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 Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doelstelling 

De eigenaar van de kwekerij “De Spoorbloem” gevestigd aan de Kortrijk 30 a en b te 
Breukelen, is voornemens om bij zijn kwekerij een bedrijfswoning te realiseren. De woning is 
noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. De wens om een woning te realiseren is 
onderdeel van een veranderende bedrijfsopzet van de kwekerij. De verandering in de 
bedrijfsopzet heeft als doel om meer opgaand materiaal zoals struiken, coniferen en heesters 
te kweken. In verband met deze verandering in de bedrijfsopzet is door de gemeenteraad van 
Breukelen in 2009 al een projectbesluit genomen om de bouw van een bedrijfsgebouw 
planologisch-juridisch te regelen. De werkzaamheden voor dit gebouw zijn reeds afgerond. 
Het bedrijfsgebouw en de nu gewenste woning dienen de bedrijfsvoering verder te 
optimaliseren. 

Omdat met de voorgenomen realisatie van de bedrijfswoning de invulling van het plangebied 
wijzigt, past het plan niet binnen de regeling van het geldende bestemmingsplan "Landelijk 
gebied West 1993". Hoewel het plangebied wel gelegen is in het bestemmingsplan "Landelijk 
gebied West 1993" maakt het geen onderdeel uit van de integrale planherziening van het 
landelijk gebied die momenteel in voorbereiding is. Voor het perceel Kortrijk 30 a en b wordt 
dan ook een aparte planologische procedure doorlopen. 

De gemeente wenst dan ook middels dit bestemmingsplan medewerking te verlenen aan de 
realisatie van de bedrijfswoning. Het bestemmingsplan is opgesteld op grond van artikel 3.1 
Wet ruimtelijke ordening (Wro). Conform de gemeentelijke inspraakverordening van de 
voormalige gemeente Breukelen, wordt het bestemmingsplan eerst als voorontwerp ter 
inzage gelegd. Gelijktijdig vormt het voorontwerp-bestemmingsplan de basis voor het 
vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Daarna doorloopt 
het bestemmingsplan de procedure, die is aangegeven in artikel 3.8 Wro. 
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1.2  Begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt in het Utrechtse westelijke veenweidegebied dat zich kenmerkt door haar 
opstrekkende strokenverkaveling. Het plangebied ligt ten westen van de rijksweg A2 
tegenover het perceel Kortrijk 15 en loopt vanaf de Kortrijk tot aan de spoorlijn Breukelen-
Gouda. Historisch gezien is de Kortrijk een ontginningsas. Het plangebied wordt omgeven 
door sloten. De ontsluiting van het perceel vindt plaats door middel van een brug die aansluit 
op de Kortrijk. Op de navolgende afbeelding is de begrenzing van het plangebied globaal 
weergegeven. 

 

afbeelding - globale begrenzing van het plangebied 

1.3  Voorgeschiedenis 

Al circa 30 jaar worden op het betrokken perceel kwekerijactiviteiten uitgeoefend. Bij de 
opstelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied West 1993" zijn deze activiteiten in de 
agrarische bestemming ondergebracht.  
Omdat het toenmalige bedrijf naar de mening van het gemeentebestuur niet voldeed aan de 
eis van volwaardigheid, is destijds geen bouwvlak toegekend. Een bedenking tegen deze 
beslissing is door Gedeputeerde Staten gegrond verklaard: bij de eerstvolgende herziening 
van het bestemmingsplan zou alsnog een bouwvlak moeten worden toegewezen. Vanwege 
het uitblijven van concrete bouwinitiatieven is dit toen niet doorgevoerd. 
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Nadat het door de huidige eigenaar van de vroegere eigenaar overgenomen werd, is het 
bedrijf in 2008 in een nieuwe opzet voortgezet. In een bedrijfsplan is de volwaardigheid van 
het bedrijf in termen van rentabiliteit en arbeidsbehoefte aangetoond. In de nieuwe 
bedrijfsopzet past uitbreiding van de bebouwing en in de nabije toekomst permanente 
aanwezigheid op het bedrijf. 

1.4  Geldend bestemmingsplan 

Voor het gebied, waarin het plangebied gelegen is, vigeert het bestemmingsplan "Landelijk 
gebied West 1993". Op de gronden vigeert de bestemming “Agrarische doeleinden I resp. II, 
tevens cultuurhistorisch, landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevol gebied”. 

