoeken terrein betreft een perceel grond gelegen tussen de Raadhuisstraat en de Vliet waarop 
het bejaardentehuis “Huize Rustoord” (Raadhuisstraat 2) is gebouwd. 
In verband met nieuwe eisen inzake de inrichting van bejaardentehuizen, is men voornemens om het 
huidige bejaardentehuis te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. 
 
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan “Oude Dorpskern Voorburg”. 
 
Het totale oppervlakte van het te bebouwen perceel aan de Raadhuisstraat 2 is ca. 7.591 m². Hiervan 
wordt ongeveer 4.200 m² bebouwd. 
 
Het te onderzoeken perceel staat kadastraal bekend als Gemeente Voorburg, sectie E nr. 8191. 
 
tabel 1:  kadastrale gegevens 

LOCATIE KADASTER anno 2004 KADASTER anno 1832 GEBRUIKER 
Raadhuisstraat 2 E - 8191 B-741, 755, 756. 748, 749 Huize Rustoord 
Sionsstraat, 
Raadhuisstraat 

E - 8159 (ged)  Gemeente, openbare weg 

Bovenstaande gegevens kunnen fouten bevatten, aangezien soms verouderde gegevens in het geautomatiseerd vastgoed systeem 
bevinden. 
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De RD-coördinaten van de kadastrale perceelsgrenzen zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
tabel 2:  RD-coördinaten van het onderzoeksgebied 

X Y 
85049,5 453846,7 
85069,9 453864,0 
85130,4 453788,7 
85072,4 453734,4 
85024,0 453794,0 

 
De X/Y coördinaten van het midden van het terrein is: 85073,4 / 453796,0 
 
Bodemgegevens 
Het perceel bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 
Volgens kaartmateriaal van Hoogheemraadschap heerst er infiltratie, dat wil zeggen dat er een 
neerwaartse grondwaterstroming aanwezig is. 
Uit het databestand met gegevens over ondergrondse HBO tanks komt deze locatie niet op voor.  
Omdat de locatie zich bevindt in de zogenaamde “Oude” Dorpskern en op diverse percelen rondom de 
Herenstraat sterk verontreinigde grond is aangetoond, is de locatie in principe verdacht op de 
aanwezigheid van verhoogde gehalten aan zware metalen. 
De locatie komt niet voor op de lijst met potentieel (ernstig) verontreinigde locaties, BLIZ98. 
 
Archeologische gegevens 
Volgens de archeologische monumentenkaart Zuid-Holland (AMK, versie oktober 1994) bevindt de te 
bouwen locatie zich op een terrein van hoge archeologische waarde. 
De omschrijving is: “Stadskern- of dorpskern met hoge archeologische verwachting”. 
Op de kaarten behorend bij de Cultuur Historische Hoofdstructuur Zuid-Holland (2002) staat  de 
dorpskern van Voorburg weergegeven als een terrein met hoge archeologische waarde. 
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2.0 HISTORISCH ONDERZOEK 
 
 
De Herenstraat (heette in 1812 de Heerestraat, in 1712 De Heer Wegh en in 1466 Des heren Heerwech) 
is rond 1328 aangelegd. Rond 1328 sprak men van: "De weg ten zuiden van de kerk van Voorburg". De 
straatnaam Herenstraat is door de gemeenteraad in 1885 vastgesteld. 
De Vlietstraat werd in 1902 omschreven als een nieuwe straat naast het postkantoor en de straat diende 
ter ontsluiting van de openbare lagere school. 
De straatnaam Vlietstraat is in 1904 door de gemeenteraad vastgesteld. 
In 1976 werd het gedeelte van de straat dat parallel loopt met de Herenstraat omgedoopt in 
Raadhuisstraat. In 1976 is de naam Raadhuisstraat door de gemeenteraad vastgesteld. 
 
Voor 1975 was er geen Raadhuisstraat en was het huisnummer van Huize Rustoord en de pastorie nl. 
Herenstraat 4. 
 
Uit informatie van de AWLV is gebleken dat in de dertiende en veertiende eeuw de kern van Voorburg 
bestond uit houten boerderijen (nabij de stenen kerk, gebouwd omstreeks 1282) op de helling van de 
strandwal (Herenstraat) met stukjes bouwgrond op de daarvoor geschikte, nog vrij hoog liggende schuin 
naar beneden aflopende zandgrond. Eeuwenlang is alleen bebouwing aan weerskanten van de Herenstraat 
aanwezig met plaatselijk bebouwing langs de Vliet. 
Omstreeks 1281 is de Vliet aangelegd. Ten zuiden van de Vliet bevindt zich de Romeinse vaargeul 
"Gracht van Corbulo". Deze gracht is in de eerste eeuw na Christus door de Romeinse Veldheer Corbulo 
gegraven.  
 
