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1 INLEIDING  

1.1 Algemeen 

Dit rapport behandelt de milieukundige bodemonderzoeken die door RPS advies- en ingenieursbureau bv 

(RPS), zijn verricht in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De onderzoeken zijn uitgevoerd op de locaties 

waar maatregelen zijn voorzien in het kader van het project: “Oeververvanging T6”. Het onderzoek is 

uitgevoerd ter plaatse van oeververvangingslocaties langs de Oude Wetering, Woudwetering en 

Heimanswetering in de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. 

 

De milieukundige onderzoeken staan bij RPS geregistreerd onder nummer NL202015410.016. 

 

Voorafgaand aan de milieukundige bodemonderzoeken is door RPS een uitgebreid vooronderzoek 

uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de rapportage: “Milieuhygiënisch vooronderzoek & 

grondonderzoeksplan” met kenmerk NL202015410.016-R21-785 d.d. 26 augustus 2021. Gezien de omvang 

van dit rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek niet volledig geïntegreerd in deze rapportage. Voor 

een terugblik op het vooronderzoek en de historische informatie wordt daarom verwezen naar deze 

rapportage. 

 

Dit voorliggend rapport betreft een samenvatting van de belangrijkste informatie van het uitgevoerde 

verkennend (en aanvullend) bodemonderzoek van het project “Oevers T6.” Als bijlage bij dit document zijn 

‘deelrapportages’ opgenomen waarin per oever, het vooronderzoek, de specifieke onderzoeksopzet, de 

uitvoering en onderzoeksresultaten zijn opgenomen. Gezien de omvang van het document zijn deze 

‘deelrapportages’ als losse documenten bijgevoegd (pdf).  

 

1.2 Aanleiding & doelstelling 

Aanleiding voor de uitvoering van de bodemonderzoeken is de voorgenomen vervanging of opboeien 

van de op de onderzoekslocaties aanwezige oeverconstructies.  

 

Het doel van het bodemonderzoek is de vaststelling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van 

de te vervangen of op te boeien oeverlocaties. Een en ander ten behoeve van de vaststelling van de 

eventueel benodigde arbeidshygiënische veiligheidsmaatregelen (CROW 400) en ter indicatie van de 

hergebruiksmogelijkheden van de bij herinrichting te verwijderen grond (Bbk). 

 

1.3 Toegepaste normen 

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

Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek'). Het vooronderzoek is uitgevoerd 

voorafgaand aan het feitelijk onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek).  
 

Het bodem- en verhardingenonderzoek is uitgevoerd conform:  

• NEN 5740+A1:2016, Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - 

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.  

• NEN 5707/C2; Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest-in-bodem en partijen grond; uitgifte 

december 2017. 
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1.4 Opbouw rapportage 

• Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de projectscope. In dit hoofdstuk staat beschreven welke 

maatregelen gaan plaatsvinden en op welke wijze een verdeling is gemaakt in de te onderzoeken 

deelgebieden. Ook wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de onderzoeksopzet. 

• Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving en samenvatting van de onderzoeksresultaten. In dit hoofdstuk 

is tevens een toelichting gegeven op de verontreinigingssituatie en de gevolgen hiervan op de 

uitvoering. In bijlage 3 zijn achtereenvolgens de deelrapportages van de diverse deellocaties 

opgenomen. 

• In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
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2 PROJECTSCOPE 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie 

Deze rapportage richt zich op het uitgevoerde bodemonderzoek ter plaatse van de oeverlocaties. Ten 

behoeve van dit project is daarnaast een waterbodem onderzoek uitgevoerd. Het waterbodemonderzoek 

wordt in een aparte rapportage gerapporteerd en heef het volgende kenmerk: NL202015410.016-R22-115. 

 

Binnen het project zijn door de provincie Zuid-Holland vervangings- en opboeilocaties gedefinieerd. Alle 

locaties hebben een (werk)breedte van 2,0 m. Een overzicht van deze locaties is weergegeven in tabel 2.1. 

In deze tabel is een overzicht opgenomen van de voorgenomen maatregelen. Op elk van deze maatregel-

locaties is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De ligging van de maatregellocaties is terug te 

vinden op de kaart in bijlage 1. Detailkaarten van de onderzoekslocaties zijn toegevoegd aan de 

oplegnotities in bijlage 3. 

 

Tabel 2.1: overzicht oeverlocaties 

traject  Oevercode deellocatie 
bodemonderzoek 

lengte Maatregel 

O
u
d
e
 W

e
te

ri
n

g
 

 T06-SB-OV090 01 56 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV089J 02 9 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV089H 14 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV089A 03 40 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV087A 04 26 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV087 40 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV086 31 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV085K 14 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV085D 05 70 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV084 06 29 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV083 07 18 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV082 08 47 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV080 20 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV078 09 29 Geheel vervangen 

W
o
u
d
w

e
te

ri
n

g
 

 T06-SB-OV062 10 21 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV060 11 35 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV058 12 20 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV051B 13 29 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV050 14 164 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV066A 15 19 Opboeien / Herstel 

 T06-SB-OV048 16 68 Opboeien / Herstel 

 T06-BB-OV064 17 42 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV063 9 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV061 18 65 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV060 19 20 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV059 25 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV058 6 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV047 20 16 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV046 153 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV057 21 58 Opboeien / Herstel 

 T06-BB-OV056 51 Opboeien / Herstel 

 T06-BB-OV055 51 Opboeien / Herstel 

 T06-BB-OV054 22 35 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV044 23 20 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV042 33 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV052 43 43 Geheel vervangen 

H
e
y
m

a
n
s
w

e
te

ri

n
g
 

 T06-SB-OV040 24 16 Opboeien / Herstel 

 T06-SB-OV038 25 46 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV034 26 30 Opboeien / Herstel 

 T06-BB-OV051 27 14 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV050 22 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV049 40 Geheel vervangen 
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traject  Oevercode deellocatie 
bodemonderzoek 

lengte Maatregel 

 T06-BB-OV047 28 22 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV045 29 19 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV044 18 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV043 25 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV041 30 14 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV040 9 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV039 19 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV027 31 20 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV026 13 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV024 32 6 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV023 8 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV035 33 31 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV034 4 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV031 34 40 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV021 35 27 Opboeien / Herstel 

 T06-SB-OV019 36 29 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV029 37 23 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV013 38 447 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV014 39 30 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV006 40 148 Geheel vervangen 

 T06-SB-OV005 147 Geheel vervangen 

 T06-BB-OV006 41 184 Opboeien / Herstel 

 T06-SB-OV036 42 11 Geheel vervangen 

  T06-SB-OV052 43 30 Geheel vervangen 

 

In bovenstaande tabel zijn twee soorten maatregelen opgenomen. Het kan gaan om een gehele vervanging 

van de oever of de maatregel kan zich beperken tot opboei of herstel. Bij gehele vervanging is sprake van 

grondverzet en komt de aannemer in aanraking met grond tot een diepte van ongeveer 2,0 m. Bij opboei/ 

herstel beperkt het contact met de grond zich tot de bovenste halve meter. De grond blijft in deze situatie op 

de locatie.  

 

2.2 Algemene werkwijze bij milieuonderzoeken 

Ter voorbereiding op de uit te voeren verkennende bodemonderzoeken is in eerste instantie een uitgebreid 

historisch (water)bodemonderzoek (vooronderzoek) uitgevoerd. Het gaat om de rapportage 

“Milieuhygiënisch vooronderzoek & grondonderzoeksplan” met kenmerk: NL202015410.016-R21-785.  

 

Per deellocatie is hierbij een inventarisatie uitgevoerd waarbij gegevens zijn verzameld over het voormalige 

en huidige gebruik van de locatie. Ook is geverifieerd of er op, of direct naast, een locatie eerder een 

(water)bodemonderzoek of -sanering is uitgevoerd. 

 

Dit vooronderzoek vormt de basis voor het door RPS uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. In deze 

rapportage is geconcludeerd om (minimaal) rekening te houden met de volgende onderdelen: 

• Het uitbreiden van het standaard analysepakket met de parameters arseen & chroom*. 

