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1. REVITALISATIE LOSWAL LEIDERDORP 
 

1.1. Inleiding 
 
Voor u ligt de ruimtelijke onderbouwing van de provinciale loswal in Leiderdorp als onder-

deel van de omgevingsvergunning bouw. Deze definitieve versie is opgesteld naar aanlei-
ding van het bespreken van de conceptversie van 2 juli 2012 met de gemeente Leiderdorp 

en de Omgevingsdienst Holland-West op 3 september 2012. Naar aanleiding van dat over-
leg is de ruimtelijke onderbouwing aangepast op een aantal punten, te weten: 

- aanscherpen onderbouwing van de noodzaak van de loswal; 
- het verduidelijken van het onderwerp externe veiligheid; 

- het onderwerp vormvrije MER is toegevoegd; 
- het hoofdstuk over geluid is volledig up to date; 

- er is onderzoek naar luchtkwaliteit toegevoegd; 
- het open einde in het bodemonderzoek is ingevuld; 

- afspraken met betrekking tot verkeer zijn toegevoegd. 
 

Afgesproken is dat de ruimtelijke onderbouwing na het aanvullen van deze punten com-
pleet is en in behandeling genomen kan worden. 

 
1.2. Aanleiding revitalisering loswal Leiderdorp 

 
In de Beleidsnota Vaarwegen en Scheepvaart 2006 hebben Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland nieuwe uitgangspunten voor het technisch en nautisch beheer van de provin-
ciale vaarwegen geformuleerd. Deze uitgangspunten geven inhoud aan vlotheid, veiligheid 

en betrouwbaarheid van het scheepvaartverkeer op provinciale vaarwegen. In de nota zijn 
de provinciale vaarwegen benoemd, die specifiek geschikt zijn voor het vervoer van goede-

ren over water. De aanvoer van de goederen (voornamelijk bulkgoederen) gaat via de gro-
te rijksvaarwegen over de provinciale vaarwegen naar de eindbestemmingen. De provincia-

le vaarwegen zijn de onmisbare haarvaten in dit systeem met nog voldoende ruimte voor 
groei. Optimale benutting van de vaarwegen kan de wegen ontlasten en kan zorgen voor 

een goede bereikbaarheid van de eindbestemming. De 10 provinciale vaarwegtrajecten zijn 
bijgevoegd als bijlage I. De voorkeurseisen die in de nota scheepvaart worden genoemd 

voor provinciale loswallen zijn bijgevoegd in bijlage II. 
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Afbeelding 1.1. Weergave huidige status loswal Leiderdorp 
 

 
 

 
Op de provinciale vaarwegen zijn loswallen nodig voor het overslaan van goederen om zo 

te kunnen zorgen dat ook de vaarwegen hun dienst vervullen in het logistieke netwerk voor 
het vervoer van de goederen. Vaak worden de openbare loswallen langs de provinciale 

vaarwegen gebruikt voor de overslag van zand en grind en andere bulkgoederen. Ook die-
nen deze loswallen voor de bevoorrading/overslagmateriaal van aannemers al dan niet in 

opdracht van de provincie. Initiatieven als distrivaart en de palletloader kunnen er voor zor-
gen dat ook lading op pallets worden gelost. Daarnaast is het initiatief ‘kraan op schip’ 

kansrijk voor het vervoer van containers over de provinciale vaarwegen. 
 

In de nota provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006 is als uitgangspunt gekozen dat er 
in gemeenten langs de vaarwegen met meer dan 20.000 inwoners een loswal aanwezig is 

om een goed netwerk aan openbare loswallen te hebben. Om die reden is er ook behoefte 
om een loswal in de omgeving Leiden, Leiderdorp te hebben langs de provinciale vaarweg. 

Van de loswal in Leiderdorp wordt verwacht dat er voldoende potentie is voor toekomstig 
gebruik. 

 
De vaarweg de Zijl heeft één openbare provinciale loswal. Deze loswal in Leiderdorp ligt 

aan de Zijldijk aan de oostzijde van de Zijl. In het gehele stedelijke gebied rondom Leiden 
is dit de enige openbare loswal. De loswal is geschikt als openbare loswal voor overslag 

van kleinschalige goederen. Het medegebruik van de loswal als ligplaats voor beroeps-
vaart, passagiersvaart en varend erfgoed is mogelijk. In het verleden is de loswal inciden-

teel voor overslaan van bulkgoederen gebruikt. Op traject 5 is geen mogelijkheid aanwezig 
voor een nieuwe locatie voor een openbare loswal. Om die reden is de revitalisering van de 

loswal Leiderdorp verder onderzocht. 
 

1.3. Doelstelling provincie Zuid-Holland 
 

De revitalisatie van de loswal heeft tot doel, dat de loswal weer op een goede manier kan 
worden gebruikt voor het overslaan van goederen of het kunnen laten de- en embarkeren 

van passagiers. Alle noodzakelijke voorzieningen voor deze doelstellingen worden uitge-
voerd. Het betreft relatief kleine wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Met een ge-

revitaliseerde loswal ontstaat een locatie die aantrekkelijk is om voor laden en lossen te 
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gebruiken. Hiermee wordt het waternetwerk in de provincie verbeterd en ontstaat er meer 

ruimte voor locale economische ontwikkeling rond de loswal. 
 

1.4. Noodzaak van loswal Leiderdorp 
 

Om de regio van Leiderdorp op een goede manier over het water te ontsluiten is een loswal 
van groot belang. De loswal heeft een strategische locatie in de regio en is ook goed be-

reikbaar per as. Goed gebruik van de loswal vermindert het vrachtverkeer in de regio en 
zorgt voor een extra alternatief voor leveranciers van bijvoorbeeld de Baanderij. Hiermee 

kan de gerevitaliseerde loswal van Leiderdorp een belangrijke regionale functie en de rol 
van economische aanjager innemen. 

 
1.5. Leeswijzer 

 
In deze ruimtelijke onderbouwing worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- in hoofdstuk 2 wordt de ruimtelijke planbeschrijving weergegeven; 
- in hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op het ruimtelijk beleid van de overheden; 

- op de diverse vigerende wetgeving wordt in hoofdstuk 4 ingegaan; 
- op het gebied van de aspecten milieu, water en natuur wordt in hoofdstuk 5 ingegaan; 

- hoofdstuk 6 richt zich op de overige omgevingsgerelateerde aspecten; 
- in hoofdstuk 7 wordt ten slotte ingegaan op de maatschappelijke en financiële haal-

baarheid. 
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2. RUIMTELIJKE PLANBESCHRIJVING 
 
De loswal Leiderdorp ligt langs de provinciale vaarweg de Zijl tussen de Spanjaardsbrug en 

de Zijlbrug aan de oostzijde van de vaarweg. Aan de landzijde ligt deze loswal naast de 
kruising Rietschans en de Zijldijk. De loswal heeft een oppervlakte van ongeveer 600 m2. 

De kadelengte is circa 66 m en de breedte van de loswal ongeveer 7 m. Nadere gegevens 
opgesteld voor de nota provinciale loswallen zijn als bijlage III toegevoegd. 

 
Afbeelding 2.1. Overzicht loswal Leiderdorp tegenover kruising Zijldijk/Rietschans 

 

 
 

 
2.1. Huidige situatie 

 

In de huidige situatie wordt de loswal incidenteel gebruikt voor het overslaan van goederen. 
De laad- en loswal Leiderdorp ligt aan de oostelijke oever van de Zijl (vaarweg CEMT klas-

se III), aan de Zijldijk en ten noorden van de Zijlbrug, in de gemeente Leiderdorp. De loswal 
is gesitueerd in de buitenbocht van de Zijl. De oever is in provinciaal eigendom. De locatie 

is smal en ligt direct aan de Zijldijk waarop intensief verkeer plaatsvindt. De bereikbaarheid 
over water en via de weg is goed. De laad- en losinrichting ligt op korte afstand van be-

bouwing (die vooral bestaat uit kantoorgebouwen en bedrijfsruimten). 
 

Recent is de loswal veelvuldig gebruikt voor het overslaan en afvoeren van bagger afkom-
stig uit de provinciale vaarwegen en vaarwegen rondom Leiden. De loswal is in een redelij-

ke staat. Wel is het wegdek op de loswal verzakt, waardoor speciale maatregelen moeten 
worden genomen om een mobiele kraan horizontaal te laten staan voordat goederen kun-

nen worden overgeslagen. De loswal is door de nabij gelegen weg aan de smalle kant, 
waardoor bij het overslaan van schip naar vrachtwagen, de mobiele kraan en de vrachtwa-

gens beide naast elkaar langs de kade moeten staan en er geen ruimte is voor opslag op 
het terrein. Als tijdelijke buffer kan hooguit een vultrechter worden gebruikt. 

 
2.2. Toekomstige ontwikkelingen 

 
De vaarweg de Zijl behoort niet tot het kwaliteitsnet goederenvervoer. De Zijl is in Noord-

Holland verbonden met de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder om zo via IJmuiden 
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aansluiting te hebben met de Noordzee en via het Noordzeekanaal met de haven van Am-

sterdam. Deze vaarweg wordt de laatste jaren in toenemende mate gebruikt voor de aan-
voer van zeezand en transport van casco’s van jachten. Om die reden is het noodzakelijk 

om de Zijl voor de beroepsvaart geschikt te houden. Daarnaast wordt de Leidse regio op 
deze manier vanaf het noorden over het water ontsloten. 

 
Deze vaarweg maakt onderdeel uit van de westelijke route van Rotterdam naar Amster-

dam. De vaarweg vervult alleen nog een functie voor bulktransport van bouwmaterialen, 
grond en zand. In de toekomst liggen perspectieven in kleinschalige containervaart en in de 

vorm van distributievaart. 
 

De vaarweg de Zijl heeft één openbare provinciale loswal en dit is de loswal in Leiderdorp 
en kan daarmee een belangrijke regionale functie vervullen. De loswal is geschikt als 

openbare loswal voor overslag van kleinschalige goederen. Het medegebruik van de loswal 
als ligplaats voor beroepsvaart, passagiersvaart en varend erfgoed is mogelijk. Daarnaast 

zal de loswal gebruikt worden voor het overslaan van goederen die te maken hebben met 
het grootschalig onderhoud aan de vaarwegen, zoals bijvoorbeeld recent is gebeurd met 

het overslaan van bagger voor de verdieping van de vaarwegen. 
 

De provincie gaat de loswal Zijldijk revitaliseren wat inhoudt, dat de loswal geschikt wordt 
gemaakt voor de hier boven genoemde activiteiten. Hiervoor wordt in ieder geval de ver-

zakking op het terrein verholpen en zal er een fysieke afscherming komen van het terrein 
zodat de locatie op ieder gewenst moment beschikbaar is voor het overslaan van goede-

ren. De verwachting is dat een goed geoutilleerde loswal door een initiatiefnemer eerder 
gebruikt zal gaan worden. Hierdoor kan de loswal vaker worden gebruikt dan in het verle-

den. Uitgangspunt is dat de loswal alleen overdag wordt gebruikt en gezien de milieube-
perkingen ten hoogste 2 schepen per dag door een geluidarme mobiele kraan kunnen wor-

den gelost. 
 

Afbeelding 2.2. Huidig gebruik van de loswal Leiderdorp 
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3. BELEIDSKADER 
 
In de onderstaande paragrafen zijn alle beleidskaders beschreven van rijksniveau tot ge-

meentelijk niveau. Geconcludeerd kan worden dat de revitalisatie van de loswal Zijldijk past 
binnen alle gestelde beleidskaders en dat er om die reden geen beletsels zijn voor het 

daadwerkelijk opknappen van de bestaande loswal Zijldijk-Leiderdorp. 
 

3.1. Rijksbeleid 
 

De hoofdlijnen van het rijksbeleid zijn verwoord in de nota Mobiliteit uit 2004, waarin de 
binnenvaart wordt getypeerd als een betrouwbare, relatief zeer veilige en milieuvriendelijke 

vervoerswijze. Om de vaarwegen optimaal te kunnen gebruiken zijn binnenhavens en los-
wallen nodig voor de overslag van goederen. In de beleidsbrief ‘varen voor een vitale eco-

nomie’ is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat het belang van binnenhavens voor 
een goed functionerend netwerk onderkend. 

 
Het Rijk heeft de regeling quick wins binnenvaart ontwikkeld waarbij ter stimulering aan een 

aantal projecten subsidiebedragen zijn toegekend die de binnenvaart bevorderen. Ook voor 
de loswal Leiderdorp heeft het Rijk op basis van een ingediende maatschappelijk kosten 

baten analyse een geringe bijdrage toegekend. Hiermee wordt erkend dat het opknappen 
van de loswal Leiderdorp een bijdrage levert aan de bevordering van het goederenvervoer 

over water. 
 

Het plan is niet strijdig met andere nationale en Europese plannen als Natura 2000, Natio-
naal waterplan en Ruimte voor de Rivier. 

 
3.2. Provinciaal beleid 

 
Basis voor het provinciale beleid is het Provinciale Verkeers en Vervoersplan 2002-2020 

(PVVP). Hierin zijn de beleidslijnen en ambities voor de vaarwegen beschreven. Met het 
PVVP als basis is in 2006 de beleidsnota provinciale vaarwegen en scheepvaart vastge-

steld. In deel A van deze nota is het voorgenomen beleid en de wensbeelden van de vaar-
wegen beschreven. Deel B bestaat uit de trajectuitwerkingen van de in bijlage I weergege-

ven trajecten. 
 

Op de provinciale vaarwegen is nog voldoende ruimte waardoor deze modaliteit een be-
langrijke functie heeft voor de bereikbaarheid in Zuid-Holland. Vlot en veilig vervoer over 

water wordt gestimuleerd. Dit vraagt om bedrijventerreinen aan het water en overslagloca-
ties waar de goederen kunnen worden overgeslagen. De provincie Zuid-Holland heeft van 

de loswallen waarvan zij het beheer voert of eigenaar is onderzocht wat de kansen zijn dat 
deze loswallen bijdragen aan het stimuleren van vervoer over water. De loswal te Leider-

dorp is één van de loswallen waarvan geconcludeerd is dat revitalisatie zinvol is. Om die 
reden is de revitalisatie van de loswal Leiderdorp opgenomen in het programma grootscha-

lig onderhoud vaarwegen, dat door de Dienst Beheer en Infrastructuur wordt uitgevoerd. 
Voor de loswal Zijldijk Leiderdorp is een definitief ontwerp gemaakt waarin staat beschre-

ven wat er moet gebeuren om de loswal voor het overslaan van goederen geschikt te ma-
ken. De daadwerkelijke uitvoering is nu afhankelijk van het afkomen van de verschillende 

vergunningen voorzien in eind 2012-begin 2013. 
 

Naast het PVVP is het provinciaal beleid vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie (PSV) 
en de Verordening Ruimte (VR). Op de functiekaart van de PSV heeft de loswal de aandui-

ding ‘Bedrijventerrein’. Op de kwaliteitskaart is de aanduiding ‘Stedelijk netwerk aangege-
ven. In de Verordening Ruimte is de loswal aangeduid met ‘Bedrijventerreinen - Uitsluitend 
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bedrijfswoningen en hoogste milieucategorie’. Tevens is volgens de verordening sprake 

van een regionale waterkering. 
 

Nabij de loswal van Leiderdorp zijn geen milieubeschermingsgebieden (stiltegebied of 
grondwaterbeschermingsgebied) gelegen. De loswal ligt wel op een locatie waarop de Ver-

ordening Bescherming Landschap en Natuur Zuid-Holland (VBLN) van toepassing is. Dit 
heeft voor het gebruik en revitalisering van de loswal geen invloed. 

 
3.3. Regionaal beleid Holland Rijnland 

 
Holland Rijnland is een sterke economische regio met een grote variatie aan bedrijvigheid 

en werkgelegenheid. Het gebied ligt midden in de Randstad, ingeklemd tussen de sterk 
verstedelijkte stadsregio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Door deze strategische 

ligging is er een sterk toenemende druk op de infrastructuur en op de schaarse ruimte in de 
regio om hier te kunnen wonen, werken en recreëren. De centrale opgave waarvoor het 

gebied zich momenteel gesteld ziet, is een balans vinden in de versterking van de ruimtelij-
ke en economische ontwikkeling van de regio, maar met behoud van de kenmerkende 

kwaliteiten in het gebied. Een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven vraagt om 
een goed woon- en leefmilieu. 

 
De regio Holland Rijnland legt haar ruimtelijke beleid vast in de regionale structuurvisie. De 

structuurvisie dient als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2020 met een doorkijk 
naar 2030. Met de visie wil Holland Rijnland zich verder ontwikkelen tot een internationaal 

aansprekend topmilieu waar het goed wonen, werken en recreëren is. In de eerste partiële 
herziening van de regionale structuurvisie (2012) is de verbetering van de regionale be-

reikbaarheid als kernbeslissing benoemd. De revitalisering van de loswal past in het ruimte-
lijk beleid van de regio Holland Rijnland. 

 
3.4. Gemeentelijk beleid 

 
Ter plaatse van de loswal geldt het bestemmingsplan ‘Zijllaan en Meijepolder ‘68’, door de 

gemeenteraad vastgesteld op 19 september 1969 en door gedeputeerde staten goedge-
keurd op 19 mei 1970. 

 
Nadien is door de gemeenteraadraad op 27 oktober 2008 het bestemmingsplan ‘Bedrijven-

terrein De Baanderij’ vastgesteld, doch gedeputeerde staten hebben op 19 mei 2009 aan 
dit plan gedeeltelijk goedkeuring onthouden, waardoor voor de loswal het eerstgenoemde 

bestemmingsplan ‘Zijllaan en Meijepolder ‘68’ vigeert. 
 

3.5. Beleid hoogheemraadschap van Rijnland 
 

De primaire boezemkering waar de loswal op ligt valt onder de Keur van het hoogheem-
raadschap van Rijnland uit 2009. In hoofdstuk 4 zal hier nader op in worden gegaan. 
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4. WETGEVING EN VERGUNNINGEN 
 
Het revitaliseren en in gebruik nemen van de loswal Leiderdorp heeft invloed op zijn omge-

ving. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de van toepassing zijnde wetgeving en welke ver-
gunningenprocedures worden gevolgd. 

 
4.1. Benodigde vergunningen 

 
Om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden uit wetgeving is een inventarisatie gemaakt 

van alle benodigde vergunningen. Voordat het werk wordt uitgevoerd worden alle vergun-
ningprocedures doorlopen. De bevindingen zijn weergegeven in tabel 4.1. Met de verschil-

lende partijen van bevoegd gezag is in de voorbereidingsfase voor de losvoorziening con-
tact opgenomen. In de opvolgende subparagrafen worden alle facetten met betrekking tot 

milieu nader uitgewerkt. 
 

Tabel 4.1.  Overzicht inventarisatie vergunningen 
van toepassing categorie 

wel niet 

toelichting 

ruimtelijke inpassing x   

bouw en sloop x     

gebruik en huisvesting   x geen sprake van verblijfsgebouwen 

monumenten en archeologie   x uitgesloten in voorfase, buiten scope 

milieubeheer x     

geluidhinder   x geen hogere waarde procedure nodig 

bodemverontreiniging x     

water x     

natuur x     

grondverzet x     

wegen en verkeer x     

spoorwegen   x Geen spoorwegen in of nabij plangebied 

luchthavens   x Geen luchthavens in of nabij plangebied 

scheepvaart x     

kabels en leidingen x     

bouwplaats en uitvoering x     

 
4.2. Wet milieubeheer 

 
De loswal in Leiderdorp betreft een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De loswal 

wordt onder meer in gebruik genomen voor de overslag van zand en grind en mogelijk voor 
andere stuk- en bulkgoederen van schip naar vrachtwagen en andersom. De loswal valt 

daarmee onder categorie 11.1 en categorie 22 van Bijlage I, onderdeel C van het Bor. De 
loswal is niet vergunningplichtig en valt rechtstreeks onder het Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer (Barim) oftewel het Activiteitenbesluit (type B inrichting). 
 

Voor het wijzigen en in werking hebben van de inrichting dient een melding te worden in-
gediend op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. De melding moet uiterlijk 

4 weken voor de wijziging bij het bevoegd gezag (Omgevingsdienst West-Holland) worden 
ingediend. Indien maatwerkvoorschriften nodig zijn bedraagt de beslistermijn 8 weken ge-

volgd door een bezwaartermijn van 6 weken. 
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Ten behoeve van voornoemde melding is divers onderzoek uitgevoerd. Ter onderbouwing 

van deze omschrijving van ruimtelijke inpasbaarheid zijn de hoofdlijnen van deze onder-
zoeken in hoofdstuk 5 gevoegd. Het betreft de volgende onderzoeken: 

- luchtkwaliteitonderzoek (paragraaf 5.3); 
- geluidsonderzoek (paragraaf 5.4); 

- externe kwaliteit (paragraaf 5.5); 
- bodemonderzoek (paragraaf 5.6). 

 
4.3. Procedure milieueffectenrapportage 

 
De bescherming van het milieu neemt een belangrijke plaats in. Daarom is voor de loswal 

in Leiderdorp bepaald of de revitalisering en het gebruik schade brengen aan het milieu. 
Het uitvoeren van een milieueffectrapportage (mer) is een procedure die wettelijk verplicht 

is bij plannen of projecten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het mili-
eu. 

 
Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer regelt, in combinatie met het Besluit Milieueffectrap-

portage, het toepassen van de mer-procedure en het opstellen van een MER. In bijlage C 
en bijlage D van het Besluit mer staan de plannen en activiteiten aangegeven waarvoor de 

mer-procedure (bijlage C) respectievelijk de mer-beoordeling (bijlage D) uit hoofdstuk 7 van 
de Wet Milieubeheer moet worden toegepast. 

 
Op basis van bovengenoemde bijlage C en D blijkt dat de revitalisering van de loswal on-

der de drempelwaarden valt. De wijziging van ‘havens en pieren’ van meer dan 100 ha. is 
namelijk beoordelingsplichtig. Aangezien ook geen wijziging aan de boezemkering wordt 

uitgevoerd, is ook hier geen mer-beoordelingsplicht van toepassing. Echter moet in dit ge-
val wel worden onderzocht of er toch niet sprake kan zijn van aanzienlijke milieugevolgen, 

waarmee de loswal alsnog mer-beoordelingsplichtig zou zijn. Daarbij moet in het bijzonder 
worden nagegaan of sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de Euro-

pese richtlijn. 
 