Uit een kaart van Johan Liefrinck uit 1578 zijn geen details zichtbaar over bebouwing rondom de 
Herenstraat. 
Op de proceskaart van Coenraet Oelensz van ca. 1556 is de gehele Vliet weergegeven vanaf Delft tot 
Leiden met daarbij alle ondiepten alsmede bruggen en bebouwing. Op deze kaart is zichtbaar dat ter 
plaatse van Rustoord mogelijk een boerderij/woning heeft gestaan. Wegens de onduidelijke schaal van 
deze kaart is deze veronderstelling niet hard te maken. Deze boerderij kan ook gelegen hebben ten oosten 
van Rustoord, in het huidige park, 

Op een kaart van het Hoogheemraadschap 
Rijnland, Floris Balthasarsz, van 1615 
(afkomstig uit de atlas van Berkenrode 1609-
1616) is zichtbaar dat rondom de Herenstraat 
bebouwing aanwezig is. Ter plaatse van 
Rustoord zijn tuinen aanwezig, maar gebouwen 
zijn niet zichtbaar. Het groene vierkant is 
waarschijnlijk de locatie Oude Haven. 
 
 
 

 
 
 

Op een kaart uit 1681 (Delflandiae, uit de atlas 
Van der Hagen) is zichtbaar dat er bebouwing 
aanwezig is tussen de Herenstraat en de Vliet. 
Mogelijk betreft dit onder andere de pastorie. 
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Op een olieverfschilderij (Panorama-overzicht van "De Werve") uit 1666 is duidelijk zichtbaar dat er 
geen bebouwing aanwezig is tussen de Raadhuisstraat en de Vliet. Vanaf de Herenstraat naar de Vliet 
loopt een pad (wit gekleurd) naar een woning toe. Mogelijk betreft dit de weg naar de Pastorie, zie meer 
informatie hierover elders. 
Uit een kaart gemaakt door Cruiquius in 1712 blijkt de Herenstraat Heerwegh te heten. De Heerwegh 
vormde met enkele zijstraten naar de Vliet en met bebouwde uitlopers (buitens en boerderijen) ruim een 
eeuw lang het bebouwde deel van Voorburg. Ter hoogte van het park Hofwijck gaat de naam over in 
Voor Wegh het (huidige) Westeinde. Langs weerskanten van de Herenstraat zijn woningen aanwezig. 
Het terrein tussen de Herenstraat en de Vliet is bebouwd en voorzien van tuinen. Terplaatse van Rustoord 
zijn tuinen aanwezig. De Pastorie is niet zichtbaar. 
 
 

 
 
Uit een kadaster kaart van 1812 blijkt dat ter plaatse van de onderzoekslocatie “Huize Kerklust” 
aanwezig is. Dit pand is een pastorie met een pad naar de Herenstraat. Langs de Vliet staan koepels 
weergegeven. 
Dwars door het perceel loopt een voormalige sloot en op de grens van de onderzoekslocatie bevindt zich 
de Stinksloot. 
Op kadastrale kaarten uit 1900 en 1910 is de pastorie goed zichtbaar. Omstreeks 1910 zijn diverse 
scholen rondom de Pastorie gebouwd. Deze scholen zijn omstreeks 1977 gesloopt. 
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Op een situatietekening uit 1920 (schaal 
1 : 2.000) is de pastorie alsmede de ligging 
van diverse sloten goed zichtbaar. Het 
terrein ten zuiden van de Pastorie is 
onbebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Op een overzichtskaart van de Gemeente 
uit 1935 (schaal 1 : 5.000) met de ligging 
van alle schoolgebouwen blijkt het 
volgende: 
 
2 Huize Rustoord Diaconiehuis der Ned.  
 Herv. Gemeente 
13 Openbare ULO-school 
20 Christelijke meisjesvakschool 
21 RK Verenigingsgebouw en jongens  
 ULO-school 
22 Sophia bewaarschool 
 
1 Beatrixschool aan de Heerenstraat 
2 Openbare ULO-school aan de  
 Vlietstraat 
 
De Pastorie is in 1933 gesloopt waarna 
Huize Rustoord is gebouwd. 
 

 
 
 
 
 



Historisch onderzoek  Raadhuisstraat 2 (Huize Rustoord)  te VOORBURG 

 
 

6 

 

19
Op een situatiekaart genaamd “Kwaliteitskaart van het oude dorpscentrum Voorburg” uit 1965 is de 
kwaliteit van diverse gebouwen in kleur op weergegeven. 
De verklaring van de kleuren zijn: 
geel goede kwaliteit bebouwing 
groen matige kwaliteit bebouwing 
oranje slechte kwaliteit bebouwing 
 
Op diverse verticale luchtfoto’s van 1939 tot heden en overige tekeningen is zichtbaar dat het terrein 
tussen de Herenstraat en de Vliet wordt bebouwd, diverse panden worden weer gesloopt en vervolgens 
weer nieuwbouw. 
Het gaat te ver om uitgebreid te vertellen over de diverse schoolgebouwen. 
Zie voor meer informatie de bouwvergunningen. 
 