• Bij asbestdaken en indien bij aanvang van de werkzaamheden puin wordt aangetroffen dient tevens 

een verkennend asbest-in-grondonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
*) Ervaring leert dat op dit soort oeverlocaties, waar over het algemeen veel bodemvreemde materialen in de bodem aanwezig zijn, 
deze parameters ook in verhoogde mate aanwezig kunnen zijn. 

 

De tijdens het vooronderzoek verzamelde gegevens zijn verwerkt in de deelrapportages. Op basis van het 

vooronderzoek is bepaald of een locatie al dan niet verdacht is op het voorkomen van bodemverontreiniging. 

Afhankelijk van deze conclusie is per locatie de onderzoeksstrategiebepaald.  
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2.3 Weergave onderzoeksopzet en gegevens 

In het kader van de leesbaarheid en de terugvindbaarheid van gegevens zijn per (geclusterde) maatregel 

deelrapportages opgesteld. In deze deelrapportages zijn de specifieke onderzoeksopzet, veldwerkgegevens 

en resultaten van het laboratoriumonderzoek overzichtelijk weergegeven. Het deelrapport sluit af met een 

interpretatie van de onderzoeksgegevens, een resumé en advies over de te hanteren veiligheidsklasse 

conform de CROW400. 

 

Aan iedere deelrapportage zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

Bijlage 1 - tekening met boorpunten (+ evt. een verontreinigingskaart) 

Bijlage 2 - boorprofielen 

Bijlage 3 - analysecertificaten 

Bijlage 4 - toetsingsresultaten 

 

De deelrapportages zijn als losse bijlagen terug te vinden (als bijlage 3). Het betreft in totaal 42 deellocaties: 

1 t/m 14 en 16 t/m 43. Deellocatie 15 is niet onderzocht vanwege het gebrek aan ruimte om grondonderzoek 

uit te voeren. 

 

2.4 Achtergrondwaarden 

Het projectgebied valt onder het beheersgebied van twee Omgevingsdiensten, te weten de 

Omgevingsdienst West Holland (ODWH) en de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH).  

 

De deellocaties 1 t/m 33, 42 en 43 liggen in de gemeente Kaag en Braassem en vallen onder het 

beheersgebied van ODWH. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een bodemkwaliteitskaart voor onder 

andere de gemeenten Kaag en Braassem. De gemeente Kaag en Braassem heeft wel de beschikking over 

een bodemfunctiekaart. Op basis hiervan kan echter geen grondverzet plaatsvinden. Op basis van de 

bodemfunctiekaart van de gemeente Kaag en Braassem moet de eventueel toe te passen grond ter plaatse 

van de deellocaties die liggen binnen de gemeentegrenzen minimaal voldoen aan de klasse wonen. 

 

Het zuidelijke deel van de Heimanswetering ligt in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit betreft de 

deellocaties 34 t/m 41, welke vallen onder de bodemkwaliteitskaart opgesteld door de ODMH. De bodem ter 

plaatse van de deellocaties 34 t/m 38 liggen op de ontgravingskaart van de bovengrond in een zone met de 

kwaliteit “wonen”. De ondergrond ligt in een zone met de kwaliteit “landbouw/natuur”. De deellocaties 39, 40 

en 41 bevinden zich op de ontgravingskaart van de boven- en ondergrond in een zone met de kwaliteit 

“industrie”. De ligging van de maatregellocaties is terug te vinden op de kaart in bijlage 1. 

 

2.5 Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) 

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. De 

stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen perfluoroctaanzuur (PFOA), 

perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt 

vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Ze worden 

toegepast is allerlei alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. 

 

Inmiddels worden er al meer dan vijftig jaar producten gemaakt en gebruikt waar PFAS in voorkomt. 

Door het wijdverbreide gebruik en door emissies en incidenten wordt PFAS in Nederland en breder in 

Europa, inmiddels niet alleen bij puntbronnen, maar diffuus verspreid in het milieu aangetroffen. In heel 

Nederland zijn de bovengrond en geroerde bodems verdacht op het (diffuus) voorkomen van PFAS.  

Bron: tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie en website bodemplus FAQ PFAS 
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2.6 Conclusies vooronderzoek 

Voorafgaand aan het vooronderzoek zijn de oeverlocaties onderverdeeld in 43 (geclusterde) deellocaties, 

waarvan er één is komen te vervallen. De ligging van de deellocaties is weergegeven in bijlage 1. Door 

ophoging met bodemvreemde materialen en voormalig bedrijfsmatig gebruik zijn álle deellocaties 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 bedraagt de 

maximale ontgravingsdiepte (bij vervanging van de oever) 2,00 m onder het maaiveld. Op de locaties waar 

slecht herstel of opboei van de oever plaatsvindt, beperkt het grondonderzoek zich tot de toplaag  

(0,00 tot 0,50 m-mv). 

 

Op basis van gegevens (bijvoorbeeld historische verontreiniging) van het bodemloket en/of de omgevings-

diensten is additionele informatie aangevraagd. Deze informatie bevestigt nogmaals de verdenking op 

bodemverontreiniging op alle te onderzoeken 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. 
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3 ONDERZOEKSRESULTATEN 

3.1 Bijzonderheden bij uitvoering 

Er zijn bij uitvoering van de bodemonderzoeken op vrijwel alle locaties bijmengingen/kenmerken 

aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De zintuiglijke waarnemingen zijn 

per maatregellocatie opgenomen in de deelrapportages. Het gaat hier vrijwel altijd om bijmengingen met 

baksteen. Het aantreffen van baksteen is, anders dan ‘puin’, niet direct verdacht op de aanwezigheid van 

asbest. Naast baksteen zijn plaatselijk zintuigelijke waarnemingen van olie, kolengruis of beton gedaan. Een 

groot deel van de boringen zijn rond de 1,20 m gestuit op een harde ondoordringbare laag.  

 

Op twee deellocaties is een verkennend asbest-in-grond onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van 

zintuigelijke waarnemingen (puin). Het betreft de deellocaties 22 en 41. 

 

3.2 Achtergronden bij toetsingswaarden 

Toetsing van de analyseresultaten vindt plaats aan de toetsingswaarden zoals die op 1 juli 2013 van kracht 

zijn geworden (Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, d.d. 27 juni 2013). De analyseresul-

taten zijn getoetst met BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice van SIKB-IHW). 

 

Grond 

In de Wbb wordt onderscheid gemaakt tussen de AW2000-waarde (voorheen: ‘streefwaarde’) en de inter-

ventiewaarden. Als actiewaarde (tussenwaarde) voor nader onderzoek geldt ½ maal de interventie- plus de 

achtergrondwaarde ((AW+I) * ½). Hiervoor worden de navolgende coderingen gebruikt in dit rapport: 

AW2000 =  achtergrondwaarde 

T  =  actiewaarde voor nader onderzoek (voorheen tussenwaarde)  

I  =  interventiewaarde 

 

Dit leidt tot de volgende indeling: 

gehalte < AW2000 - niet verontreinigd 

gehalte > AW2000 en < T - licht verontreinigd  

gehalte > T en < I - matig verontreinigd  

gehalte > I  - sterk verontreinigd  

 

Alvorens de analyseresultaten te toetsen zijn deze naar standaard bodem omgerekend (organische stof 10% 

en humus 25%). Voor barium geldt dat per 1 april 2009 wettelijk geen eis meer is vastgesteld.  

 
Grondwater  

In de Wbb wordt onderscheid gemaakt tussen streef- en interventiewaarden. Als actiewaarde voor nader 

onderzoek geldt ½ maal de interventie- plus de streefwaarde ((S+I) * ½). Hiervoor worden de navolgende 

coderingen gebruikt in dit rapport:  
S = streefwaarde  
T = actiewaarde voor nader onderzoek (voorheen tussenwaarde)  
I = interventiewaarde  
 

Dit leidt tot de volgende indeling:  

gehalte < S  - niet verontreinigd  

gehalte > S en < T - licht verontreinigd  

gehalte > T en < I  - matig verontreinigd  

gehalte > I   - sterk verontreinigd  
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De toetsingswaarden voor grondwater zijn landelijk vastgesteld. 

