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1 INLEIDING  

1.1 Algemeen 

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland wordt een milieuhygiënisch land- en waterbodemonderzoek 

conform de NEN 5720 en NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van 62 oeverlocaties langs de Oude Wetering, 

Woudwetering en Heimanswetering. Ter voorbereiding op de uitvoering van de onderzoeken is conform de 

NEN 5717 en NEN 5725 een milieuhygiënisch vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan, tezamen 

met een hieruit voortvloeiend ‘grondonderzoeksplan’ is in deze rapportage beschreven.  

 

In dit milieuhygiënisch vooronderzoek is informatie verzameld over het huidige en historisch gebruik en de 

hieruit voortvloeiende potentiële beïnvloeding van de water- en landbodem. Op basis van de verzamelde 

informatie is een grondonderzoekplan opgesteld voor de uitvoering van het milieuhygiënisch land- en 

waterbodemonderzoek uitgewerkt. Het project staat bij RPS geregistreerd onder nummer 

NL202015410.016. 

 

1.2 Aanleiding en doelstelling 

Aanleiding voor de uitvoering van het (water)bodemonderzoek is de vervanging en herstelwerk van- en aan 

de oevers.  

 

Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het feitelijk onderzoek van de land- en waterbodem  

(= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek te verzamelen informatie wordt gebruikt voor 

het verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de 

verklaring van de resultaten van het milieuhygiënisch land- en waterbodemonderzoek. 

 

Het doel van het land- en waterbodemonderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem en waterbodem. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en verwerkingsmogelijkheden van 

eventueel vrijkomende grond en baggerspecie. Hiernaast geven de resultaten inzicht in de bij uitvoering van 

de werkzaamheden te nemen arbeidshygiënische veiligheidsmaatregelen. 

 
1.3 Toegepaste normen en geraadpleegde bronnen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 (Nederlandse Norm: 'Bodem - Landbodem - 

Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek') en NEN 5717:2017 (Nederlandse Norm: 

‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek).  

 

Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van de 

(water)bodem op de onderzoekslocatie. Op basis van de verzamelde informatie wordt bepaald conform 

welke onderzoeksinspanning het onderzoek uitgevoerd moet worden. Daarnaast worden eventuele 

verontreinigingen in de omgeving van de onderzoekslocatie in kaart gebracht zodat eventueel het 

analysepakket uitgebreid kan worden met aanvullende parameters.  

 

Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• Kadaster. 

• Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). 

• Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). 

• Website voor historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) . 

• Interactieve bodemkaart (www.bodemloket.nl). 

• Bodemkwaliteitskaart Midden-Holland. 
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1.4 Opbouw rapport 

Deze rapportage beschrijft de opzet en resultaten van het vooronderzoek en de uitwerking van het 

grondonderzoeksplan voor het water- en bodemonderzoek ter plaatse van de oeverlocaties T6.  

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten en bevindingen van de uitgevoerde werkzaamheden beschreven.  

Hoofdstuk 3 geeft een invulling aan het grondonderzoeksplan. 
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2 HISTORISCH ONDERZOEK 

 

2.1 Gebiedsomschrijving 

Het onderzoek heeft betrekking op 62 oevers (oever-codes) langs de Oude Wetering, Woudwetering en 

Heimanswetering met een totale (opgetelde) lengte van 2,8 km. De 62 locaties zijn, ten behoeve van het uit 

te voeren bodemonderzoek, geclusterd in 41 verschillende (aaneengesloten) deellocaties waar maatregelen 

plaatsvinden. Voor het waterbodemonderzoek geldt dat de 62 oeverlocaties zijn geclusterd tot 13 monster-

vakken met een maximale lengte van 500 m per monstervak. De oevers liggen globaal van noord naar zuid 

tussen Oude Wetering en Alphen aan den Rijn. Voor de exacte locaties van de oevers wordt verwezen naar 

de kaarten in bijlage 1 en de tabel toegevoegd als bijlage 2a.  

 

Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem  

 

Omschrijving: 

 

 

Landbodem:  

Het plangebied betreft voornamelijk particuliere tuinen. Een aantal locaties 

betreft openbare ruimte waarbij sprake is van een onverhard talud. 

 

Waterbodem: 

Het betreft de oevers van de Oude Wetering, Woudwetering en Heimans-

wetering. Deze weteringen betreffen gegraven kanalen en maken deel uit van 

de scheepvaartroute Oude Rijn - Heimanswetering - Woudwetering - 

Paddegat - Braassemermeer - Oude Wetering - Ringvaart van de 

Haarlemmermeerpolder.  

 

De waterbodem op de oeverlocaties wordt onderzocht direct langs de 

bestaande oever. Vanwege het lintvormige karakter en het laminaire 

stromingspatroon is gekozen om de onderzoeklocaties te typeren als 'overig 

water, lintvormig'.  

 

De weteringen fungeren als vaarweg voor zowel de beroeps- als recreatie-

vaart. In de legger van het hoogheemraadschap van Rijnland is de Oude Rijn 

aangemerkt als primair water van het type boezemwater.  

 

Het sedimentatie -en erosiepatroon wordt voor een groot deel beïnvloed door 

de vele vaarbewegingen. Aan de kanten zal meer sedimentatie plaatsvinden, 

centraal in de vaargeul zal naar verwachting het minst sedimenteren.  

Bij aanlegplaatsen zal sediment regelmatig weer omgewoeld/verplaatst 

worden door schroefbeweging. 

  

Huidig gebiedsgebruik: 

 

De onderzoeklocaties (landbodem) betreffen voornamelijk particuliere 

achtertuinen. Een aantal locaties bevindt zich in de openbare ruimte of op 

bedrijfsterrein. 

 

Voormalig 

gebiedsgebruik: 

 

De onderzoeklocatie heeft voor de stedelijke ontwikkeling voor het overgrote 

deel altijd deel uitgemaakt van een polder. Een deel bestaat nog steeds uit 

poldergebied. Naast poldergebied bestond een groot deel van het gebied uit 

verschillende scheepswerven of (particuliere) havens. Een deel van deze 

havens of scheepswerven zijn nog steeds in gebruik.  
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• De waterbodem nabij (voormalige) scheepswerven/havens is 

verdacht op  tributyltin en asbest 

Brandstoftank: Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat op meerdere locaties langs of in het 

projectgebied (binnen een straal van 50 m, maar >25 m) van de 

onderzoeklocatie brandstoftanks in gebruik zijn geweest. Alle informatie met 

betrekking tot de brandstoftanks is opgenomen in bijlage 2b.  

• Gezien de ligging en afstand tot de oevers wordt niet verwacht dat 

de aanwezigheid van deze brandstoftanks een negatieve invloed 

heeft gehad op de bodemkwaliteit ter plaatste van de 

onderzoekslocaties 

 

Ophogingen en 

dempingen: 

 

Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat op meerdere locaties en in de 

directe omgeving (binnen een straal van 50 m) ophogingen, dempingen en/of 

erfverhardingen bekend zijn (geweest). De relevante bodeminformatie met 

betrekking tot ophogingen en dempingen is opgenomen in bijlage 2b waarin 

relevante (bedrijfs) activiteiten zijn weergegeven. 