 
2.1 Gegevens uit de jubileumboekjes van Huize Rustoord 
 
In 1928 heeft de Nederduits Hervormde Kerk in Voorburg het lot aangetrokken van de bejaarden, die in 
behoeftige omstandigheden verkeren. In de Schoolstraat kwam in 1828 een Diakonie-huis voor oude 
mannen en vrouwen. 
Regenten hielden toezicht op het reilen en zeilen van het huis. 
Er was geen luxe, alleen het hoognodige was er: eten en onderdak voor de oudjes. Dit alles was 
liefdadigheid. 
In een akte uit 1886 staat het volgende vermeld: Het mobilair van het armenhuis bestond (nog steeds) uit 
kribben met beddegoed, tafels en banken en de leiding berust bij een “vader” en een “moeder”. Het 
salaris van de vader of moeder (zonder kinderen) was Fl 150,= per jaar voor beiden. 
Na ruim 70 jaar voldeed het pand aan de Schoolstraat niet meer. 
In 1894 werd een geheel nieuw huis gebouwd, naast  het gemeentehuis. Hiervoor zijn in 1892 twee 
panden aangekocht (Wijk A nr. 16 en 17) door de Diakonie. 
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In het nieuwe huis werden ook wezen en voogdijkinderen ondergebracht. 
In 1910 kwam er een polikliniek van diakoniearts Ten Have. 
In 1912 was er ook de mogelijkheid om andersdenkenden toe te laten en mensen die hun verblijf kunnen 
betalen. 
In 1913 is een verdieping met overkapping op het diakoniehuis gebouwd. 
In 1926 werd de naam veranderd in Huize Rustoord. 
In 1930 werd het huis te klein en de diaken kunnen het vaste patroon van leven en wonen niet zonder 
meer aanvaarden. In 1913 werd het ziekenhuis St. Antonius gesticht. 
Het huis was ongeschikt voor het opnemen van protestantse Voorburgers en moest er een nieuwe locatie 
worden gevonden. 
Deze locatie bleek op een steenworp afstand te liggen, namelijk de Pastorie van de Hervormde 
Gemeente. De Pastorie was pas in 1884 gebouwd. De predikanten die er hadden gewoond vonden het 
pand te groot, de pastorietuin was te groot en te bewerkelijk, evanals de moestuin gelegen achter de 
Sophia Kinderschool, die door de koster bewerkt moest worden, 
De Pastorie en de grond (0,75 ha) werd in 1931 aangekocht voor een bedrag van Fl 45.000,=. Vervolgens 
werd het pand gesloopt om plaats te maken voor een nieuw Rusthuis. 
Op 30 augustus 1934 werd het nieuwe Huize Rustoord geopend op het voormalige pastorieterrein aan de 
Herenstraat 4, later Raadhuisstraat 2, 
In het begin van de zeventiger jaren bleek dat het gebouw niet voldeed aan de normen die de overheid 
aan een bejaardentehuis oplegden. 
Er werd besloten om een nieuw Rustoord, in fasen te bouwen. 
In 1973 werd besloten om het oude gebouw te slopen  en op de zelfde plaats een verzorgingstehuis voor 
bejaarden te bouwen met een capaciteit van 100 personen. 
De eerste paal werd op 18 februari 1976 geslagen en in december 1976 was de eerste vleugel van het 
nieuwe huis gereed. 
Eind 1978 was het nieuwe Huize Rustoord met 100 bewoners en 40 verzorgers gereed. 
Eind 90-er jaren bleek opnieuw dat het pand niet voldeed aan de wettelijke bepalingen. Zo zijn de 
woningen te klein. 
Sinds 1999 worden er plannen ontwikkeld om Huize Rustoord te slopen en opnieuw op te bouwen, met 
een parkeerkelder. 
 
 
2.2 Gegevens uit het Rijks- en Kerkarchief 
 
Uit een brief van het Algemeen Rijksarchief d.d. 2 december 1965 met kenmerk: E-233 staat het 
volgende in vermeld. 
 