 

Toetsingskader Per- en Polyfluoralkylstoffen (PFAS) 

Vooruitlopend op de definitieve normstelling voor het toepassen van PFAS-houdende grond en bagger-

specie is op 13 december 2021 een aangepaste voorlopige norm boven de bepalingsgrens vastgesteld. In 

onderstaande tabel 3.1 zijn de toepassingsnormen van grond op de landbodem en in oppervlaktewater 

weergegeven. 

 

Tabel 3.1: toepassingsnormen voor het toepassen van PFAS-houdende grond (in µg/kg d.s.)1 

Toepassingssituatie Toepassingsnorm 

 PFOS PFOA PFAS GenX 

Op de landbodem 

Grond toepassen boven grondwaterniveau2 
 

 Bodemfunctieklasse bodemkwaliteitsklasse  

 landbouw/natuur landbouw/natuur, wonen of industrie 1,4 1,9 1,4 1,4 

 wonen of industrie landbouw/natuur 1,4 1,9 1,4 1,4 

 wonen of industrie wonen of industrie 3,0 7,0 3,0 3,0 

Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwaterniveau2 3,0 7,0 3,0 3,0 

Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden 0,1 0,1 0,1 0,1 

Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau3,  
met inbegrip van grootschalig toepassen 

0,9 0,8 0,8 0,8 

In oppervlaktewater 

In een rijks oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd de diepe plas 
- het toepassen van grond in ophogingen in waterbouwkundige constructies4.  

 
3,7 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,8 

In een regionaal oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd de diepe plas 
- het toepassen van grond in ophogingen in waterbouwkundige constructies4.  

 
1,1 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,8 

Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een 
rijkswater5  

 
3,7 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,8 

Toepassen in vrijliggende diepe plassen en niet-vrijliggende plassen aan niet-rijkswater5, 6  1,1 0,8 0,8 0,8 

1. Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof minder dan 
10% bedraagt. 

2. Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder het 
maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht boven 
grondwater te zijn toegepast. 

3. Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en meer 
onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht 
boven grondwater te zijn toegepast. 

4. De kwaliteit van grond of baggerspecie die wordt toegepast moet vergelijkbaar of schoner zijn dan de kwaliteit van de 
ontvangende bodem.   

5. Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een toetsingskader opgenomen in 
de Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen. 

6. Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel worden 
uitgegaan. In deze gevallen zal het waterschap een uitvoerige afweging moeten maken of deze verondieping gewenst is en welke 
voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten zelf worden bepaald welke kwaliteit 
grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast.   

 

Voor de toepassing van PFAS-houdende grond en baggerspecie is niet alleen het tijdelijk handelingskader 

van belang, maar dient vanzelfsprekend ook te worden voldaan aan alle verplichtingen die voor het 

toepassen voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit. 

Bron: Tijdelijk handelingskader voor hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie, geactualiseerde versie 2 juli 2020 

 

Asbest  

Per 24 februari 2000 is asbest opgenomen in de “Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering”, opgesteld door het Ministerie van VROM. Door het opnemen van asbest in deze circulaire 

is de Wet Bodembescherming (WBB) van toepassing verklaard op een met asbest-verontreinigde bodem.  

 

Per 1 januari 2003 is een interventiewaarde ingevoerd voor asbest-in-grond, baggerspecie en puin 

(granulaat). De interventiewaarde is gesteld op een gewogen concentratie van 100 mg/kg. Voor het 
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berekenen van een gewogen concentratie wordt de concentratie aan serpentijne asbest opgeteld bij 10 maal 

de concentratie aan amfibole asbest. Voor asbest-in-grond, baggerspecie en puin(granulaat) is geen 

streefwaarde opgesteld.  

 

Met het invoeren van een interventiewaarde bodemsanering voor asbest met ingang van 1 januari 2003 

wordt gesteld dat voor asbest-in-grond alleen een interventiewaarde c.q. restconcentratienorm geldt. Deze 

norm is wettelijk vastgesteld op 100 mg/kg d.s. asbest (gewogen). Deze interventiewaarde voor asbest is 

gebaseerd op het verwaarloosbaar risiconiveau (VR). Grond met een gehalte aan asbest (gewogen) lager 

dan de interventiewaarde mag hierdoor als niet verontreinigd worden aangemerkt.  

 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest die zijn ontstaan vanaf 1993, dienen, ongeacht het 

asbestgehalte, voor zover redelijkerwijs mogelijk volledig te worden verwijderd (Zorgplicht, artikel 13 van de 

Wet bodembescherming). Volledig verwijderen betekent in het geval van asbest dat de verontreiniging tot de 

nulwaarde (detectiegrens) dient te worden verwijderd.  

 

Tevens zijn de verpakkingseisen voor het vervoer van asbestbevattende bulkmaterialen, te weten grond en 

puin(granulaat), gewijzigd. Asbestbevattende bulkmaterialen mogen in afgesloten containerwagens, zonder 

verpakt te zijn in containerbags of big bags, worden getransporteerd mits de gemeten concentratie niet 

hoger is dan 1.000 mg/kg ds. 

 

Algemeen 

De analysecertificaten van de grond- en grondwater- en waterbodemmonsters zijn opgenomen in de 

betreffende deelrapportages. In de deelrapportages zijn tevens de volledige toetsingsresultaten 

weergegeven. 

 

3.3 Toetsingsresultaten en interpretatie verkennend bodemonderzoek 

Voor een compleet/gedetailleerd overzicht van de onderzoeksresultaten per maatregel wordt verwezen naar 

de deelrapportages in bijlage 3. In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de meest 

relevante onderzoeksresultaten. In de tabel is per deellocatie de maximale kwalificatie weergegeven. Een 

interventiewaarde overschrijding betekent in deze dus niet dat het persé de gehele locatie betreft. Het kan 

ook om een “verontreinigingsspot” gaan.  

 

tabel 3.2: samenvatting onderzoeksresultaten (omvat de resultaten van verkennend en aanvullend onderzoek) 
oevercode deellocatie kwaliteit grond Wbb asbest kwaliteit 

grondwater bovengrond ondergrond 

T06-SB-OV090 01 >achtergrondwaarde <achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV089J, T06-SB-OV089H 02 >actiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV089A 03 >actiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV087A, T06-SB-OV087 
T06-SB-OV086, T06-SB-OV085K 

04 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. geen peilbuis1 

T06-SB-OV085D 05 >interventiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV084 06 <achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV083 07 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV082, T06-SB-OV080 08 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV078 09 <achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV062 10 >interventiewaarde <achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV060 11 >achtergrondwaarde >actiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV058 12 >achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV051B 13 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV050 14 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. >actiewaarde 

T06-BB-OV066A 15 geen onderzoek4 

T06-SB-OV048 16 >achtergrondwaarde niet onderzocht2 n.v.t. geen peilbuis2 

T06-BB-OV064, T06-BB-OV063 17 >interventiewaarde >interventiewaarde n.v.t. <streefwaarde 
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oevercode deellocatie kwaliteit grond Wbb asbest kwaliteit 
grondwater bovengrond ondergrond 

T06-BB-OV061 18 >achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-BB-OV060, T06-BB-OV059, 
T06-BB-OV058 

19 >actiewaarde >interventiewaarde n.v.t. <streefwaarde 

T06-SB-OV046, T06-SB-OV047 20 >interventiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-BB-OV056, T06-BB-OV055 
T06-BB-OV057 

21 >interventiewaarde niet onderzocht2 n.v.t. geen peilbuis2 

T06-BB-OV054 22 >achtergrondwaarde >actiewaarde niet aangetr. <streefwaarde 

T06-SB-OV042, T06-SB-OV044 23 >achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV040 24 >achtergrondwaarde niet onderzocht2 n.v.t. geen peilbuis2 

T06-SB-OV038 25 >interventiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV034 26 <achtergrondwaarde niet onderzocht2 n.v.t. geen peilbuis2 

T06-BB-OV049, T06-BB-OV050, 
T06-BB-OV051 

27 >achtergrondwaarde >actiewaarde n.v.t. <streefwaarde 

T06-BB-OV047 28 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-BB-OV043, T06-BB-OV044 
T06-BB-OV045 