 

afbeelding - uitsnede van plankaart geldend bestemmingsplan 

 
De gronden binnen het plangebied zijn bestemd voor de uitoefening van agrarische 
bedrijven, met inachtneming van cultuurhistorische, landschappelijke en 
natuurwetenschappelijke waarden. Het kweken van planten is in termen van het 
bestemmingsplan een agrarische activiteit, die past binnen de agrarische bestemming. Het 
kweken van heesters, coniferen en dergelijke is om redenen van landschappelijke waarden 
buiten de bestemming gehouden en is hier dus niet toegestaan. Volgens de regels van de 
bestemming is bebouwing evenmin toegestaan. 
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De huidige kwekerijactiviteiten en de daarbij behorende bebouwing - het al gerealiseerde 
bedrijfsgebouw en de nog te bouwen bedrijfswoning - passen niet binnen de geldende 
bestemming. Om de afwijking van het geldende bestemmingsplan planologisch-juridisch te 
regelen en vast te leggen dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Hier is in 
paragraaf 1.1 ook al nader op ingegaan. 

1.5  Opzet bestemmingsplan en toelichting 

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen: 

1. de toelichting: hierin worden de overwegingen beschreven die hebben geleid tot het 
geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond, evenals een uitleg van de 
gebruikte bestemmingen; 

2. de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van het toegestane 
gebruik en de toegestane bebouwing van de in dit plan begrepen gronden, en; 

3. een verbeelding/plankaart, met daarop aangegeven de bestemmingen en 
bijbehorende aanduidingen van alle gronden. 

De toelichting is als volgt opgebouwd: 

 hoofdstuk 2 staat stil bij de huidige en toekomstige situatie van het plangebied.  
 In hoofdstuk 3 is een beknopt overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsvisies 

van de gemeente en andere overheden die relevant zijn voor het plangebied; 
 de gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten worden in 

hoofdstuk 4 beschreven; 
 in hoofdstuk 5 worden de gehanteerde bestemmingen met bijbehorende regeling 

beschreven; 
 hoofdstuk 6 heeft betrekking op de economische uitvoerbaarheid van het plan; 
 hoofdstuk 7 behandelt ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hierin wordt 

ingegaan op de gevolgde inspraakprocedure, het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de formele terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan conform artikel 3.8 Wro. 

De regels en verbeelding/plankaart vormen tezamen het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving bestaande en 
toekomstige situatie 

2.1  Het plangebied en haar omgeving 

Het plangebied is gelegen in het Utrechtse westelijk veenweidegebied, een uitgestrekt, open 
gebied van veenweiden ten westen van de rijksweg A2. Historisch gezien is de Kortrijk een 
ontginningsas. Heden vormt de Kortrijk een agrarische ontsluitingsweg, die vanaf de 
provinciale weg N401 zuidwaarts loopt en via de Laan van During aansluit op Portengen. 

Het gebied bezit een kenmerkende opstrekkende strokenverkaveling die vanuit 
cultuurhistorisch en landschappelijk oogpunt waardevol is.  

Het bedrijfsperceel loopt vanaf de weg Kortrijk tot aan de spoordijk van de spoorlijn 
Breukelen-Gouda. Het bedrijfsperceel is ruim 250 meter lang en ongeveer 45 meter breed, en 
wordt omgeven door brede sloten. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt circa 
13.000 m2. Het bedrijfsperceel is in gebruik als kwekerij voor bloemen en (pot)planten, de 
omliggende gronden zijn graslanden. In de oorspronkelijk situatie stond op het perceel een 
schuurtje met een oppervlakte van circa 48m2. In verband met de toekomstige activiteiten op 
het perceel wordt dit schuurtje in de toekomstige situatie behouden. In verband met de 
kweekactiviteiten is onlangs het nieuw gebouwde bedrijfsgebouw opgeleverd.  

De aan de achterzijde van het bedrijfsperceel aangrenzende spoordijk heeft als ecologische 
verbindingszone een functie binnen de ecologische hoofdstructuur. Reeds in het nog 
geldende bestemmingsplan is deze functie ook als zodanig bestemd. Het achterste deel van 
perceel onderscheidt zich met de rest van het perceel door de hier aanwezige hogere 
opgaande struikbeplanting. De opgaande beplanting sluit goed aan bij de ecologische 
verbindingszone langs de spoordijk. Een driehoekig terrein in de kruising van Kortrijk en de 
spoordijk, op ongeveer 90m afstand van het plangebied, heeft specifieke natuurwaarden en is 
als natuurgebied bestemd.  