Uit stukken uit het archief van de kerkvoogdij der Hervormde gemeente te Voorburg, inventaris-nr. 26 
blijkt het volgende: 
In 1610 werd zeker terrein in Voorburg, bekend als het “Pastooracrofken”van staatswege verkaveld en 
verkocht. Het perceel behoorde tot de kerkelijke goederen die de wereldlijke overheid in beheer waren 
genomen en onder haar beheer gesteld van het Geestelijk Kantoor te Delft. 
Het was duidelijk dat de kavels waren gelegen aan de rechterzijde van een weg, die van het Zuid-Westen 
naar het Noord-Oosten liep. 
Men verkrijgt hier achtereenvolgens vijf percelen grond met een oppervlakte van 32 roeden in het 
vierkant. 
De eerste was bestemd om een school op te bouwen. 
De andere vier werden aan particulieren verkocht. 
Het vijfde perceel kwam in handen van Cornelis Adriaensz. Bloetelingh. Wanneer men geen rekening 
houdt met de school, dan betreft dit het vierde perceel. 
Grenzend aan dit perceel is een gang of een voetpad uitgespaard naar de pastorie ter breedte van 8 
voeten. 
De Pastorie zal dus vanaf de weg bereikbaar blijven: “men kwam door de zogenaamde buitenpoort in de 
betrokken gang en kon aan het eind daarvan de zgn. binnenpoort door”. 
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Het volgende perceel, nr 5 van 32 roeden in het vierkant, was ook bij de vernoemde verkoop begrepen. 
Het werd verworven door de timmerman Willem Willemszn., maar de lakenkoper Jacob Barentszn nam 
het van hem over. 
Dan volgen er nog een zesde, zevende en een achtste perceel. Het laatste perceel bedroeg 34 vierkante 
roeden. 
Waar de pastorie exact heeft gelegen is te achterhalen uit de diverse kerkelijke stukken. 
Geraadpleegd zijn: een transportakte van 30 maart 1658 te Vinden (inventarisnummer 8, protocol van 
1651-1659, fol. 246 verso-248 recto) 
Mr. Cornelis de Heijde, agent van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en zijn broeder had 
een: “seeckere huysinge, erve ende tuyn, stallinge ende somerhuys in den selven thuyn stande… gelegen 
in den dorpe van Voorburch voorzijde aan de zuytzijde van de Heerstraat, streckende voor van dezelve 
zuytwaart op tot achter in de buyrsloot, die den voornoemden cooper neffens andere gebuyren met een 
schip meds mach gebruyken, belent aan d’eene zijde ten oosten het uytpadt van’t pastorys-huys… 
 
Dit betreft kennelijk het vierde perceel waarvan Cornelis Adriaensz. Bloetelingh de oorspronkelijke 
koper was geweest (ook het derde perceel). 
Jacob van der Wel droeg het bij dezelfde akte van 30 maart 1658 over aan de drie nagelaten kinderen van 
Ds. Johannes Dermautius, in leven predikant te Leiden. 
 
Het is zeer aannemelijk dat de school die er in de 50-er jaren stond ten zuiden van de Herenstraat, nog op 
de oude plaats stond, die er in 1610 voor was bestemd, en in de situatie van toen het eerste gebouw was 
aan die kant van de Herenstraat. 
Mogelijk is de oude Pastorie, door de verkaveling van 1610 wat ingeklemd (tussen 1658 en 1730) op een 
nieuwe plaats nog voor de school zijn herbouwd. 
De plaats van de oude pastorie moet makkelijk berekend kunnen worden want: 
De percelen hadden een breedte van 6 roeden, 7 voeten en 9 duimen; 
Het gangpad had een lengte van 15 roeden, 4 voeten en 8 duimen bij een breedte van 8 voeten. 
 
 

lengte  meters 
1 roede 12 voet 3,767658 meter 
1 voet  0,313947 meter 
6 roede, 7 voet en 9 duim  ca. 25 meter 
15 roeden en 4 voeten  ca. 57,8 meter 

 
 
2.3 Bouwvergunningen. 
 
Op 16 augustus 1933 is aan de Diaconie der Ned. Herv. Kerk te Voorburg een bouwvergunning verleend 
voor het bouwen van het huisje “Rustoord” op het terrein gelegen aan de Herenstraat (ongenummerd), 
sectie E-2868. Het gebouw is geprojecteerd op ongeveer 66 meter vanaf de openbare weg. Het pand is op 
staal gefundeerd met de onderkant van de poeren op 2,9 m – m.v. De verwarming is kolenstook. Het pand 
is niet onderkelderd. 
Op 17 oktober 1933 is aan A. van Euhfen (architect) een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden 
van Huize Rustoord met een zolderruimte aan de Heerenstraat, sectie E-2868. 
Op 8 juni 1948 is een bouwvergunning verleend aan de commissie voor Huize Rustoord voor het 
verbouwen van Huize Rustoord aan de Herenstraat 4, sectie E-2868. 
Op 13 januari 1976 is aan het college van Diakenen der Hervormde Gemeente te Voorburg een 
bouwvergunning verleend voor het bouwen van een bejaardencentrum aan de Herenstraat 4, kadastraal 
Gemeente Voorburg, sectie E-2868. Het te amoveren schoolgebouw (St. Jozefschool) zal worden 
gesloopt. De nieuwbouw vindt plaats op het oude gebouw van Huize Rustoord en de naast gelegen St. 
Jozefschool. 
In de jaren 1977/1978 is het (oude) Rustoord gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. 
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Op 14 juli 1987 is aan het college van diakenen der Hervormde Gemeenten een bouwvergunning 
verleend voor het veranderen van ene twee-persoonsappartement in een rolstoelappartement in het pand 
aan de Raadhuisstraat 2, sectie E-2868. 
Het pand is op palen gefundeerd met een paallengte van ca. 6,3 meter. 
Op 20 maart 1990 is aan Centraal Aannemers Bedrijf (CAB) een bouwvergunning verleend voor het 
verbouwen van de entree van het pand Raadhuisstraat 2, kadaster E-8191 te Voorburg. 
Op 16 juli 1991 is aan F.C. Faber een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van de receptie van 
het pand Raadhuisstraat 2, sectie E-8191 te Voorburg. 
 