De provincie Zuid-Holland heeft onderzocht of milieugevolgen de grenswaarden niet over-
schrijden. Ondanks dat de loswal Leiderdorp invloed heeft in zijn omgeving, worden geen 

onoverkomelijke grenswaarden overschreden. Daarmee hoeft geen mer-beoordelings-
procedure te worden gevolgd. 

 
Aanvullend op de in paragraaf 4.3 genoemde onderzoeken vormen de hieronder genoem-

de paragrafen ook onderdeel van de onderbouwing: 
- beleid provincie Zuid-Holland aangaande de loswal (paragraaf 5.1); 

- bedrijven en milieuzonering (paragraaf 5.2); 
- natuurwaarden (paragraaf 5.8); 

- cultuurhistorie (paragraaf 6.3); 
- verkeersbewegingen (paragraaf 6.4); 

- economische uitvoerbaarheid (7.1); 
- maatschappelijke uitvoerbaarheid (7.2). 

 
4.4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

 
De Wabo kent twee procedures, de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. Voor 

onderhavig project vallen de volgende werkzaamheden onder de omgevingsvergunning: 
- afwijken bestemmingsplan (Wabo-projectbesluit); 

- uitvoeren van aanlegwerkzaamheden; 
- bouwactiviteiten; 
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- sloopactiviteiten. 

 
Voor de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt de uitge-

breide voorbereidingsprocedure. Hiervoor geldt een beslistermijn van 26 weken, inclusief 
terinzagelegging van een ontwerpbesluit, gevolgd door een termijn van 6 weken voor be-

roep. Dat is voor de loswal Leiderdorp het geval gezien het oude, nog vigerende, bestem-
mingsplan ‘Zijllaan en Meijepolder ‘68’ niet voorziet in het beoogde nieuwe functiegebruik. 

 
Voor de omgevingsvergunning voor de overige activiteiten (aanleg, bouw en sloop) geldt 

de reguliere voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van 8 weken gevolgd door een 
termijn van 6 weken voor bezwaar. Bij het opstellen van de vergunningaanvragen en door 

middel van vooroverleg met vergunningverlenende instanties is afgestemd welke procedu-
retermijnen er exact aan de orde zijn. 

 
4.5. Provinciale ontgrondingenverondering 

 
Indien ten behoeve van de revitalisering van de loswal ontgronding plaatsvindt, is ingevolge 

artikel 3 van de Ontgrondingenwet een ontgrondingvergunning noodzakelijk. Niet voor ie-
dere ontgraving is een vergunning nodig, verschillende werkzaamheden zijn uitgezonderd. 

Deze uitzonderingen zijn vastgelegd in de Ontgrondingenverordening 1998 Zuid-Holland. 
Op basis van artikel 6 van de Ontgrondingenverordening 1998 Zuid-Holland is geen ver-

gunning noodzakelijk voor de in tabel 4.2 weergegeven activiteiten. 
 

Tabel 4.2. Vrijstellingen ontgrondingsvergunning 
a ontgrondingen ten behoeve van het aanbrengen, vervangen, wijzigen, onderhouden of opruimen van buizen, 

palen of kabels met toebehoren 

b ontgrondingen ten behoeve van het egaliseren van percelen met hoogteverschillen van niet meer dan 0,25 m 

h ontgrondingen ten behoeve van het maken, wijzigen, verwijderen en onderhouden van bouwwerken, kunstwer-

ken en hun funderingen 

j ontgrondingen ten behoeve van het aanleggen, onderhouden, verhogen, verzwaren van waterstaatswerken, 

waarbij de diepte van de ontgronding niet meer dan 3,00 m beneden het maaiveld bedraagt 

 

De werkzaamheden aan de loswal vallen onder bovenstaande vrijstellingen, zodat geen 
ontgrondingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. 

 
4.6. Provinciale vaarwegenverordening 

 
Vanwege de werkzaamheden treedt mogelijk hinder op voor de scheepvaart in de vaarweg 

ter hoogte van de loswal in Leiderdorp. Voor ‘De Zijl’ (Leiderdorp) is de provincie Zuid-
Holland de vaarwegbeheerder. Ingevolge artikel 2.2.1 van de Vaarwegenverordening Zuid-

Holland is het verboden om de scheepvaart geheel of gedeeltelijk te stremmen of te be-
lemmeren. Ingevolge artikel 2.2.3 is het onder andere verboden om langs de vaarweg oe-

vervoorzieningen te herstellen en werken aan te brengen in de vaarweg. Ook het innemen 
van een vaste ligplaats of het laden en lossen van schepen op een locatie die niet door 

middel van borden als ligplaats is aangewezen is ingevolge artikel 2.4.1 en 2.4.3 verboden. 
 

Op grond van artikel 4.1.1 kan de provincie een ontheffing verlenen voor de verboden uit 
artikel 2.2.1, 2.2.3, 2.4.1 en 2.4.3. In artikel 4.1.11 wordt gesteld dat de ontheffing wordt 

geacht te zijn verleend zonder dat daaromtrent een besluit moet worden genomen, voor 
een werk c.q. handeling uitgevoerd door of in opdracht van Gedeputeerde Staten. Met de 

provincie moet worden afgestemd wat dit precies betekent en of de ontheffing wel moet 
worden aangevraagd. Dit is daarmee een interne aangelegenheid binnen de provincie 
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Zuid-Holland. De beslistermijn bedraagt 8 weken met aansluitend een termijn van 6 weken 

voor bezwaar. 
 

In paragraaf 6.4 staat weergegeven hoe met scheepvaart wordt omgegaan na de revitalise-
ring. 

 
4.7. Keur Rijnland 2009 

 
In Leiderdorp is sprake van werkzaamheden nabij een waterkering (boezemkering) en het 

primaire oppervlaktewater (boezemwater) ‘De Zijl’. Er vinden werkzaamheden plaats in zo-
wel de kernzone als de beschermingszone van de waterkering en in de watergang. 

 
Vanwege het verrichten van werkzaamheden in de beschermingszone daarvan moet een 

watervergunning worden aangevraagd ingevolge artikel 6.13 van de Waterwet en op grond 
van artikel 3.1.1, lid 1 van de Keur Rijnland 2009. Hieronder vallen ook handelingen in de 

waterbodem. De beslistermijn bedraagt 8 weken en wordt gevolgd door een bezwaarter-
mijn van 6 weken. Het hoogheemraadschap van Rijnland is het bevoegde bestuursorgaan. 

 
Lozingen van grondwater en niet-verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater, die 

plaatsvinden binnen inrichtingen, vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor deze lozingen 
kan worden volstaan met een melding op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. 

Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de lozing dient de melding te worden ingediend. Bij 
maatwerkvoorschriften bedraagt de beslistermijn 8 weken en wordt deze gevolgd door een 

bezwaartermijn van 6 weken. Aangezien het directe lozingen op oppervlaktewater betreft, 
is het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor het bevoegde gezag. 

 
In paragraaf 5.7 wordt verder ingegaan hoe dit in het project van toepassing is. 

 
4.8. APV-vergunning en verkeersbesluit 

 
De APV van de gemeente Leiderdorp is vastgesteld in 2010 en is geldend in de revitalise-

ring van de loswal in Leiderdorp voor het uitvoeren van werkzaamheden aan en langs de 
openbare weg, het veranderen van verkeerstekens en het verbod op het veroorzaken van 

geluidshinder. 
 

Met de gemeente is afgestemd of de werkzaamheden het wijzigen van een weg inhouden. 
Het plaatsen van een bouwhek om de loswal is vergunningsplichtig. Bij de gemeente Lei-

derdorp is daarom een vergunning nodig op grond van artikel 2.11 en 2.12 van de Alge-
meen plaatselijke verordening gemeente Leiderdorp 2010 (APV). De beslistermijn bedraagt 

8 weken en wordt gevolgd door een bezwaartermijn van 6 weken. Voor het aanleggen of 
wijzigen van een uitrit kan worden volstaan met een melding. Ook hiervoor geldt een be-

slistermijn van 8 weken. In paragraaf 5.13 wordt verder ingegaan hoe voor de revitalisering 
met het verkeer en met parkeren wordt omgegaan. 

 
Geluidshinder wordt in paragraaf 5.5 genoemd. Deze ontheffing wordt bij het activiteitenbe-

sluit onder gebracht. 
 

Voor de (definitieve) plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden, die een 
gebod of verbod doen ontstaan of wijzigen is een verkeersbesluit noodzakelijk ingevolge 

artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet. Voor de plaatsing van tijdelijke verkeerstekens 
of tijdelijke maatregelen is ingevolge artikel 34 respectievelijk artikel 37 Besluit Algemene 

Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) geen verkeersbesluit noodzakelijk indien de 
tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel niet van langere duur zijn dan 4 maanden en 
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door of namens de wegbeheerder worden uitgevoerd. Anders moet ook voor tijdelijke ver-

keersmaatregelen een verkeersbesluit worden aangevraagd. In overleg met de gemeente 
Leiderdorp is in het geval van de tijdelijkheid van de werkzaamheden voor de revitalisering 

van de loswal geen verkeersbesluit nodig. 
 

4.9. Telecommunicatiewet 
 

In de Nederlandse grond liggen verschillende leidingen zoals gasleidingen, waterleidingen 
en telefoonkabels. Voor het leggen of verleggen van kabels en leidingen in openbare grond 

is meestal een vergunning of toestemming (van de gemeente) noodzakelijk.  
 

Op het beheren en aanleggen van kabels voor telefoon, televisie en internet is de Tele-
communicatiewet van toepassing. Ingevolge artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet gaat 

een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk slechts over tot het 
verrichten van werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, in-

standhouding of opruiming van kabels, indien deze: 
1. het voornemen daartoe schriftelijk heeft gemeld bij burgemeester en wethouders van 

de gemeente binnen wier grondgebied de uit te voeren werkzaamheden plaats zullen 
vinden, en 

2. van burgemeester en wethouders instemming heeft verkregen omtrent de plaats, het 
tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. 

 
Voor het verleggen van gasleidingen, waterleidingen, telecommunicatie en elektraleidingen 

moet overleg worden gevoerd met de betreffende nutinstelling. De betreffende nutsinstel-
ling moet zorgen voor de benodigde vergunningen. 

 
Indien voor de realisatie van het project mechanische graafwerkzaamheden uitgevoerd 

worden, is ingevolge artikel 8 van de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten 
(WION), oftewel de Grondroerdersregeling, een melding noodzakelijk. Deze graafmelding 

moet worden ingediend bij het Kadaster (via KLIC-online). De melding moet ten hoogste 
20 dagen en ten minste 2 werkdagen voor de graafwerkzaamheden worden ingediend. 

 
In paragraaf 6.1 wordt nader ingegaan op de kabels en leidingen. 

 
4.10. Flora en faunawet 

 
Een aantal plant- en diersoorten worden in Nederland beschermd onder de Flora- en fau-

nawet. Indien beschermde soorten door de werkzaamheden worden verstoord, is mogelijk 
een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk of zijn mitigerende en/of compense-

rende maatregelen nodig. Uit een ecologisch onderzoek moet blijken of verstoring plaats-
vindt en of een ontheffing moet worden aangevraagd. Veiligheidshalve wordt in deze ver-

gunningeninventarisatie uitgegaan van het aanvragen van een ontheffing. De beslistermijn 
bedraagt 16 weken gevolgd door een bezwaartermijn van 6 weken. De minister van EL&l 

(Dienst Regelingen) is het bevoegde bestuursorgaan. 
 

In paragraaf 5.8 wordt nader ingegaan op flora en fauna. Er hoeft geen ontheffing te wor-
den aangevraagd. 
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5. MILIEU, WATER EN NATUUR 
 
In hoofdstuk 4 zijn de vereisten aan de loswal in Leiderdorp opgesomd. In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op de wijze hoe de provincie Zuid-Holland de loswal wil gaan gebruiken, 
welke invloed de loswal op het milieu, het water en de natuur heeft. In de hoofdstukken 

hierna komen ander omgevingsinvloeden aan bod. 
 

5.1. Beleid gebruik loswal 
 

De beroepsvaart is de primaire gebruiker van de loswal. Indien de loswal niet in gebruik is 
voor de overslag van goederen, mag met ontheffing de loswal worden gebruikt voor het de- 

en embarkeren van passagiersschepen. De loswal wordt geschikt gemaakt voor het aan-
leggen van scheepvaart tot CEMT klasse III. Dit is de maximaal toegestane scheepvaart-

afmetingen op de Zijl. In het afmetingenbesluit provinciale vaarwegen Zuid-Holland van 
7 juni 2012 is aangegeven dat het gaat om de volgende afmetingen: lengte 70 m, breedte 

7,50 m, diepgang 2,50 m. Het bijbehorende laadvermogen van dit type schepen bedraagt 
1.000 ton. Er worden geen voorzieningen op de loswal aangebracht voor de recreatievaart 

om zo het ongewenst gebruik door de recreatievaart te ontmoedigen. 
 

Gebruik van de loswal gebeurt met toestemming van de provincie Zuid-Holland. Daartoe 
wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld over de wijze waarop de gebruiker van de 

loswal de locatie kan en mag gebruiken. Dit heeft direct te maken met de invloed van ge-
luid, verkeer, luchtkwaliteit en dergelijke. De provincie kan op basis van deze gebruikers-

overeenkomst de gebruiker wijzen op zijn plichten en daarop handhaven. Deze gebruiks-
overeenkomst wordt opgesteld voordat de loswal in gebruik genomen gaat worden. 

 
De representatieve bedrijfssituatie wordt, dat er maximaal twee schepen per dag geduren-

de de dagperiode kunnen worden gelost met behulp van een geluidarme mobiele kraan. 
Voor zover noodzakelijk zal er tijdelijk een vultrechter kunnen worden gebruikt. Er is van-

wege de beperkte breedte nauwelijks ruimte voor het opslaan van materiaal. Er zal geen 
overslag van gevaarlijke stoffen gaan plaatsvinden als giftige stoffen en explosieven. 

 
Om gebruikers van de loswal van dienst te zijn is er op de locatie reeds een walstroom-

voorziening aanwezig, maar is er bewust afgezien van een watertappunt omdat dit met het 
oog op legionella en kosten niet haalbaar bleek. De losvoorziening is uitgerust met drenke-

lingentrappen en voldoende meervoorzieningen. Gezien de vaste positie van de kraan op 
de wal, worden schepen verhaald om te kunnen lossen. 

 
5.2. Bedrijven en milieuzonering 

 
De loswal valt onder de SBI-code 6311.2 Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van 

binnenvaart (bron: Handreiking bedrijven en milieuzondering, VNG). Omdat aan de in deze 
handreiking aangegeven standaardrichtafstanden niet wordt voldaan, wordt in deze ruimte-

lijke onderbouwing nader ingegaan op de hier van belang zijnde milieuaspecten. 
 

5.3. Beoordeling luchtkwaliteit 
 

De luchtkwaliteit in de omgeving van de loswal voldoet aan de Europese en nationale re-
gelgeving voor luchtkwaliteit. De activiteiten op de loswal dragen in betekenende mate bij 

aan de luchtkwaliteit, echter blijven de waarden voor luchtkwaliteit bij normaal gebruik 
(ruim) onder de vastgelegde wettelijke kaders. Hieronder staat dit nader omschreven. De 

onderbouwing van deze tekst is in bijlage IV gevoegd. 
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In de Wet milieubeheer titel 5.2 (‘Wet luchtkwaliteit’) zijn luchtkwaliteiteisen opgenomen. 

Deze betreffen de stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, fijn stof 
(PM10), koolmonoxide, benzeen, benzo(a)pyreen, lood en ozon. In Nederland worden in 

het algemeen alleen overschrijdingen verwacht voor NO2 en PM101. Voor onderhavige si-
tuatie worden alleen emissies van de in de Wet luchtkwaliteit opgenomen stoffen NO2 en 

PM10 verwacht. Het luchtkwaliteitonderzoek beperkt zich dan ook tot deze twee stoffen. 
 

Aangenomen wordt dat de loswal niet het gehele jaar continu gebruikt wordt. Daarom is 
aangenomen dat er gemiddeld 1 schip per dag gelost wordt van de grootste klasse die kan 

aanmeren met een laadruimte van circa 1000 ton. Voor het legen van zo’n schip zijn onge-
veer 30 zware vrachtwagens nodig en een geluidsarme kraan ten behoeve van de over-

slag. Daarnaast wordt aangenomen dat gemiddeld 1 passagiersschip wekelijks de- en em-
barkeert met de daarbij behorende transportbewegingen. Bij deze bovengenoemde model-

lering voldoet de loswal in Leiderdorp aan de wettelijke eisen aan NO2. Met betrekking tot 
de hoeveelheid fijnstof (PM10) moet daarin nog een voorbehoud worden gemaakt. 

 
Voor stuifgevoelige activiteiten als het overslaan van zand ontstaat een belastende situatie. 

Uit de berekening van de maximaal toelaatbare hoeveelheid PM10 blijkt dat maximaal 
50 dagen per jaar stuifgevoelige werkzaamheden kunnen plaatsvinden op de loswal in Lei-

derdorp. Een beheersmaatregel om eventueel meer dagen met stuifgevoelige goederen te 
werken is deze te bevochtigen. Daarmee wordt de stuifgevoeligheidsklasse verlaagd en 

wordt de bijdrage aan de cumulatie van PM10 daarmee ook verlaagd, waardoor meer 
werkdagen mogelijk zijn. 

 
5.4. Beoordeling geluidbelasting 

 
Op grond van de APV van Leiderdorp is het verboden om geluidhinder te veroorzaken voor 

de omgeving vanwege het inwerking hebben van installaties. Deze bepalingen gelden ech-
ter niet voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer/Wabo. Ter beperking van ge-

luidhinder, veroorzaakt door inrichtingen, zijn voorschriften gesteld in het Activiteitenbesluit. 
Een activiteitenbesluit is op 25 januari 2012 ingediend bij de omgevingsdienst West Hol-

land. Om geluidoverlast ten gevolge van generatoren van schepen te vermijden is een wal-
stroomkast aangelegd, die door de afgemeerde beroepsvaart kan worden gebruikt. 

 
Ten behoeve van de werkzaamheden die op de inrichting gaan plaatsvinden is op de loca-

tie onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van geluidshinder. Dit onderzoek wordt 
zo spoedig mogelijk nagestuurd. Deze geluidshinder is bepaald aan de hand van een ge-

luidsmodel. Voor de loswal is als scenario aangehouden dat het lossen van 2 volle sche-
pen met elk 1.000 ton grind aan boord maatgevend is qua geluidshinder. Zonder maatrege-

len zou dit scenario te veel overlast veroorzaken in een gebruikssituatie. Daarmee is bepa-
lend het type kraan en de hoeveelheid vrachtverkeer op de loswal. 

 
Uit de onderzoeken komt naar voren dat de inzet van een stille kraan met een bronvermo-

gen van 100 dB(A) niet tot geluidshinder leidt. Het toepassen van een kraan met een hoger 
bronvermogen dan 100 dB(A) leidt mogelijk tot geluidshinder en zal derhalve niet worden 

ingezet. De desbetreffende aannemer dient bij de provincie Zuid-Holland eerst toestem-
ming te verkrijgen voor het gebruik van de inrichting. Voorwaarde hierbij zal zijn dat aan de 

                                                                                       

 
1
  Andere stoffen die mede de luchtkwaliteit bepalen en waarvoor grenswaarden gelden, zullen naar verwachting ner-

gens die grenswaarden overschrijden als gevolg van het wegverkeer (zie: 'Preliminary assessment of air quality', 

RIVM nr. 725601005 voor lood en zwaveldioxide nr. 725601007 voor koolmonoxide en benzeen en nr.725601008 

voor ozon). 
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100dB(A) limiet voldaan moet worden. In de praktijk zal dit weinig problemen opleveren 

omdat deze geluidsarme kranen in de markt leverbaar/inhuurbaar zijn. 
 

Na een herberekening van het model blijkt dat met een stille kraan alleen bij de bedrijfswo-
ning op Zijldijk 23b een overschrijding van de grenswaarde plaatsvindt. De overschrijding 

bedraagt 2 dB(A) op de bedrijfswoning en bedraagt totaal 57 dB(A). De overige toetspun-
ten blijven onder de toegestane waarde. Het verkorten van de bedrijfsduur van het laden 

en lossen op loswal is geen optie, omdat dit de gebruiksmogelijkheden van de loswal ern-
stig beperkt. 

 
De locatie van de loswal leent zich helaas niet voor afschermingen, omdat deze de functio-

naliteit van de inrichting hinderen. Daarnaast laat zich een geluidsscherm op deze locatie 
slecht inpassen en heeft negatieve invloed op de overzicht op de loswal. 

 
De bedrijfswoning wordt op dit moment nog nader onderzocht naar de capaciteit van ge-

luidsabsorptie. De gemeente Leiderdorp wordt gevraagd een maatwerkvoorschrift vast te 
stellen voor deze bedrijfswoning om akkoord te gaan met de 2 dB(A) overschrijding. Voor-

waarde hiervoor is dat binnen de woning het geluidsniveau de 35 dB(A) niet overschrijdt. 
 

5.5. Beoordeling externe veiligheid 
 

Volgens de risicokaart zijn op en nabij de locatie van de loswal geen belemmeringen ten 
aanzien van de externe veiligheid. 

 
Het besluit externe veiligheid inrichtingen (bevi) beschrijft de kans dat personen in de om-

geving van een activiteit, waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, slachtoffer worden 
van een ongeval met de stoffen. De provincie Zuid-Holland legt in de gebruiksovereen-

komst met de gebruikers van de loswallen vast dat de loswal van Leiderdorp niet gebruikt 
mag worden voor de overslag van gevaarlijke stoffen, te denken aan giftige, brandbare of 

explosieve stoffen. Door dit uit te sluiten is het plaatsgebonden risico dat een onbeschermd 
persoon komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen nihil. Dat-

zelfde geldt voor het groepsrisico. 
 

5.6. Beoordeling van bodemkwaliteit 
 
De beoordeling van de bodemkwaliteit is opgedeeld in grond, grondwater en T&F-klassen. 
De loswal betreft géén bij de provincie bekende bodemsaneringlocatie. 
 