De eerste 25 meter vanaf de weg, het voorterrein van de kwekerij, is deels als erf verhard ten 
behoeve van de ontsluiting, het parkeren en dergelijke, deels is het ook met gras ingezaaid 
(aankledingsgroen). Op dit eerste deel staat reeds het bedrijfsgebouw, dat een oppervlakte 
heeft van 300 m2. Bedoeling is dat hier in de nabije toekomst ook de bedrijfswoning 
gerealiseerd wordt. Achter het erfdeel vinden de eigenlijke kwekerijactiviteiten in open grond 
plaats. De productiegronden zijn ontsloten door een middenpad over de volle lengte van het 
bedrijfsperceel. Aan de weerszijden van dit pad vindt de teelt in open grond en in containers 
plaats. 
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afbeelding - ligging van het plangebied in de omgeving 

2.2  Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer heeft de wens om bij de kwekerij een bedrijfswoning op te richten. De 
bedrijfswoning wordt aan de voorzijde van het perceel, op het verharde erfdeel gerealiseerd. 
Met de realisatie van de bedrijfswoning heeft de eigenaar van de kwekerij de mogelijkheid 
om permanent toezicht op en optimale verzorging van de gewassen te waarborgen.  

Voor de bedrijfswoning is reeds op 29 juli 2008 een aanvraag om reguliere bouwvergunning 
eerste fase ingediend. Op deze bouwaanvraag is, in afwachting van dit bestemmingsplan, nog 
niet beslist. Wel is de separaat aangevraagde bouwvergunning voor de bedrijfsruimte 
afgegeven, nadat hiertoe in 2009 een projectbesluit is genomen. De navolgende afbeelding 
geeft de gewenste eindsituatie voor het bedrijfsperceel volledig weer, bestaande uit een 
bedrijfswoning, bedrijfsgebouw en het bestaande schuurtje gelegen achter de nieuw te 
bouwen bedrijfswoning.  
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afbeelding - locatie van de bedrijfswoning en overige gebouwen 

De nieuwe woning krijgt een landelijke uitstraling waardoor het goed past binnen de 
omgeving. De bedrijfswoning krijgt voorzover het, het hoofdgebouw betreft, een inhoud van 
bijna 600 m3. Aansluitend aan dit hoofdgebouw zijn een entreepartij, een bijkeuken en 
garage voorzien, met een totale oppervlakte van ongeveer 37 m2. De goothoogte van de 
bedrijfswoning wordt maximaal 3.5 meter, de bouwhoogte zal niet meer bedragen dan 8.5 
meter. Het hoofdgebouw en de aangebouwde garage krijgen afzonderlijk een zadeldak. De 
woning is georiënteerd op de Kortrijk. Het is de bedoeling om aan de woning een garage en 
bijkeuken te bouwen.  

De gronden behorende tot het plangebied zijn de gronden welke nu al toe behoren tot het 
bedrijf en blijven in gebruik als kwekerij. Ook de nieuwe bedrijfsruimte zal gebruikt worden 
ten behoeve van de kwekerij. De bedrijfsruimte wordt gebruikt voor opslag van materiaal en 
materieel, het bedrijfsmatig bewerken van de producten, en als kantoor/kantine. Het 
bestaande schuurtje wordt in de toekomstige situatie gebruikt voor de verkoop van eigen 
producten. 

De gronden grenzend aan de spoordijk, op het achterste deel van het perceel, behouden hun 
natuurlijke functie. De reeds aanwezige hogere struikbeplanting in dit gebied wordt door 
middel van een specifieke aanduiding ook in de toekomst mogelijk gemaakt.  

 

afbeelding - impressie van het nieuwe aangezicht van het erf 
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Onderbouwing noodzaak bedrijfswoning  
In het kader van de wens van de initiatiefnemer om een bedrijfswoning te realiseren is door 
LTO Noord (2008) onderzocht wat exact de noodzaak voor een bedrijfswoning met 
betrekking tot de bedrijfsvoering is. Uit dit onderzoek blijkt dat voor de verkoop van de 
producten alleen marktconforme prijzen gekregen worden wanneer de producten er verzorgd 
uitzien. Om een goede verzorging te waarborgen is een woning op het bedrijf om de volgende 
redenen noodzakelijk: 

1. Wanneer de ondernemer op het bedrijf woont, kan hij sneller en effectiever inspelen op 
de actuele situatie op het bedrijf, bijvoorbeeld bij bepaalde weeromstandigheden of het 
uitvallen van apparatuur. Snel reageren is dan ook een vereiste. 

2. Het verwerken en afleverklaar maken van de producten vindt plaats in de bedrijfsruimte. 
Wanneer de ondernemer op het bedrijf woont is het gemakkelijker om de verwerking op 
het optimale tijdstip uit te voeren, waardoor de kwaliteit van het product gewaarborgd is. 

3. Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen moet gebeuren bij bepaalde 
weersomstandigheden. Dit vanwege de effectiviteit van de bestrijding en de 
milieubelasting, maar ook vanwege de invloed van de bestrijding op de kwaliteit van het 
gewas en het product. Alleen ter plekke, dat wil zeggen op het bedrijf, kan bepaald 
worden of de weersomstandigheden goed zijn om een bestrijding uit te voeren. 

4. Ook bij het afleveren van gewasbeschermingsmiddelen is het noodzakelijk dat de 
ondernemer aanwezig is om de afgeleverde middelen direct in de afgesloten 
bestrijdingsmiddelenruimte te plaatsen. Dit in verband met de veiligheid en milieu. 

5. Het risico van vandalisme en diefstal wordt aanmerkelijk verkleind indien de 
ondernemer op het bedrijf woont. Er is dan immers, ook 's avonds en in het weekend, 
toezicht. 

6. Het toezichthouden op het bedrijf gedurende de gehele week kan alleen als hij ter plekke 
woonachtig is. 

Samengevat kan gesteld worden, dat het voor de ondernemer, gezien de werkzaamheden en 
de maximale aandacht voor de producten, belangrijk is om zelf op het bedrijf te wonen. 
Zonder een woning op het bedrijf zal een aantal zaken aanmerkelijk moeilijker verlopen en 
zal het veel moeilijker zijn om de bedrijfsvoering met succes uit te voeren en het gewenste 
rendement te realiseren. 



 11   

bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

Hoofdstuk 3  Beleidskader 

De schaal van het plangebied is dusdanig klein dat het nationale beleid aangaande 
ruimtelijke ordening niet direct van toepassing en te vertalen is in dit bestemmingsplan. Het 
is daarnaast zo dat de uitgangspunten uit beleidstukken van het rijk veelal verwerkt worden 
in provinciale en gemeentelijke beleidstukken. Dit geldt ook voor de gemeente Stichtse 
Vecht. In dit hoofdstuk wordt dan ook ingegaan op de relevante provinciale en gemeentelijke 
beleidsstukken die voor dit bestemmingsplan van toepassing zijn. 

3.1  Provinciaal beleid 

3.1.1  Streekplan Utrecht 2005-2015 

Het “Streekplan Utrecht 2005-2015”, vastgesteld door Provinciale Staten op 13 december 
2004, verwoordt het provinciale beleid voor wat betreft de ruimtelijke ordening van Utrecht. 
Het streekplan Utrecht is door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 
juli 2008 van rechtswege een structuurvisie geworden (zie 3.1.2). 

 

afbeelding - uitsnede van de kaart van het Streekplan Utrecht 2005-2015 

Het plangebied ligt in het streekplandeelgebied Utrecht-West en is aangeduid als "Landelijk 
gebied 2": agrarisch gebied met zowel grondgebonden als niet-grondgebonden landbouw. 
Het beleid voor dit landelijk gebied is primair afgestemd op de belangen en waarden die in 
dit gebied aanwezig zijn: agrarische, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke 
waarden. Behoud van de huidige kwaliteiten staat daarbij voorop. Tevens wordt gekozen 
voor behoud en versterking van de sociale structuur en identiteit in dit gebied. 

Voor de veenweidegebieden, waarin het plangebied gelegen is, is in het streekplan 
aanvullend beleid opgesteld. In de veenweidegebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de landbouw sterk beïnvloed (=beperkt) door de fysieke structuur van de veenbodem en 
de waterhuishouding. Dit geeft naast beperkingen ook kansen en mogelijkheden in de vorm 
van verbrede landbouw en productie van groene diensten. In veenweidegebieden moet 
terughoudend worden omgegaan met het scheuren en ploegen van graslanden, omdat 
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dergelijke grondbewerkingen oxidatie van de veengronden, en daarmee de bodemdaling, kan 
versnellen. Een algemeen verbod voert echter in verband met de landbouwkundige belangen 
te ver. 

In het streekplan is de spoordijk aangewezen als ecologische verbindingszone binnen de 
provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). Hier geldt het "groene contouren-beleid": 
nieuwe ontwikkelingen in of nabij de zone zijn niet toegelaten, tenzij zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied niet significant aantasten ("nee, tenzij regime"). 

Conclusie 
Voortzetting van de kwekerijactiviteiten, in weliswaar een nieuwe bedrijfsopzet, kan 
bijdragen aan het behouden en versterken van de agrarische structuur in dit landelijk gebied 
en past binnen hetgeen in het Streekplan voor "Landelijk gebied 2" wordt nagestreefd. 
Vanwege de reeds jarenlange uitoefening van kwekerijactiviteiten op het bedrijfsperceel zijn 
de gronden in het plangebied al eerder gescheurd. Behoud van het graslandkarakter is hier 
dan ook niet aan de orde. 