Scholen 
In het gemeentelijk archief is geen bouwvergunning aanwezig van de St. Jozefschool. Aangenomen 
wordt dat deze school tussen 1900 en 1910 is gebouwd. Er zijn wel diverse andere bouwtekeningen en 
bouwvergunningen aanwezig van noodscholen en andere scholen in de nabijheid van Rustoord. 
 
 
2.4 Hinderwet- en milieuvergunningen 
Op 5 september 1934 is een Hinderwetvergunning verleend aan D.A. Stokking namens de Diaconie der 
Ned. Hervormde Gemeente Voorburg 
Het betreft de plaatsing van een electromotor voor een lift en een electromotor voor een vuilwaterpomp. 
Op Herenstraat 2 bevindt zich de Sophia-bewaarschool. 
De locatie is: Herenstraat 4; sectie E nr. 2868 (momenteel Raadhuisstraat 2) 
Overige Hinderwetvergunningen zijn niet verleend. 
 
 
2.5 Korte samenvatting gebruik van de panden/percelen 
 
voor 1500  Waarschijnlijk niet bebouwd, of tuinen behorend bij de panden aan de Herenstraat. 
1550  1600 Mogelijk een Pastorie 
1600 - 1610 Diverse percelen ten zuiden van de Herenstraat behoren tot de kerkelijke goederen. 
1610   Verkaveling en verkoop van de “Pastooracrofken” van rechtswegen in 5 percelen 
1658   Pastorys-huys volgens een transportakte d.d. 1658 
1812   Pastorie met erf en aan de Vliet met een koepel, volgens de kadasterkaart 
1884   De bouw van een (nieuwe) Pastorie 
1933   Sloop van de Pastorie en de bouw van Huize Rustoord 
1977   Sloop van het oude Rustoord 
1977 - 1978 De bouw van een nieuw bejaardentehuis “Huize Rustoord” 
1978 - 2004  Huize Rustoord 
2005   Sloop en nieuwbouw 
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2.6 Diversen 
 
Bij het historisch onderzoek zijn diverse aanleg- en bestekstekeningen geraadpleegd. Zie hiervoor 
onderstaande tabel. 
 
Tek.nr. jaar omschrijving 
   
A63 - 18R 1963 Uitbreiding Daltonlyceum a/d Raadhuisstraat; situatie, profielen en details; omschrijving 
A77 - 93R 1963 Reconstructie en aanleg riolering in Raadhuisstraat tussen Sionsstr. en "Huize Rustoord", oms.138 
A79 - 5 1979 Werkzaamheden na amovatie noodschool in de Raadhuisstraat met bijkomende werken 
A79 – 5a 1979 Werkzaamheden na amovatie noodschool in Raadhuisstraat en bijkomende werken 
A86 - 2R 1986 Vernieuwen van riolering in Raadhuisstraat, gedeelte Kerkstr., Sionsstr., Vlietstr.; bestek 231 
A86 - 15 1986 Bouwplan “Oude Haven”-maatvoering straatwerk zijde Raadhuisstraat 
A89 - 3 1989 Herinrichting Raadhuisstraat, Sionsstraat en Vlietstraat 
A92 - 20 1992 Aanleg riolering in de Raadhuisstraat tussen Rustoord en de Herenstraat 
   

 
 
Kadaster 
In de kadastrale atlas van Zuid-Holland 1832 van 2000 zijn de grondeigenaren van alle percelen binnen 
Voorburg in weergegeven. Het perceel waar momenteel Huize Rustoord bevindt (sectie E – 8191) omvat 
de onderstaande percelen met hun omschrijving. 
 

kadaster 
anno 1832 

eigenaar omschrijving 

B-741 nb stinksloot 
B-755 (Kerklust) De Nederlandse herv. Gem. van Voorburg pastorie en erf 
B-756 De Nederlandse herv. Gem. van Voorburg tuin 
B-748 A. van Gennip koepel 
B-749 De Nederlandse herv. Gem. van Voorburg koepel 
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2.7 Archeologie 
 
In onderstaand overzicht staan de gegevens uit het ARCHIS van het ROB weergegeven ter plaatse van 
het onderzoeksgebied en de directe omgeving. 
 
Overzicht archeologische waarnemingen (ARCHIS maart 2004) 

locatie archis-nr. locatie archis X/Y 
Herenstraat 115 21916 Herenstraat 115 85000 / 453800 
Herenstraat 123 21918 Herenstraat 123 84750 / 453680 
nb 21919 Swaensteegje 84850 / 453730 
Raadhuisstraat 1-91 21920 Oude Haven 85000 / 453730 
Schoolstraat xx 21921 Schoolstraat 84800 / 453630 
Herenstraat 50 16891 Herenstraat 50 84910 / 453800 
Van Schagenstr. xx 16894 Van Schagenstraat 84830 / 453790 
Schoolstraat 27 26141 Schoolstraat 27 84826 / 453618 
Schoolstraat xx 31929 Schoolstraat 84325 / 453252 

 
Overzicht archeologische monumenten (ARCHIS maart 2004) 

locatie archis-nr. locatie archis X/Y 
Centrum Voorburg 30G-005 (3184) Centrum, Herenstraat-Kerkstraat 84900 / 453720 
Westeinde 2 30G-004 (3183) Hofwijck 84720 / 453460 

 
Het te onderzoeken terrein ligt op de oostelijke helling van de meest oostelijke strandwallen. 
De oorspronkelijke bodem ten zuiden van de Raadhuisstraat bestaat uit klei op veen, gevolgd door een 
zandlaag. 
De kleilaag is vermoedelijk tijdens de Duinkerke I transgressiefase op het veen gelegd. 
 