29 <achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-BB-OV039, T06-BB-OV040 
T06-BB-OV041 

30 >interventiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-SB-OV026, T06-SB-OV027 31 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. geen peilbuis3 

T06-SB-OV023, T06-SB-OV024 32 >achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 

T06-BB-OV034, T06-BB-OV035 33 >interventiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 
T06-BB-OV031 34 >interventiewaarde >actiewaarde n.v.t. >streefwaarde 
T06-SB-OV021 352 >interventiewaarde niet onderzocht2 n.v.t. geen peilbuis2 
T06-SB-OV019 36 >interventiewaarde >actiewaarde n.v.t. >streefwaarde 
T06-BB-OV029 37 >achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. <streefwaarde 
T06-SB-OV013 38 >achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. geen peilbuis3 
T06-BB-OV014 39 >interventiewaarde >actiewaarde n.v.t. >streefwaarde 
T06-SB-OV005. T06-SB-OV006 40 >achtergrondwaarde >achtergrondwaarde n.v.t. >streefwaarde 
T06-BB-OV006 41 >interventiewaarde niet onderzocht2 niet aangetr. geen peilbuis2 
T06-SB-OV036 42 >interventiewaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 
T06-SB-OV052 43 >achtergrondwaarde >interventiewaarde n.v.t. >streefwaarde 
1 geen mogelijkheid om peilbuis te plaatsen 
2 geen grondwater en ondergrond onderzocht, opboeilocatie 
3 peilbuis is na plaatsing verwijderd  
4 wegens gebrek aan toegankelijkheid en ruimte is hier geen onderzoek uitgevoerd 
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3.4 Beschrijving verontreinigingssituatie 

3.4.1 Algemene bodemkwaliteit 

Gesteld kan worden dat nagenoeg alle oeverlocaties heterogeen verontreinigd (licht tot sterk) zijn met zware 

metalen en PAK(10). De verontreinigingen zijn vermoedelijk te relateren aan het langdurig antropogeen 

gebruik. Dit wordt bevestigd door de aangetroffen bijmengingen met vooral baksteen .  

 

Over het algemeen zijn van de PFAS verbindingen alleen PFOA en PFOS in noemenswaardige gehalten 

aangetoond. De gemeten gehalten aan PFOA liggen tussen 0,14 µg/kg d.s en 4,53 µg/kg d.s. en vormen 

daarmee geen belemmering voor eventueel hergebruik. De gemeten gehalten aan PFOS liggen tussen 0,14 

µg/kg d.s. en lokaal 6,6 µg/kg d.s. De grond van de locaties 22 en 38 is dan ook niet toepasbaar in verband 

met een (te) hoog PFOS-gehalte. 

 

Het grondwater is over het algemeen licht verontreinigd met uitsluitend zware metalen. Het betreft hier 

hoogstwaarschijnlijk verhoogde achtergrondwaarden. 

 

3.4.2 Sterke verontreinigingen  

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de locaties met sterk verontreinigd grond. Hierbij is 

aangegeven wat de omvang is van de geraamde hoeveelheid sterk verontreinigde grond binnen de 

werkgrens. Opgemerkt wordt dat het volume sterk verontreinigde grond hoger kan liggen dan hieronder 

geraamd, omdat in dit geval alleen de sterk verontreinigde grond binnen het werkgebied van de oever is 

berekend. Bij de werkgrens is uitgegaan van een oeverstrook met een breedte van maximaal 2,0 m. 

 

In alle gevallen wordt ervanuit gegaan dat er (deels) sprake is van en zogenaamde ‘historische 

verontreiniging’, welke is ontstaan vóór 1987 (oud geval). 

 

tabel 3.3: indicatie hoeveelheid sterk verontreinigde grond 
oevercode deel-

locatie 
kwaliteit grond Wbb hoeveelheid   

bovengrond ondergrond oppervlakte 
(m2) 

dikte 
(m1) 

totaal 
(m3) 

T06-SB-OV089J, T06-SB-OV089H 02 >actiewaarde >interventiewaarde 12,0 0,30 3,6 

T06-SB-OV089A 03 >actiewaarde >interventiewaarde 5,00 0,50 2,5 

T06-SB-OV087A, T06-SB-OV086, 
T06-SB-OV085K 

04 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 40,0 0,50 20 

T06-SB-OV085D 05 >interventiewaarde >interventiewaarde 43,0 0,50 tot 0,80 27,0 

T06-SB-OV083 07 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 8,00 0,50 4,0 

T06-SB-OV082, T06-SB-OV080 08 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 15,0 0,50 7,5 

T06-SB-OV062 10 >interventiewaarde <achtergrondwaarde 13,5 0,50 6,75 

T06-SB-OV051B 13 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 20,0 0,50 10,0 

T06-SB-OV050 14 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 16,0 0,50 8,0a 

T06-BB-OV064, T06-BB-OV063 17 >interventiewaarde >interventiewaarde 16,0 0,30 tot 0,50 6,0 

T06-BB-OV060, T06-BB-OV059, 
T06-BB-OV058 

19 >actiewaarde >interventiewaarde 45,0 0,50 22,5 

T06-SB-OV046, T06-SB-OV047 20 >interventiewaarde >interventiewaarde 55 0,50 57,5b 

T06-BB-OV056, T06-BB-OV055 
T06-BB-OV057 

21 >interventiewaarde niet onderzochtC 10,0 0,5 5,00 

T06-SB-OV038 25 >interventiewaarde >interventiewaarde 85,0 0,5 42,5 

T06-BB-OV047 28 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 10,0 0,5 5,00 

T06-BB-OV043, T06-BB-OV044 
T06-BB-OV045 

29 <achtergrondwaarde >interventiewaarde 10,0 0,20 2,0 

T06-BB-OV039, T06-BB-OV040 
T06-BB-OV041 

30 >interventiewaarde >interventiewaarde 72,0 0,50 tot 2,00 53,0 

T06-SB-OV027 31 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 17,0 0,30 tot 0,40 7,0 
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tabel 3.3: indicatie hoeveelheid sterk verontreinigde grond (vervolg) 
oevercode deel-

locatie 
kwaliteit grond Wbb hoeveelheid   

bovengrond ondergrond oppervlakte 
(m2) 

dikte 
(m1) 

totaal 
(m3) 

T06-BB-OV034, T06-BB-OV035 33 >interventiewaarde >interventiewaarde 68,0 2,00 130,0 

T06-BB-OV031 34 >interventiewaarde >actiewaarde 10,0 0,50 5,0 

T06-SB-OV021 35 >interventiewaarde niet onderzochtC 20,0 0,30 6,0 

T06-SB-OV019 36 >interventiewaarde >actiewaarde 15,0 0,50 7,5 

T06-BB-OV014 39 >interventiewaarde >actiewaarde 10,0 0,20 2,0 

T06-BB-OV006 41 >interventiewaarde niet onderzochtC 15,0 0,50 7,5 

T06-SB-OV036 42 >interventiewaarde >interventiewaarde 20,0 0,40 tot 0,70 14,0 

T06-SB-OV052 43 >achtergrondwaarde >interventiewaarde 18,0 0,30 tot 0,70 8,0a 

a Op deze deellocatie is sprake van een tweetal verontreinigingsspots. 
b Op deze locatie is sprake van een drietal verontreinigingsspots. 
c Ondergrond is niet onderzocht de deellocatie is een “opboei-locatie”. 
 
De in tabel 3.3 aangegeven vetgedrukte getallen geven aan dat er sprake is van een omvang groter dan  
25 m3. Op deze locaties is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (binnen de 
werkgrenzen) 
 

Ter oriëntatie zijn de detailtekeningen met de verontreinigingssituatie (landbodem) toegevoegd aan de 

oplegnotities (bijlage 3).  

 

3.4.3 Bevoegd gezag 

Voor het melden van het werken in sterk verontreinigde grond dient contact te worden gezocht met de 

volgende bevoegde gezagen: 
 
Provincie Zuid-Holland 

Daar waar sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (omvang sterk verontreinigde 

grond > 25 m3 binnen de werkgrens) is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag. Dit betreft de 

deellocaties 5, 20, 25, 30 en 33. Dit geldt tevens voor deellocatie 10. Hiervan is bekend dat de 

verontreiniging deel uitmaakt van een al vastgesteld geval van ernstige verontreiniging (zie deelrapport). 