• Omdat oevers, zoals deze in het projectgebied aanwezig zijn, in het 

verleden veelal zijn opgehoogd en verstevigd met bodemvreemde 

materialen, zijn de oevers verdacht op bodemverontreiniging 

 

 

Calamiteiten: 

 

 

 

Bodemkwaliteitskaart 

Er zijn voor zover bekend bij de omgevingsdienst(en) binnen het 

projectgebied geen calamiteiten geweest die de bodemkwaliteit ter plaatse 

aangetast kunnen hebben.  

 

Het projectgebied is verdeeld over twee regionale bodemkwaliteitskaarten. 

Een met betrekking tot het gebied van de omgevingsdienst West-Holland 

en een omvattende het gebied van de omgevingsdienst Midden-Holland. 

Uit de verschillende bodemkwaliteitskaarten blijkt dat het grootste gedeelte 

van het projectgebied op de bodemfunctiekaart is geclassificeerd als de 

klasse wonen. De klassen industrie en landbouw-natuur zijn ook weer-

gegeven in het gebied. De verschillende bodemkwaliteitskaarten zijn 

weergegeven in bijlage 4. 

 

Voor de waterbodem is, voor zover bekend, geen waterbodemkwaliteits-

kaart opgesteld. 

 

Eerdere bodem-

onderzoeken / sanering 

Op basis van de ‘bodemkaarten’ van de Omgevingsdienst West-Holland, 

Midden-Holland en het bodemloket zijn op de onderzoekslocaties in totaal 62 

Wbb-locaties bekend, waarvan de bijhorende dossiers zijn opgevraagd bij het 

bevoegd gezag. De resultaten van deze aanvullende dossierstudie zijn 

opgenomen in de navolgende paragraaf.  
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2.2 Voorgenomen werkzaamheden 

Bij de voorgenomen oeverherstelwerkzaamheden wordt over het algemeen een nieuwe damwand geplaatst 

in de waterbodem voor de bestaande damwand.  

 

Er wordt vervolgens een sleuf achter de bestaande damwand/oeverconstructie gegraven om de oude 

damwand en grondankers te kunnen verwijderen. Hierna wordt de sleuf weer gedicht met de uitgekomen 

grond (tijdelijke uitname).     

 

Doordat bij het verwijderen (“trekken”) van de oude damwand mogelijk (verontreinigd) waterbodemmateriaal 

mee omhoog komt waarmee men in contact kan komen dient ook de milieuhygiënische kwaliteit van de 

waterbodem te worden vastgesteld.  

 

Na trekken van de oude damwand wordt de ruimte tussen de oever en de nieuwe damwand aangevuld met 

van elders aan te voeren grond. In principe wordt een eventueel op de waterbodem aanwezige laag 

ongeconsolideerd sediment niet (of wel) verwijderd voorafgaand aan de aanvulling. Het waterbodem-

onderzoek beperkt zich, gezien de werkzaamheden, tot een circa 5 m brede strook direct voor de bestaande 

damwandconstructie.  

 

Het gebruik van de land- en waterbodem wordt, afgezien van de smalle strook waterbodem tussen de 

nieuwe en huidige damwand, door uitvoering van de werkzaamheden niet gewijzigd. 

 

2.3 Interpretatie aanvullend dossierstudie  

De onderzoeksresultaten van de dossierinzage is in deze paragraaf vanuit noordelijke naar zuidelijke richting 

beschreven. Per deellocatie (41 stuks) is alle relevante bodeminformatie opgenomen. De ligging van de 

deellocaties en de bijbehorende dossierlocaties is opgenomen op de tekening in bijlage 1. 

 

Deellocatie 1 (T06-SB-OV090) 

Binnen en nabij deellocatie 1 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

 

Hbb locatie gedempte sloot: 

Uit de gegevens van het bodemloket blijkt dat er sprake is van een slootdemping met bouw- en sloopafval. 

Het is niet bekend wanneer de activiteiten gestart en beëindigd zijn. Er is destijds geen onderzoek 

uitgevoerd naar de slootdemping. De demping is bekend onder nummer A31AN012767 en is geregistreerd 

onder de Wbb code AA188401093. 

* De demping zelf is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Bodemonderzoek Westeinde  in Leimuiden: 

Op 18 oktober 2000 is door Van Gog milieuconsultants op een gedeelte van het perceel een verkennend 

bodemonderzoek (rapport met kenmerkGM00195) uitgevoerd ten behoeve van het aanvragen van een 

bouwvergunning. Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er enkele lichte verontreinigingen van zink, 

minerale olie en PAK in de bovengrond aanwezig zijn. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater 

is licht verontreinigd met arseen. De locatie is bij het bevoegd gezag bekend onder de locatie code 

ZH188400554. Op 30 november 2000 is door de gemeente een beschikking afgegeven. Uit bodemloket en 

blijkt dat momenteel nog een bovengrondse (dubbelwandige)stookolietank aanwezig is. Nadere informatie is 

ons niet bekend. Het is niet aannemelijk dat deze stookolietank zich binnen de invloedsfeer bevindt van de 

werkgrenzen.  

* Geen andere impact dan ‘heterogeen verdacht’ * 
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Deellocatie 2 (T06-SB-OV089J, T06-SB-OV089H) 

Binnen en nabij deellocatie 2 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

 

Westeinde  in Leimuiden: 

Uit de gegevens van het bodemloket en aanvullende dossierstudie blijkt dat binnen het dossier alleen een 

aanmeldformulier aanwezig is met betrekking tot een aanmeldingsformulier bedrijvenregeling. 

Op 15 augustus 2007 is door de provincie Zuid-Holland een brief (kenmerk PZH-2007-355167) opgesteld 

waarbij aanvullende informatie gewenst is en/of opschorten van de locatie. Nadere gegevens zijn ons niet 

bekend. Voor zover bekend zijn er geen verdachte activiteiten en/of bodemonderzoeken bekend. De locatie 

is bekend onder de Wbb code ZH064509064.  

* Veiligheidshalve is perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht door het ontbreken van dossiers’ * 

 

Deellocatie 3 (T06-SB-OV089A) 

Binnen en nabij deellocatie 3 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

 

Westeinde  in Leimuiden (scheepswerf): 

In februari 1998 is door Ghydos Milieutechniek een nulsituatie-onderzoek (rapport met kenmerk1233jb d.d. 

20 februari 1998) uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van een revisievergunning in het kader van de 

wet milieubeheer. Uit het nulsituatie-onderzoek blijkt dat in zowel de boven- als de ondergrond lichte tot 

sterke verontreinigingen met diverse zware metalen, PAK en/of minerale olie zijn aangetroffen. 