5.6.1. Grond 
 

De onderzoekslocatie, de loswal met een oppervlakte van circa 540 m2, is voldoende on-
derzocht. Binnen de onderzoeksgrens zijn 6 boringen geplaatst en 4 analyses uitgevoerd 

conform de NEN5740; het onderzoeksprotocol verkennend bodemonderzoek. 
 

Aan het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materi-
alen waargenomen. Het maaiveld is voornamelijk verhard met klinkers. Beneden de ver-

harding is geen funderingslaag aangetroffen. De bodem bestaat tot aan de geboorde diep-
te van 2,0 m-mv uit zand. Vanaf een diepte van 0,8 m-mv worden plaatselijk zintuiglijke 

bijmengingen met baksteen, slib en afval waargenomen. 
 

Ter plaatse van boring L05 zijn op een diepte van 1,5-2,0 m-mv zintuiglijke bijmengingen 
met baksteen, slakken en puin aangetroffen. In dit traject is tevens slib aangetroffen. Moge-
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lijk heeft hier vroeger een sloot gelegen. Dit komt overeen met gegevens uit het historisch 

onderzoek. 
 

De zintuiglijk schone grond tot 0,9 m-mv is licht verontreinigd met PAK en voldoet aan 
klasse wonen (indicatief). De baksteen-, slib en afvalhoudende ondergrond van 0,8-1,9 m-

mv is licht verontreinigd met kwik en lood en matig verontreinigd met PAK. De grond vol-
doet aan klasse industrie (indicatief). Ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping is de 

grond (1,5-2,0 m-mv) licht verontreinigd met olie, koper, zink, kwik en PAK en matig veront-
reinigd met lood. De licht tot matig verhoogde gehalten hangen vermoedelijk samen met 

het materiaal waar de sloot mee is gedempt (afval, slakken en puin). De grond voldoet aan 
klasse industrie. 

 
In de conclusie van het bodemonderzoek wordt al beargumenteerd dat nader onderzoek 

niet doelmatig wordt geacht. Dit is vanwege de diffuus heterogene aard van de verontreini-
ging. Het verrichten van puntmetingen van concentraties is in het geval van een ophoog-

laag niet zinvol. Dit gebeurt normaal aan de hand van de NTA 5755. Dit is het onder-
zoeksprotocol voor nader bodemonderzoek. Deze wordt eigenlijk alleen toegepast voor 

grotere gebieden. 
 

Gezien de diepte van de verontreiniging, gemeten gehalten en de het feit dat er sprake is 
van verharding worden er geen risico’s verwacht. Indien de loswal gerenoveerd wordt dan 

geeft het bodemonderzoek voldoende achtergrond voor het vaststellen van de grondstro-
men en de te treffen veiligheidsmaatregelen voor de aannemer. Het bodemonderzoek 

wordt bij de aanbestedingsdocumenten gevoegd. 
 

Het bevoegd gezag begrijpt bovenstaande insteek maar kan niet eerder instemmen dan 
dat het mengmonster met de tussenwaardeoverschrijding uit wordt gesplitst. Alleen als de 

individuele bodemlagen worden ingezet in bodemonderzoek en hiervan de resultaten be-
kend zijn, kan met zekerheid vastgesteld worden of daadwerkelijk over een diffuse hetero-

gene verontreiniging gesproken kan worden. 
 

Dit houdt in dat, op verzoek van het bevoegd gezag, aanvullend onderzoek uitgevoerd gaat 
worden om aan te tonen dat de bodem diffuus heterogeen verontreinigd is. Het volgende 

werk wordt nog verricht: 
- plaatsen van 3 boringen tot 2,0 m-mv; 

- Inzetten van 2 analyses op PAK (mogelijk 3 als de resultaten tegen vallen). 
 

Deze resultaten worden voorgelegd aan de omgevingsdienst Holland West. 
 

5.6.2. Grondwater 
 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium, naftaleen en xylenen. Barium wordt in de-
ze omgeving vaker licht verhoogd gemeten. De herkomst van de naftaleen en xylenen is 

onbekend. De grondwaterresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek. 
 

5.6.3. T&F-klasse 
 

Op basis van de gemeten gehalten in de grond en het grondwater moeten de werkzaam-
heden worden uitgevoerd in de basisklasse. Opgemerkt wordt dat men tijdens de uitvoering 

van werken bedacht moet zijn op afwijkingen. Zo nodig moet de veiligheidsklasse tijdens 
het werk worden bijgesteld. 
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De aangetoonde verontreinigingen zijn naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan de op-

hoogactiviteiten (demping). De aangetoonde matig verhoogde gehalten aan PAK en lood 
geven formeel aanleiding tot nader onderzoek. Echter, binnen de onderzoekslocatie zijn 

reeds voldoende boringen en analyses verricht waardoor een voldoende beeld van de ver-
ontreinigingsituatie is verkregen. De bodemkwaliteit is diffuus heterogeen licht tot matig 

verontreinigd op schaal van monsterneming. Nader onderzoek wordt derhalve niet doelma-
tig geacht. 

 
Vrijkomende grond tijdens de graafwerkzaamheden die niet binnen het projectgebied kan 

worden toegepast, respectievelijk worden hergebruikt, dient conform het Besluit bodem-
kwaliteit elders te worden toegepast. Aanbevolen wordt om tijdens de ontgravingswerk-

zaamheden alert te zijn op de zintuiglijke bijmengingen en op basis daarvan de grondstro-
men in te delen. 

 
5.7. Water 

 
De provinciale vaarweg De Zijl is een boezemwater. Volgens de leggerkaart van hoog-

heemraadschap van Rijnland valt de vaarweg alszijnde oppervlaktewater onder de catego-
rie ‘primaire wateren’ met de volgende kengetallen: 

- schouwpeil: NAP - 0,64 m; 
- waterdiepte: 3,4 m minus schouwpeil; 

- diepte vaargeul: 3,5 m minus schouwpeil. 
 

Aangezien de vaarweg een boezemwater is, ligt deze langs de oevers van de regionale 
waterkering. Volgens de leggerkaart ligt de lijn van de waterkering exact op de perceels-

grens loswal - rijbaan (Zijldijk). De loswal ligt daarmee in de beschermingszone van de wa-
terkering. 

 
Afbeelding 5.1. Uitsnede leggerkaart provincie Zuid-Holland 

 

 
 

 
Conform de oorspronkelijke ontwerptekeningen van de bestaande loswal is een steenbe-

storting van betonpuin als bodembescherming aanwezig. De bovenzijde van de bodembe-
scherming ligt op circa NAP - 3,90 m en de breedte, gerekend loodrecht op de loswal, be-

draagt 6,0 m. Tijdens de terreininmeting op 26 september 2011 zijn direct voor de keercon-
structie een aantal bodemhoogten gemeten. Op de uiteinden van de kade bedraagt de bo-

demdiepte NAP - 3,80/- 3,90 m, maar in het middendeel zijn bodemdiepten van NAP 
- 4,16/- 4,23 m geconstateerd. 
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Uitdiepen of baggeren is niet aan de orde. In tegendeel verdient aanvulling in de toekomst 

de aandacht. Gezien het geringe verschil tussen de theoretische bodemdiepte en de 
daadwerkelijke bodemdiepte is direct ingrijpen niet noodzakelijk. De bodembescherming 

moet op korte termijn wel gecontroleerd worden op afwijkingen. Mogelijk is de gebruikte 
bestorting van betonpuin onvoldoende bestand tegen schroefstralen of is uitspoeling van 

de ondergrond opgetreden. 
 

5.8. Natuurwaarden 
 

De loswal in Leiderdorp ligt niet binnen de grenzen van een natura 2000-gebied. Daarom is 
van directe effecten op een natura 2000-gebied geen sprake. De werkzaamheden hebben 

ook geen extern effect, omdat het ongeschikt leefgebied is voor de soorten waarvoor een 
instandhoudingsdoel is opgesteld. Er kan worden geconcludeerd dat de aanlegwerkzaam-

heden voor het voornemen geen negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelen 
van nabijgelegen natura 2000-gebieden. Het uitvoeren van een voortoets in het kader van 

de Nbwet ’98 is daarom niet nodig. 
 

Mogelijke negatieve effecten op beschermde natuurmonumenten als gevolg van de werk-
zaamheden in het plangebied zijn uit te sluiten op basis van de tussenliggende afstand. Het 

uitvoeren van een voortoets in het kader van de Nbwet ’98 is daarom niet nodig. 
 

Het plangebied ligt buiten de grenzen van de ecologische hoofdstructuur. Eventuele nega-
tieve effecten van werkzaamheden van het voornemen reiken niet tot in de ecologische 

hoofdstructuur. Hierdoor worden negatieve effecten op de ecologische hoofdstructuur uit-
gesloten. 

 
Beschermde soorten zijn er in de vorm van vogels en de rugstreeppad. Het aanvragen van 

ontheffing voor het verstoren van de broedende vogels in het plangebied is in principe niet 
mogelijk (broedseizoen: globaal 15 maart-15 juli). Er bestaat immers altijd een alternatief: 

werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn. Behalve werken wanneer geen 
broedende vogels aanwezig zijn is het verstoren van vogels te voorkomen door de 

werkzaamheden voor het broedseizoen in te zetten en dan continu door te werken 
(werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden 

in het gebied waar gewerkt wordt. 
 

In de omgeving van de planlocatie, komt mogelijk de rugstreeppad voor. De rugstreeppad 
is zwaar beschermd onder de Flora- en faunawet (tabel 3-soort). Om te voorkomen dat 

deze pad zich tijdens de bouwwerkzaamheden kan vestigen op de planlocatie, wordt de 
planlocatie gedurende de aanlegfase afgeschermd om het ontstaan van geschikt biotoop 

(ondiepe plasjes op zandgrond) te voorkomen. Het treffen van mitigerende maatregelen 
gedurende de aanleg voorkomt dat de rugstreeppad op de planlocatie verschijnt, langdurig 

oponthoud in de realisatiefase (vanwege de rugstreeppad) wordt daarmee vermeden. 
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6. OVERIGE OMGEVINGSGERICHTE ASPECTEN 
 

6.1. Kabels en leidingen 
 
Binnen de contouren van het werk liggen een drietal leidingen. Een datakabel van KPN, 

een datakabel van de provincie Zuid-Holland en een laagspanningskabel van Liander naar 
de walstroomkast. Deze leidingen worden tijdens het werk vrijgegraven om ze te kunnen 

beschermen. De leidingen worden niet verplaatst. De beheerders van de kabels en leidin-
gen worden op het werk uitgenodigd om toe te zien op de graafwerkzaamheden. 

 
In de nabijheid van het werkterrein liggen diverse andere kabels en leidingen. Deze liggen 

aan de andere kant van de openbare weg. Deze hebben geen invloed op de werkzaamhe-
den en vice versa. Aan de zuidzijde van de loswal ligt een zinker met stadsverwarming. Bij 

het aanbrengen van de cactuspaal moet deze in de gaten gehouden worden. Hij ligt echter 
ver genoeg van de werkzaamheden om hinder daarvan te ondervinden. Datzelfde geld 

voor de zinker aan de noordzijde. 
 

6.2. Duurzaamheid 
 

Bij alle werkzaamheden die in opdracht van de provincie Zuid-Holland worden uitgevoerd 
wordt rekening gehouden met de criteria die door Senter Novem voor de GWW sector zijn 

beschreven en vastgelegd (www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/Criteria/index.asp). Het 
beleid van de provincie is dat er conform deze criteria 100 % duurzaam wordt ingekocht. 

De gedachtegang is dat zoveel mogelijk materialen worden ingezet die een lange levens-
duur hebben en die zo lang mogelijk onderhoudsvrij zijn. Bij de aanbesteding van werken 

wordt dit voorgeschreven. Dit criterium is hiermee ook van toepassing op het vervangen 
van materiaal dat nodig is om de loswal weer gebruiksklaar te maken. 

 
6.3. Cultuurhistorie 

 
Op of nabij het terrein van de loswal zijn geen monumenten aanwezig. Er is geen sprake 

van molen- of landgoedbiotopen of cultuurhistorisch waardevolle landschappen. 
 

In het onderhavige gebied bestaat een middelhoge trefkans op archeologische sporen. 
Omdat ter plaatse van de loswal in het verleden diep in de grond is geroerd en stortingen 

met steen en beton zijn verricht ter versteviging van de loswal, is de kans op het aantreffen 
van archeologische sporen uitgesloten. 

 
6.4. Verkeer en parkeren 

 
6.4.1. Autoafzetplaats 

 
De loswal is binnen het huidige ontwerp reeds geschikt als autoafzetplaats zonder aanvul-

lende voorzieningen. De autoafzetplaats dient extra zichtbaar te worden gemaakt met een 
speciaal verkeersbord ‘afzetplaats’ volgens het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). 

 
6.4.2. Verkeerscirculatie 

 
De loswal ligt direct naast de weg Zijldijk. Het verkeersregime is 50 km/uur. De verharding 

van de loswal sluit over de gehele lengte direct aan op de wegverharding. De loswal is per 
auto het beste te bereiken via de Rietschans, per vrachtauto via de Leidsedreef. In overleg 

met de gemeente Leiderdorp mag in de Leidsedreef niet harder dan 30 km/uur gereden 
worden door vrachtwagens. 
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Het loswalterrein heeft een beperkte breedte van circa 7,0 m en ligt direct op gelijke 

maaiveldhoogte tegen de rijbaan aan. Er is daarmee geen sprake van inritten. Het is niet 
toegestaan vrachtwagens tijdens laden en lossen op de rijbaan te positioneren. De huidige 

constructie, bestaande uit een stalen damwand en een betonnen ontlastvloer op palen, 
blijft gehandhaafd en bepaalt de opstelplaats van een kraan c.q. hydraulische 

graafmachine. De ontlastvloer is standaard 3,1 m breed, maar op 11 m vanuit de 
noordzijde is een extra breed vloerdeel aanwezig alszijnde opstelplaats voor kranen. Voor 

overslag ligt de opstelplaats daarmee vast en is de routing van vrachtwagens eenvoudig. 
Vrachtwagens mogen niet achteruit rijden op de openbare weg. 

 
De locale verbreding in de ontlastvloer legt de opstelplaats van de kraan c.q. hydraulische 

graafmachine vast. De opstelplaats wordt met behulp van lijnmarkering geaccentueerd. 
 

De bestaande geleiderail had mede als functie het parkeren van (vracht)auto’s te voorko-
men, maar wordt op verzoek van de opdrachtgever verwijderd. De vaste geleiderail werd 

vaak door gebruikers tijdelijk uitgenomen, maar dit was een tijdrovende klus. Als maatregel 
voor belemmering van het parkeren van (vracht)auto’s wordt een stalen barrier voorge-

steld. De barriers zijn eenvoudig koppelbaar en in delen te verwijderen. Voordeel is, dat de 
barrier eveneens een zichtbaar obstakel is in het verlengde van de weg Rietschans (krui-

sing Zijldijk - Rietschans) en daarmee de beëindiging van de weg accentueert. Als de af-
scheiding tijdelijk is verwijderd (loswal in gebruik), dan dient de gebruiker ten behoeve van 

de verkeersveiligheid afscheidingsmiddelen conform CROW-publicatie 96B toe te passen. 
 

De verkeerssnelheid dient van 50 km/uur terug te worden gebracht naar 30 km/uur met be-
hulp van bebording ‘werk in uitvoering’. Gerekend vanaf binnenkant kantstreep op de door-

gaande rijbaan (Zijldijk) dient op 0,25 m afstand een afscheiding te worden aangebracht. 
Betreft het een open afscheiding (bijvoorbeeld schildjes) dan dient achter de afscheiding 

nog een vrije ruimte van 0,60 m te worden toegepast. Hier is een verkeersbesluit voor no-
dig. Op de barrier komt een rood/witte markering. 

 
6.4.3. Parkeren 

 
Op de loswal mag niet geparkeerd worden. Daarvoor is de barrier ook aangebracht. Tij-

dens werkzaamheden door een aannemer of tijdens de revitalisering van de loswal dient in 
overleg met particulieren op de Baanderij een oplossing voor parkeerruimte te worden ge-

zocht. 
 

6.4.4. Scheepvaart 
 

Er kunnen meerdere schepen tegelijkertijd aanmeren. Daarvoor worden cactuspalen als 
voorziening aangebracht. Er kan slechts een schip tegelijkertijd worden geleegd. Omdat de 

kraan een vaste positie heeft moet het schip tijdens het lossen worden verhaald. Er is nog 
voldoende ruimte in De Zijl wanneer een schip ligt aangemeerd. Schepen mogen niet naast 

elkaar aanleggen. 
 

Wanneer de loswal niet gebruikt wordt voor laden en lossen van goederen, kan deze wor-
den gebruikt voor het em- en debarkeren van passagiers en het aanleggen van recreatie-

vaart. 
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7. FINANCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 
 

7.1. Economische uitvoerbaarheid 
 
De kosten voor het opknappen en het beheer van de loswal komen geheel voor rekening 

van de eigenaar, de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft daartoe een voorziening ge-
troffen in de begroting. De financieel-economische uitvoerbaarheid is verzekerd. 

 
De revitalisering van de loswal wordt ontwikkeld voor rekening en risico van de provincie 

Zuid-Holland, die hiervoor een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 
ontvangen. 

 
Op grond van artikel 6.2.1.a van het Besluit ruimtelijke ordening dient het project aange-

merkt te worden als een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). In artikel 6.12 lid 1 Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatie-

plan vaststelt voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
bouwplan is voorgenomen. De provincie Zuid-Holland dient een exploitatieplan op te stellen 

met bijbehorende gebruikersverklaring. 
 

Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. 
 

7.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

De ontwerpomgevingsvergunning is voor overleg toegezonden aan de belanghebbende 
organisaties als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. De ontwerpvergunning is op de gebruikelijke 

wijze gepubliceerd (Staatscourant en plaatselijk blad) en ter inzage gelegd met de moge-
lijkheid voor eenieder om zienswijzen in te dienen. 
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Kaart provinciale vaarwegtrajecten 
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BIJLAGE II VOORKEURSEISEN UIT DE NOTA SCHEEPVAART 
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Eisen provinciale loswallen 
 

Uit: Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 2006 (Bijlage 6). 
 

Eisen aan loswallen 
- Een goede laad- en loswal voldoet aan de volgende criteria: 

 
Goede bereikbaarheid over de weg: 

- directe toegang tot het terrein; 
- korte afstand tot het hoofdwegennet; 

- verkeer geeft geen of weinig hinder aan omwonenden. 
 

Goede bereikbaarheid over het water: 
- voldoende ruimte om te zwaaien; 

- lossend schip mag nautisch geen belemmerende of gevaarlijke situaties opleveren; 
- afmeermogelijkheid voor wachtende schepen. 

 
In harmonie met de directe omgeving: 

- voldoende afstand tot woonhuizen, weinig tot geen overlast aan omwonenden. In de 
Wet; 

- Milieubeheervergunning is vastgelegd wat de actieve benuttingmogelijkheden zijn en in 
hoeverre de omgeving beperkingen oplegt aan het gebruik van de loswal; 

- in de directe omgeving aanwezigheid van bedrijven die gebruikmaken van de laad-
/loswal. 

 
Oppervlakte: 

- voldoende ruimte voor opslag; 
- voldoende ruimte voor overslag, d.w.z. laad-/losactiviteiten, waaronder het manoeuvre-

ren van vrachtwagens en benodigde ruimte voor laad-/losinstallaties; een breedte van 
15 meter is nodig om met een vrachtwagen op verantwoorde wijze te kunnen manoeu-

vreren. 
 

Technische eisen: 
- verharde kademuur; 

- verharde oeverstrook berekend op zware fysieke belastingen tijdens overslag. Minima-
le belasting die gedragen moet kunnen worden is 3 ton/m2 en bij overslag van contai-

ners met een reachstacker 6 ton/m2; 
- verhard achterliggend terrein. 
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BIJLAGE III NADERE GEGEVENS NOTA PROVINCIALE LOSWALLEN 
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Bevindingen loswal Leiderdorp volgens bevindingen uit de notitie toekomst provinciale los-

wallen en op beperkte schaal geactualiseerd naar de situatie op het moment van indienen 
van de ruimtelijke onderbouwing. 

 
 
Locatie 5.1: Loswal Leiderdorp, oostelijke oever (kmp. 0,6 - 0,7) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 Situering regionaal wegennet  

 Situering gemeentelijk/wijk wegennet 
 

 
 
 Loswal kadastrale situatie en Beheer & onderhoudsgrenzen provincie Zuid-Holland (Geo-

web) 
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 Locatieaanduiding: 

 Loswal Leiderdorp 
 Adres: Zijldijk/Rietschans te Leiderdorp 

 Gelegen aan de Zijldijk oostelijke kade 
 Gebruiker: geen 

 Eigendom: provincie Zuid-Holland 
 B&O: provincie Zuid-Holland  

 Areaalgegevens: 

 Oppervlakte: 591 m2 
 Kadelengte: 66 meter 

 Geoweb ligplaatscode: 0523Bv 

 

 

Foto 1: vanuit zuidelijke richting 

Foto 2: vanuit noordelijke richting 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Foto 3: situatie in 2008 (1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Foto 4: situatie in 2008 (2) 
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Maatregelen     

Achterland 

  

De loswal betreft een plateauvorming object in de vaarweg 

en grenst direct aan de Zijldijk, waarop intensief verkeer 
plaatsvindt. De laad en losinrichting ligt rondom in de be-

bouwing. De ligging is tegenover een woonboulevard  

Over water 

De loswal is goed bereikbaar over water. Er zijn geen be-
lemmeringen voor het scheepvaartverkeer bij gebruik van 

de loswal. De loswal en de daarbij behorende ligplaats ligt 
niet in de veiligheidszone van een brug. 

De nautische diepgang is voldoende. 
Bereikbaarheid 

Over land 

De loswal is goed bereikbaar over de weg, maar aangezien 
er sprake is van druk, doorgaand wegverkeer en door de in 

de vergunning gestelde beperkingen is intensief gebruik 
van de loswal geen optie. Aankomende en vertrekkend 

vrachtverkeer van en naar de laad- en loswal leveren ver-
keersgevaarlijke situaties op. 