 

Overweging: Bij geclusterde locaties kan het zo zijn dat niet alle oevers binnen de cluster sterk verontreinigd 

zijn. Een gedetailleerder beeld van de ligging van de sterke verontreiniging is gegeven in de notities  

(bijlage 3). 

 

Gemeente Kaag en Braassem of Alphen a/d Rijn 

Indien sprake is van een verontreiniging van beperkte omvang (volume sterk verontreinigde grond <25m3) is 

de desbetreffende gemeente het bevoegd gezag. Dit betreft de overige deellocaties zoals weergegeven in 

tabel 3.2. Echter, het is niet uit te sluiten dat ook een of meerdere van deze deellocaties deel uitmaken van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging. Dit komt omdat de verontreinigingssituatie landinwaarts niet 

verder is afgeperkt (valt buiten de werkgrens). 
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3.5 Gevolgen voor uitvoering 

De aangetroffen sterke verontreinigingen in de bodem vormen een belemmering voor de uitvoering. 

Alvorens hier werkzaamheden mogen plaatsvinden, is het noodzakelijk om een Wbb-beschikking aan te 

vragen bij het Bevoegd gezag. In dit geval kan gekozen worden voor de volgende opties: 

1. BUS-melding(en) 

2. (raam)saneringsplan 

In beide gevallen dienen de saneringswerkzaamheden te worden uitgevoerd door een daartoe erkende 

aannemer (7000, protocol 7001) en onder begeleiding van een erkend bodemintermediair (6000, protocol 

6001). 

Ad. 1) BUS-meldingen 

Een BUS-melding betreft een vereenvoudigd, gestandaardiseerd saneringsplan. De BUS-melding dient per 

geval (en perceel of deellocatie) te worden opgesteld. Het betreft een formulier waarin een beschrijving is 

opgenomen van de voorgenomen werkwijze bij het ontgraven van de sterk verontreinigde bodem. 

 

Ad. 2) Saneringsplan 

Een saneringsplan, of raamsaneringsplan, geeft een gespecificeerde beschrijving van de voorgenomen 

werkwijze bij het ontgraven van de sterk verontreinigde bodem. Voordeel van een saneringsplan ten 

opzichte van de BUS is de mogelijkheid om ‘maatwerk’ te leveren. Door hierin verschillende opties te 

specificeren kan voor álle locaties waar sprake is van sterk verontreinigde grond, het saneringsplan als 

leidraad worden gehanteerd. Dit betreft tevens voor locaties waar wel sterk verontreinigde grond is 

vastgesteld, maar waar (nog) niet is vastgesteld dat deze deel uitmaken van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 

 

Zowel een BUS-melding als een saneringsplan dient ter beoordeling te worden voorgelegd aan het bevoegd 

gezag Wbb. Pas na akkoord (beschikking) van het bevoegd gezag mag worden gestart met de sanerings-

werkzaamheden. Een BUS-melding heeft een beoordelingstijd van 5 weken. De beoordelingstijd van een 

saneringsplan betreft 15 weken. 

 

Werkzaamheden in de grond dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijn CROW400. Een overzicht van 

de CROW400 toetsingen is weergegeven in tabel 3.4. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de 

definitief te hanteren veiligheidsklasse te worden vastgesteld door een veiligheidskundige in een V&G-plan. 
 

3.6 Mogelijkheden grondverzet overige locaties 

De toepassingsmogelijkheden van de aangetroffen licht verontreinigde grond hangen samen met de 

ligging binnen de bodemkwaliteitskaart. Indien de onderzoeksresultaten worden getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit, en deze komen overeen met de bodemkwaliteitskaart, dan is het mogelijk om 

grond zonder verder onderzoek elders binnen de grenzen van de bodemkwaliteitskaart toe te passen. 

Indien de onderzoeksresultaten ‘slechter’ zijn dan de bodemkwaliteitskaart, is grondverzet niet zonder meer 

mogelijk. Grond mag echter wel binnen een locatie worden herschikt. Hiervoor geldt wel dat de bovengrond 

niet mag worden vermengd met de ondergrond. 

 

Een overzicht van de indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit is weergegeven in tabel 3.4. Voor 

de locaties binnen de gemeente Kaag en Braassem geldt dat er nog geen bodemkwaliteitskaart is 

vastgesteld. Grondverzet is hiervoor op basis van een bodemkwaliteitskaart niet mogelijk. Het betreft hier de 

deellocaties 1 t/m 33, 42 en 43. 
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Het zuidelijke deel van de Heimanswetering ligt in de gemeente Alphen aan den Rijn. In dit gebied is wel 

sprake van een vastgestelde bodemkwaliteitskaart. De deellocaties 34 t/m 38 bevinden zich volgens de 

‘ontgravingskaart van de bovengrond’ in een zone met de kwaliteit “wonen”. De ondergrond ligt in een zone 

met de kwaliteit “landbouw/natuur”. De deellocaties 39, 40 en 41 bevinden zich volgens de ontgravingskaart 

van zowel de boven- als de ondergrond in een zone met de kwaliteit “industrie”. 

 

In tabel 3.4 is de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weergegeven. Daarnaast zijn de 

analyseresultaten getoetst aan de CROW 400 en in de tabel weergegeven.  

 

tabel 3.4: indicatieve toetsing Bbk en veiligheidklasse 
oevercode deellocatie bovengrond  ondergrond 

onderzoek Bbk 
indicatie 

crow 400 PFAS onderzoek Bbk indicatie crow 400 

T06-SB-OV090 01 wonen basisklasse landbouw/natuur wonen basisklasse 

T06-SB-OV089J, 
T06-SB-OV089H 

02 industrie basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-SB-OV089A 03 industrie basisklasse wonen of industrie NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

T06-SB-OV087A, 
T06-SB-OV087 
T06-SB-OV086, 
T06-SB-OV085K 

04 wonen basisklasse wonen of industrie NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

T06-SB-OV085D 05 NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

wonen of industrie NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-SB-OV084 06 altijd toepasbaar basisklasse wonen of industrie industrie basisklasse 

T06-SB-OV083 07 industrie basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde basisklasse 

T06-SB-OV082, 
T06-SB-OV080 

08 industrie basisklasse wonen of industrie NT>interventiewaarde basisklasse 

T06-SB-OV078 09 altijd toepasbaar basisklasse wonen of industrie industrie basisklasse 

T06-SB-OV062 10 NT>interventiewaarde basisklasse landbouw/natuur altijd toepasbaar basisklasse 

T06-SB-OV060 11 industrie basisklasse landbouw/natuur industrie basisklasse 

T06-SB-OV058 12 industrie basisklasse landbouw/natuur industrie basisklasse 

T06-SB-OV051B 13 wonen basisklasse wonen of industrie NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

T06-SB-OV050 14 industrie basisklasse wonen of industrie NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

T06-BB-OV066A 15 niet onderzocht2 

T06-SB-OV048 16 industrie basisklasse wonen of industrie niet onderzocht2  

T06-BB-OV064, 
T06-BB-OV063 

17 NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

landbouw/natuur NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

T06-BB-OV061 18 wonen basisklasse landbouw/natuur industrie basisklasse 

T06-BB-OV060, 
T06-BB-OV059, 
T06-BB-OV058 

19 industrie basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

T06-SB-OV046, 
T06-SB-OV047 

20 NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

wonen of industrie NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-BB-OV056, 
T06-BB-OV055 
T06-BB-OV057 

21 NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

niet toepasbaar niet onderzocht1  

T06-BB-OV054 22 industrie basisklasse niet toepasbaar industrie basisklasse 

T06-SB-OV042, 
T06-SB-OV044 

23 industrie basisklasse landbouw/natuur industrie basisklasse 

T06-SB-OV040 24 industrie basisklasse landbouw/natuur niet onderzocht1  

T06-SB-OV038 25 NT>interventiewaarde basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-SB-OV034 26 altijd toepasbaar basisklasse landbouw/natuur niet onderzocht1  