Het grondwater is licht verontreinigd met chroom, zink, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen. Daarnaast is het 

grondwater plaatselijk sterk verontreinigd met minerale olie. Het bodemonderzoek is hoofdzakelijk 

uitgevoerd rondom de scheepswerf. Er is geen asbestonderzoek uitgevoerd. Op locatie heeft geen nader 

bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan is niet bekend of binnen de werklocatie 3 verontreinigingen te 

verwachten zijn. 

Het bevoegd gezag geeft aan dat er een nader bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden. De locatie is bij 

het bevoegd gezag bekend onder de locatiecode ZH188400772. 

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Glasvezeltracé Kaag en Braassem: 

Op 12 april 2019 is door de firma Terra Milieu een BUS-melding ingediend in het kader van de aanleg van 

een 24 km glasvezeltracé. Binnen het tracé is de grond (met name de bermen) plaatselijk sterk verontreinigd 

met parameters uit het standaard pakket bodem. 

 

De BUS melding / plan van aanpakt is beschik op 1 mei 2019 onder zaaknummer 2019080511. Het 

glasvezeltracé is niet voorzien binnen deellocatie 3, maar geeft een beeld van de bodemkwaliteit in de 

directe omgeving. De locatie is bij het bevoegd gezag bekend onder de Wbb code AA188402193. De 

contouren van de onderzoeklocatie zijn niet weergegeven op tekening (bijlage 1). De onderzoekslocatie 

betreft een 24 km lang en smal tracé. Gezien de ligging van het tracé wordt de kwaliteit van de grond in dit 

tracé wordt niet representatief geacht voor de kwaliteit van de grond in de oever. 

* Directe omgeving is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Hbb-locatie Westeinde  in Leimuiden: 

Volgens het bodemloket zijn op- en direct ten zuiden van deze oeverlocatie de volgende verdachte activiteit 

bekend: benzine servicestation. De activiteit is gestart in 1962. Het is niet bekend wanneer de activiteiten 

beëindigd zijn. Op locatie is nog geen (bodem)onderzoek uitgevoerd. De locatie is bekend onder de Wbb 

code AA188402027. 

* Perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’. Boringen nodig aan de perceelsgrens * 
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Deellocatie 4 (T06-SB-OV087A, T06-SB-OV087, T06-SB-OV086, T06-SB-OV085K) 

Binnen en nabij deellocatie 4 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

Westerdijk  om Leimuiden: 

In 2005 door de firma Bouw en milieu Consult BV een verkennend bodemonderzoek (rapport met kenmerk 

EA50200023 d.d. 01-02-2005) is uitgevoerd. Het onderzoek is destijds uitgevoerd in het kader van een 

bouwvergunning. Uit het onderzoek blijkt dat zowel de grond als het grondwater maximaal verontreinigd zijn 

met diverse parameters. Volgens het bevoegd gezag is de locatie voldoende onderzocht. Volgens 

Bodemloket op locatie wordt melding gemaakt van een onverdachte activiteit en een motorfietsenhandel. De 

locatie is bekend onder de Wbb code ZH188400737.  

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘onverdacht’ * 

 

Deellocatie 5 (T06-SB-OV085D) 

Binnen en nabij deellocatie 5 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

 

(Westerdijk  ong. in Leimuiden 

Uit de gegevens van het bodemloket blijkt dat op het perceel Westerdijk 18 een Timmerfabriek (HBB locatie) 

aanwezig was. Nadere gegevens met betrekking tot deze verdachte activiteit zijn niet bekend. Op locatie 

dient een historisch bodemonderzoek te worden uitgevoerd. In de directe omgeving en aangrenzend aan de 

onderzoekslocatie zijn een tal van verdachte activiteiten bekend: scheepswerf, niet gespecificeerde 

demping, jachthaven, lasinrichting, autospuitbedrijf, machinefabriek voor hout- en meubelindustrie, 

worstenfabriek, visrokerij, benzine-service-station, tegels- en plavuizenfabriek, bakkerij, betonwarenfabriek 

en een brandstoffendetailhandel. In de periode 1993 tot en met 2010 zijn diverse bodemonderzoeken- en of 

saneringen uitgevoerd. Uit een besluit van de provincie Zuid-Holland (kenmerk PZH-2010-171749155 d.d. 

03-05-2010) is vervolg op termijn noodzakelijk. De locaties(s) zijn bekend onder de Wbb code ZH188400015 

en ZH064500059. Er zijn geen dossiers bekend. 

* Perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’. Boringen nodig aan de perceelsgrens * 

 

Deellocatie 6 (T06-SB-OV084) 

Nabij deellocatie 6 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

 

Westerdijk  in Leimuiden: 

Op bovengenoemde locatie is door de firma CSO een indicatief bodemonderzoek (rapport met kenmerk 

94.250/PM d.d. 20-04-1994) uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond licht en matig 

verontreinigd is met diverse zware metalen, minerale olie, EOX en/of PAK o.b.v. de toen geldende A- en B- 

waarde. Er is destijds geen onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het grondwater. Op het bodemloket 

wordt melding gemaakt van een autospuitbedrijf. Nadere gegevens zijn ons niet bekend. Op locatie dient 

een aanvullend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Gezien het feit dat bovengenoemde activiteiten 

hebben plaatsgevonden op het buurperceel en gezien de ruime afstand van de bebouwing waarin 

vermoedelijk de activiteiten zijn uitgevoerd  >25m is het niet aannemelijk dat de onderzoekslocatie zelf 

verdacht is. De locatie is bekend onder de Wbb code ZH064509009.  

* Perceel is aan te duiden als ‘niet verdacht’. Ter verificatie is het nodig boringen uit te voeren aan de 

aangrenzende (noord)zijde van deellocatie 6* 

 

Deellocatie 7 (T06-SB-OV083) 

Binnen deellocatie 7 zijn geen dossiers bekend. 

 

Deellocatie 8 (T06-SB-OV082) 

Binnen en nabij deellocatie 8 is de volgende (bodem)informatie bekend: 
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Westerdijk  in Leimuiden: 

Uit de gegevens van het bodemloket blijkt dat op bovengenoemd perceel in de periode 1979 en 1987 een 

ondergrondse dieseltank in gebruik is genomen. Door de firma Sigma Bouw en Milieu zijn in de periode 

2002-2003 diverse bodemonderzoeken en is een saneringsplan opgesteld. Het saneringsplan heeft 

betrekking op drie kleine spots met zware metalen. Ter plaatse van boring 11 (in de directe omgeving van 

deellocatie 8) blijkt dat de bovengrond sterk verontreinigd is met zink. Op basis van nader onderzoek is de 

omvang bepaald op 2-4 m3. 

 

Door het ontbreken van een saneringsverslag is niet bekend of de locatie daadwerkelijk gesaneerd is. 

Volgens het bevoegd gezag is de locatie voldoende onderzocht, echter is niet bekend of de verontreiniging 

nog aanwezig is. De locatie is bekend onder de Wbb code ZH188400534.  

* Perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’. Boringen nodig aan de perceelsgrens * 

 

Op onderstaand figuur is de verontreinigingssituatie weergegeven: 

 

 

 

 

Deellocatie 9 (T06-SB-OV078) 

Binnen deellocatie 9 zijn geen dossiers bekend. 

 

Deellocatie 10 (T06-SB-OV062) 

Binnen en nabij deellocatie 10 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

 

Boddens Hosangweg  Woubrugge): 

Recent is door de firma ABO Milieuconsult een verkennend bodemonderzoek (rapportages met kenmerk en 

ANL204892 d.d. 6 april 2020) uitgevoerd.  Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bouw-

vergunning. Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijk dat de bovengrond sterk verontreinigd is met 

koper, zink, lood en PAK. De aangetoonde sterke verontreiniging is heterogeen verdeeld over de gehele 

locatie. De gehele verontreiniging wordt geraamd op circa 464 m³.  Werkzaamheden dienen onder BUS te 

worden uitgevoerd. In het tevens uitgevoerde asbest-in-grondonderzoek is geen asbest boven de norm 

aangetoond.  

 

Op locatie zijn geen verdachte activiteiten bekend. In het kader van realisatie van ondergrondse infra-

structuur is door de firma Stantec een BUS-melding ingediend bij het bevoegd gezag.  

 

De locatie is alleen bekend onder de BIS code AA188402438. 

* Perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’. Boringen / BUS melding nodig aan de perceelsgrens * 
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Deellocatie 11 (T06-SB-OV060) 

Binnen en nabij deellocatie 11 is de volgende (bodem)informatie bekend: 

 

Boddens Hosangweg  Woubrugge. 

Op bovengenoemde locatie zijn in 1992 door de firma Joustra Geomet twee bodemonderzoeken 

(oriënterend en indicatief) uitgevoerd. In de periode 1930 tot en met 1992 was de locatie in gebruik als 

jachthaven (nieuwbouw- en reparatie na 1945). Uit de geraadpleegde rapportage (met kenmerk MB-01965 

d.d. 9 oktober 1992) blijkt dat de grond licht tot matig verontreinigd is met zware metalen en PAK. De locatie 

is bekend onder de Wbb code ZH064500024.  

* Perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’. Boringen nodig aan de perceelsgrens * 

 

Boddens Hosangweg  Woubrugge. 

In 2003 is door de firma Hoogveld een verkennend bodemonderzoek (rapport met kenmerk HA-00825 d.d. 

13 februari 2003) op bovengenoemde locatie uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de grond (boven- en 

ondergrond) licht verontreinigd is met zware metalen en PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met 

zware metalen en xylenen.  

Op locatie zijn voor zover bekend geen verdachte activiteiten geweest. De locatie is volgens het bevoegd 

gezag voldoende onderzocht en staat geregistreerd onder de Wbb code ZH188400514. De locatie grenst 

aan de uit te voeren werkzaamheden aan de oever. Ter verificatie wordt bodemonderzoek noodzakelijk 

geacht, mede omdat de aangrenzende boringen tot 0,5 m-mv zijn geplaatst en daarnaast het onderzoek 

‘gedateerd’ is. 

Perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’. Boringen nodig aan de perceelsgrens 

 

Deellocatie 12 (T06-SB-OV058) 

Binnen deellocatie 12 zijn geen dossiers bekend. 

 

Deellocatie 13 (T06-SB-OV051B) 

 

Boddens Hosangweg  Woubrugge: 

In april 1999 zijn door Atlas bodemonderzoek meerdere bodemonderzoeken (200109) uitgevoerd ten 

behoeve van het aanvragen van een bouwvergunning. Uit deze bodemonderzoeken blijkt dat er enkele lichte 

verontreinigingen van koper, kwik, nikkel, zink, minerale olie, PAK en EOX aanwezig zijn. Daarnaast is er 

een matige verontreiniging met lood geconstateerd. Ter plaatse van de ondergrondse olietank is het 

grondwater hooguit licht verontreinigd met minerale olie. De locatie is bij het bevoegd gezag bekend onder 

de locatiecode ZH064500081. 

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Deellocatie 14 (T06-SB-OV050) 

 

Boddens Hosangweg  Woubrugge: 

Op 23 april 2002 is door WIHA grondmechanica een verkennend bodemonderzoek (WN-10939) uitgevoerd 

ten behoeve van nieuwbouw. Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat in de bovengrondenkele lichte 

verontreinigingen aan koper, kwik, lood, zink, PAK en EOX aanwezig zijn. De ondergrond is licht veront-

reinigd met kwik, lood en PAK. In het grondwater zijn geen verhogingen gemeten. Uit bodemloket blijkt dat 

op locatie een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden. Het is niet bekend of deze 

informatie voor of na het uitgevoerde bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. De locatie is bij het 

bevoegd gezag bekend onder de locatiecode ZH188400647. 

* Geen andere impact dan ‘heterogeen verdacht’ * 
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woningbouw). De aangetroffen verontreiniging met zware metalen is echter nog aanwezig (onder de 

leeflaag).  

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Deellocatie 20 (T06-SB-OV047 en T06-SB-OV046) 

Van Hemessenkade Woubrugge: 

In 2000 is door de firma Adverbo op bovengenoemde locatie een verkennend bodemonderzoek (rapport met 

kenmerk 99.10.0263.222 d.d. 19-01-2000) uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een 

bouwvergunning. Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond licht verontreinigd is met koper. In de 

bovengrond zijn geen verhogingen aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met vluchtige aromaten 

en dichloorbenzeen. Gezien het feit dat er binnen de perceelgrenzen slechts een deel onderzocht is (ter 

plaatse van de bebouwing) kan er geen uitspraak worden gedaan over de bodemkwaliteit nabij de oever.  

De locatie is beoordeeld als voldoende onderzocht en staat geregistreerd onder de Wbb code 

ZH188400669. 

* Gehele werklocatie is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Van Hemessenkade  in Woubrugge: 

Het bevoegd gezag meldt op bovenstaande locatie, in een tijdsperiode van juni 2007 tot december 2007, 

een sanering. Volgens de BUS-evaluatie is er een immobiele restverontreiniging achtergebleven onder een 

leeflaag met een laagdikte van 1 meter. Over de samenstelling (immobiele parameters) van deze 

restverontreiniging is niets bekend De locatie is bij het bevoegd gezag bekend onder de locatiecode 

ZH064509026.  

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

HBB-locatie: van Hemessenkade : 

Uit de gegevens van het bodemloket blijkt dat op bovengenoemd perceel in de periode 1942-1960 sprake 

was een transportbedrijf. Op locatie dient een historisch bodemonderzoek te worden uitgevoerd. De locatie 

is alleen geregistreerd onder de BIS code AA188402000. 