Milieuruimte 

Tegen de milieuvergunning is door omwonenden in het ver-
leden bezwaar gemaakt. De loswal kan hierdoor nauwelijks 

effectief gebruikt worden. Een akoestisch onderzoek heeft 
aangetoond dat bij gebruik van een stille kraan de loswal 

gebruikt worden (zonder de inzet van mobiele geluids-
schermen) voor de overslag van maximaal 2 schepen met 

zand, of grind gedurende de dagperiode 

Inrichtingseisen 

Een verharde kademuur is aanwezig. 

De breedte van 7 meter en de directe omgeving van een 
drukke weg maken laad- en losactiviteiten moeilijk maar 

niet onmogelijk. Er is gegeven de huidige situatie onvol-
doende ruimte voor opslag. 

Electra, 
water 

De kade is in redelijke staat. Er is in 2011 walstroom gerea-
liseerd.  

Staat van onderhoud  

Terrein 
Is in redelijke staat van onderhoud. Wel verzakkingen van 

het wegdek 

Gebruik 

Er zijn in periode 1998-2006 regelmatig aanvragen geweest 

voor de overslag van bouwmaterialen. De loswal is niet da-
gelijks door nabijgelegen industrie gebruikt. Er is sprake 

van een tijdelijk gebruik waarbij schepen worden gelost met 
behulp van een mobiele kraan en het materiaal (veelal 

zand, soms grind en andere bouwstoffen) wordt afgevoerd 
per vrachtwagen. In 2011 is de loswal gedurende een lange 

periode gebruikt voor het overslaan van bagger. 
De loswal wordt ook gebruikt als overnachtingsplaats voor 

binnenvaart en voor het aan en van boord zetten van auto’s 
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van schippers. Ook vervult de loswal een functie als lig-

plaats van passagiersschepen van maatschappelijke instel-
lingen. 

Eigendom Is in beheer en onderhoud van de provincie Zuid-Holland. 

Toekomst 

Bij vaststelling van de nota toekomst provinciale loswallen 

is het besluit genomen om de loswal in te revitaliseren met 
als hoofddoelstelling de loswal geschikt te maken voor het 

overslaan van goederen. Een bestek is gemaakt en het 
voornemen is om het project in de 2e helft van 2012 te rea-

liseren.  
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BIJLAGE IV ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Witteveen+Bos een luchtkwaliteitsonder-

zoek uitgevoerd voor de loswal aan de Zijldijk te Leiderdorp. De situering is weergegeven 
in afbeelding 1.1. 

 
Afbeelding 1.1. Locatie Loswal te Leiderdorp 

 

 
 

 

De aanleiding voor het luchtkwaliteitsonderzoek is dat de bestaande loswal niet op de juiste 
manier is opgenomen in het meest recente bestemmingsplan ‘de Baanderij’. In het kader 

van de ruimtelijke onderbouwing die wordt geschreven voor de loswal dient ook het aspect 
luchtkwaliteit te worden onderzocht.  

 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de luchtkwaliteit in de omgeving na aanpas-

sing van het ontwerp van de loswal. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 komt het wettelijk kader van dit onderzoek aan bod. Vervolgens staan in het 

derde hoofdstuk de uitgangspunten. De berekeningen en resultaten staan in hoofdstuk 4. 
Ten slotte staat de samenvatting en conclusies van het onderzoek in hoofdstuk 5. 
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2. WETTELIJK KADER 
 
In de Wet milieubeheer titel 5.2 (‘Wet luchtkwaliteit’) zijn luchtkwaliteiteisen opgenomen. 

Deze betreffen de stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, fijn stof 
(PM10), koolmonoxide, benzeen, benzo(a)pyreen, lood en ozon. In Nederland worden in 

het algemeen alleen overschrijdingen verwacht voor NO2 en PM101. Voor onderhavige si-
tuatie worden alleen emissies van de in de Wet luchtkwaliteit opgenomen stoffen NO2 en 

PM10 verwacht. Het luchtkwaliteitonderzoek beperkt zich dan ook tot deze twee stoffen. De 
grenswaarden voor NO2 en PM10 uit de Wet luchtkwaliteit zijn weergegeven in tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1. Overzicht toetsingskader luchtkwaliteit 
stof criterium grenswaarde (µg/m3) 

NO2 jaargemiddelde concentratie 40
a)

 

NO2 uurgemiddelde concentratie (mag maximaal 18 keer per jaar worden overschre-

den) 

200
b)
 

PM10 jaargemiddelde concentratie 40
c)
 

PM10 etmaalgemiddelde concentratie (mag maximaal 35 keer per jaar worden over-

schreden) 

50
d)
 

a)
 De jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt op 1 januari 2015 van kracht. In de jaren vóór 2015 geldt een ver-

hoogde grenswaarde van 60 µg NO2/m
3
. 

b)
 De uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt op 1 januari 2015 van kracht. Tot 1 januari 2015 geldt de verhoog-

de grenswaarde van 300 µg NO2/m³ die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden. 
c)
 De jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 is sinds 2005 van kracht. 

d)
 De etmaalgemiddelde grenswaarde voor PM10 wordt op 1 juni 2011 van kracht. Tot 1 juni 2011 geldt de verhoogde 

grenswaarde van 75 µg/m³ die maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden. 

 

Een project kan doorgang vinden indien aannemelijk kan worden gemaakt dat: 
- het project, al dan niet in combinatie met de met het project verbonden maatregelen, 

niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit2 (Wm artikel 5.16.1.c), ofwel dat; 
- de luchtkwaliteit door het project, al dan niet in combinatie met de met het project ver-

bonden maatregelen, per saldo verbetert of tenminste gelijk blijft (Wm artikel 
5.16.1.b.1°)3, ofwel dat; 

- bij een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit vanwege het project, de luchtkwali-
teit in een gebied rondom het project per saldo verbetert (Wm artikel 5.16.1.b.2°). De 

verbetering en verslechtering zullen beide moeten gelden voor overschrijdingssituaties 
en dienen te worden betrokken op de concentraties van NO2 en/of PM10, ofwel dat; 

- er geen grenswaarden worden overschreden. 
 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 vervangt de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 
en het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit. In de Regeling beoordeling 

luchtkwaliteit 2007 zijn regels beschreven met betrekking tot onder andere: 
- de manier van afronden (artikel 68); 

- de bepaling van de toetsingsafstand1 (artikel 70); 
                                                                                       

 
1
  Andere stoffen die mede de luchtkwaliteit bepalen en waarvoor grenswaarden gelden, zullen naar verwachting ner-

gens die grenswaarden overschrijden als gevolg van het wegverkeer (zie: 'Preliminary assessment of air quality', 

RIVM nr. 725601005 voor lood en zwaveldioxide nr. 725601007 voor koolmonoxide en benzeen en nr.725601008 

voor ozon). 
2  Op 1 augustus 2009 is het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) van kracht geworden en is 

de NIBM-grens gelijk stelt aan 3 % van de grenswaarde (1,2 µg/m³). 
3
 Dit komt overeen met de wijze van salderen conform artikel 7.3.a uit het inmiddels ingetrokken Besluit luchtkwaliteit 

2005. 
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- de voorgeschreven rekenmethoden (artikel 71); 

- de te gebruiken achtergrondconcentraties en emissiefactoren (artikel 66); 
- de dubbeltellingcorrectie (bijlage 1, sub 5); 

- de zeezoutaftrek (bijlage 4). 
 

Op 19 december 2008 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
(RBL) in werking getreden. Met deze wijziging wordt het ‘toepasbaarheidbeginsel’ geïntro-

duceerd. Dit beginsel geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moe-
ten worden: de werkingssfeer en de beoordelingssystematiek. Dit is een uitwerking van bij-

lage III uit de nieuwe Europese Richtlijn luchtkwaliteit (2008). 
 

De belangrijkste gevolgen van de gewijzigde RBL zijn: 
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang 

heeft en waar geen bewoning is; 
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële 

inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. 
Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen zoals voetpaden, fietspaden en groen-

voorzieningen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde bloot-
stellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of be-

drijfsterrein; 
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm 

van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.  
 

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd conform bovenstaande toetsingskader. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 
1 

De toetsingsafstand voor NO2 is 10 meter tot de rand van de weg de voor PM10 op 10 meter tot de rand van de 

weg. Indien gevoelige objecten, zoals afgescheiden fietspaden/voetpaden en woningen, binnen deze toetsingsaf-

stand liggen moet worden getoetst ter hoogte van deze gevoelige objecten. In de modellering is het verkeer gesitu-

eerd op de wegas. De berekeningsafstand in het model is dan ook gelijk aan toetsingsafstand plus een halve weg-

breedte. 
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3. UITGANGSPUNTEN 
 

3.1. Situatie 
 
De loswal is gelegen aan de Zijldijk ter hoogte van de kruising met de Rietschans op be-

drijventerrein de Baanderij te Leiderdorp.  
 

De loswal van Leiderdorp gaat, als openbare loswal langs provinciale vaarweg de Zijl, ge-
bruikt worden voor de overslag van zand en grind en andere bulkgoederen. Ook dient de 

loswal voor de bevoorrading/overslagmateriaal van aannemers al dan niet in opdracht van 
de provincie. Initiatieven als distrivaart en de palletloader kunnen er voor zorgen dat ook 

lading op pallets worden gelost. Daarnaast is het initiatief ‘kraan op schip’ kansrijk voor het 
vervoer van containers over de provinciale vaarwegen. 

 
In de Vaarwegenverordening Zuid-Holland d.d. 8 november 1994 zijn de maximale toege-

stane scheepsafmetingen en -diepgang vastgelegd. Voor de vaarweg De Zijl gelden de 
volgende maximale afmetingen: 

- lengte: 70,0 m (voor schepen met boegschroef en marifoon: 75,0 m); 
- breedte: 8,50 m; 

- diepgang 2,30 m. 
 

De provincie Zuid-Holland heeft in de Beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart 
2006 een toekomstig wensbeeld voor maximale toelaatbare scheepvaart opgenomen. Voor 

het traject 5 (Leiden - Ringvaart Haarlemmermeerpolder) geldt de maximale toelaatbare 
scheepvaartklasse CEMT III/M4. Betreffende klasse komt overeen met de volgende maxi-

male afmetingen: 
- lengte: 67,0 m; 

- breedte: 8,20 m; 
- diepgang: 2,70 m; 

- laadvermogen: tot 1.000 ton. 
 

Het toekomstige wensbeeld wordt als uitgangspunt voor het ontwerp gehanteerd. De be-
roepsvaartklasse CEMT III (67,0 x 8,20 x 2,70m) is maatgevend voor het ontwerp. 

 
Door W+B en de provincie Zuid-Holland (PZH) is aangenomen dat bij loswal Leiderdorp 2 

volle schepen per dag gelost kunnen worden. Voor het lossen wordt een mobiele kraan 
gebruikt. Voor het aspect geluid is besloten uit te gaan van de overslag van grind, aange-

zien dat voor geluid het meeste invloed heeft op de omgeving. Voor luchtkwaliteit wordt uit-
gegaan van zand, dat als stuifgevoelig kan worden beschouwd en waarbij fijn stof (PM10) 

kan vrijkomen tijdens de overslag. De loswal wordt dus dagelijks maximaal gebruikt door 2 
schepen, 1 kraan. De schepen komen vol aan en gaan leeg weg. Dit is een worst case 

scenario met betrekking tot luchtkwaliteit.  
 

Voor het aspect luchtkwaliteit wordt ervan uitgegaan dat slechts een beperkt deel van de 
overslag van stuifgevoelige goederen, zoals zand betreft. Er wordt in dit luchtkwaliteitson-

derzoek uitgegaan van maximaal 50 werkdagen per jaar waarop zand wordt overgeslagen 
(1 maal per week). 

 
De beroepsvaart is de primaire gebruiker van de loswal. De loswal kan eventueel ook wor-

den gebruikt door passagiervaart. Er wordt uitgegaan van maximaal 1 rondvaartboot per 
dag. Indien de loswal niet in gebruik is, mag recreatievaart tijdelijk aanmeren. Recreatie-

vaart wordt niet aangemoedigd met specifieke nautische voorzieningen. Er kunnen maxi-
maal 3 à 4 plezierboten tegelijkertijd afmeren.  
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3.2. Werkwijze 
 
Emissies naar lucht van stikstofoxiden (NOx), en fijn stof (PM10) vinden plaats als gevolg 

van het autonome scheepvaart- en wegverkeer. Daarnaast treden emissies op als gevolg 
van: 

- lossen van vrachtschepen met behulp van mobiele dieselkranen; 
- extra scheepvaart als gevolg van de scheepvaartaantrekkende werking van de loswal; 

- motorvoertuigen (vrachtverkeer) als gevolg van het lossen van vrachtschepen; 
- motorvoertuigen (bus(sen) en personenauto’s) als gevolg van passagiervaart en recre-

atievaart; 
- verwaaiing van fijn stof bij overslag van stuifgevoelige goederen, zoals zand. 

 
De aangelegde schepen dienen gebruik te maken van walstroom. Deze is reeds aanwezig 

op de locatie. De aangelegde schepen dragen niet bij aan emissies naar de lucht.  
 

Voor toetsing van de situatie aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden uit de Wet milieubeheer 
worden de emissies als gevolg van de activiteiten op de loswal berekend met behulp van 

emissiefactoren.  
 

De bijdrage van de autonome scheepvaart1 is opgenomen in de achtergrondconcentratie. 
De emissie van het extra scheepvaartverkeer wordt berekend met de emissiefactoren uit 

Prelude. Prelude is een rekenapplicatie in MS-Excel, waarmee op relatief eenvoudige wijze 
emissiegegevens worden verkregen voor binnenvaartschepen2.  

 
Voor de berekening van de emissies van het autoverkeer wordt uitgegaan van de meest 

recente emissiefactoren voor niet snelwegen (15 maart 2012, ministerie van I&M).  
 

Ten slotte worden de concentraties in de lucht berekend met behulp van een versprei-
dingsmodel. 

 
Gebruikte modellen 
De verspreiding van NO2 en PM10 als gevolg van de emissies van de mobiele kranen en 
het verwaaiend stof wordt berekend met PC Stacks (Kema) versie 2012.1. 

 
De emissie en verspreiding van NO2 en PM10 door aan en afrijdende vrachtwagens en 

personenauto’s worden berekend met webbased CAR versie 11.0 (InfoMil). De emissie van 
de scheepvaart wordt omgerekend naar vrachtwagen equivalenten met behulp van een 

schalingsfactor. De verspreiding wordt vervolgens berekend met behulp van webbased 
CAR.  

 
Toetsjaren 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het jaar 2012. De emissiefactoren voor voertuigen en 
de achtergrondconcentraties laten een dalende trend zien in de loop der jaren. Als er in 

2012 wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit wordt er voor navolgende ja-
ren eveneens voldaan aan de grenswaarden. 

 

                                                                                       

 
1
  Uit de beleidsnota Provinciale vaarwegen en scheepvaart - 2006 volgt dat er in 2006 sprake was van: 

 - 800 vrachtschepen; 

 - 19.000 plezierboten (recreatievaart). 
2
  Http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/rekenen-meten/scheepvaart/. 



Witteveen+Bos, GV969-13/nija4/076 definitief d.d. 20 september 2012, Luchtkwaliteitsonderzoek loswal aan de Zijldijk te Leiderdorp 7 

3.3. Emissiefactoren 
 
Mobiele kraan 
In het worst case scenario wordt de loswal dagelijks gebruikt door maximaal 2 schepen en 
1 kraan. Er wordt vanuit gegaan dat de kraan in een werkdag van 8 uur beide schepen kan 

lossen. De emissies van NO2 en PM10 worden berekend op basis van het brandstofver-
bruik van de kraan. Voor het verbruik wordt uitgegaan van een gemiddeld brandstofver-

bruik van 10 liter (8,2 kg) diesel per uur.  
 

De emissiefactoren die worden gebruikt om de NOx en PM10 emissie te berekenen van de 
mobiele kraan zijn weergegeven in tabel 3.1. Deze waarden zijn het gemiddelde van mo-

biele werktuigen voor de landbouw sector, de bouwsector en de industrie op basis van ge-
gevens van het CBS 2009. 

 
Tabel 3.1. Emissiefactoren mobiele kraan 
bronnen emissiefactor NOx 

(g NOx/kg brandstof) 

emissiefactor PM10 

(g PM10/kg brandstof) 

kraan 23,7 1,4  

 
Uitgaande van 250 werkdagen in een jaar, wordt voor de emissieduur uitgegaan van 2000 

uur per jaar. 
 
Extra scheepvaart 
Het is mogelijk dat de loswal en aantrekkende werking heeft op de totale beroepsvaart. 

Hiervoor is vooralsnog uitgegaan van 500 extra schepen op jaarbasis (gemiddeld 1,37 per 
dag). Voor de berekening van de emissie van de scheepvaartklasse CEMT III/M4 is het 

gemiddelde genomen van de klassen CEMT II/M4 en CEMT IV/M4, omdat er geen emis-
siefactoren voor CEMT III/M4 bekend zijn in Prelude.  

 
De gemiddelde emissiefactoren die worden gebruikt om de NOx en PM10 emissie te bere-

kenen van de extra scheepvaart zijn weergegeven in tabel 3.2. 
 

Tabel 3.2. Emissiefactoren beroepsvaart 2012 
vaarwegtype scheepstype ladingstoestand emissiefactor NOx 

(g NOx/km) 

emissiefactor PM10 

(g PM10/km) 

CEMT II M4 geladen 213,7 6,50 

CEMT II M4 leeg 45,0 1,37 

CEMT IV M4 geladen 267,4 8,13 

CEMT IV M4 leeg 197,7 6,01 

CEMT III M4 50%geladen / 50% leeg 181,0 5,50 

 
De emissiebijdrage van de extra scheepvaart wordt berekend met webbased CAR. Daartoe 

worden de emissiefactoren van zwaar verkeer gehanteerd en wordt het aantal scheep-
vaartbewegingen per etmaal door middel van een schalingsfactor omgerekend naar aantal 

zware vrachtwagens per etmaal. De berekening van de schalingsfactor en de omrekening 
naar vrachtwagenequivalenten is weergegeven in tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Berekening schalingsfactor en aantal vrachtwagenequivalenten 
grootheid NOx PM10 

emissiefactor CEMTIII/M4 (50%geladen / 50% leeg) 2012 181,0 (g/km) 5,50 (g/km) 

emissiefactor stagnerend zwaar wegverkeer 2012 22,5 (g/km) 0,37 (g/km) 

schalingsfactor CEMTIII/M4 t.o.v. zwaar wegverkeer 8,04 14,86 

aantal extra schepen/etm 1,37 1,37 

aantal vrachtwagenequivalenten/etm 11 20 

 
Wegverkeer 
Er wordt in de berekeningen onderscheid gemaakt tussen de situatie zonder extra verkeer 

als gevolg van de activiteiten op de loswal, en met extra verkeer als gevolg van de activitei-
ten op de loswal.  

 
Voor het autonome wegverkeer wordt uitgegaan van de uitgangspunten uit de NSL monito-

ringstool. Voor het wegverkeer op de Zijldijk wordt uitgegaan van de verkeersintensiteiten 
op de Rietschans, omdat de verkeersintensiteiten op de Zijldijk niet zijn opgenomen in de 

monitoringstool. De uitgangspunten uit de monitoringstool zijn: 
- intensiteiten (2011): 

⋅ licht verkeer:  4842 (90 %); 

⋅ middelzwaar verkeer: 465 (8,7 %); 

⋅ zwaar verkeer:  67 (1,3 %); 
- parkeerbewegingen: 0 (geen parkeerbewegingen); 

- CAR snelheidstype: e (doorstromend stadsverkeer); 
- CAR wegtype:  2 (basistype, wegen in stedelijke omgeving); 

- bomenfactor:   1 (hier en daar bomen of in het geheel niet); 
- stagnatiefactor:  0 (geen stagnatie). 

 
Er kunnen 2 binnenvaartschepen per dag gelost worden. Om een schip te lossen zijn maxi-

maal 30 (zware) vrachtwagens nodig. Uitgaande van 2 schepen per dag en 2 verkeersbe-
wegingen per vrachtwagen (aan- en afrijden) worden 120 extra voertuigbewegingen (zwaar 

wegverkeer) per etmaal berekend.  
 

Als gevolg van passagier en recreatievaart wordt uitgegaan van respectievelijk 4 perso-
nenauto’s (licht wegverkeer) en 1 bus per etmaal. Dat zijn respectievelijk 8 en 2 extra voer-

tuigbewegingen per etmaal.  
 

De emissiefactoren die worden gebruikt om de NOx en PM10 emissie te berekenen van 
het wegverkeer zijn weergegeven in tabel 3.4. Voor het autonome verkeer wordt uitgegaan 

van doorstomend stadverkeer. Voor het extra verkeer wordt omdat er sprake is van ma-
noeuvrerend verkeer uitgegaan van stagnerend stadsverkeer. Voor de overige uitgangs-

punten worden die uit de monitoringstool gehanteerd. 
 

Tabel 3.4. Emissiefactoren wegverkeer 2012 
verkeerstype snelheidstype emissiefactor NOx 

(g NOx/km) 

emissiefactor PM10 

(g PM10/km) 

licht wegverkeer doorstromend stadsverkeer 0,37 0,045 

licht wegverkeer stagnerend stadsverkeer 0,54 0,053 

autobussen doorstromend stadsverkeer 5,4 0,20 

autobussen stagnerend stadsverkeer 12,2 0,40 

zwaar wegverkeer doorstromend stadsverkeer 9,3 0,20 

zwaar wegverkeer stagnerend stadsverkeer 22,5  0,37  
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Verwaaiing van stuifgevoelige goederen 
Bij overslag van stuifgevoelige goederen, zoals zand en (in veel mindere mate) grind komt 
fijn stof vrij. Op grond van de klasse-indeling stuifgevoelige goederen1 en de Inventarisatie 

microstof van megarecycling2 is zand ingedeeld in stuifklasse S4 met bijbehorende emis-
siefactoren (zie tabel 3.4). Indien de stromen niet worden bevochtigd, wordt op voorstel van 

het Interprovinciaal Overleg (IPO) gerekend met de emissiefactoren van S4 in plaats van 
met S3 (worst case). Indien deze wel worden bevochtigd, dan wordt gerekend met de ken-

getallen van S5. 
 