Raadhuisstraat 1 t/m 19 en 2 t/m 52 (Oude Haven) 
Betreft ARCHIS-nummer: 21920 
In 1987 heeft op het naastgelegen perceel een archeologische opgraving plaatsgevonden. De bevindingen 
zijn weergegeven in het rapport “Turfsteken en kleidelven in Voorburg, d.d. augustus 1995”, dat is 
opgesteld door de Archeologische Werkgroep Voorburg. 
In het kort is het volgende waargenomen: 
- aan de noordoostzijde waren sporen aanwezig van klei en veenwinning. Wegens o.a. de vondst van 

een duit uit 1627 betreft het kleiwinning uit de 17e eeuw. 
- er zijn twee sloten waargenomen uit de 18e eeuw 
- de pijpenkoppen zijn gedateerd op ongeveer 1615, 1660 en 1730 
- aan de noordoostzijde, nabij Rustoord, is een grote hoeveelheid pottebakkersafval gevonden 

bestaande uit fragmenten ongeglazuurd aardewerk en fragmenten van de kokers waarin dat 
aardewerk werd gebakken. 

Naar verwachting zal ter plaatse van Rustoord sporen van veen- en kleiwinningen worden gevonden en 
wellicht nog enkele 17e of 18e eeuwse sloten. 
De meeste interesse gaat uit naar mogelijk bebouwing langs de Vlietrand, het pottenbakkersafval en de 
werkplaats van deze pottenbakker. 
 
Raadhuisstraat 1 / 35 (voormalig ABS-complex) 
Tijdens en bodemsanering in 1991 is binnen de bouwkuip aan de kant van de Sionsstraat een gedeelte 
van de voormalige Stinksloot aangetroffen. Deze sloot zat vol met aardewerkscherven uit de 16e tot de 
19e eeuw. De vondsten werden gedaan op een diepte van ca. 1,8 tot 2,0 m – m.v.  
Er is een opmerkelijke grote scherf van een zogenaamde baardmankruik, steengoed, bruin zoutglazuur 
met kobaltblauwe vlekken en een gestempeld reliëfversiering, uit Frenken in het Duitse Rijnland (1607) 
aangetroffen. Tevens zijn nog twee, wat kleinere scherven (waarschijnlijk van de zelfde pot) 
aangetroffen. 
Op de ene scherf staat het jaartal 1595. 
Mogelijk bevat de Stinksloot (op de westelijke grens met Rustoord) meerdere scherven uit de 16e eeuw. 
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Herenstraat 50 (Hoogvliet) 
Ter plaatse van het perceel Herenstraat 50 heeft de Archeologische Werkgroep Voorburg-Leidschendam 
in 1989 een opgraving uitgevoerd. 
Zie voor meer informatie de afzonderlijke rapportage en de Kroniek van Voorburg. 
In het kort zijn de volgende waarnemingen gedaan: 
- de bovenste meter was sterk verstoord. 
- een waterput uit de 18e eeuw en funderingen uit de 17e en 18e eeuw; 
- op grote diepte enkele scherven uit de 14e en 15e eeuw; 
- twee muurtjes met een tongewelf en riolering uit de 17e eeuw; 
- kloostermoppen, mogelijk een voormalige greppel of slootje; 
- mogelijk resten van een erf uit de 14e eeuw. 
 
Herenstraat 52-54 (nieuwbouw Hoogvliet) 
Door het adviesbureau Syntegra is in februari 2004 een Inventariserend Archeologisch bodemonderzoek 
uitgevoerd. De rapportage is door de gemeente en door de provincie niet goed gekeurd. Gezien de 
archeologische waarneming op het perceel Herenstraat 50 is een opgraving ter plaatse van Herenstraat 
52-54 noodzakelijk. 
 
Voor gedetailleerde informatie over bovenstaande opgravingen/waarnemingen wordt verwezen naar de 
diverse archeologische dossiers aanwezig bij de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg 
(AWLV) of bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg. 
Tevens wordt verwezen naar diverse publicaties in vakbladen, met name over de “Oude Haven”. 
 
Interpretatie van bovenstaande gegevens: 
Wanneer men de kadasterkaart projecteert over de huidige GBKN-kaart valt op dat de Pastorie zich 
bevindt ter plaatse van het voorterrein van Rustoord. 
De kans is reëel aanwezig dat de resten van de Pastorie van omstreeks 1812, maar ook die van voor 1600, 
nog in de bodem aanwezig zijn. 
Wegens de aanleg van een kelder is de kans groot dat de laag pottenbakkersafval aan de westkant van 
deze kelder weer wordt blootgelegd alsmede de veen en kleiafgravingen. 
 