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Van Hemessenkade  in Woubrugge: 

In 1995 en 1996 zijn door de firma CBB drie bodemonderzoeken uitgevoerd: een verkennend bodem-

onderzoek en twee nader bodemonderzoeken. Het is niet bekend of ter plaatse van de oeververvanging of 

er verontreinigingen zijn aangetroffen. Uit bodemloket blijkt dat de locatie voldoende is onderzocht. Er zijn 

geen dossiers bekend/ aanwezig. De locatie is bekend onder de Wbb code ZH188400658.  

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ * 

 

Deellocatie 21 (T06-BB-OV057, T06-BB-OV056, T06-BB-OV055) 

Op deellocatie 21 is geen bodeminformatie bekend. In de nabijheid (binnen 25 m) van deellocatie 21 is de 

volgende bodeminformatie bekend: 

 

HBB-locatie: Slingerland A; Comriekade : 

Uit de gegevens van het Bodemloket blijkt dat er sprake is van een HBB-locatie. In de periode van 1930 tot 

1960 zijn de volgende verontreinigende activiteiten aanwezig geweest: zinkslagerij, loodgieters-, filters en 

sanitairinstallatiebedrijf en tot slot een loodwerkerij en- branderij. De HBB-locatie staat bij de gemeente 

geregistreerd onder de volgende locatiecode: AA188401917. Aan de bovenstaande activiteiten worden 

verontreinigingen met zware metalen gerelateerd. Omdat dit immobiele verontreinigingen betreft, wordt niet 

verwacht dat deze van invloed zijn geweest op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van 

de onderzoekslocatie. 

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 
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Deellocatie 22 (T06-BB-OV054) 

Op deellocatie 22 is geen bodeminformatie bekend. In de nabijheid (binnen 25 m) van deellocatie 22 is de 

volgende bodeminformatie bekend: 

 

HBB-locatie: Centraal Taxibedrijf; Kerkstraat : 

Uit de gegevens van het Bodemloket blijkt dat er sprake is van een HBB-locatie. In de periode van 1984 tot 

1993 is op het adres een taxibedrijf gevestigd geweest. De HBB- locatie staat bij de gemeente geregistreerd 

onder de volgende locatiecode: AA188401481. De verwachting is dat de verontreinigende activiteit geen 

negatieve invloed heeft gehad op de onderzoekslocatie. 

 

Er zijn geen milieuhygiënische onderzoeken bekend.  

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 

 

Deellocatie 23 (T06-SB-OV044, T06-SB-OV042) 

In de nabijheid van deellocatie 23 (binnen 25 m) is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Op 21 februari 1997 is door Milec, op het adres Van Hemssenkade , een verkennend bodemonderzoek 

(rapport met kenmerk B97014/VO) uitgevoerd ten behoeve van het aanvragen van een bouwvergunning. Uit 

het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bovengrond matig verontreinigd is met lood en licht veront-

reinigd is met kwik en PAK. De ondergrond is licht verontreinigd met minerale olie en de somparameter 

EOX. Het grondwater is licht verontreinigd met tolueen. De locatie is bij het bevoegd gezag bekend onder de 

locatie code ZH188400720. Op 20 mei 1997 is door de gemeente Jacobswoude een beschikking afgegeven.  

 

De verwachting is dat de verontreinigingen niet van invloed zijn op de milieuhygiënische kwaliteit van de 

onderzoekslocatie. Echter is de oeverlocatie gezien de onbekende bodemopbouw en verwachting dat er 

bodemvreemde materialen aanwezig zijn, verdacht op het voorkomen van verontreinigingen. 

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 

 

Deellocatie 24 (T06-SB-OV040) 

Er is geen additionele bodeminformatie bekend voor deellocatie 24.  

 

Deellocatie 25 (T06-SB-OV038) 

Op deellocatie 25 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

HBB-locatie: LULING VAN GEBR.; Vierambachtsweg  

Uit de gegevens van het Bodemloket blijkt dat er sprake is van een HBB-locatie. In de periode van 1912 tot 

1974 zijn op het adres een grondwerken bedrijf en burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf gevestigd geweest. De 

bodem ter plaatse is verdacht op het voorkomen van verontreinigingen met vluchtige aromaten en zware 

metalen. De locatie is voldoende onderzocht in het kader van de Wbb. De HBB-locatie staat bij de gemeente 

geregistreerd onder de volgende locatiecode: AA188402002.  

 

Deellocatie 26 (T06-SB-OV034) 

Op deellocatie 26 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Vierambachtsweg  ZH064509019 

Op 1 november 2004 is door P&J Milieuservices B.V. een deelsaneringsplan (rapport met kenmerk 

0403303F) opgesteld voor een bouwlocatie op het adres Vierambachtsweg 31 in Woubrugge. Op de locatie 

zijn in maart en juni 2004 respectievelijk een verkennend en een nader bodemonderzoek door P & J 

Milieuservices B.V. (kenmerken 0403301A en 0403302B) uitgevoerd. In de bodem zijn licht tot sterk 
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verhoogde gehalten aan lood en zink aangetoond. Er is vanuit gegaan dat het gehele perceel diffuus 

verontreinigd is met lood en zink vanaf maaiveld tot maximaal 1,5 m-mv. De verhoogde gehalten zijn 

waarschijnlijk te relateren aan de aanwezige puindelen in de bovengrond. 

 

Het vermoeden was dat de verontreiniging deel uitmaakte van een groter geval van bodemverontreiniging 

(de gehele omgeving), veroorzaakt door het langdurig stedelijke gebruik. De verontreiniging is ontstaan voor 

1987. 

 

Op het maaiveld en in de opgeboorde grond zijn enkel bijmengingen aan puin, baksteen en grind 

aangetroffen. Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Uit het historisch ónderzoek zijn geen 

aanwijzingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat de locatie asbestverdacht zou zijn. In totaal is binnen de 

perceelsgrenzen 350 m3 grond verontreinigd tot boven de streefwaarde, waarvan circa 120 m3 verontreinigd 

is tot boven de interventiewaarde. De verontreiniging bevindt zich in het traject van 0,0 tot 1,5 m-mv. 

 

Bij de sanering is uitgegaan van een afdekkende of isolerende maatregel. Alleen de bouwlocatie is hierbij 

ontgraven tot een diepte benodigd voor de aanleg van de fundering en kruipruimte. 

 

Door de provincie Zuid-Holland is op 9 mei 2007 een beschikking uitgegeven op de sanering. De Wbb 

locatie staat bij de provincie Zuid-Holland geregistreerd onder locatiecode: ZH064509019. 

 

Vierambachtsweg  ZH188400620 

Uit informatie van het Bodemloket blijkt dat hier een transportbedrijf en een brandstoftank aanwezig zijn 

geweest (transportbedrijf is beëindigd in 1969. Het is onbekend of de brandstoftank nog aanwezig is). 

 

Het opgevraagde bodemrapport is niet door de Omgevingsdienst geleverd. Op Bodemloket is het volgende 

geconcludeerd: 

 

De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten 

en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming. 

* Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 

 

Deellocatie 27 (T06-BB-OV051, T06-BB-OV050, T06-BB-OV049) 

Op deellocatie 27 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Vrouwgeestweg  

Uit gegevens van het Bodemloket blijkt dat een niet gespecificeerde ophooglaag aanwezig is op dit adres. 

Daarnaast heeft in het verleden een sanering plaatsgevonden. Onbekend is op welke verontreinigingen 

hierbij precies gedoeld wordt. Door de omgevingsdienst zijn verder geen onderzoeksrapporten geleverd die 

dit kunnen verduidelijken.  

 

Daarnaast blijkt uit het Bodemloket dat er een verontreiniging is achter gebleven na de sanering 

(restverontreiniging) die is geregistreerd in het BIS van de overheid, en daarnaast bij het Kadaster. De BUS- 

saneringsevaluatie is beschikt onder kenmerk: 2014031462. 

 

Vrouwgeestweg  locatie ZH188700567 

In een onbekende periode zijn de volgende verontreinigende activiteiten aanwezig geweest: demping, 

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval en tot slot een timmerwerkplaats. 
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Uit een verkennend bodemonderzoek van Almad Eco uitgevoerd in 1999 blijkt dat op het noordelijke 

gedeelte van het terrein en olieverontreiniging (bodemlaag 0,40 – 1,40 m-mv) aanwezig is met een omvang 

van circa 90 m3. De verontreiniging strekt zich niet uit tot aan de oever.  

 

Vrouwgeestweg  (gemeentewerf) locatie ZH188400565 

Deze locatie bevindt zich op circa 10 meter afstand (ten westen) van de huidige onderzoekslocatie (oever). 

Op de onderzoekslocatie was in het verleden de gemeentewerf (1965 tot begin jaren 90) gevestigd van de 

gemeente Woubrugge-Jacobswoude. Voor die tijd was de locatie in gebruik bij een veehouderij. De 

oppervlakte van het onderzochte terrein is ongeveer 1300 m2. 

 

Uit diverse bodemonderzoeken is het volgende bekend: De aanwezige verhardingslaag met puin, grind en 

zand is licht verontreinigd met nikkel, koper, cadmium en lood, matig verontreinigd met zink en minerale olie 

en sterk verontreinigd met PAK's. De laag onder de verhardingslaag betreft een puinhoudende zandlaag 

(ophooglaag), die licht verontreinigd is met koper, cadmium, nikkel, kwik en minerale olie, matig 

verontreinigd met lood en PAK's en plaatselijk sterk verontreinigd met zink. 

 

Uit het nader onderzoek blijkt dat de ophooglaag overwegend matig verontreinigd is met lood en licht 

verontreinigd met koper, kwik, zink (plaatselijk matig) en PAK's. In een boring is een sterk verhoogd gehalte 

lood aangetroffen. Door het sterk heterogeen karakter van de ophooglaag kunnen plaatselijk sterk  

verhoogde concentraties lood, zink en PAK's worden gemeten. De gemiddelde concentraties voor deze 

stoffen liggen echter onder de betreffende interventiewaarden. Er is geconcludeerd dat er geen sprake is 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 

 

Op basis van de bovenstaande informatie is deellocatie 27 verdacht op het voorkomen van verontreinigingen 

met zware metalen, PAK en minerale olie. * Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 
 

Deellocatie 28 (T06-BB-OV047) 

Er is geen additionele bodeminformatie bekend voor deellocatie 28.  

 

Deellocatie 29 (T06-BB-OV045, T06-BB-OV044, T06-BB-OV043) 

Op deellocatie 29 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Vrouwgeestweg (ongenummerd) Wbb locatie: ZH188401092 

Uit gegevens van Bodemloket blijkt dat er een ophooglaag met puin- en/of bouw- en sloopafval aanwezig is 

geweest. De Wbb locatie staat bij de gemeente geregistreerd onder de volgende locatiecode: ZH188401092. 

 

Op 13 juni 2006 is door IDDS BV een milieukundig bodemonderzoek (kenmerk: 06037446BNIrap!) 

uitgevoerd aan de Vrouwgeestweg (ongenummerd), 2481 KN Woubrugge. In het bijhorende historisch 

onderzoek concludeert men dat de bodem ter plaatse verdacht is op het voorkomen van verontreinigingen 

met zware metalen en PAK’s. De verontreinigingen worden mogelijk veroorzaakt door in het verleden 

aangebracht bodemvreemd materiaal. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is geconstateerd dat er in de bodem veel bodemvreemde materialen (puin, 

baksteen, grind) aanwezig zijn. Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond (plaatselijk) licht verontreinigdis met koper, kwik, zink, PAK 

en minerale olie alsmede plaatselijk matig verontreinigd is met lood. Ook in de ondergrond zijn lichte 

verontreinigingen aangetoond met koper en minerale olie. Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen. 
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Vrouwgeestweg ( ) tegenover 29 Wbb locatie: ZH064500034 

Uit gegevens van het Bodemloket blijkt dat diverse bodemvreemde materialen (bagger, afval, puin) zijn 

gestort in het verleden. De Wbb locatie staat bij de gemeente geregistreerd onder de volgende locatiecode: 

ZH064500034. In 1997 is de locatie gesaneerd door de firma Van Dijk milieutechniek b.v. Hierbij is de 

verontreinigde grond ter plaatse van de toenmalige geplande locatie van de toekomstige tuinen ontgraven 

tot een diepte van circa 0,95 m-NAP. De vrijgekomen grond is gebruikt om het gedeelte van het perceel op 

te hogen ter plaatse van de locatie waar men voornemens was woningen te realiseren. Tijdens de 

saneringswerkzaamheden is een verontreiniging met minerale olie aangetroffen die direct, middels 

ontgraving, is gesaneerd. Ter plaatse van de ontgraving is geotextiel aangebracht en is schone grond 

(leeflaag) aangebracht waarvan een gedeelte, circa 190 m3, bestaat uit grond die van buiten de locatie 

afkomstig was. De grond die hierbij gebruikt is, is licht verontreinigd met PAK.  

 

De grond ter plaatse van deellocatie 29 is op basis van bovenstaande informatie verdacht op het voorkomen 

van verontreinigingen met zware metalen en PAK. * Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen 

verdacht’ 

 

Deellocatie 30 (T06-BB-OV041, T06-BB-OV040, T06-BB-OV039) 

Er is geen additionele bodeminformatie bekend voor deellocatie 31. 

 

Deellocatie 31 (T06-SB-OV027, T06-SB-OV026) 

Er is geen additionele bodeminformatie bekend voor deellocatie 31. 

 

Deellocatie 32 (T06-SB-OV024, T06-SB-OV023) 

Op deellocatie 32 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Vierambachtsweg  Wbb locatie: ZH064500033 

Uit gegevens van Bodemloket blijkt dat de volgende verontreinigende activiteiten aanwezig zijn geweest: 

dieseltank, laad-, los-, op- en overslagbedrijf, ophooglaag met slakken en transportbedrijf. De Wbb locatie 

staat bij bevoegd gezag geregistreerd onder de volgende locatiecode: ZH064500033. De werkzaamheden 

aan de oever grenzen (buurperceel) aan deze leeflaagsanering. 