Tabel 3.4. Stuifklasse en emissiefactoren PM10 voor stuifgevoelige goederen 
stuifgevoelige goederen stuifklasse* emissiefactor PM10 

(g PM10/ton) 

grof zand S4 (als S3) 10 

grind S5 0,5 

stuifklasse indeling: 

- S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 

- S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 

- S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; 

- S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; 

- S5 nauwelijks of niet stuifgevoelig. 

 
In onderhavige situatie wordt uitgegaan van de worst case aanname dat er 50 dagen zand 

wordt gelost. Uitgaande van 2 schepen per dag en 1.000 ton per schip, wordt op jaarbasis 
maximaal 100.000 ton zand overgeslagen. Uitgaande van 50 werkdagen in een jaar, wordt 

voor de emissieduur uitgegaan van 400 uur per jaar. 
 

                                                                                       

 
1
 http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/bijlagen-digitale/4-6-stuifklassen/ 

2
  Inventarisatie Microstof van megarecycling, Enviro Challenge, 31 december 2008. 
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4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 
 

4.1. Emissieberekening mobiele kraan en verwaaiend stof 
 
Door de emissiefactoren voor het lossen en laden met de mobiele kraan en van verwaai-

end stof uit hoofdstuk 3 te vermenigvuldigen met de bijbehorende uitgangspunten wordt de 
jaarlijkse emissie over de bedrijfsuren berekend. Door de jaarlijkse emissie vervolgens te 

delen door de duur van de emissie wordt een emissie berekend, uitgedrukt in kg/s. 
 

Tabel 4.1. Berekende NOx- en PM10-emissies (kg/s) 
bronnen NOx-emissie (kg/s) PM10-emissie (kg/s) 

1. lossen en laden met behulp van mobiele kraan 5,40E-05 3,19E-06 

2. verwaaiend stof ten gevolge van lossen zand n.v.t. 6,94E-04 

 
4.2. Berekening concentraties in de lucht 

 
Mobiele kraan en verwaaiend stof 
De berekening van de bijdrage van de emissies van de mobiele kraan en verwaaiend stof 

is uitgevoerd met PC Stacks (Kema). De scenariofiles zijn weergegeven in bijlage I. 
 

De resultaten van de berekening zijn voor NO2 en PM10 respectievelijk weergegeven in 
afbeelding 4.1. De hoogste concentratie is berekend ter hoogte van het fietspad langs de 

Zijldijk ten noorden van de Rietschans. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.2.  
 

Afbeelding 4.1. Jaargemiddelde NO2-, en PM10-concentratie (µg/m³) van stationaire 
bronnen 

 

   
NO2-concentratie (µg/m³)    PM10-concentratie (µg/m³) 
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Tabel 4.2. Berekende concentraties NO2 en PM10 mobiele kraan en verwaaiend stof 
locatie Jm* NO2-

concentratie 

(µg/m³) 

JM* NO2-

achtergrond 

µg/m³) 

Jm* PM10-

concentratie 

(µg/m³)** 

Jm* PM10-

achtergrond 

µg/m³)** 

# overschrij-

dingen*** 

etmaal grens-

waarde 

# dagen*** 

zeezout-

correctie 

fietspad Zijldijk  27,7 25,1 39,2 23,7 68 4 

* Jm = jaargemiddelde. 

** Jaargemiddelde PM10-concentratie is niet gecorrigeerd voor zeezout. 

*** # = aantal; aantal overschrijdingen is gecorrigeerd voor zeezout. 

 
Wegverkeer 
De berekening van de bijdrage en de emissies van het autonome wegverkeer en het extra 

wegverkeer van aan- en afrijdende vrachtwagens, personenauto’s en bussen is uitgevoerd 
met de webbased versie 11.0 van CAR. De in- en uitvoerfiles van de CAR-berekeningen 

zijn weergegeven in bijlage II. De berekening is uitgevoerd op 5 vanaf de wegas van de 
Zijldijk. De resultaten van de berekening zijn samengevat in tabel 4.3.  

 
Tabel 4.3. Berekende concentraties wegverkeer 
straatnaam Jm* NO2-

concentratie 

(µg/m³) 

JM* NO2-

achtergrond 

µg/m³) 

Jm* PM10-

concentratie 

(µg/m³)** 

Jm* PM10-

achtergrond 

µg/m³)** 

# overschrij-

dingen*** 

etmaal grens-

waarde 

# dagen*** 

zeezout-

correctie 

Zijldijk autonoom 28,1 25,1 24,2 23,7 10 4 

Zijldijk extra ver-

keer loswal 

26,6 25,1 23,8 23,7 9 4 

* Jm = jaargemiddelde. 

** Jaargemiddelde PM10-concentratie is niet gecorrigeerd voor zeezout. 

*** # = aantal; aantal overschrijdingen is gecorrigeerd voor zeezout. 

 
Extra scheepvaart 
De berekening van de bijdrage van de emissies van extra scheepvaart is uitgevoerd met de 
webbased versie 11.0 van CAR. Daartoe zijn de emissiefactoren van zwaar verkeer gehan-

teerd en is het aantal scheepvaartbewegingen per etmaal door middel van een schalings-
factor omgerekend naar aantal zware vrachtwagens per etmaal. 

 
De in- en uitvoerfile van de CAR-berekening is weergegeven in bijlage II. De berekening is 

uitgevoerd op 25 vanaf de vaargeul. De resultaten van de berekening zijn samengevat in 
tabel 4.4.  

 
Tabel 4.4. Berekende concentraties extra scheepvaart 
straatnaam Jm* NO2-

concentratie 

(µg/m³) 

JM* NO2-

achtergrond 

µg/m³) 

Jm* PM10-

concentratie 

(µg/m³)** 

Jm* PM10-

achtergrond 

µg/m³)** 

# overschrij-

dingen*** 

grenswaarde 

# dagen*** 

zeezout-

correctie 

vaargeul 25,4 25,1 23,7 23,7 9 4 

* Jm = jaargemiddelde. 

** Jaargemiddelde PM10-concentratie is niet gecorrigeerd voor zeezout. 

*** # = aantal; aantal overschrijdingen is gecorrigeerd voor zeezout. 
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4.3. Cumulatie 
 
De invloed van de mobiele kraan, de extra scheepvaart, het extra wegverkeer en het ver-

waaiend stof dienen bij elkaar te worden opgeteld. Tevens dienen al deze bijdragen te 
worden opgeteld bij de autonome wegbijdrage van de Zijldijk en bij de achtergrondconcen-

tratie (GCN) van 2012.  
 

De resultaten van de optelling (cumulatie) van de berekende concentraties ter hoogte van 
de loswal zijn weergegeven in tabel 4.5. NO2 is zonder correcties bij elkaar opgeteld. Door-

dat NO2 voor een groot deel in de atmosfeer wordt gevormd onder invloed van ozon is de 
totale NO2-concentratiebijdrage lager dan de som van de afzonderlijke NO2-concentratie-

bijdragen. De gepresenteerde resultaten geven dus een kleine overschatting. 
 

Tabel 4.4. Cumulatie NO2- en PM10-concentraties 
bijdrage Jm* NO2-concentratie 

(µg/m³) 

Jm* PM10-concentratie 

(µg/m³)** 

# overschrijdingen*** 

etmaal grenswaarde 

PM10 

bijdrage achtergrondconcentratie (GCN) 25,1 23,7 9 

bijdrage Zijldijk autonoom 3,1 0,5 n.v.t. 

bijdrage extra verkeer loswal 1,5 0,1 n.v.t. 

bijdrage extra scheepvaart loswal 0,3 0 n.v.t. 

bijdrage activiteiten mobiele 

kraan/verwaaiend zand 

2,6 15,5 n.v.t. 

totaal 32,6 39,8 71 

* Jm = jaargemiddelde. 

** Jaargemiddelde PM10-concentratie is niet gecorrigeerd voor zeezout. 

*** # = aantal; aantal overschrijdingen is gecorrigeerd voor zeezout. 
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5. CONCLUSIE 
 
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Witteveen+Bos een luchtkwaliteitsonder-

zoek uitgevoerd naar de emissies en concentraties van NO2 en PM10 in de omgeving van 
de loswal aan de Zijldijk te Leiderdorp. 

 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de luchtkwaliteit in de omgeving na aanpas-

sing van het ontwerp van de loswal. In feite is de bijdrage van de emissie van de loswal al 
ten dele inbegrepen bij de achtergrondconcentratie, omdat er sprake is van een bestaande 

situatie die wordt aangepast. De berekeningen kunnen worden beschouwd als een worst 
case situatie. 

 
Uitgangspunt voor de berekeningen is een situatie waarbij per dag 2 schepen van de 

scheepvaartklasse CEMTIII/M4 worden gelost, gedurende 250 dagen per jaar. Verder is 
ervan uitgegaan dat hiervan 1 dag per week (50 dagen per jaar) stuifgevoelige goederen 

worden overgeslagen. 
 

Uit de berekeningen blijkt dat de hoogste berekende jaargemiddelde concentratie van NO2 
ter hoogte van de loswal maximaal 32,6 µg/m³ bedraagt. Deze concentratie blijft daarmee 

ruim onder de grenswaarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde. Hieruit mag worden gecon-
cludeerd dat de uurgemiddelde grenswaarde van 200 µg NO2/m³ minder dan 18 keer per 

jaar wordt overschreden1.  
 

Verder blijkt uit de berekeningen dat de jaargemiddelde concentratie van PM10 ter hoogte 
van de loswal maximaal 39,8 µg/m³ bedraagt. Deze concentratie voldoet net aan de grens-

waarde van 40 µg/m³ als jaargemiddelde.  
 

Het aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde voor fijn stof van  
50 µg/m³ overschrijdt met 71 dagen in forse mate de toegestane 35 dagen. Dit is voorna-

melijk het gevolg van verwaaiend stof als gevolg van overslag van stuifgevoelige goederen 
zoals zand. Als bij overslag van (bevochtigbare) stuifgevoelige goederen wordt bevochtigd: 

neemt de jaargemiddelde PM10 concentratie af tot 25,1 µg/m³. Het aantal overschrijdings-
dagen van de etmaalgemiddelde grenswaarde neemt af tot 12 (gecorrigeerd voor zeezout). 

Door middel van bevochtigen kan dus ruimschoots worden voldaan aan de etmaalgemid-
delde grenswaarde voor fijn stof.  

 
Geconcludeerd wordt dat de loswal aan de Zijldijk te Leiderdorp - mits bij overslag van 

stuifgevoelige goederen wordt bevochtigd - ruimschoots inpasbaar is binnen de luchtkwali-
teitsgrenswaarden uit de Wet milieubeheer.  

 

                                                                                       

 
1
  De uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt pas overschreden bij een jaargemiddelde concentratie boven 

82 µg/m³. 
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Scenario file NOx 
 

              KEMA STACKS VERSIE 2012.1 

              Release 10 mei 2012 

 

 

 

Stof-identificatie:                        NO2    

 

start datum/tijd:            13-09-2012 11:55:17 

datum/tijd journaal bestand: 13-09-2012 11:59:56 

 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke me-

teo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is be-

paald :    95500  464500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de 

PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand D:\STACKS_12_1\Stacks12_1_GV969-

13\input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 

Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie  :    1.206 

Opgegeven eigen dubbeltellingscorrectie achtergrondconcentraties    

0.0000 

 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten:      95500    

464500 

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

   Start datum/tijd:  1- 1-1995  1:00 h 

   Eind  datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2012 

 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 

 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, 

%) op receptor-lokatie 

                                                 met coordina-

ten:      95500    464500 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentra-

ties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 

 

 1  (-15- 15):  4641.0   5.3     3.4   357.75   20.06   48.75 
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 2  ( 15- 45):  4824.0   5.5     3.7   217.90   20.64   49.68 

 3  ( 45- 75):  7324.0   8.4     3.8   223.35   24.51   41.88 

 4  ( 75-105):  6011.0   6.9     3.4   230.60   29.86   30.19 

 5  (105-135):  5082.0   5.8     3.2   393.95   34.30   24.50 

 6  (135-165):  6717.0   7.7     3.4   573.85   34.13   21.93 

 7  (165-195):  8742.0  10.0     4.0  1076.14   31.57   24.96 

 8  (195-225): 11828.0  13.5     4.5  2022.62   26.98   32.35 

 9  (225-255):  9918.0  11.3     5.7  1606.16   19.92   46.64 

10  (255-285):  9017.0  10.3     4.6   963.49   20.42   49.96 

11  (285-315):  7191.0   8.2     4.1   890.84   18.85   55.96 

12  (315-345):  6305.0   7.2     3.7   638.34   17.97   56.05 

gemiddeld/som:  87600.0         4.1   9195.00    24.9    39.9 

 

lengtegraad: :   5.0 

breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid-index:     1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten               441 

Terreinruwheid receptor gebied [m]:   1.0000 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:      24.88060 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:     27.52082 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:    323.87512 

   Coordinaten  (x,y):        95450,      464650 

   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  1996   7  23  20 

 

Aantal bronnen            :        1 

 

*********  Brongegevens van bron   :    1  

** PUNTBRON **         kraan 

 

X-positie van de bron [m]:             95425 

Y-positie van de bron [m]:            464640 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.20 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.21 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.04999 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    1.65001 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   283.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

NO2 fraktie in het rookgas [%]                :     5.00 

Aantal bedrijfsuren:                             19973 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000054000 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000012312 
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Scenario file PM10 
 

              KEMA STACKS VERSIE 2012.1 

              Release 10 mei 2012 

 

 

 

Stof-identificatie:                    FIJN STOF  

 

start datum/tijd:            13-09-2012 10:34:05 

datum/tijd journaal bestand: 13-09-2012 10:37:03 

 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke me-

teo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is be-

paald :    95500  464500 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de 

PreSRM verkregen 

opgegeven emissie-bestand D:\STACKS_12_1\Stacks12_1_GV969-

13\input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

geen zeezoutcorrectie toegepast  

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 

Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie  :    1.206 

Opgegeven eigen dubbeltellingscorrectie achtergrondconcentraties    

0.0000 

 

Windroos-waarden berekend op opgegeven coordinaten:      95500    

464500 

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

   Start datum/tijd:  1- 1-1995  1:00 h 

   Eind  datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2012 

 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 

 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, 

%) op receptor-lokatie 

                                                 met coordina-

ten:      95500    464500 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentra-

ties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF  
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 1  (-15- 15):  4641.0   5.3     3.4   357.75   20.68 

 2  ( 15- 45):  4824.0   5.5     3.7   217.90   23.55 

 3  ( 45- 75):  7324.0   8.4     3.8   223.35   26.93 

 4  ( 75-105):  6011.0   6.9     3.4   230.60   31.19 

 5  (105-135):  5082.0   5.8     3.2   393.95   30.74 

 6  (135-165):  6717.0   7.7     3.4   573.85   27.86 

 7  (165-195):  8742.0  10.0     4.0  1076.14   25.14 

 8  (195-225): 11828.0  13.5     4.5  2022.62   22.50 

 9  (225-255):  9918.0  11.3     5.7  1606.16   22.03 

10  (255-285):  9017.0  10.3     4.6   963.49   20.04 

11  (285-315):  7191.0   8.2     4.1   890.84   18.89 

12  (315-345):  6305.0   7.2     3.7   638.34   18.61 

gemiddeld/som: 87600.0           4.1  9195.00    23.7 (zonder 

zeezoutcorrectie) 

 

lengtegraad: :   5.0 

breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid-index:     1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20 

 

Percentielen voor   24-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

 

Aantal receptorpunten               420 

Terreinruwheid receptor gebied [m]:   1.0000 

Terreinruwheid [m] op meteolokatiein windgegevens verwerkt 

Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:     23.96027 (excl. 

zeezoutcorrectie) 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:     39.14960 (excl. 

zeezoutcorrectie) 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:  17968.43164 

   Coordinaten  (x,y):        95400,      464650 

   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  2004  12  26  20 

 

Aantal bronnen            :        2 

 

*********  Brongegevens van bron   :    1  

** PUNTBRON **         lossen zand 

 

X-positie van de bron [m]:             95425 

Y-positie van de bron [m]:            464640 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.20 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.21 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    1.64989 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   283.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 
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**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                              4034 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000694000 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000031959 

 

*********  Brongegevens van bron   :    2  

** PUNTBRON **         kraan 

 

X-positie van de bron [m]:             95425 

Y-positie van de bron [m]:            464640 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.20 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.21 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.04999 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    1.65002 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   283.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             19869 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000003200 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000726 

 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport GV969-13/nija4/076 d.d. 20 september 2012 

 



 

Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport GB969-13/nija4/076 d.d. 20 september 2012 

BIJLAGE II IN- EN UITVOER FILES CAR 
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Invoerfile CAR autonoom wegverkeer 2012 
 

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie 

Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor 
tot 

wegas stagnatie 

Leiderdorp Zijldijk 95430 464625 5374 0,9 0,09 0,01 0 0 
Stadsverkeer met 
minder congestie Basistype 1 5 0 
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Uitvoerfile CAR autonoom wegverkeer 2012 
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Invoerfile CAR extra wegverkeer 2012 
 

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie 

Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor 
tot weg-

as stagnatie 

Leiderdorp Zijldijk 95430 464625 130 0,06 0 0,92 0,02 0 
Stagnerend stads-

verkeer Basistype 1 5 0 
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Uitvoerfile CAR extra wegverkeer 2012 
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Invoerfile CAR extra scheepvaart 2012, NO2 
 

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie 

Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor 
tot 

wegas stagnatie 

Leiderdorp vaargeul 95400 464625 11 0 0 1 0 0 
Stagnerend 

stadsverkeer Basistype 1 25 0 
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Uitvoerfile CAR extra scheepvaart 2012, NO2 

 



 

Witteveen+Bos, bijlage II behorende bij rapport GB969-13/nija4/076 d.d. 20 september 2012 

Invoerfile CAR extra scheepvaart 2012, PM10 
 

Straat Intensiteit Fractie Fractie Fractie Fractie Parkeer Snelheids Weg Bomen Afstand Fractie 

Plaats naam X(m) Y(m) (mvt/etm) licht middel zwaar autob. beweg. type type factor 
tot 

wegas stagnatie 

Leiderdorp vaargeul 95400 464625 20 0 0 1 0 0 
Stagnerend 

stadsverkeer Basistype 1 25 0 
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Uitvoerfile CAR extra scheepvaart 2012, PM10 
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BIJLAGE V ONDERZOEK BODEM 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Witteveen+Bos een verkennend bodem-

onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de loswal in Leiderdorp. De loswal is gelegen langs 
de Zijl, ter hoogte van de Zijldijk 23b. Een kaart van de regionale ligging is opgenomen in 

bijlage II. 
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is het voornemen van de provincie 

Zuid-Holland om de loswal te revitaliseren. 
 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is meerledig, te weten: 
- vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit loswal; 

- indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voor bepalen van de hergebruiks-
mogelijkheden van eventueel vrijkomende grond; 

- vaststellen of een funderingslaag aanwezig is beneden de verharding. Karakteriseren 
van het funderingsmateriaal en indicatief vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 

(indien aanwezig); 
- bepalen van de veiligheidsklasse (T&F-klasse) voor het werken in of met verontreinigde 

grond en grondwater. 
 
Kwaliteit 
Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Witteveen+Bos dat gecertifi-

ceerd is conform ISO 9001. Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm 
VCA**. Tevens is het veldwerk uitgevoerd onder het BRL SIKB 2000 procescertificaat van 

Geotron B.V. (zie bijlage I). 
 
Leeswijzer 
Het onderzoeksrapport is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

- vooronderzoek en onderzoeksopzet (hoofdstuk 2); 
- veldonderzoek (hoofdstuk 3); 

- chemisch onderzoek (hoofdstuk 4); 
- bespreking resultaten (hoofdstuk 5); 

- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6); 
- referenties (hoofdstuk 7). 
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2. VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 

2.1. Inleiding 
 
Conform de NEN 5740 [ref. 1.] dient voor de uitvoering van het bodemonderzoek een voor-

onderzoek volgens de NEN 5725 [ref. 2.] te worden uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat 
informatie over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de locatie en omliggende 

percelen, de (verwachte) bodemkwaliteit, de regionale bodemopbouw/geohydrologie en is 
met name gericht op het achterhalen van mogelijke verontreinigingsbronnen. 

 
2.2. Beschrijving onderzoekslocatie 

 
Op 28 september 2011 is tijdens het veldwerk een locatiebezoek uitgevoerd om inzicht te 

krijgen in het huidige gebruik van de onderzoekslocatie. In onderstaande tabel zijn de be-
langrijkste gegevens opgenomen. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bij-

lage II. In de locale situatietekening uit bijlage III is de begrenzing van de onderzoekslocatie 
weergegeven, hierin zijn tevens de boorpunten opgenomen. 
 
Tabel 2.1. Beschrijving onderzoekslocatie 
opdrachtgever 

contactpersoon 

provincie Zuid-Holland 

de heer P. Nederhorst 

ligging locatie 

adres 

plaats 

X,Y- coördinaten 

 

langs de Zijl, ter hoogte van de Zijldijk 23b 

Leiderdorp 

circa X: 95.438, Y: 46.4621 

oppervlakte circa 540 m
2
 

kadastrale gegevens* 

gemeente 

sectie(s) 

perceelnummer(s) 

 

Leiderdorp 

A 

5852 

huidig gebruik locatie 

verhardingssituatie 

omliggend gebied 

loswal (overslag en aanlegplaats) 

betonstraatstenen 

oosten: woonwijk + bedrijventerrein 

westen: de Zijl 

toekomstig gebruik locatie idem 

* Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregister en de kadastrale registratie. 

 
De onderzoekslocatie is niet in een grondwaterbeschermingsgebied of in een boringsvrije 

zone gesitueerd (bron: milieubeschermingsgebieden kaart voor grondwater, provincie Zuid-
Holland). 

 
Achtergrondinformatie 
De locatie is in gebruik als loswal voor overslag van bouwmaterialen voor infrastructurele 
werken in de omgeving. De overslag varieert van zand tot speciaal transport van prefab 

elementen. Een secundaire functie van de loswal is als overnachtingsplaats voor binnen-
vaart, aan en van boord zetten van auto’s van schippers en ligplaats van passagierssche-

pen [ref. 16.]. In afbeelding 2.1 is de loswal te zien. 
 