 
2.8 Bodemonderzoeken 
 
Raadhuisstraat 1 t/m35 (voormalig ABS-cpmplec, school en theater) 
In 1990 is door Fugro een indicatief en een nader bodemonderzoek uitgevoerd. en in november 1991 een 
aanvullend bodemonderzoek door TAUW. 
De panden (school en theater) zijn in december 1991 tot februari 1992 gesloopt. 
Uit de bodemonderzoeken is gebleken dat de bodem is verontreinigd met PAK en zware metalen. De 
bodem ter plaatse van het schoolterrein bevatte waarschijnlijk huisvuilresten. 
Door de firma Van Eck is de bodem in maart 1992 gesaneerd. Onder de Sionsstraat op een diepte van 2 
m – m.v. bevindt zich nog een huisvuillaag. Mogelijk is dit het dempingsmateriaal van de Stinksloot. 
De locatie wordt door de provincie als gesaneerd beschouwd, maar wel een deelsanering aangezien er 
geen onderzoek is uitgevoerd naar stoffen in de directe omgeving (buiten de bouwkuip). 
 
Herenstraat 42 (gemeentehuis), schuin ten westen van Rustoord 
In 1980 is tijdens de bouw van het gemeentehuis een olieverontreiniging in de bodem geconstateerd. De 
verontreiniging is ontstaan door 2 lekke 20.000 liter HBO-tanks (eigendom van de gemeente) 
De bodemverontreiniging is in 1985/1986 gedeeltelijk gesaneerd. 
Ter plaatse van de nieuwbouw in 1986 is de verontreinigde grond NIET volledig verwijderd, de 
oliehoudende grond ter plaatse van de belendende percelen is niet verwijderd en de verontreinigde grond 
onder de kastanjeboom is niet verwijderd. 
Van 1985 tot 1990 heeft er een grondwatersanering plaatsgevonden. Wegens het slechte rendement van 
deze sanering en omdat het gehalte aan olie niet verder afnam is gestopt met deze sanering. 
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In 1989 is de bodemverontreiniging door middel van een bodemonderzoek in kaart gebracht. Het 
toenmalige college (en raad) heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Tevens hebben 3 milieukundige 
bedrijven een voorstel gedaan om de bodem te saneren waarbij alle drie bedrijven hebben geadviseerd 
om eerste een zogenaamde proefsanering uit te voeren. 
Wegens de hoge kosten voor het uitvoeren van deze proefsanering, de onzekerheden op het slagen van de 
proefsanering en de (zeer) hoge totale saneringskosten is er verder geen actie ondernomen. 
Vanaf 1998 wordt het grondwater gemonitoord om te kunnen bepalen of de olieverontreiniging in het 
grondwater zich heeft verspreid. 
Uit de rapporten blijkt het volgende: 
- ter plaatse van het gemeentehuis, binnenplaats, de panden Herenstraat 24 t/m 36, de percelen 

Sionsstraat 1 en 3 is de bodem van 0,5 tot 3,0 m – m.v. sterk verontreinigd met olie; 
- in het grondwater is tot op een diepte van 4 meter een sterke olieverontreiniging aangetoond, het is 

niet bekend of dieper nog olie bevindt; 
- de omvang van de olie in de grond en in het grondwater wordt geschat op 1.000 m² en gezien de 

dieptes ongeveer 3.500 m³; 
- uit de monitoring is gebleken dat de olieverontreiniging de Herenstraat nog niet heeft bereikt. 
 
Herenstraat 120 (Gallerie “De Heren van Voorburg) 
Door adviesbureau Kuiper & Burger is in augustus 2001 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van het te bebouwen perceel achter het pand Herenstraat 120. 
Uit de chemische analyseresultaten van grondmengmonster 1 (0,0 – 0,5 m – m.v.) blijkt dat de bodem 
sterk verhoogde gehalten bevat aan zink, lood en licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik en 
PAK. In de ondergrond van 0,5 tot 1,0 bevat de bodem een matig verhoogd gehalte aan zink en licht 
verhoogde gehalten aan lood, kwik, koper en PAK. 
Het grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan zink. 
 
 
Hypothese bodemkwaliteit 
Uit de diverse bodemonderzoeken kan men de hypothese opstellen dat de bodem ter plaatse Rustoord 
mogelijk (plaatselijk) hoge gehalten aan zware metalen en/of PAK bevat. Tevens is de kans reëel dat de 
voormalige sloten matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen bevat wegens de aanwezigheid 
van stadsafval (veel aardewerkscherven). 
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3.0 GEOHYDROLOGIE 
 
 
Globaal kan, gebaseerd op gegevens van TNO (grondwaterkaart van Nederland; 30 Oost), 
grondwaterplan van Zuid-Holland, de archeologische kaart van Den Haag, sondeergegevens van De Oude 
Haven en gegevens uit diverse bodemonderzoeksrapporten de volgende bodemopbouw worden verwacht. 
 