 

Verder blijkt uit informatie van het Bodemloket dat er een sanering op locatie heeft plaatsgevonden 

(evaluatieverslag 96.12238/LD d.d. 01-06-1996 door de firma Lexmond). Op 8 juli 1996 is ingestemd met de 

sanering onder kenmerk DWM 120440. Hierbij is een gedeelte van de aanwezige verontreinigde grond 

weggegraven en een leeflaag aangebracht met grond van de kwaliteit achtergrondwaarde. Onder de 

leeflaag is een restverontreiniging aanwezig die is geregistreerd bij bevoegd gezag. Door de omgevings-

dienst zijn verder geen rapporten beschikbaar gesteld. 

 

Op basis van de bovenstaande informatie is de aanwezige grond op de huidige onderzoekslocatie verdacht 

op het voorkomen van verontreiniging. * Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 

 

Deellocatie 33 (T06-BB-OV035, T06-BB-OV034) 

Op deellocatie 33 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Vrouwgeestweg  Woubrugge Wbb locatie: ZH0464500023 

Op het bovenstaande adres heeft is in het verleden een ophooglaag met baggerspecie toegepast. De 

periode waarin dit gebeurde in onbekend. 

 

Door de omgevingsdienst is een saneringsplan aangeleverd. Het plan is in 1993 opgesteld door de firma 

Grondslag Milieukundig Adviesbureau. Uit het saneringsplan blijkt dat er matige verontreinigingen met zink 
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en benzo(a)pyreen en een sterke loodverontreiniging (rapport: 097, Grondslag, 4 mei 1992) aanwezig 

waren. De verontreinigingen lijken zich te bevinden bij de aanwezige woningen. Onbekend is in hoeverre de 

verontreinigingen zich verspreid hebben richting de kade. 

 

In het saneringsplan worden varianten aangedragen voor sanering. Onbekend is of de sanering daad-

werkelijk uitgevoerd is gezien het ontbreken van informatie over een saneringsevaluatie. Gezien de afstand 

(ca. 30 m) tot de onderzoeklocatie is de verwachting dat de verontreiniging niet van invloed is (geweest) op 

de oeverlocatie. 

 

Vrouwgeestweg nabij  Woubrugge Wbb locatie: ZH188400548 

Uit gegevens van Bodemloket blijkt dat de volgende verontreinigende activiteiten aanwezig zijn (geweest): 

dieseltank (aanwezig), benzinetank (aanwezig), scheepswerf en jachthaven (aanwezig). De Wbb locatie 

staat bij bevoegd gezag geregistreerd onder de volgende locatiecode: ZH188400548. 

 

In 2003 is een milieukundig bodemonderzoek (rapportnummer: 03024381/RG/rap1) uitgevoerd door de firma 

IDDS bv. De aanleiding van het onderzoek werd gevormd door de voorgenomen verwijdering van twee 

ondergrondse brandstoftanks. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuigelijke waarnemingen gedaan die 

duiden op olieverontreiniging. Uit de analyseresultaten blijkt dat een sterk verhoogde concentratie minerale 

olie aanwezig is in peilbuis 1, waarop een nader onderzoek is uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het 

aanvullend onderzoek is men uitgegaan van sterke verontreiniging met minerale olie van circa 11 m3. Daarbij 

is gesteld dat de minerale olie waarschijnlijk tot een diepte van 2,0 m-mv aanwezig is. De grondwater-

verontreiniging heeft een berekend volume van 22 m3. Uit de tekening van de verontreinigingscontour blijkt 

dat de verontreiniging zich waarschijnlijk niet uitstrekt tot aan de oever van de wetering. Er kan echter niet 

uitgesloten worden dat de oever eveneens verontreinigd is gezien de verontreinigende activiteiten die hier 

plaatsvinden. 

 

Onbekend is in hoeverre er een sanering heeft plaatsgevonden van de bovenstaande verontreiniging. 

Gezien de afstand (circa 30 m) tot de onderzoeklocatie is de verwachting dat de verontreiniging niet van 

invloed is (geweest) op de oeverlocatie. * Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 

 

Deellocatie 34 (T06-BB-OV031) 

Op deellocatie 34 is de volgende bodeminformatie bekend. 

 

Heimansbuurt  Wbb locatie: ZH048412343 

Op 27 maart 2017 is een verkennend bodemonderzoek (proejctnummer:16-2162A) uitgevoerd door de firma 

Linge milieu bv. Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen ontwikkeling van het terrein met een 

woning, de resultaten van eerder bodemonderzoek en de beoordeling van het eerdere onderzoek door 

Omgevingsdienst Midden-Holland. Eerder onderzoek wees uit dat de bodem sterk verontreinigd was met 

lood en matig verontreinigd was met zink. De verontreinigingen zijn gerelateerd aan de in de bodem 

aanwezige puinresten. 

 

Voor de te graven gaten zijn de locaties aangehouden waar bij eerder onderzoek het meeste puin is 

waargenomen of waar de hoogste gehaltes aan lood zijn geconstateerd. Er is tijdens de veldwerkzaam-

heden visueel geen asbest geconstateerd. De geldt voor zowel in de bodem als op het maaiveld. 

 

Er is één mengmonster van de relatief meest puinhoudende grond geanalyseerd op asbest. Analytisch is 

door het lab geen asbest kleiner dan 16 mm aangetoond in het monster. Conclusie van het onderzoek is dat 

het puin in de bovengrond van het terrein aan de Heimansbuurt niet verontreinigd is met asbest. Bij de 

ontwikkeling van de locatie hoeft dus geen rekening gehouden te worden met eventueel asbest. 
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Op basis van de bovenstaande informatie is de aanwezige grond op de huidige onderzoekslocatie verdacht 

op het voorkomen van verontreiniging met zware metalen. * Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen 

verdacht’ 

 

Deellocatie 35 (T06-SB-OV021) 

Op deellocatie 35 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Vierambachtsweg Wbb locatie ZH188400740 

De locatie is beoordeeld als voldoende onderzocht en staat geregistreerd onder de Wbb code 

ZH188400740. Op 14 december 2007 is door onderzoeksbureau de BodemOnderZoeker BV een 

uitkarterend onderzoek (projectnummer: BOZ-6542) uitgevoerd op het perceel Vierambachtsweg  in 

Woubrugge. Aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de voorgenomen aanleg van een zwembad, 

waarbij achterhaald moest worden of de bekende verontreiniging met minerale olie zich verplaatst van de 

achterzijde (waterzijde) naar de voorzijde (Vierambachtsweg). Uit de resultaten blijkt dat de aanvullend 

onderzochte grond matig verontreinigd is met PAK en licht verontreinigd is met zware metalen, minerale olie. 