De constructie vertoont verzakkingen, verkeers- en geluidshinder. De provincie Zuid-
Holland is zodoende van plan om de loswal te revitaliseren. 
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Afbeelding 2.1. Loswal Leiderdorp 
 

 
 

 
2.3. Gegevens Milieudienst West-Holland 

 
Bij het Bodem Informatie Punt van milieudienst West-Holland zijn bodemonderzoekgege-

vens van op en nabij de onderzoekslocatie opgevraagd. Volgens de gegevens van de mili-
eudienst zijn er geen bodemonderzoeken op de locatie bekend, wel zijn er drie bodemon-

derzoeklocaties binnen een straal van 25 m bekend. Het betreft de volgende drie locaties: 
1. Zijloever; 

2. Zijldijk 22e (Verto Staalkabel); 
3. Zijldijk 24. 

 
Er zijn geen tankgegevens bekend. 

 
Op 19 september 2009 zijn bij de Milieudienst West-Holland de bodemonderzoeken en ge-

gevens uit het milieuvergunningenarchief en bodemarchief van de bovengenoemde drie lo-
caties ingezien. De belangrijkste gegevens worden opeenvolgend beschreven. 

 
2.3.1. Zijloever 

 
Dit betreft een saneringslocatie aan de overzijde van de Zijl. De locatie staat bekend als 

Wbb-gevallen ZH054600002, ZH54600017, ZH054600001 en Le054600000. Gezien de af-
stand en de aanwezigheid van de Zijl tussen deze locatie en huidig onderzoeksgebied is 

het niet aannemelijk dat de verontreinigingen aan de Zijloever invloed hebben op ons on-
derzoeksgebied. De onderzoeksresultaten worden vervolgens beschreven. 

 
Fase I 
In juni 1983 is een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd naar een mogelijke bodemver-
ontreiniging op het terrein van een voormalige scheepswerf achter de Voorstraat in Leiden 

[ref. 3.]. Op het terrein is tot 1980 een scheepswerf in bedrijf geweest. Vervolgens zijn er al-
lerlei kleinere bedrijven hiervoor in de plaats gekomen. De milieudienst geeft in een histo-
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risch onderzoek aan dat terreingedeelten oppervlakkig vervuild zijn met metaalgrit en het 

hellinggat een dikke teerhoudende sliblaag bevat. 
 

Aan de hand van de resultaten is geconstateerd dat er sprake is van een (water)bodem- en 
grondwaterverontreiniging. Er is een olieverontreiniging geconstateerd rond een 6000 l olie-

tank, arseen is boven de B-norm gemeten, koper boven de A-norm en lood boven de C-
norm. Een monster van het grit is sterk verontreinigd met koper, lood en in mindere mate 

met zink. Het slib is sterk vervuild met olie, arseen, koper, lood en zink. Ter plaatse van de 
zijtak van de Zijl zijn ook cadmium en kwik verhoogd gemeten. In het grondwater zijn ver-

hoogde gehalten aan olieachtigen, arseen en kwik gemeten. Een nader/sanerings-
onderzoek dient te worden uitgevoerd. In december 1985 is een saneringsplan opgesteld 

voor het terrein van de voormalige scheepswerf [ref. 4.]. 
 
Fase II 
In augustus 1985 is een bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van 

milieuvreemde stoffen op het Zijloeverterrein ter hoogte van de Sumatrastraat [ref. 5.]. De 
bodem van het gehele terrein is sterk verontreinigd met lood. Deze verhoogde gehalten 

komen niet in het grondwater voor. Verspreid over het terrein is eveneens olie, zink, koper 
en niet-vluchtige organochloorverbindingen (EOCl) verhoogd gemeten. Het grondwater is 

sterk verontreinigd met aromaten. Het slib is sterk verontreinigd met zware metalen (lood, 
cadmium, zink en kwik) en olie. Nader-/saneringsonderzoek wordt aanbevolen. 

 
In juli 1986 is een nader onderzoek uitgevoerd [ref. 6.]. Ook hier wordt wederom geconsta-

teerd dat de grond op het terrein op verschillende plaatsen verontreinigd is met olie, lood, 
beperkt koper en zeer gering zink, PAK, EOX, PCB’s. Slibverontreiniging beperkt zich tot 

lood, koper, olie, PAK, cadmium en kwik in concentraties tussen de A en de B waarde. Het 
grondwater is verontreinigd met minerale olie. Bij een voormalig tankstation is ook benzeen 

gemeten. In 1989 is voor de verontreinigingssituatie een saneringsplan opgesteld [ref. 7.]. 
 

De landtong die in het verleden in gebruik is geweest als stalling van particuliere bootjes en 
onderhoudslocatie maakt deel uit van fase IIB [ref. 8.]. In een bodemonderzoek uit 1984 is 

een verontreiniging met lood en in mindere mate koper aangetroffen. In 1990 is de locatie 
gesaneerd met als uitgangspunt het ontgraven van de bovenste 1,3 m loodverontreiniging 

tot de B-waarde. Schone grond is hiervoor in de plaats gekomen. 
 
Fase III 
In april 1988 heeft nader onderzoek fase III plaatsgevonden aan de Timorstraat 68 [ref. 9.]. 

De locatie wordt ook wel Gijzenij genoemd. In de kleilaag (1,0-2,5 m-mv) wordt lood boven 
de B-waarde gemeten. In de toplaag (0,0-1,0 m-mv) worden PAK, zware metalen, koper, 

lood en zink matig tot sterk aangetoond. Eenmaal worden PCB’s boven de B waarde ge-
meten. In het slib worden lood en PAK boven de B-waarde gemeten. In het grondwater zijn 

in meer of mindere mate zink, lood, chroom, koper, nikkel, PAK, EOCl en minerale olie ver-
hoogd aangetoond. In het evaluatierapport uit december 1992 van het voormalig bedrijfs-

terrein Gijzenij staat beschreven dat de grond- en grondwatersanering naar plan is uitge-
voerd [ref. 10.]. De verontreiniging is volledig verwijderd. 

 
2.3.2. Zijldijk 22e 

 
Het betreft een grote saneringslocatie van het voormalige Verto-bedrijfsterrein (Verto 

Staalkabel) aan de Zijldijk 22. Locatie staat bekend als Wbb geval ZH/285/0009/843. De 
exacte locatie is niet geheel duidelijk. 
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Verschillende bodemonderzoeken hebben hier sinds 1988 plaatsgevonden. Het terrein is 

sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en oplosmiddelen. Uit een e-mail-
correspondentie [ref. 11.] uit 1996 blijkt dat deelsaneringen in 1995 zijn uitgevoerd. In 1996 

is de bodemsanering onder de voormalige NEKO-hal uitgevoerd. De provincie heeft inge-
stemd met de evaluatierapporten. In 1996 is de grondwatersanering van VOCl uitgevoerd. 

De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met de saneringsevaluaties. 
 

Tijdens een verkennend bodemonderzoek uit oktober 2002 is een verontreiniging met olie-
producten aangetroffen [ref. 12.]. Aansluitend is een nader onderzoek uitgevoerd om de 

omvang te kunnen bepalen. Verontreinigingen aan de Wasstraat zijn dermate klein dat er 
geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Bij de bezinkputten is in 

het grondwater lichte tot sterke verontreinigingen met VAK en minerale olie aangetoond. In 
de bodem is tot maximaal 2,3 m-mv puin en kolengruis aangetroffen, in verschillende bo-

ringen is een oliegeur waargenomen. De olieproducten komen mogelijk van een onder-
grondse tank. De verontreiniging bevindt zich mogelijk ook onder de geasfalteerde weg 

(Zijldijk). Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze locatie ligt op 
een afstand van meer dan 300 m van het huidige onderzoeksgebied vandaan. 

 
Bij de provincie Zuid-Holland liggen meer bodemdossiers omtrent de saneringen op deze 

onderzoekslocatie. Op 26 september 2011 zijn de gegevens bij de provincie Zuid-Holland 
ingezien. Over het terrein van Verto Staalkabel zijn verscheidene verontreinigingen in beeld 

gebracht en gesaneerd. Bevestigd is dat de meeste saneringslocaties op een ruime af-
stand (> 50 m) van het huidig onderzoeksgebied zijn gelegen. In bijlage IV is een over-

zichtskaart van de verontreiniginglocaties opgenomen. Bij de hoofdingang is een verontrei-
nigingscontour van minerale olie en VAK welke dichtbij de loswal is gelegen. De verontrei-

niging is gesaneerd door middel van ontgraving. 
 

Op de overzichtstekening is ook terug te vinden dat er nabij de loswal een sloot heeft gelo-
pen. Historisch kaartmateriaal is geraadpleegd en ook hier is een voormalige sloot terug te 

vinden (zie afbeelding 2.2). Mogelijk ligt er een gedempte sloot onder de loswal. 
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Afbeelding 2.2. Historisch kaartmateriaal 
 

 

  
 

(Bron: www.watwaswaar.nl, kadastrale kaarten 1969, 1981 en 1995) 

 
2.3.3. Zijldijk 24 

 
In juli 1997 is in verband met een bouwvergunning voor een kantoorpand een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd tussen Zijldijk 24 en 23b [ref. 13.]. De bovengrond is niet tot 
licht verontreinigd met zink, nikkel, koper en PAK. De ondergrond is niet verontreinigd. Het 

grondwater is licht verontreinigd met arseen, tevens is fenol-index in het grondwater licht 
verhoogd. 

 
In 1997 heeft een bodemsanering plaatsgevonden van een met minerale olie en VAK ver-

ontreinigde bodem ter plaatse van een afleverpomp voor benzine [ref. 14.]. Het bijbehoren-
de verkennend bodemonderzoek is niet in het archief teruggevonden. De tankinstallatie is 

verwijderd en de verontreiniging voldoende gesaneerd. In het grondwater wordt benzeen 
nog boven de streefwaarde gemeten. 

 
In 2011 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor een uitbreiding van de Praxis 

aan de Zijldijk 24 a [ref. 15.]. De bovengrond is licht verontreinigd met PCB’s. Ter plaatse 
van een boring heeft een gedempte sloot gelegen (1,1-1,6 m-mv). Hier is de grond licht 

verontreinigd met cadmium, kwik, zink, PCB’s, minerale olie en matig met koper. Het 
grondwater is licht verontreinigd met barium en soms met (cis, trans) 1,2-dichloorethenen. 

 
2.4. Bodemkwaliteitskaart 

 
De gemeente Leiderdorp valt binnen de bodemkwaliteitskaart van de Leidse Regio 

(ref. 17.). Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de onderzoekslocatie is gelegen in de be-
bouwde kom op de grens van gesaneerd en licht verontreinigde grond. De locatie ligt in 

niet gezoneerd gebied. De oevers van de Oude- en Nieuwe Rijn zijn door de eeuwen heen 
opgehoogd met divers materiaal. Tevens heeft de bedrijvigheid zich hier geconcentreerd. 
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Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit hier naar verwachting heterogeen is. Niet alle 

bodemonderzoeken zijn in het BIS ingevoerd. 
 

2.5. Onderzoeksstrategie 
 

Op basis van het voorgaand onderzoek wordt verwacht dat sprake is van een verdachte lo-
catie (diffuus heterogene verontreiniging). Alsnog wordt de strategie onverdacht (ONV) als 

voldoende doelmatig beschouwd voor het in kaart brengen van de actuele bodemkwaliteit. 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. Aanvullend worden (op verzoek van de 

opdrachtgever) alle boringen doorgezet tot 2,0 m-mv. De peilbuis wordt geplaatst ter plaat-
se van de voormalige slootdemping. 

 
De locatie is verhard met onder andere klinkers. Voorafgaand van het onderzoek is onbe-

kend of beneden de verharding een funderingslaag aanwezig is. Indien een funderingslaag 
wordt aangetroffen, wordt hier een mengmonster van samengesteld voor indicatieve vast-

stelling van de kwaliteit van het materiaal en de aanwezigheid van asbest. 
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3. VELDONDERZOEK 
 

3.1. Algemeen 
 
Het veldwerk is uitgevoerd door Geotron B.V. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens 

de in bijlage I genoemde protocollen en erkenningen. 
 

3.2. Uitgevoerde werkzaamheden 
 

Op 28 en 29 september zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
- inspectie van het terrein; 

- verwijdering van de verharding; 
- het uitvoeren van 5 boringen tot circa 2,0 m-mv (L02 tot en met L06) waarvan een bo-

ring is afgewerkt tot peilbuis met filterstelling 0,5-1,0 m-mv (L05); 
- monsterneming van grond; in principe is per halve meter een geroerd grondmonster 

genomen, afwijkende bodemlagen zijn apart bemonsterd; 
- zintuiglijk onderzoek en karakterisering van grond en grondwater; 

- beschrijving van de boorprofielen; 
- spoelen van de peilbuis direct na plaatsing. 

 
Tijdens de veldwerkzaamheden was de loswal in gebruik voor baggerwerkzaamheden. Bo-

ring L01 is niet geplaatst omdat de locatie niet toegankelijk was door drainageschotten, rij-
platen en een zware kraan ten behoeve van het baggeren van de Zijl. Boring L02 is aan de 

rand van deze werkzaamheden geplaatst. 
 

Opgemerkt dient te worden dat de filterstelling per abuis niet conform de norm is geplaatst 
(filterstelling boven grondwaterstand). Aangenomen mag worden dat de grondwaterresulta-

ten toch een voldoende representatief beeld geven aangezien er geen significantie grond-
waterverontreiniging wordt verwacht. 

 
Op 5 oktober (een week na plaatsing) is het grondwater uit de peilbuis afgepompt en be-

monsterd. Tijdens de bemonstering zijn de grondwaterstand, pH en Ec gemeten. 
 

In bijlage III is een situatietekening met de boorlocaties opgenomen. 
 

3.3. Resultaten veldonderzoek 
 
Terreininspectie 
Op het maaiveld en in de directe omgeving zijn geen waarnemingen gedaan die op een 

mogelijke bodemverontreiniging wijzen. Er zijn geen waarnemingen gedaan van asbest-
verdachte (plaat)materialen. 

 
Waarnemingen grond 
Het maaiveld is voornamelijk verhard met klinkers. Beneden de verharding is geen funde-
ringslaag aangetroffen. De bodem bestaat tot aan de geboorde diepte van 2,0 m-mv uit 

zand. 
 

De zintuiglijke bijzonderheden zijn opgenomen in tabel 3.1. In bijlage V zijn de boorbe-
schrijvingen opgenomen. 
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Tabel 3.1.  Zintuiglijke afwijkingen grond 
boring boordiepte 

(m-mv) 

traject (m-mv) textuur zintuiglijke waarnemingen 

L02 2,0 0,8-2,0 zand matig baksteenhoudend 

L03 1,7 1,5-1,7 zand zwak slibhoudend 

gestaakt op 1,7 m-mv vanwege ontlastvloer 

L04 1,7 - zand gestaakt op 1,7 m-mv vanwege ontlastvloer 

L05 2,0 1,5-2,0 zand boring ter plaatse van vermoedelijke slootdemping 

sterk slakhoudend, zwak baksteenhoudend, matig slibhoudend, 

door veel puin en andere bijmengingen kon boring niet dieper 

worden doorgezet 

L06 2,0 0,9-2,0 zand zwak slibhoudend, zwak afvalhoudend 

 
Waarnemingen grondwater 
In het grondwater is zintuiglijk geen afwijkingen (kleur, helderheid) geconstateerd. De in-
situ gemeten zuurgraad en de geleidbaarheid wijken niet af van wat op basis van de grond-

soort en ligging van de locatie verwacht mag worden. In tabel 3.2 zijn de resultaten van de 
grondwaterbemonstering weergegeven. 

 
Tabel 3.2. Resultaten grondwaterbemonstering 
boring filterstelling (m-mv) grondwaterstand (m-mv) pH (-) Ec (µµµµS/cm) 

L05 1,5-2,0 0,56 7,8 663 
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4. CHEMISCH ONDERZOEK 
 

4.1. Algemeen 
 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door Analytico Milieu B.V. te Barneveld. De werk-

zaamheden zijn uitgevoerd volgens de in bijlage I genoemde kwaliteitsprotocollen. De ana-
lysecertificaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage VI. 

 
4.2. Uitgevoerd chemisch onderzoek grond 

 
Voor het vaststellen van de algemene bodemkwaliteit zijn van zowel de bovengrond als 

van de ondergrond (meng)monsters samengesteld voor analyse. Hierbij is rekening 
gehouden met de indeling van de locatie, de diepte, de grondsoort, de antropogene en/of 

natuurlijke zintuiglijk waargenomen bijmengingen en de beoogde representativiteit. Voor 
het chemisch onderzoek is gebruik gemaakt van het standaardpakket grond (droge stof, 

organische stof, lutum, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 
molybdeen, nikkel, zink), minerale olie (GC), PAK, PCB). 

 
In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen met de uitgevoerde chemische analyses voor de 
grond, en de motivatie van de mengmonsters.  
 

Tabel 4.1. Analyseprogramma grond 
monster samenstelling (traject in m-mv) motivatie 

Lmm01 L04, (0,1-0,3), L03 (0,1-0,3), L05 (0,1-0,3), L06 (0,0-0,5) zintuiglijk schone bovengrond, zand 

Lmm02 L02 (0,5-0,8), L03 (0,3-0,8), L04 (0,3-0,8), L05 (0,3-0,8), 

L06 (0,5-0,9),  

zintuiglijk schone ondergrond, zand 

Lmm03 L02 (0,8-1,8), L06 (0,9-1,9) matig baksteen-, zwak slib- en zwak afval-

houdende ondergrond, zand 

Lm04 L05 (1,5-2,0) sterk slak-, zwak baksteen-, matig slibhou-

dende ondergrond (slootdemping?), zand 

 
4.3. Uitgevoerd chemisch onderzoek grondwater 

 

Het grondwater van peilbuis L5 (filterstelling 0,5-2,0 m-mv) is geanalyseerd op het stan-
daard grondwaterpakket (standaardpakket grondwater: zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), aromaten, styreen, VOCl, 1,1-
dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform, minerale olie (GC). 

 
4.4. Toetsingskader 

 
4.4.1. Wet Bodembescherming 

 
In de ‘Circulaire bodemsanering 2009 [ref. 18.]’ zijn interventiewaarden vastgelegd voor 

grond. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit 
[ref. 19.] met bijbehorende Regeling [ref. 20.]. 

 
Grond 
Naast toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarde (I) wordt tevens getoetst 
aan de zogenaamde tussenwaarde (T). De tussenwaarde is gedefinieerd als de helft van 

de sommatie van de achtergrond- en interventiewaarde. 
 

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn afhankelijk van het organische stof 

gehalte (humus) en in het geval van metalen tevens van de fractie < 2 µm (lutum). Bij de 
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beoordeling van de analyseresultaten wordt de volgende terminologie aangehouden 

(waarbij x = het naar standaard bodem gecorrigeerde gehalte): 
- x ≤ AW : niet verontreinigd c.q. geen verhoogd gehalte; 

- AW < x ≤ (AW+I)/2 : licht verontreinigd c.q. licht verhoogd gehalte; 
- (AW+I)/2 < x ≤ I : matig verontreinigd c.q. matig verhoogd gehalte; 

- x > I : sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogd gehalte. 

 
Grondwater 
Voor grondwater zijn streef- (S) en interventiewaarden (I) vastgesteld voor ondiep (< 10 m-

mv) en diep (> 10 m-mv) grondwater. Naast toetsing aan de streef- en interventiewaarde 
wordt tevens getoetst aan de zogenaamde tussenwaarde (T). De tussenwaarde is gedefi-

nieerd als de helft van de sommatie van de streef- en interventiewaarde. De tussenwaarde 
geeft in principe aan of er reden is tot nader onderzoek, tenzij redelijkerwijs kan worden 

aangetoond dat het een gebiedseigen achtergrondwaarde is.  
 

Bij de beoordeling van de analyseresultaten is de volgende terminologie aangehouden 
(waarbij x = het gemeten gehalte): 
- x ≤ S : niet verontreinigd c.q. geen verhoogd gehalte; 
- S < x ≤ (S+I)/2 : licht verontreinigd c.q. licht verhoogd gehalte; 

- (S+I)/2 < x ≤ I : matig verontreinigd c.q. matig verhoogd gehalte; 
- x > I : sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogd gehalte. 

 
4.4.2. Besluit bodemkwaliteit 

 
Het Besluit bodemkwaliteit [ref. 19.] met bijbehorende Regeling [ref. 20.] bevat het wettelijk 
kader voor het toepassen en verspreiden van bagger en het toepassen van grond en 
bouwstoffen. Binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen land-
bodem, waterbodem en bouwstoffen. Het eindoordeel voor hergebruik wordt bepaald door 
individuele toetsing van de onderzochte parameters en een toetsing aan de ontvangende 
bodem. 
 
Op basis van het beoordelingskader wordt grond ingedeeld als zijnde vrij toepasbaar, klas-
se wonen, klasse industrie en niet toepasbaar. In onderstaande tabel is een toelichting ge-
geven op de indeling. 

 
Tabel 4.3. Kwaliteitsklassen toepassen bodem - generiek beleid 
klasse toetsingswaarde (X) toepassing 

AW2000 x = < achtergrondwaarden AW2000 vrije toepassing, geen restricties 

wonen AW2000 <x< maximale waarde van klasse wo-

nen 

toe te passen op ontvangende bodem minimaal 

klasse wonen en met minimaal functie wonen 

industrie maximale waarde klasse wonen <x< maximale 

waarde van klasse industrie 

toe te passen op ontvangende bodem klasse in-

dustrie en met functie industrie 

niet toepas-

baar 

x > de maximale waarde klasse industrie reinigen/storten; mogelijk saneringsnoodzaak en 

bepaling van de spoedeisendheid 

let op: x = het naar standaard bodem gecorrigeerde gehalte 
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5. BESPREKING RESULTATEN 
 

5.1. Toetsingsresultaten 
 
De toetsingstabellen van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage VII. 

In deze tabellen zijn derhalve de analyseresultaten, het geanalyseerde c.q. gehanteerde lu-
tum- en humuspercentage, het toetsingskader en de overschrijdingen ten opzichte van het 

toetsingskader opgenomen. In dit hoofdstuk worden de resultaten nader toegelicht. 
 