T06-BB-OV049, 
T06-BB-OV050, 
T06-BB-OV051 

27 industrie basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-BB-OV047 28 industrie basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 
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oevercode deellocatie bovengrond  ondergrond 

onderzoek Bbk 
indicatie 

crow 400 PFAS onderzoek Bbk indicatie crow 400 

T06-BB-OV043, 
T06-BB-OV044 
T06-BB-OV045 

29 altijd toepasbaar basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde basisklasse 

T06-BB-OV039, 
T06-BB-OV040 
T06-BB-OV041 

30 NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

landbouw/natuur NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-SB-OV026, 
T06-SB-OV027 

31 industrie basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-SB-OV023, 
T06-SB-OV024 

32 wonen basisklasse landbouw/natuur industrie basisklasse 

T06-BB-OV034, 
T06-BB-OV035 

33 NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

wonen of industrie NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

T06-BB-OV031 34 NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

landbouw/natuur industrie basisklasse 

T06-SB-OV021 35 NT>interventiewaarde basisklasse wonen of industrie niet onderzocht1  

T06-SB-OV019 36 NT>interventiewaarde rood niet-
vluchtig 

wonen of industrie industrie basisklasse 

T06-BB-OV029 37 wonen basisklasse landbouw/natuur wonen basisklasse 

T06-SB-OV013 38 industrie basisklasse niet toepasbaar industrie basisklasse 

T06-BB-OV014 39 NT>interventiewaarde basisklasse landbouw/natuur industrie basisklasse 

T06-SB-OV005. 
T06-SB-OV006 

40 industrie basisklasse landbouw/natuur wonen basisklasse 

T06-BB-OV006 41 NT>interventiewaarde basisklasse landbouw/natuur niet onderzocht1  

T06-SB-OV036 42 NT>interventiewaarde basisklasse landbouw/natuur NT>interventiewaarde rood-niet 
vluchtig 

T06-SB-OV052 43 wonen basisklasse wonen of industrie NT>interventiewaarde oranje niet-
vluchtig 

1 geen grondwater en ondergrond onderzocht, opboeilocatie 
2 wegen gebrek aan ruimte en toegankelijkheid is hier geen onderzoek uitgevoerd 

 

Bovengrond (0,00 tot 0,50 m-mv) 

Zoals uit bovenstaande tabel valt af te leiden is de kwaliteit van de bovengrond op de deellocaties 37, 42 en 

43 is gelijk of beter dan wat de bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart) van de gemeente Alphen aan den 

Rijn aangeeft. 

 

Ondergrond (0,50 tot 2,00 m-mv) 

De ondergrond op de deellocaties 37, 39 en 40 voldoet aan de verwachte ontgravingsklasse uit de bodem-

kwaliteitskaart van de gemeente Alphen aan den Rijn. 

 

Het is daarom toegestaan om deze grond zonder verder onderzoek elders binnen de grenzen van de 

bodemkwaliteitskaart toe te passen. 

 

3.7 Gevolgen van bodemverontreiniging voor de bewoners 

Uit het bodemonderzoek blijkt dat op een groot deel van de oeverlocaties langs de Oude-, Woud-, en 

Heimanswetering sprake is van sterke verontreinigingen in de boven- en ondergrond. De verontreiniging 

worden veroorzaakt door hoge gehalten aan zware metalen (veelal lood of zink) en PAK’s (Polycyclische 

Aromatische Koolewaterstoffen). 

 

Op veel plekken in Nederland is sprake van vervuilde bodem. Verontreinigingen met lood, andere zware 

metalen en PAK in de bovenlaag zijn meestal het gevolg van langdurig antropogeen gebruik. Met name in 

stedelijk gebied is vaak verontreinigde grond of afval gebruikt voor ophoging of versteviging. Daarnaast 

kunnen bodemverontreinigingen zijn ontstaan door (voormalige) verontreinigende activiteiten op locatie. Dit 
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zijn bijvoorbeeld fabrieken, scheepswerven, tankstations en landbouwgronden waar bestrijdingsmiddelen 

werden gebruikt. 

 

Over het algemeen lopen bewoners weinig risico als het gaat om uw gezondheid. Het is echter wel 

verstandig om onnodige blootstelling aan de stoffen te voorkomen. In het geval van een moestuin is het 

bijvoorbeeld belangrijk om te weten welke gewassen veilig gegeten kunnen worden. Het risico dat je loopt is 

bijvoorbeeld afhankelijk van het soort gewas, hoeveel je eet uit de moestuin en de vervuilende stof. Na 

directe aanraking met vervuilde grond, denk bijvoorbeeld aan kinderen die met grond spelen, is het 

belangrijk de handen goed te wassen. 

Bron: https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/milieuproblemen/vervuilende-stoffen-in-de-bodem/ 

 

Meer informatie over de risico’s van bodemverontreiniging kunt u bijvoorbeeld vinden via het RIVM: 
https://www.rivm.nl/risico-s-van-bodemverontreiniging. 

 

De percelen waar een sterke verontreiniging is aangetroffen moeten mogelijk voorafgaand aan de werk-

zaamheden worden gesaneerd. Sanering zal dan plaatsvinden binnen de werkgrens van het project. De 

aannemer zal hierover met bewoners in overleg treden, daar er toestemming nodig is van de 

perceeleigenaar de saneringswerkzaamheden in gang te zetten. 
 

3.8 Onderzoeks-hiaten 

Op diverse locaties beperkt het onderzoek zich tot een deel van de deellocatie. In deze gevallen was er 

geen toestemming om een perceel te betreden of geen ruimte om onderzoek uit te voeren. 

 

Deellocatie 03 

Omdat er geen toestemming was om onderzoek uit te voeren op de percelen van de adressen Westeinde 

, hebben de resultaten van dit onderzoek uitsluitend betrekking zich op het deel van de oever op 

het adres Westeinde . 

 

Deellocatie 4 

Omdat er geen toestemming was om onderzoek uit te voeren op de percelen van de adressen Westerdijk 

, heeft dit onderzoek uitsluitend betrekking op het deel van de oever (oevercode: T06-SB-

OV087A, T06-SB-OV086 en T06-SB-OV085K) ter hoogte van de adressen Westerdijk . 

 

Deellocatie 15 

Er was geen toestemming om onderzoek uit te voeren. Op het kleine overgebleven deel was te weinig 

ruimte om onderzoek uit te voeren. 
 

Deellocatie 29 

Het onderzoek beperkt zich tot oever T06-BB-OV043 op het adres Vrouwgeestweg . Er was geen 

toestemming de andere percelen te betreden. 
 

Deellocatie 31 

De resultaten van dit onderzoek hebben uitsluitend betrekking op T06-SB-OV027. Er was geen 

toestemming om bodemonderzoek uit te voeren in de oever T06-SB-OV026.  
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Deellocatie 32 

De bemonstering heeft plaatsgevonden op enkele meters van de oever af (i.v.m. aanwezige houten 

vlonder). Het is daarom niet volledig uit te sluiten dat er direct aan de oever (onder de vlonder) alsnog 

bodemverontreiniging van betekenis aanwezig is. 
 

Deellocatie 36 

Omdat er geen toestemming was om het perceel van Woubrugseweg  te betreden, beperkt het 

onderzoek zich tot het deel van de oever ter plaatse van adres Woubrugseweg  
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4 RESUMÉ 

4.1 Onderzoeksresultaten 

Door middel van de per deellocatie uitgevoerde bodemonderzoeken is een duidelijk inzicht gekregen in de 

kwaliteit van de landbodem binnen het werkgebied van oeververvanging T6. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat er op circa 50% van de oeverlocaties sprake is 

van sterke met zware metalen verontreinigde grond. De verontreiniging bevindt zich zowel in de boven- als 

de ondergrond.  

 

De werkzaamheden in sterk verontreinigde grond dienen onder saneringscondities te worden 

uitgevoerd. Hiertoe dient in eerste instantie een saneringsplan of BUS-melding te worden opgesteld. 