Maaiveld 
Het straatniveau is ongeveer 0,27 m + NAP en de hoogte van de waterspiegel van de Vliet is ongeveer 
0,5 m – NAP 
De hoogte van het freatisch grondwater is 1,5 à 1,8 meter – m.v. 
 
Deklaag 
De overwegend matig doorlatende deklaag heeft een dikte van circa 14 meter en is van holocene 
ouderdom en bestaat uit veelal siltige fijn zandige strandafzettingen met klei- en veenlaagjes. De 
bodemopbouw kan als volgt schematisch worden weergegeven: 
0,0 - 1,0 ophooglaag van zand, plaatselijk puinhoudend, geroerd 
1,0 - 2,0 klei 
2,0 - 3,0 veen 
3,0 - 9,0 zand, vast gepakt met enkele ingesloten klei- of siltlaagjes 
9,0 - 10,0 klei met veeninsluitingen 
10,0 - ±11,0 veen 
11,0 - ±14,0 klei met veeninsluitingen 
14,0 - ±14,5 veen, basisveen 
14,5 - ±55 zand, vast gepakt, pleistoceen, eerste watervoerend pakket 
 
Eerste watervoerend pakket 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van circa 40 m. en bestaat uit matig fijne tot grove zanden 
behorende tot de Formaties Urk, Sterksel en Kreftenhye. 
 
Het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van ca. 1,5 m - m.v. ter plaatse van de 
Raadhuisstraat. 
De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt ca. 2,5 m - NAP. 
De stromingsrichting van het diepere grondwater is in zuidoostelijke richting (richting de Vliet). 
De stromingsrichting van het freatisch grondwater is niet bekend en hangt af van lokale factoren zoals de 
ligging riolering, aanwezigheid van sloten, ondergrondse kabels en leidingen, funderingen, etc. 
 
De locatie bevindt zich in een infiltratiegebied (volgens kaartmateriaal van Delfland uit 1993). 
 



Historisch onderzoek  Raadhuisstraat 2 (Huize Rustoord)  te VOORBURG 

 
 

15 

4.0 CONCLUSIES / AANBEVELINGEN 
 
 
Het perceel Raadhuisstraat 2 kent in het kort de volgende historie: 
 

periode omschrijving 
< 1500 Waarschijnlijk niet bebouwd, of tuinen behorend bij de panden aan de Herenstraat 
1500 - 1600 Mogelijk aanwezigheid van een Pastorie 
1600 - 1610 Het betreffende perceel behoort tot de kerkelijke goederen 
1610 Verkaveling en verkoop van de “Pastooracrofken” van rechtswegen in 5 percelen 
1658 Pastorys-huys volgens een transportakte d.d. 1658 
1812 Pastorie met erf en aan de Vliet een koepel, volgens de kadasterkaart 
1884 De bouw van een (nieuwe) Pastorie 
1933 Sloop van de Pastorie en de bouw van Huize Rustoord 
1977 - 1978 Sloop van het oude Rustoord en bouw van een nieuw bejaardentehuis “Huize Rustoord” 
1978 - 2005 Huize Rustoord 
2005 Voorgenomen sloop en nieuwbouw 
 
 
Bodemkwaliteit 
Op grond van informatie uit diverse bodemonderzoeken kan worden aangenomen dat het te bebouwen 
perceel verontreinigd is met onder andere zware metalen. 
Mogelijk bevat de bovenste 0,5 meter (bestratingszand of aanvulzand) geen verhoogde gehalten. 
In het kader van de woningwet is een verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN-5740 
noodzakelijk alsmede een onderzoek naar het voorkomen van asbest in de bodem. 
Een historisch onderzoek conform NVN-5725 kan achterwegen blijven. 
Het bodemonderzoek moet ook ter plaatse van het gebouw worden uitgevoerd, dus na de sloop van de 
opstallen. 
 
Archeologie 
Gezien de informatie afkomstig van de AWLV bestaat er de kans dat ter plaatse van Rustoord nog resten 
in de bodem aanwezig zijn van veen- en kleiafgravingen, pottenbakkersafval, funderingen van de Pastorie 
(twee perioden). Wellicht zijn de ontgravingsputten opgevuld met dateerbaar scherfmateriaal. 
Wegens de voorgenomen aanleg van een parkeerkelder is het wenselijk om de ontgraving, binnen de 
damwanden, laagsgewijs uit te voeren, onder begeleiding van (amateur)archeologen. 
Ook hier geldt dat er archeologisch bodemonderzoek onder het gebouw (na de sloop) noodzakelijk is. 
Van te voren is een archeologisch onderzoek op het voorterrein, zijtuin en achterterrein, aan te bevelen 
om in ieder geval een inschatting te kunnen maken in hoeverre de bodem is verstoord en of er nog 
archeologische resten in situ in de bodem aanwezig zijn. 
Het uitvoeren van proefsleuven is te overwegen, om zodoende ruim voor de nieuwbouw (wanneer 
noodzakelijk) een opgraving uit te voeren. 
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