5.2. Grond 
 

In tabel 5.1 zijn de toetsingsresultaten van de grond samengevat. 
 

Tabel 5.1. Toetsingsresultaten grond 
monster boring traject 

(m-mv) 

zintuiglijke af-

wijking 

gehalte > (AW2000) gehalte 

 > T < I 

gehalte 

 > I 

Indicatieve 

toetsing BBK 

Lmm01 L03, L04, 

L05, L06 

0,0-0,5  - PAK (3,9) - - wonen 

Lmm02 L02, L03, 

L04, L05, 

L06 

0,3-0,9  - PAK (6,1) - - wonen 

Lmm03 L02, L06 0,8-1,9 matig baksteen-, 

zwak slib- en af-

valhoudend 

Hg (0,25), Pb (140) PAK (33) - industrie 

Lm04 L05 1,5-2,0 slak-, baksteen-, 

slib- en puinhou-

dend 

olie (82), Cu (34), 

Zn (150), Hg (0,73), 

PAK (5,5) 

Pb (220) - industrie 

Toelichting: 

(0,12) gehalte in mg/kg ds; 

- geen zintuiglijke afwijking/verhoogd gehalte. 

 
In de grondmengmonsters van de zintuiglijk schone bovengrond (Lmm01: 0,0-0,5 m-mv) en 

ondergrond (Lmm02: 0,3-0,9 m-mv) zijn een licht verhoogd gehalte aan PAK gemeten. De 
gehalten van de overige onderzochte parameters zijn beneden de achtergrondwaarde ge-

meten. De monsters zijn indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit en vallen in kwa-
liteitsklasse wonen. 

 
In het matig baksteenhoudend en zwak slib en afvalhoudend grondmengmonster van de 

diepere ondergrond (Lmm03: 0,8-1,9 m-mv) is een licht verhoogd gehalte aan kwik en lood 
en een matig verhoogd gehalte aan PAK gemeten. Het monster is indicatief getoetst aan 

het Besluit bodemkwaliteit en valt in kwaliteitsklasse industrie. 
 

In het grondmonster ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping (Lm04: 1,5-2,0 m-mv) 
is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie, koper, zink, kwik en PAK en een matig ver-

hoogd gehalte aan lood gemeten. Het monster valt in kwaliteitsklasse industrie. 
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5.3. Grondwater 
 
In tabel 5.2 zijn de toetsingsresultaten van het grondwater samengevat. 
 
Tabel 5.2. Toetsingresultaten grondwater 
monster (filterstelling in m-mv) concentratie > S < T gehalte > T < I gehalte > I 

L05-1-1 Ba (230), naftaleen (0,63) 

xylenen (0,85) 

- - 

Toelichting: 

(11)  gehalte in µg/l; 

- geen verhoogd concentratie. 

 

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium, naftaleen en xylenen 
gemeten. 

 

5.4. T&F-klasse 
 
De veiligheidsklasse voor werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 

(grond)water is bepaald. Op basis van de gemeten gehalten in de grond en het grondwater 
moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd in de basisklasse. In bijlage VIII is een noti-

tie van de T&F-klasse bepaling opgenomen.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

6.1. Inleiding 
 
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Witteveen+Bos een verkennend bodem-

onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de loswal in Leiderdorp. De loswal is gelegen langs 
de Zijl, ter hoogte van de Zijldijk 23b. 

 
Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is het voornemen van de provincie 
Zuid-Holland om de loswal te revitaliseren. 

 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is meerledig, te weten: 

- vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit loswal; 
- indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit voor bepalen van de hergebruiks-

mogelijkheden van eventueel vrijkomende grond; 
- vaststellen of een funderingslaag aanwezig is beneden de verharding. Karakteriseren 

van het funderingsmateriaal en indicatief vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit 
(indien aanwezig); 

- bepalen van de veiligheidsklasse (T&F-klasse) voor het werken in of met verontreinigde 
grond en grondwater. 

 
6.2. Conclusies 

 
Zintuiglijk onderzoek 
Aan het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen asbestverdachte materi-
alen waargenomen. 

 
Het maaiveld is voornamelijk verhard met klinkers. Beneden de verharding is geen funde-

ringslaag aangetroffen. De bodem bestaat tot aan de geboorde diepte van 2,0 m-mv uit 
zand. Vanaf een diepte van 0,8 m-mv worden plaatselijk zintuiglijke bijmengingen met bak-

steen, slib en afval waargenomen. Ter plaatse van boring L05 en L06 is op een diepte van 
1,7 m-mv de ontlastvloer aangetroffen. 

 
Ter plaatse van boring L05 zijn op een diepte van 1,5-2,0 m-mv zintuiglijke bijmengingen 

met baksteen, slakken en puin aangetroffen. In dit traject is tevens slib aangetroffen. Moge-
lijk heeft hier vroeger een sloot gelegen. Dit komt overeen met gegevens uit het historisch 

onderzoek. 
 
Grond 
De zintuiglijk schone grond tot 0,9 m-mv is licht verontreinigd met PAK en voldoet aan 

klasse wonen (indicatief). 
 

De baksteen-, slib en afvalhoudende ondergrond van 0,8-1,9 m-mv is licht verontreinigd 
met kwik en lood en matig verontreinigd met PAK. De grond voldoet aan klasse industrie 

(indicatief). 
 

Ter plaatse van de vermoedelijke slootdemping is de grond (1,5-2,0 m-mv) licht verontrei-
nigd met olie, koper, zink, kwik en PAK en matig verontreinigd met lood. De licht tot matig 

verhoogde gehalten hangen vermoedelijk samen met het materiaal waar de sloot mee is 
gedempt (afval, slakken en puin). De grond voldoet aan klasse industrie. 

 



 

Witteveen+Bos, GV969-13/haam3/064 definitief d.d. 28 februari 2012, Rapportage verkennend bodemonderzoek loswal Leiderdorp 16 

Grondwater 
Het grondwater is licht verontreinigd met barium, naftaleen en xylenen. Barium wordt in de-
ze omgeving vaker licht verhoogd gemeten. De herkomst van de naftaleen en xylenen is 

onbekend. De grondwaterresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek. 
 
T&F-klasse 
Op basis van de gemeten gehalten in de grond en het grondwater moeten de werkzaam-

heden worden uitgevoerd in de basisklasse. Opgemerkt wordt dat men tijdens de uitvoering 
van werken bedacht moet zijn op afwijkingen. Zo nodig moet de veiligheidsklasse tijdens 

het werk worden bijgesteld. 
 

6.3. Aanbevelingen 
 

De aangetoonde verontreinigingen zijn naar alle waarschijnlijkheid te relateren aan de op-
hoogactiviteiten (demping). De aangetoonde matig verhoogde gehalten aan PAK en lood 

geven formeel aanleiding tot nader onderzoek. Echter, binnen de onderzoekslocatie zijn 
reeds voldoende boringen en analyses verricht waardoor een voldoende beeld van de ver-

ontreinigingsituatie is verkregen. De bodemkwaliteit is diffuus heterogeen licht tot matig 
verontreinigd op schaal van monsterneming. Nader onderzoek wordt derhalve niet doelma-

tig geacht. 
 

Vrijkomende grond tijdens de graafwerkzaamheden die niet binnen het projectgebied kan 
worden toegepast, respectievelijk worden hergebruikt, dient conform het Besluit bodem-

kwaliteit elders te worden toegepast. Aanbevolen wordt om tijdens de ontgravingswerk-
zaamheden alert te zijn op de zintuiglijke bijmengingen en op basis daarvan de grondstro-

men in te delen. 
 

Geadviseerd wordt de rapportage voor te leggen aan de milieudienst West-Holland ter for-
malisering van de onderzoeksresultaten. 

 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het onderzoek een steekproef betreft. 
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KWALITEITSBORGING 

 
Het veldwerk is uitgevoerd door Geotron B.V. Het veldwerk is uitgevoerd onder het BRL 

SIKB 2000 procescertificaat van Geotron B.V. Het toepassingsgebied van genoemde certi-
ficering betreft: 

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen conform VKB-protocol 2001; 

- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002. 
 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op 28 en 29 september en 6 oktober 2011 door bij Bo-
dem+, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, geregistreerde medewerkers van Geo-

tron B.V.: 
- VKB-protocol 2001: de heer H. Drost; 

- VKB-protocol 2002: de heer W. Smits 
 

Het procescertificaat van Geotron B.V. en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend 
van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de 

monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium. 
 

Jegens de eigenaar en de opdrachtgever is Geotron B.V. volledig onafhankelijk, waardoor 
binnen deze opdracht sprake is van de vereiste functiescheiding. 

 
Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door Analytico Milieu B.V. te Barneveld dat geac-

crediteerd is volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaborato-
ria conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L 010. Analytico is door het Mi-

nisterie van Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses op grond en 
grondwater onder AS3000. 
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Onderhavig project is uitgevoerd onder één of meerdere van onderstaande certificeringen 

van Witteveen+Bos. In de hoofdtekst is aangegeven welke certificeringen op dit onderzoek 
van toepassing zijn. 

 
 

 

ISO 9001 

Onze diensten binnen de werkvelden van water, infrastructuur, ruimte en milieu en bouw zijn gecertificeerd volgens de 

ISO 9001. Deze certificering heeft betrekking op de procedures die wij toepassen voor kwaliteitsborging, document- en 

gegevensbeheer, het management van middelen en personeel en het doorvoeren van verbeteringen. 

 

 

VCA** 

Witteveen+Bos voldoet aan de veiligheidsmanagementnorm VCA**, inclusief de Branchespecifieke Toelichting voor het 

werken bij Railinfrastructuur (BTR). Deze norm is van toepassingen op onze diensten die regelmatig 

buitenwerkzaamheden verrichten, waaronder de milieumeetdienst en de landmeetploeg. 

 

 

monsternemingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 

Witteveen+Bos is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als een onderzoeksinstelling die 

bemonsteringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit uit mag voeren. Deze aanwijzing is gebaseerd op onze 

certificering conform de BRL SIKB 1000 (Monsterneming voor partijkeuringen) en geldt voor de monsterneming voor 

partijkeuringen van grond en baggerspecie (conform protocol 1001). 

 

 

veldonderzoek bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

De milieudienst van Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het uitvoeren van veldonderzoek voor milieuhygiënisch 

bodemonderzoek volgens de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Deze certificering is 

van toepassing op: 

- plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen conform VKB-protocol 2001; 

- het nemen van grondwatermonsters conform VKB-protocol 2002; 

- veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform VKB-protocol 2003; 

- locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem conform VKB-protocol 2018. 

 

 

milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen 

Witteveen+Bos is gecertificeerd voor het verzorgen van milieukundige begeleiding conform de BRL SIKB 6000

(Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg). Deze certificering is van toepassing op: 

- milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden conform VKB-protocol 6001 

(processturing en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in situ methoden conform VKB-protocol 6002 

(processturing en/of verificatie); 

- milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen conform VKB-protocol 6003 (processturing en/of 

verificatie); 

- milieukundige begeleiding van nazorg conform VKB-protocol 6004 (procesmonitoring en/of verificatie). 

 

 

VKB 

Witteveen+Bos is lid en mede oprichter van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). Deze vereniging 

heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van milieutechnisch bodemonderzoek. Deze doelstelling wordt 

onder meer bereikt door het ontwikkelen en uitgeven van onderzoeksprotocollen. Deze protocollen zijn gebaseerd op 

vigerende normen en richtlijnen en voorzien onder meer in de uitvoering van interne controles, waarbij de kwaliteit en 

reproduceerbaarheid van metingen en waarnemingen wordt getoetst. 

 

 chemisch onderzoek 

Witteveen+Bos besteedt het chemisch onderzoek in de regel uit aan laboratoria die beschikken over een accreditatie 

volgens NEN-EN-ISO 17025 voor de betreffende analyses. De laboratoria zijn tevens door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu erkend voor het uitvoeren van analyses onder AP-04 en AS3000. 
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BIJLAGE IV VERONTREINIGINGSSITUATIE VERTO STAALKABELS 
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BIJLAGE V BOORSTATEN EN LEGENDA 
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Projectcode: GV969-13

Projectnaam: Bodemonderzoek loswallen

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Boormeester: Henk Drost

Boorprofielen
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    L02

Datum: 28-9-2011

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 
zwak houthoudend, zwak 
wortelhoudend, bruin

-0,80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, licht oranjebruin

-2,00

    L03

Datum: 28-9-2011

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

5

klinker0,00

Klinker-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin
-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, grijs

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
slibhoudend, donkergrijs, op 1,70 m 
ontlastvloer

-1,70

    L04

Datum: 28-9-2011

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

klinker0,00

Klinker-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin
-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, grijs, hard op 1,70 m. 
ontlastvloer?

-1,70

    L05

Datum: 29-9-2011

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

Klinker-0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbruin
-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, grijs

-1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
slakhoudend, zwak baksteenhoudend, 
zwak schelphoudend, matig slibhoudend, 
donker zwartgrijs, erg veel puin/aanvul, 
kom niet dieper

-2,00

    L06

Datum: 28-9-2011

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
schelphoudend, licht grijsbruin

-0,90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
slibhoudend, matig houthoudend, zwak 
schelphoudend, zwak afvalhoudend, 
donker zwartgrijs

-2,00



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE VI ANALYSECERTIFICATEN 
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T.a.v. A.G.C. Goselink
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 10-10-2011

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-09-2011

Bodemonderzoek loswallen

GV969-13

2011165063

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bodemonderzoek loswallen

2011165063

1 2 3 4

1/2

GV969-13

Analysecertificaat

10-10-2011/15:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-09-2011 A,B,C

29-09-2011

Monstermatrix Grond; Grond, AS3000

Voorbehandeling

S Cryogeen malen AS3000 UitgevoerdUitgevoerdUitgevoerdUitgevoerd

Bodemkundige analyses

S Droge stof 76.783.984.986.7% (m/m)

S Organische stof 1.71.7<0.5<0.5% (m/m) ds

S Gloeirest 98.197.899.299.4% (m/m) ds

S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3.37.45.42.2% (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) 944215<15mg/kg ds

S Cadmium (Cd) 0.21<0.17<0.17<0.17mg/kg ds

S Kobalt (Co) <4.3<4.3<4.3<4.3mg/kg ds

S Koper (Cu) 3420<5.0<5.0mg/kg ds

S Kwik (Hg) 0.730.25<0.0500.068mg/kg ds

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

S Nikkel (Ni) 11128.97.1mg/kg ds

S Lood (Pb) 220140<13<13mg/kg ds

S Zink (Zn) 150482018mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) <3.0<3.011<3.0mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) 6.9<5.0<5.0<5.0mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) 176.9<6.0<6.0mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) 34<12<1216mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) 14<6.0<6.09.1mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) 6.8<6.0<6.0<6.0mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) 82<38<38<38mg/kg ds

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 <0.0010<0.010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 52 <0.0010<0.010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 101 <0.0010<0.010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 118 <0.0010<0.010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 138 <0.0010<0.010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 153 <0.0010<0.010<0.0010<0.0010mg/kg ds

S PCB 180 <0.0010<0.010<0.0010<0.0010mg/kg ds

1

2

3

4

Lmm01

Lmm02

Lmm03

Lm04 6397152

6397151

6397150

6397149

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bodemonderzoek loswallen

2011165063

1 2 3 4

2/2

GV969-13

Analysecertificaat

10-10-2011/15:49

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

28-09-2011 A,B,C

29-09-2011

Monstermatrix Grond; Grond, AS3000

S PCB (som 7) (factor 0,7) 1)0.00492)0.0491)0.00491)0.0049mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen 0.095<0.50<0.050<0.050mg/kg ds

S Fenanthreen 0.644.60.740.49mg/kg ds

S Anthraceen 0.211.70.260.14mg/kg ds

S Fluorantheen 1.48.81.70.85mg/kg ds

S Benzo(a)anthraceen 0.633.70.710.49mg/kg ds

S Chryseen 0.644.10.800.51mg/kg ds

S Benzo(k)fluorantheen 0.301.80.340.25mg/kg ds

S Benzo(a)pyreen 0.602.90.630.47mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen 0.422.00.410.30mg/kg ds

S Indeno(123-cd)pyreen 0.532.90.480.39mg/kg ds

S PAK VROM (10) (factor 0,7) 5.53)336.13.9mg/kg ds

1

2

3

4

Lmm01

Lmm02

Lmm03

Lm04 6397152

6397151

6397150

6397149

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

JK

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2011165063

Pagina 1/1

Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Lmm016397149 L03 10 30 05058216801

6397149 L04 10 30 05058216681

6397149 L05 10 30 05058216821

6397149 L06 0 50 05058216831

Lmm026397150 L02 50 80 05060229792

6397150 L03 30 80 05058216762

6397150 L04 30 80 05058216652

6397150 L05 30 80 05058216772

6397150 L06 50 90 05058216722

Lmm036397151 L02 80 130 05060229783

6397151 L06 90 140 05058216673

6397151 L02 130 180 05060229734

6397151 L06 140 190 05058216644

Lm046397152 L05 150 200 05058216585

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2011165063
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2011165063
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.

Analyse Techniek ReferentiemethodeMethode

W0106Cryogeen malen AS3000 Voorbehandeling Cf. AS3000

W0104Droge Stof Gravimetrie Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465

W0109Organische stof/Gloeirest Gravimetrie Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

W0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) Sedimentatie Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

W0423Barium (Ba) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Cadmium (Cd) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Koper (Cu) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Kwik (Hg) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0271Polychloorbifenylen (PCB) GC-MS Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

W0271PAK som AS3000/AP04 GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0271PAK (VROM) GC-MS Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

W0423Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Nikkel( Ni) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Lood (Pb) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0423Zink (Zn) ICP-MS Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0202Minerale Olie (GC) GC-FID Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

W0202Chromatogram MO (GC) GC-FID Eigen methode

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 
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overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.:  6397152  
Certificate no.: 2011165063
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T.a.v. C.M. van der Put
Postbus     233
7400 AE  DEVENTER

Datum: 13-10-2011

Witteveen +  Bos

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 05-10-2011

Bodemonderzoek loswallen

GV969-13

2011170939

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bodemonderzoek loswallen

2011170939

1

1/2

GV969-13

Analysecertificaat

13-10-2011/16:08

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-10-2011 A,B,C

07-10-2011

Monstermatrix Water; Water, AS3000

Metalen

S Barium (Ba) 230µg/L

S Cadmium (Cd) <0.80µg/L

S Kobalt (Co) <5.0µg/L

S Koper (Cu) <15µg/L

S Kwik (Hg) <0.050µg/L

S Molybdeen (Mo) <3.6µg/L

S Nikkel (Ni) <15µg/L

S Lood (Pb) <15µg/L

S Zink (Zn) <60µg/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S Benzeen <0.20µg/L

S Tolueen 0.57µg/L

S Ethylbenzeen <0.30µg/L

S o-Xyleen 0.31µg/L

S m,p-Xyleen 0.55µg/L

S Xylenen (som) factor 0,7 0.85µg/L

BTEX (som) 1.4µg/L

S Naftaleen 0.63µg/L

S Styreen <0.30µg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen

S Dichloormethaan <0.20µg/L

S Trichloormethaan <0.60µg/L

S Tetrachloormethaan <0.10µg/L

S Trichlooretheen <0.60µg/L

S Tetrachlooretheen <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,2-Dichloorethaan <0.60µg/L

S 1,1,1-Trichloorethaan <0.10µg/L

S 1,1,2-Trichloorethaan <0.10µg/L

S cis 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

S trans 1,2-Dichlooretheen <0.10µg/L

CKW (som) <3.2µg/L

S 1,1-Dichlooretheen <0.10µg/L

1 L05-1-1 6415937

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
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  

NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



Bodemonderzoek loswallen
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GV969-13

Analysecertificaat

13-10-2011/16:08

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

05-10-2011 A,B,C

07-10-2011

Monstermatrix Water; Water, AS3000

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 1)0.14µg/L

S Vinylchloride <0.10µg/L

S 1,1-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,2-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S 1,3-Dichloorpropaan <0.25µg/L

S Dichloorpropanen som factor 0.7 0.52µg/L

S Tribroommethaan <2.0µg/L

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) 16µg/L

Minerale olie (C12-C16) 18µg/L

Minerale olie (C16-C21) <16µg/L

Minerale olie (C21-C30) <31µg/L

Minerale olie (C30-C35) <15µg/L

Minerale olie (C35-C40) <15µg/L

S Minerale olie totaal (C10-C40) <100µg/L

1 L05-1-1 6415937

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

ABN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.  
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VA

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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Analytico-n Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

L05-1-16415937 L05 50 200 06911737781

6415937 L05 50 200 06911737792

6415937 L05 50 200 07005576033
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Opmerking 1)

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

W0421ICP-MS  Barium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Cadmium ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kobalt (Co) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Koper ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Kwik ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Molybdeen (Mo) ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Nikkel ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Lood ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0421ICP-MS  Zink ICP-MS Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

W0254Xylenen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Aromaten (BTEXN) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254Styreen HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254VOCL (11) HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,2-Dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,3-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiChlprop. som AS300 HS-GC-MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

W0254tribroommethaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0215Minerale Olie (GC) LVI-GC-FID Cf. pb 3110-5

W0254CKW : 1,1-Dichlooretheen                H HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254DiClEtheen som AS3000 HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W0254CKW : Vinylchloride HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

W02541,1-dichloorpropaan HS-GC-MS Cf. pb 3130-1

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

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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BIJLAGE VII TOETSINGSTABELLEN 



 

Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport GV969-13/haam3/064 d.d. 28 februari 2012 



Projectnaam Bodemonderzoek loswallen 
Projectcode GV969-13 
 

  

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer  Lm04  Lmm01  Lmm02  Lmm03 

Boring  L05  L03,L04,L05,L06  L02,L03,L04,L05,L0
6 

 L02,L06 

Bodemtype  ZS1  ZS1  ZS1G1  ZS2 
Zintuiglijk  SL3BA1SC1S   HO1WO1  BA2 
Van (cm-mv)  150  0  30  80 
Tot (cm-mv)  200  50  90  190 
Humus (% op ds)  1.7  0.5  0.5  1.7 
Lutum (% op ds)  3.3  2.2  5.4  7.4 
     