 

Woubrugseweg  Wbb locatie ZH048409559 

In 2007 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Woubrugseweg door de firma Bodem en 

Milieu Consult. Het rapport staat geregistreerd onder het volgende kenmerk: (2001/8456). Het onderzoek is 

uitgevoerd ten behoeve van het aanvragen van een bouwvergunning. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte grond ten hoogste licht verontreinigd is met enkele zware 

metalen, minerale olie en PAK. Volgens de informatie van ODMH is er voldoende onderzocht. De locatie is 

bij het bevoegd gezag bekend onder de locatiecode ZH048409559. 

 

Gezien de afstand tot de oever van de wetering lijkt het onwaarschijnlijk dat de aangetroffen 

verontreinigingen zich ook in de oever bevinden. 

 

Woubrugseweg  Wbb locatie ZH048409544 

Op 12 november 1993 heeft Geo-Logic, Milieu, Geotechniek 8c Delfstoffen opdracht verstrekt voor het 

uitvoeren van een milieutechnisch bodemonderzoek op het perceel Woubrugseweg  in Alphen a/d Rijn. 

De aanleiding voor het onderzoek ís de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw na sloop. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de toplaag (0,0-0,5 m-mv) van de 

locatie licht verontreinigd is met nikkel, zink, kwik, PAK, naftaleen, minerale olie en matig verontreinigd met 

koper en lood. De bodemlaag van 0,5-2,0 m-mv is plaatselijk licht verontreinigd met nikkel, koper, lood en 

kwik. Het grondwater op de locatie is licht verontreinigd met kwik, arseen en fenolen. 

 

Uit de bovenstaande Wbb locaties is op te maken dat deellocatie 35 verdacht is op het voorkomen van 

matige verontreinigingen met PAK, koper en lood en lichte verontreinigingen met overige zware metalen en 

minerale olie. * Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 

 

Deellocatie 36 (T06-SB-OV019) 

Op deellocatie 36 is de volgende bodeminformatie bekend: 

 

Woubrugseweg  Wbb locatie ZH048400055 

Uit gegevens van het Bodemloket blijkt dat er een stortplaats puin- en sloopafval en een smederij aanwezig 

zijn geweest. Verder blijkt dat er een verontreiniging is achtergebleven na de sanering (restverontreiniging), 

die is geregistreerd in het BIS van de overheid, en daarnaast bij het Kadaster. 
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verontreinigingen te relateren zijn aan het aangetroffen puin en een historische oorzaak hebben. Om deze 

reden concludeerde men dat het niet nodig was om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de omgang van 

de verontreinigingen en werden de verontreinigingen in overleg met opdrachtgever beschouwd als een geval 

van ernstige bodemverontreiniging.  

 

Op basis van de bovenstaande informatie over de kwaliteit van de grond in de oever van deellocatie 41, zijn 

sterke verontreinigingen met zware metalen, matig tot lichte verontreinigen met minerale olie, PAK en PCB 

te verwachten. * Gehele perceel is aan te duiden als ‘heterogeen verdacht’ 

 

2.4 Conclusie  

Voorafgaand aan het vooronderzoek zijn de oeverlocaties onderverdeeld in 41 deellocaties. De 

verschillende deellocaties zijn weergegeven in bijlage 1. Door ophoging en voormalig bedrijfsmatig gebruik 

zijn de locaties op voorhand verdacht op het aantreffen van bodemverontreinigingen met zware metalen, 

PAK en/of minerale olie.  

 

Voor de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van nieuwe oeverconstructies zal de 

ontgravingsdiepte tot maximaal 2,0 m onder het maaiveld plaatsvinden. Op basis van gegevens 

(bijvoorbeeld historische verontreiniging) van het bodemloket en/of de omgevingsdiensten is additionele 

informatie aangevraagd. Deze informatie bevestigt nogmaals de verdenking op bodemverontreiniging op 

deze deellocaties.  

 

In het landbodemonderzoek, kan op basis van het (voormalige) gebruik en de resultaten van eerder 

onderzoek worden volstaan met analyses op de parameters vertegenwoordigd in het standaard 

bodempakket aangevuld met arseen, chroom en PFAS(30). De verdenking op PFAS komt voort uit het 

gestelde in tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.  

 

De onderzoekshypothese voor alle bodemlocaties is ‘verdacht, niet lijnvormige locatie, heterogeen verdeelde 

verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE-NL)’. De onderzoek locaties zijn gedefinieerd als 

'niet lijnvormig' omdat de breedte niet 100 maal past in de lengte van de onderzoekslocatie.  

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de waterbodem door de ter plaatse plaatsvindende 

(voormalig) bedrijfsactiviteiten (o.a. jachtwerf, bootbouw) mogelijk negatief beïnvloed is. De hierbij te 

verwachten parameters zijn over het algemeen zware metalen, PCB, PAK en/of minerale olie. De trajecten 

gelegen direct aan of in de nabijheid van voormalig scheeppswerven zijn daarnaast verdacht op veront-

reiniging met TBT (organotinverbindingen). In de omgeving is daarnaast sprake van veel landbouw 

(gewaspercelen en/of kassen) waardoor uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar de weteringen niet 

uitgesloten kan worden. Derhalve wordt de waterbodem ter plaatse van de damwanden ook onderzocht op 

OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen).  

 

Op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat het NEN 5720 waterbodemonderzoek conform de 

strategie ‘Lintvormig water, normale onderzoeksinspanning LN’ uitgevoerd moet worden. Er zijn in totaal 13 

monstervakken van maximaal 500 meter gedefinieerd. 
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3.3 Algemeen milieuhygiënisch bodem en waterbodemonderzoek 

De boorlocaties worden ingemeten met behulp van gps met een nauwkeurigheid op submeterniveau. Als 

inmeting met behulp van gps door een slechte ontvangst niet mogelijk is, worden de boorlocaties ten opzichte 

van de bestaande bebouwing of topografie ingemeten met behulp van een meetwiel. Per boring wordt het 

bodemprofiel opgenomen conform de NEN 5104. Monsters worden genomen per bodemlaag van maximaal 

0,5 m. Binnen de richtlijn is het niet toegestaan om zintuiglijke verdachte en onverdachte grond en grond van 

verschillende bodemtypen met elkaar te mengen. In voorkomend geval zijn extra analyses noodzakelijk.  

 

Uitgangspunt is dat de analyses niet uitgevoerd hoeven te worden onder asbestcondities. Als de monsters 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden asbestverdacht blijken, zetten wij deze in onder asbestcondities. 

 

3.4 Resume 

Resumerend is er sprake van 41 deellocaties die worden onderzocht conform de strategie VED-HE. Het 

waterbodemonderzoek vindt plaats in totaal 14 gedefinieerde monstervakken van maximaal 500 m. Het 

boorplan voortkomend uit dit projectvoorstel is als bijlage 4 aan dit rapport toegevoegd. 
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