 

Met uitzondering van de sterk verontreinigde locaties vormen de resultaten van dit bodemonderzoek 

geen belemmering bij de voorgenomen grondwerkzaamheden ten behoeve van de oeververvanging. 
 

4.2 Ontbrekende onderzoeksgegevens 

Op diverse locaties beperkt het onderzoek zich tot een deel van de deellocatie. In deze gevallen was er 

geen toestemming om een perceel te betreden of geen ruimte om onderzoek uit te voeren. Het betreft 

(gedeeltes) van de locaties: 

• deellocatie 3 

• deellocatie 4 

• deellocatie 15 (geheel) 

• deellocatie 29 

• deellocatie 31 

• deellocatie 32 

• deellocatie 36 

 

4.3 Aanbevelingen 

Mede gezien de aangetroffen verontreinigingen wordt aanbevolen om nog vóór aanvang van de werk-

zaamheden alsnog een bodemonderzoek uit te voeren op de nog niet onderzochte delen (zie §3.8).  

Het onderzoek kan zich hierbij beperken tot het vaststellen van de kwaliteit van de grond. 

 

Afhankelijk van de te nemen ingrepen op de locaties waar sprake is van sterk verontreinigde grond dient een 

keus te worden gemaakt om óf een (raam)saneringsplan óf meerdere BUS-meldingen op te stellen. Indien 

gekozen wordt voor een (raam)saneringsplan dan kunnen hierin tevens de locaties met kleinschalige 

verontreinigingen worden meegenomen. Een saneringsplan omvat dan zowel de kleinschalig verontreinigde 

locaties, als de locaties waarvan is vastgesteld dat er sprake is van een geval van ernstige bodem-

verontreinigingen. In het plan dient wel een splitsing te worden gemaakt tussen de locaties binnen het 

werkgebed van Omgevingsdienst West-Holland en Omgevingsdienst Midden-Holland. De doorlooptijd 

(beoordelingsprocedure) van een saneringsplan bedraagt 15 weken. 

Als alternatief voor een saneringsplan kan gekozen worden voor een BUS-procedure. De doorlooptijd 

hiervan is 5 weken. Echter, hierin is minder vrijheid om specifieke randvoorwaarden op te nemen. Ook wordt 

geadviseerd om in dit geval per oever één BUS-melding in te dienen. Dit houdt in dat er meerdere BUS-

meldingen nodig zijn. Verder kunnen formeel de locaties met kleinschalige bodemverontreiniging niet onder 

een BUS-melding worden ingediend. Hiervoor is een ‘plan van aanpak bodemsanering’ passend.  

 



 

rps.nl 

Ref.: NL202015410.016-R22-108.2  |  1 maart 2022 

 Pagina 22 van 22 

Voor alle sanerende maatregelen geldt dat de eigenaar van het ‘te saneren’ perceel moet instemmen met de 

voorgenomen saneringswerkwijze. Dit geldt tevens in de situatie van ‘tijdelijk uitplaatsen’ en er geen afvoer 

van grond plaatsvindt. De perceeleigenaar kan hiervoor een machtiging afgeven óf het Wbb-meldings-

formulier meeondertekenen. 

 

4.4 Disclaimer 

RPS is onafhankelijk en heeft, naast de relatie opdrachtgever - opdrachtnemer, geen enkele relatie 

met de opdrachtgever. Wij zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als erkend 

monsternemer. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing 

op de monsterneming en de overdracht van de monsters aan een erkend laboratorium. 

Dit onderzoek betreft een momentopname. Naar gelang de tijd tussen onderzoek en toepassing 

groter is, dient voorzichtigheid betracht te worden bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 
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Bijlage 

 

2. Toetsingskader 

  



Samenvatting Besluit bodemkwaliteit (algemeen)  

Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (het Besluit) inwerking getreden. In deze bijlage is een korte 

samenvatting van het besluit weergegeven. Hierbij is nadruk gelegd op het onderzoeken en verwerken van 

grond en baggerspecie volgens het ‘generieke kader’. 

Het besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities (artikel 1 van het Besluit) 

Grond: is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in 

een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van 

nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm, met uitzondering 

van baggerspecie. 

Baggerspecie:  is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en 

bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en 

met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, als mede van nature in de bodem 

voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm. 

Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als 

sprake is van een nuttige toepassing. 

Nieuwe normstelling 

De normstelling voor het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden van baggerspecie is 

met de inwerkingtreding van het Besluit vernieuwd. De nieuwe normstelling is gebaseerd op een 

risicobenadering. Dit betekent dat voor situaties met een gering risico weinig regels en soepele normen 

gelden, terwijl in situaties met meer risico’s strengere normen en meer regels gelden. De normstelling legt 

een directe relatie tussen het gebruik (de functie) en de kwaliteit van de bodem. Uitgangspunt is dat de 

bodem geschikt moet blijven voor de functie die erop wordt uitgeoefend. Het Besluit geeft hiervoor 

generieke normen. Het lokale bevoegd gezag kan zelf ook andere normen vaststellen, het zogenaamde 

gebiedsspecifieke beleid. 

Naast de algemene toetsingskaders zijn er nog twee categorieën van toepassingen met een eigen kader, 

de grootschalige toepassingen en de verspreiding van baggerspecie. Het bijzondere aan deze 

toepassingen is dat niet hoeft te worden getoetst aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. Wel moet 

worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarde die het Besluit voor deze toepassingen stelt. 

Voor deze toepassingen is geen gebiedsspecifiek beleid mogelijk. 

De nieuwe normstelling sluit beter aan op de relatie tussen het gebruik en de kwaliteit van de (water) 

bodem en op de risico’s die een toepassing met zich mee kan brengen. In de normstelling is gekozen voor 

een ‘altijd-‘ en een ‘nooit-grens’. In de normstelling wordt onderscheid gemaakt tussen de bodem en een 

partij conform de rekenregels. Deze rekenregels worden in de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) behorend bij 

het Besluit nader toegelicht.  

De ‘altijd-grens’ bestaat uit de achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan 

stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast 

door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen grond en baggerspecie die voldoen aan de achter-

grondwaarde zijn altijd vrij toepasbaar.  

De ‘nooit-grens’ wordt bepaald met behulp van het saneringscriterium. Dit is geen vaste norm, maar een 

methodiek om te bepalen of sprake is van een onaanvaardbaar risico.  

Tussen de ‘altijd-‘ en ‘nooit-grens’ liggen de maximale Waarden. Deze waarden geven de bovengrens aan 

van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend geschikt te maken voor de functie die de bodem heeft. 

Voor een partij geven de maximale waarde de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om te meten of 

een partij geschikt is voor de kwaliteit en functie van de ontvangende bodem.  

Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. 

Uitgangspunt van het generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of 

baggerspecie moet aansluiten bij de functie en de kwaliteit die de bodem heeft. Voor toepassing zijn twee 

bodemfunctieklasse onderscheiden: wonen en industrie. Het indelen van een beheersgebied in 



bodemfunctieklasse is een taak van de gemeente. Wanneer er geen bodemfunctiekaart aanwezig is dan 

mogen alleen partijen grond en baggerspecie worden toegepast die voldoen aan de achtergrondwaarden. 

Wanneer een gemeente gebruik maakt van het overgangsbeleid speelt de bodemfunctieklassenkaart 

gedurende de overgangsperiode nog geen rol. Uitgangspunt van het generieke kader voor waterbodems is 

dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aansluiten bij de actuele kwaliteit van de 

ontvangende waterbodem en de kwaliteit van de ontvangende bodem mag niet verslechteren. 

Toetsingskaders 

De nieuwe normstelling is doorvertaald naar nieuwe toetsingskaders. Bij de algemene toetsingskaders 

(toepassing van grond en baggerspecie op of in de landbodem en in oppervlakte water) kunnen lokale 

(water)bodembeheerders kiezen tussen gebiedsspecifiek en generiek beleid. Om een partij grond of 

baggerspecie te mogen toepassen moet zowel de partij als de bodem worden getoetst (dubbele toetsing). 