Barium [Ba]  94 ---  < 15   15 ---  42 --- 
Cadmium [Cd]  0,21 <AW  < 0,17 <AW  < 0,17 <AW  < 0,17 <AW 
Kobalt [Co]  < 4,3 <AW  < 4,3 <AW  < 4,3 <AW  < 4,3 <AW 
Koper [Cu]  34 *  < 5,0 <AW  < 5,0 <AW  20 <AW 
Kwik [Hg]  0,73 *  0,068 <AW  < 0,05 <AW  0,25 * 
Lood [Pb]  220 **  < 13 <AW  < 13 <AW  140 * 
Molybdeen [Mo]  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni]  11 <AW  7,1 <AW  8,9 <AW  12 <AW 
Zink [Zn]  150 *  18 <AW  20 <AW  48 <AW 
     
Anthraceen  0,21 ---  0,14 ---  0,26 ---  1,7 --- 
Benzo(a)anthraceen  0,63 ---  0,49 ---  0,71 ---  3,7 --- 
Benzo(a)pyreen  0,6 ---  0,47 ---  0,63 ---  2,9 --- 
Benzo(g,h,i)peryleen  0,42 ---  0,3 ---  0,41 ---  2,0 --- 
Benzo(k)fluorantheen  0,3 ---  0,25 ---  0,34 ---  1,8 --- 
Chryseen  0,64 ---  0,51 ---  0,8 ---  4,1 --- 
Fenanthreen  0,64 ---  0,49 ---  0,74 ---  4,6 --- 
Fluorantheen  1,4 ---  0,85 ---  1,7 ---  8,8 --- 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

 0,53 ---  0,39 ---  0,48 ---  2,9 --- 

Naftaleen  0,095 ---  < 0,05   < 0,05   < 0,5  
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 5,5 *  3,9 *  6,1 *  33 ** 

     
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

 0,0049 <T  0,0049 <T  0,0049 <T  0,049 <T 

PCB 101  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,01 --- 
PCB 118  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,01 --- 
PCB 138  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,01 --- 
PCB 153  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,01 --- 
PCB 180  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,01 --- 
PCB 28  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,01 --- 
PCB 52  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,001 ---  < 0,01 --- 
     
Minerale olie C16 - C21  17 ---  < 6,0 ---  < 6,0 ---  6,9 --- 
Minerale olie C21 - C30  34 ---  16 ---  < 12 ---  < 12 --- 
Minerale olie C30 - C35  14 ---  9,1 ---  < 6,0 ---  < 6,0 --- 
Minerale olie C35 - C40  6,8 ---  < 6,0 ---  < 6,0 ---  < 6,0 --- 
Minerale olie C10 - C12  < 3,0 ---  < 3,0 ---  11 ---  < 3,0 --- 
Minerale olie C10 - C40  82 *  < 38 <AW  < 38 <AW  < 38 <AW 
Minerale olie C12 - C16  6,9 ---  < 5,0 ---  < 5,0 ---  < 5,0 --- 
     
Droge stof  76,7 ---  86,7 ---  84,9 ---  83,9 --- 
Gloeirest  98,1 ---  99,4 ---  99,2 ---  97,8 --- 
cryogeen gemalen   ---   ---   ---   --- 

 



Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
--- = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
< = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
 
 
Zintuiglijke waarnemingen: 
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels 
 
Gradatie: 
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes 
 
 
 

Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) 
humus (% op ds)  0.5  0.5  1.7  1.7 
lutum (% op ds)  2.2  5.4  3.3  7.4 
   AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I    AW   T   I  
     
Barium [Ba]  50 147 243  70 204 338  57 166 276  82 240 398 
Cadmium [Cd]  0,35 4,0 7,6  0,37 4,2 8,0  0,36 4,0 7,7  0,38 4,3 8,2 
Kobalt [Co]  4,4 30 55  5,8 40 74  4,9 33 62  6,8 46 86 
Koper [Cu]  20 56 93  22 62 103  20 58 96  23 66 109 
Kwik [Hg]  0,10 13 25  0,11 13 26  0,11 13 26  0,11 14 27 
Lood [Pb]  32 185 338  34 196 358  33 189 345  35 203 370 
Molybdeen [Mo]  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni]  12 24 35  15 30 44  13 26 38  17 34 50 
Zink [Zn]  60 183 307  69 213 356  63 193 323  75 231 387 
     
Pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 facto 

 1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40  1,5 21 40 

     
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

 0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20  0,0040 0,10 0,20 

     
Minerale olie C10 - C40  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000  38 519 1000 

 

  
Toelichting bij de tabel: 
 
De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden. In 
bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek. 
 
AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



Projectnaam Bodemonderzoek loswallen 
Projectcode GV969-13 
 

 

Tabel 1: Aangetroffen gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Monsternummer  L05-1-1    

Datum  5-10-2011    
pH     
Ec (µS/cm)     
Filternummer  1    
Van (cm-mv)  50    
Tot (cm-mv)  200    
  1,4 ---    
     
Barium [Ba]  230 *    
Cadmium [Cd]  < 0,8 <T    
Kobalt [Co]  < 5,0 <S    
Koper [Cu]  < 15 <S    
Kwik [Hg]  < 0,05 <S    
Lood [Pb]  < 15 <S    
Molybdeen [Mo]  < 3,6 <S    
Nikkel [Ni]  < 15 <S    
Zink [Zn]  < 60 <S    
     
Benzeen  < 0,2 <S    
Ethylbenzeen  < 0,3 <S    
Naftaleen (BTEXN)  0,63 *    
Styreen (Vinylbenzeen)  < 0,3 <S    
Tolueen  0,57 <S    
Xylenen (som, 0.7 
factor) 

 0,85 *    

meta-/para-Xyleen 
(som) 

 0,55 ---    

ortho-Xyleen  0,31 ---    
     
1,1,1-Trichloorethaan  < 0,1 <T    
1,1,2-Trichloorethaan  < 0,1 <T    
1,1-Dichloorethaan  < 0,6 <S    
1,1-Dichlooretheen  < 0,1 <T    
1,1-Dichloorpropaan  < 0,25 ---    
1,2-Dichloorethaan  < 0,6 <S    
1,2-Dichloorpropaan  < 0,25 ---    
1,3-Dichloorpropaan  < 0,25 ---    
1.2-Dichloorethenen 
(som, 0.7 facto 

 0,14 <T    

CKW (som)  < 3,2 ---    
Dichloormethaan  < 0,2 <T    
Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

 0,52 <S    

Tetrachlooretheen (Per)  < 0,1 <T    
Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

 < 0,1 <T    

Tribroommethaan 
(bromoform) 

 < 2,0 D<=I    

Trichlooretheen (Tri)  < 0,6 <S    
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

 < 0,6 <S    

Vinylchloride  < 0,1 <T    
cis-1,2-Dichlooretheen  < 0,1 ---    
trans-1,2-
Dichlooretheen 

 < 0,1 ---    

     
Minerale olie C16 - C21  < 16 ---    
Minerale olie C21 - C30  < 31 ---    
Minerale olie C30 - C35  < 15 ---    
Minerale olie C35 - C40  < 15 ---    
Minerale olie C10 - C12  16 ---    
Minerale olie C10 - C40  < 100 <T    
Minerale olie C12 - C16  18 ---    

 



Toelichting bij de tabel: 
 
Toetsing: 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
--- = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
<S = kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 
* = groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
#@# = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GSG = groter dan de streefwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<S = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S 
<T = detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
<I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
< = detectielimiet groter dan I 
D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 
 
 

 
 

Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 
   S   T   I   

   
Barium [Ba]  50 338 625  
Cadmium [Cd]  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co]  20 60 100  
Koper [Cu]  15 45 75  
Kwik [Hg]  0,050 0,18 0,30  
Lood [Pb]  15 45 75  
Molybdeen [Mo]  5,0 153 300  
Nikkel [Ni]  15 45 75  
Zink [Zn]  65 433 800  
   
Benzeen  0,20 15 30  
Ethylbenzeen  4,0 77 150  
Naftaleen (BTEXN)  0,010 35 70  
Styreen (Vinylbenzeen)  6,0 153 300  
Tolueen  7,0 504 1000  
Xylenen (som, 0.7 factor)  0,20 35 70  
   
1,1,1-Trichloorethaan  0,010 150 300  
1,1,2-Trichloorethaan  0,010 65 130  
1,1-Dichloorethaan  7,0 454 900  
1,1-Dichlooretheen  0,010 5,0 10,0  
1,2-Dichloorethaan  7,0 204 400  
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto  0,010 10,0 20  
Dichloormethaan  0,010 500 1000  
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)  0,80 40 80  
Tetrachlooretheen (Per)  0,010 20 40  
Tetrachloormethaan (Tetra)  0,010 5,0 10,0  
Tribroommethaan (bromoform)    630  
Trichlooretheen (Tri)  24 262 500  
Trichloormethaan (Chloroform)  6,0 203 400  
Vinylchloride  0,010 2,5 5,0  
   
Minerale olie C10 - C40  50 325 600  

 
Toelichting bij de tabel: 
 
S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 
I = Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming 



 

Projectcode: GV969-13 
Projectnaam: Bodemonderzoek loswallen 
 

 
Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Toetsmonster: Lmm03  

Humus 1,7 
Lutum 7,4 
Thermisch gereinigd nee 
Datum van toetsen 4-11-2011 
Datum van normen 3-3-2011 
Monster getoetst als partij 
Bodemklasse monster industrie 
Samenstelling monster  
  

   Toets   Meetw   AW   WO   IND  
  
METALEN  
Barium [Ba]  <=AW 42 82 238 398 
Cadmium [Cd]  D<=AW <0,17 0,38 0,75 2,7 
Kobalt [Co]  D<=AW <4,3 6,8 16 86 
Koper [Cu]  <=AW 20 23 31 109 
Kwik [Hg]  <=WO 0,25 0,11 0,63 3,6 
Lood [Pb]  <=WO 140 35 147 370 
Molybdeen [Mo]  D<=AW <1,5 1,5 88 190 
Nikkel [Ni]  <=AW 12 17 19 50 
Zink [Zn]  <=AW 48 75 107 387 
  
PAK  
Anthraceen  --- 1,7    
Benzo(a)anthraceen  --- 3,7    
Benzo(a)pyreen  --- 2,9    
Benzo(g,h,i)peryleen  --- 2,0    
Benzo(k)fluorantheen  --- 1,8    
Chryseen  --- 4,1    
Fenanthreen  --- 4,6    
Fluorantheen  --- 8,8    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  --- 2,9    
Naftaleen  --- <0,5    
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto  <=IND 33 1,5 6,8 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (7) (som, 0.7 factor)  D<=IND 0,049 0,0040 0,0040 0,10 
PCB 101  --- <0,01    
PCB 118  --- <0,01    
PCB 138  --- <0,01    
PCB 153  --- <0,01    
PCB 180  --- <0,01    
PCB 28  --- <0,01    
PCB 52  --- <0,01    
  
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  
Minerale olie C16 - C21  --- 6,9    
Minerale olie C21 - C30  --- <12    
Minerale olie C30 - C35  --- <6,0    
Minerale olie C35 - C40  --- <6,0    
Minerale olie C10 - C12  --- <3,0    
Minerale olie C10 - C40  D<=AW <38 38 38 100 
Minerale olie C12 - C16  --- <5,0    
  
OVERIG  
Droge stof (% m/m)  --- 83,9    
Gloeirest (% (m/m) ds)  --- 97,8    
cryogeen gemalen (-)  GM     
 



 

Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Toetsmonster: Lmm02  

Humus 0,5 
Lutum 5,4 
Thermisch gereinigd nee 
Datum van toetsen 4-11-2011 
Datum van normen 3-3-2011 
Monster getoetst als partij 
Bodemklasse monster wonen 
Samenstelling monster  
  

   Toets   Meetw   AW   WO   IND  
  
METALEN  
Barium [Ba]  <=AW 15 70 202 338 
Cadmium [Cd]  D<=AW <0,17 0,37 0,73 2,6 
Kobalt [Co]  D<=AW <4,3 5,9 14 74 
Koper [Cu]  D<=AW <5,0 22 29 103 
Kwik [Hg]  D<=AW <0,05 0,11 0,61 3,5 
Lood [Pb]  D<=AW <13 34 142 358 
Molybdeen [Mo]  D<=AW <1,5 1,5 88 190 
Nikkel [Ni]  <=AW 8,9 15 17 44 
Zink [Zn]  <=AW 20 69 99 356 
  
PAK  
Anthraceen  --- 0,26    
Benzo(a)anthraceen  --- 0,71    
Benzo(a)pyreen  --- 0,63    
Benzo(g,h,i)peryleen  --- 0,41    
Benzo(k)fluorantheen  --- 0,34    
Chryseen  --- 0,8    
Fenanthreen  --- 0,74    
Fluorantheen  --- 1,7    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  --- 0,48    
Naftaleen  --- <0,05    
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto  <=WO 6,1 1,5 6,8 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (7) (som, 0.7 factor)  D<=IND 0,0049 0,0040 0,0040 0,10 
PCB 101  --- <0,001    
PCB 118  --- <0,001    
PCB 138  --- <0,001    
PCB 153  --- <0,001    
PCB 180  --- <0,001    
PCB 28  --- <0,001    
PCB 52  --- <0,001    
  
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  
Minerale olie C16 - C21  --- <6,0    
Minerale olie C21 - C30  --- <12    
Minerale olie C30 - C35  --- <6,0    
Minerale olie C35 - C40  --- <6,0    
Minerale olie C10 - C12  --- 11    
Minerale olie C10 - C40  D<=AW <38 38 38 100 
Minerale olie C12 - C16  --- <5,0    
  
OVERIG  
Droge stof (% m/m)  --- 84,9    
Gloeirest (% (m/m) ds)  --- 99,2    
cryogeen gemalen (-)  GM     
 



 

Tabel 3: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Toetsmonster: Lmm01  

Humus 0,5 
Lutum 2,2 
Thermisch gereinigd nee 
Datum van toetsen 4-11-2011 
Datum van normen 3-3-2011 
Monster getoetst als partij 
Bodemklasse monster wonen 
Samenstelling monster  
  

   Toets   Meetw   AW   WO   IND  
  
METALEN  
Barium [Ba]  D<=AW <15 50 145 243 
Cadmium [Cd]  D<=AW <0,17 0,35 0,70 2,5 
Kobalt [Co]  D<=AW <4,3 4,4 10 55 
Koper [Cu]  D<=AW <5,0 19 26 92 
Kwik [Hg]  <=AW 0,068 0,10 0,58 3,4 
Lood [Pb]  D<=AW <13 32 134 338 
Molybdeen [Mo]  D<=AW <1,5 1,5 88 190 
Nikkel [Ni]  <=AW 7,1 12 14 35 
Zink [Zn]  <=AW 18 60 85 307 
  
PAK  
Anthraceen  --- 0,14    
Benzo(a)anthraceen  --- 0,49    
Benzo(a)pyreen  --- 0,47    
Benzo(g,h,i)peryleen  --- 0,3    
Benzo(k)fluorantheen  --- 0,25    
Chryseen  --- 0,51    
Fenanthreen  --- 0,49    
Fluorantheen  --- 0,85    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  --- 0,39    
Naftaleen  --- <0,05    
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto  <=WO 3,9 1,5 6,8 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (7) (som, 0.7 factor)  D<=IND 0,0049 0,0040 0,0040 0,10 
PCB 101  --- <0,001    
PCB 118  --- <0,001    
PCB 138  --- <0,001    
PCB 153  --- <0,001    
PCB 180  --- <0,001    
PCB 28  --- <0,001    
PCB 52  --- <0,001    
  
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  
Minerale olie C16 - C21  --- <6,0    
Minerale olie C21 - C30  --- 16    
Minerale olie C30 - C35  --- 9,1    
Minerale olie C35 - C40  --- <6,0    
Minerale olie C10 - C12  --- <3,0    
Minerale olie C10 - C40  D<=AW <38 38 38 100 
Minerale olie C12 - C16  --- <5,0    
  
OVERIG  
Droge stof (% m/m)  --- 86,7    
Gloeirest (% (m/m) ds)  --- 99,4    
cryogeen gemalen (-)  GM     
 



 

Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 
Toetsmonster: Lm04  

Humus 1,7 
Lutum 3,3 
Thermisch gereinigd nee 
Datum van toetsen 4-11-2011 
Datum van normen 3-3-2011 
Monster getoetst als partij 
Bodemklasse monster industrie 
Samenstelling monster  
  

   Toets   Meetw   AW   WO   IND  
  
METALEN  
Barium [Ba]  <=WO 94 57 165 276 
Cadmium [Cd]  <=AW 0,21 0,36 0,71 2,5 
Kobalt [Co]  D<=AW <4,3 4,9 11 62 
Koper [Cu]  <=IND 34 20 27 96 
Kwik [Hg]  <=IND 0,73 0,11 0,59 3,4 
Lood [Pb]  <=IND 220 33 137 345 
Molybdeen [Mo]  D<=AW <1,5 1,5 88 190 
Nikkel [Ni]  <=AW 11 13 15 38 
Zink [Zn]  <=IND 150 63 90 323 
  
PAK  
Anthraceen  --- 0,21    
Benzo(a)anthraceen  --- 0,63    
Benzo(a)pyreen  --- 0,6    
Benzo(g,h,i)peryleen  --- 0,42    
Benzo(k)fluorantheen  --- 0,3    
Chryseen  --- 0,64    
Fenanthreen  --- 0,64    
Fluorantheen  --- 1,4    
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  --- 0,53    
Naftaleen  --- 0,095    
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto  <=WO 5,5 1,5 6,8 40 
  
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN  
PCB (7) (som, 0.7 factor)  D<=IND 0,0049 0,0040 0,0040 0,10 
PCB 101  --- <0,001    
PCB 118  --- <0,001    
PCB 138  --- <0,001    
PCB 153  --- <0,001    
PCB 180  --- <0,001    
PCB 28  --- <0,001    
PCB 52  --- <0,001    
  
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN  
Minerale olie C16 - C21  --- 17    
Minerale olie C21 - C30  --- 34    
Minerale olie C30 - C35  --- 14    
Minerale olie C35 - C40  --- 6,8    
Minerale olie C10 - C12  --- <3,0    
Minerale olie C10 - C40  <=IND 82 38 38 100 
Minerale olie C12 - C16  --- 6,9    
  
OVERIG  
Droge stof (% m/m)  --- 76,7    
Gloeirest (% (m/m) ds)  --- 98,1    
cryogeen gemalen (-)  GM     
 

 



 

Toelichting bij de tabel 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
--- = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
<=AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
<=WO = kleiner of gelijk aan wonen 
<=IND = kleiner of gelijk aan industrie 
>IND = groter dan industrie 
>AW = groter dan achtergrondwaarde er is geen wonen en industrie 
>WO = groter dan wonen er is geen industrie 
D<=AW = detectielimiet kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
D<=WO = detectielimiet kleiner of gelijk aan wonen 
D<=IND = detectielimiet kleiner of gelijk aan industrie 
D>IND = detectielimiet groter dan industrie 
D>AW = detectielimiet groter dan achtergrondwaarde 
D>WO = detectielimiet groter dan wonen 
  
Meetw: de gemiddelde meetwaarde van de mengmonsters 
AW: (gecorrigeerde) norm voor Achtergrondwaarde 
WO: (gecorrigeerde) norm voor Wonen 
IND: (gecorrigeerde) norm voor Industrie  
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Tabel 1. Maximaal gemeten concentraties in de grond (>AW <I) 
stofparameter max. concentratie  

(mg/kg d.s.) 

kookpunt (°C) grenswaarde 

(mg/m³) 

voorlopige 

veiligheids-

klasse (T)
1
 

koper 34 2.567 0,1 1 

kwik 0,73 357 0,02 3 

lood 220 1.740 0,15 3 

zink 150 907 niet vast gesteld 1 

PAK 33 variërend 

(gemiddeld>350) 

0,2 3 

minerale olie 82 variërend (huisbrand-

olie: 155-390°C) 

 niet vastgesteld  1 

 

Tabel 2. Maximaal gemeten concentraties in het grondwater (>S <I) 
stofparameter max. concentratie  

(µg/l) 

grenswaarde 

(mg/m³) 

voorlopige  

veiligheidsklasse (T) 

barium 230 0,5 2 

xylenen 0,85 210,00  3 

naftaleen 0,63 50,00  1 

 
Vaststelling veiligheidsklasse bodem 
Volgens figuur 1 en figuur 12 van de CROW-publicatie 132: Werken in of met verontreinig-

de grond en verontreinigd (grond)water, 4e geheel herziene druk: december 2008, worden 
de werkzaamheden ingedeeld in de basisklasse. 

 
Conclusie 
Op basis van de gemeten gehalten in de grond en het grondwater moeten de werkzaam-
heden worden uitgevoerd in de basisklasse. Opgemerkt wordt dat men tijdens de uitvoering 

van werken bedacht moet zijn op afwijkingen. Zo nodig moet de veiligheidsklasse tijdens 
het werk worden bijgesteld. 

 
De veiligheidsmaatregelen om de werkzaamheden zonder gevaar voor de betrokken werk-

nemers uit te kunnen voeren zijn weergegeven in de CROW-publicatie 132 [ref. 4].  
 

In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit (januari 2007) zijn aanvullende bepalingen opgenomen 
voor werken met gevaarlijke stoffen. Zover nu kan worden ingeschat zijn de volgende on-

derdelen van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit van toepassing: 
afdeling 1: gevaarlijke stoffen; 

afdeling 2:  aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kan-
kerverwekkende processen; 

afdeling 6:  specifieke gezondheidsschadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld benzeen, ge-
chloreerde koolwaterstoffen, lood en loodwit; 

afdeling 7:  vluchtige organische stoffen; 
afdeling 10:  bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers.  

                                                   
1
 De voorlopige veiligheidsklasse wordt bepaald door de LD50 /LC50 waarde van de stof. Op basis van de lokale om-

standigheden wordt de definitieve veiligheidsklasse bepaald. De voorlopige veiligheidsklasse wordt gehanteerd voor 

de berekening en kan conform figuur 1 en 12 van de CROW-publicatie 132 worden afgeschaald, gehandhaafd of 

opgeschaald. 
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