In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende toetsingskaders voor grond en 

baggerspecie.  

toepassen grond en baggerspecie  verspreiden baggerspecie 

op de landbodem   

in oppervlaktewater  in oppervlaktewater 

in grootschalige toepassing  over aangrenzend perceel 

 

alleen generiek beleid 

generiek en gebiedsspecifiek beleid 

Figuur 1overzicht van de verschillende toetsingskaders voor grond en baggerspecie 

Voor een onderzoek naar de kwaliteit van de (water)bodem zijn de volgende toetsingskaders van 

toepassing:  

• Toetsingskader voor toepassen van grond en baggerspecie op landbodem. 

• Toetsingskader voor toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater. 

• Toetsingskader voor het verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel. 

Toetsingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie op landbodem 

In het generieke toetsingskader voor toepassing op landbodem zijn de normen voor zowel de bodem-

kwaliteit als de normen voor de bodemfunctie ingedeeld in de klasse wonen en de klasse industrie.  

De bodemkwaliteitsklasse geeft een maat voor de kwaliteit van de ontvangende bodem en voor de kwaliteit 

van een toe te passen partij grond of baggerspecie. De normstelling voor de bodemfunctie-klassen geven 

de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op lange termijn geschikt te houden 

voor de betreffende functie. Grond en baggerspecie waarvan de kwaliteit de klasse industrie overschrijdt, 

mag in het generieke kader niet worden toegepast.  

De waarden die bij de verschillende normen horen zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B in de regeling. 

In figuur 2 is het toetsingskader voor het toepassen van grond en baggerspecie schematisch weergegeven. 

 

Altijd Toepasbaar Klasse Wonen Klasse Industrie Niet toepasbaar 

    

 AW 2000 Maximale waarde 

bodemkwaliteitsklasse wonen 

Maximale waarde 

bodemkwaliteitsklasse Industrie 

 

Figuur 2 toetsingskader toepassen van grond en baggerspecie op landbodem 

 

  



Toetsingskader voor toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater 

In het generieke toetsingskader voor toepassing in oppervlaktewater is de waterbodemkwaliteit 

onderverdeeld in klasse A en klasse B. Deze klassenindeling geeft een maat voor de kwaliteit van  

de ontvangende waterbodem en voor de kwaliteit van een partij toe te passen grond of baggerspecie. Deze 

nieuwe klassenindeling vervangt de klassenindeling met de klassen 0 tot en met 4 van de Vierde Nota 

waterhuishouding. De waarden die horen bij de verschillende normen voor het toepassen in 

oppervlaktewater zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage B in de Regeling. In figuur 3 is het toetsingskader 

schematisch weergegeven. 

 

  grond: Maximale waarden klasse industrie  

     

Vrij toepasbaar Klasse A Klasse B Niet toepasbaar Nooit toepasbaar 

     

 AW 2000 Maximale waarde water-

bodemkwaliteitsklasse A 

bagger: I-waarde 

waterbodem 

saneringscriterium  

Figuur 3 toetsingskader toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater 

Toetsingskader voor het verspreiden van de baggerspecie op aangrenzend perceel 

In de normstelling voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen is rekening 

gehouden de landbouwfunctie die deze percelen vaak hebben. De bovengrens voor de kwaliteit van 

baggerspecie die mag worden verspreid is gebaseerd op de zogenaamde msPAF-toets, daarnaast mag 

de kwaliteit van de baggerspecie de I-waarde voor landbodem niet overschrijden. De msPAF-toets is een 

methode om ecologische risico’s te bepalen. Daarnaast geldt voor minerale olie en een aantal metalen 

een samenstellingseis in plaats van de msPAF-toets. In tabel 1 van bijlage B in de regeling is 

aangegeven voor welke parameters de msPAF-toets moet worden uitgevoerd en voor welke stoffen 

samenstellingseisen gelden. In figuur 4 is het toetsingskader schematisch weergegeven.  

 

Vrij verspreidbaar Verspreidbaar over aangrenzend 

perceel 

Niet verspreidbaar over 

aangrenzend perceel 

   

 AW 2000 
< I-waarde landbodem 

msPAF metalen <50 % 

msPAF Organisch <20 % 

min.olie < 3.000 

Cd < 7,5 / Ba < 395 / Co < 25 / Mo < 5 

 

Figuur 4 toetsingskader voor het verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel 
 

  



Verwerken grond en baggerspecie 

Toepassingsmogelijkheden op landbodem 

Grond en baggerspecie mogen alleen op landbodem worden toegepast als de kwaliteit van de partij 

overeenkomt met de kwaliteit én functie van de ontvangende bodem, dit is weergegeven in figuur 5. 

 

BODEM Toepassen op Landbodem 

Kwaliteit AW2000 Klasse Wonen Klasse Industrie 

Functie L&N Wonen Industrie L&N Wonen Industrie L&N Wonen Industrie 

PARTIJ              

AW2000                   

Wonen                   

Industrie                   

          

Toepasbaar          

niet toepasbaar          

Figuur 5 Toepassingsmogelijkheden op landbodem 

Toepassingsmogelijkheden in oppervlaktewater 

Grond en baggerspecie mogen alleen in oppervlaktewater worden toegepast als de kwaliteit van de partij 

en de kwaliteit van de waterbodem overeenkomen, dit wordt weergegeven in figuur 6. 

 

BODEM Toepassen op Waterbodem 

Kwaliteit AW2000 Klasse A Klasse B 

PARTIJ              

AW2000       

A        

B        

          

Toepasbaar          

niet toepasbaar          

Figuur 6 Toepassingsmogelijkheden op landbodem 

Verspreiden van baggerspecie 

Verspreidbare baggerspecie mag worden verspreid over aangrenzend perceel, hiervoor is geen 

onderzoek nodig naar de ontvangende bodem, gebiedsspecifiek beleid is niet mogelijk.  

Tijdelijke opslag 

Wanneer grond en of baggerspecie is geclassificeerd als ‘toepasbaar’ of ‘verspreidbaar’ maar er geen 

mogelijkheid of ruimte is voor het toepassen of verspreiden is het mogelijk om te kiezen voor tijdelijke 

opslag. 

Tijdelijke opslag van grond en baggerspecie is in het kader van het besluit bodemkwaliteit in de meeste 

situaties niet langer vergunningsplichtig op grond van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren. Het Besluit maakt onderscheid tussen verschillende vormen van tijdelijk opslag, zie 

tabel 1. Wanneer niet aan de voorwaarde wordt voldaan, is alsnog een vergunning op grond van de Wet 

milieubeheer of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist. Ook bij tijdelijke opslag moet de 

zorgplicht in acht worden genomen. 

 

  



Tabel 1, Vormen van tijdelijke opslag en bijbehorende voorwaarde 

vorm van tijdelijke opslag 

voorwaarde van het Besluit 

max. duur van de 

opslag 
kwaliteitseisen meldingsplicht 

kortdurende opslag 6 maanden - ja 

tijdelijke opslag op 

landbodem 

3 jaar kwaliteit moet voldoen aan de 

kwaliteitsklasse van de ontvangende 

bodem 

ja, met voorziene duur van 

opslag en eindbestemming 

tijdelijke opslag in 

oppervlaktewater 

10 jaar kwaliteit moet voldoen aan de 

kwaliteitsklasse van de ontvangende 

waterbodem 

ja, met voorziene duur van 

opslag en eindbestemming 

weilanddepot: opslag van 

verspreidbare baggerspecie 

3 jaar alleen baggerspecie die voldoet aan 

de normen voor verspreiding over 

aangrenzende percelen 

ja, met voorziene duur van 

opslag en eindbestemming 

opslag bij tijdelijke uitname looptijd van de 

werkzaamheden 

- nee 

 

Zorgplicht 

Onder alle omstandigheden moet bij het toepassen van grond en baggerspecie en het verspreiden van 

baggerspecie de wettelijke zorgplicht in acht worden genomen. Deze zorgplicht betekent dat iedereen die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat nadelige gevolgen kunnen optreden als gevolg van een 

toepassing, maatregelen moet nemen om verontreiniging te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.  

bron: Bodem+, Handreiking Besluit bodemkwaliteit, Scheurs Opleidingen bv 
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3. Deelrapportages per maatregel (cluster) 

** LOS BIJGEVOEGD ** 

 