Het plangebied raakt de als ecologische verbindingszone aangewezen spoordijk. Ter plaatse 
is al jarenlang een kwekerij gevestigd. Ook met de nieuwe bedrijfsopzet heeft de kwekerij niet 
een zodanige uitstraling op de omgeving dat daarmee de ecologische waarden van de 
spoordijk zouden kunnen worden aangetast. 

3.1.2  Beleidslijn nieuwe Wro 

Om het Streekplan 2005-2015 na 1 juli 2008 slagvaardig te kunnen blijven toepassen hebben 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht op 23 juni 2008 het Streekplan 2005-2015 
beleidsneutraal omgezet naar provinciale structuurvisie met behulp van de "Beleidslijn 
nieuwe Wro". Wanneer gesproken wordt over het Streekplan bedoeld men de voormalige 
geldende streekplannen. Samen met de handleiding bestemmingsplannen 2006, die 
overigens ook met behulp van de Uitvoering Beleidslijn nieuwe Wro beleidsneutraal is 
omgezet, vormt het Streekplan het beoordelingskader voor gemeentelijke ruimtelijke 
plannen in brede zin. 

Conclusie 
De Beleidslijn maakt daarbij duidelijk wat onder de nieuwe Wro van de provincie verwacht 
mag worden: het provinciaal belang wordt gemarkeerd en de inzet van de nieuwe Wro-
instrumenten wordt vastgelegd. Omdat de inhoud van het streekplan niet verandert, heeft de 
beleidsneutrale omzetting geen consequenties voor het bestemmingsplan.   

3.1.3  Provinciale Ruimtelijke Verordening 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), door Provinciale Staten van Utrecht 
vastgesteld op 21 september 2009, is opgenomen hoe in bestemmingsplannen omgegaan 
moet worden met provinciaal belang. De PRV bevat instructienormen, die kaderstellend zijn 
voor het opstellen van bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld dat de waarden van natuur en 
landschap beschermd moeten worden, maar niet de wijze waarop. Doel van de verordening is 
om provinciale belangen op het gebied van ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar 
het gemeentelijk niveau. 

Het instrument van de provinciale verordening is weliswaar nieuw, maar het provinciale 
beleid is niet veranderd. De Provinciale Ruimtelijke Verordening vindt haar oorsprong dan 
ook in het Streekplan. Voorheen moest een bestemmingsplan goedgekeurd worden door de 
provincie. Sinds de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is deze vereiste 
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vervallen. De provincie dient nu vooraf aan te geven wat haar provinciale belangen zijn. Dit 
heeft zij allereerst gedaan in de Beleidslijn nieuwe Wro en vervolgens verder uitgewerkt in de 
Uitvoering Beleidslijn nieuwe Wro. De PRV is hiervan het sluitstuk, waarin de provincie een 
aantal provinciale belangen laat doorwerken naar de gemeenten. 

Conclusie 
De Provinciale Ruimtelijke Verordening heeft geen andere gevolgen voor dit 
bestemmingsplan dan de gevolgen die al vanuit het Streekplan Utrecht en de Handleiding 
bestemmingsplannen zijn benoemd. 

3.1.4  Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen/ 2011 

Het doel van de kwaliteitsgids is het concreet maken van de kernkwaliteiten van de Utrechtse 
Landschappen, zodat iedereen begrijpt over welke elementen het gaat. Het tweede doel is het 
bieden van inspiratie en houvast voor het omgaan met ontwikkelingen, zodat de 
kernkwaliteiten voor de toekomst zijn zeker gesteld en zelfs beter beleefbaar worden. De 
kwaliteitsgids bestaat in totaal uit zes gebiedskaternen. Voor het plangebied is het 
gebiedskatern 'Groene Hart' geraadpleegd. 

Nationaal Landschap Groene Hart 
Het plangebied ligt in het Nationaal Landschap Groene Hart. De provincie streeft net als het 
Rijk naar het waarborgen en ontwikkelen van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. Het 
Utrechtse deel van het Groene Hart heeft een zeer divers landschap. Rust en weidse open 
weidegebieden vormen de kern en kracht en worden afgewisseld met bebouwingslinten, 
dorpen en grotere steden. Het Groene Hart beschikt daarnaast ook over dynamische zones 
als gevolg van aanwezige wegen, spoorlijnen en kanalen. Om het Groene Hart zowel voor het 
landelijk als stedelijk gebied aantrekkelijk te houden wordt ingezet op het versterken van de 
diversiteit van het gebied. Binnen het Groene Hart wordt onderscheid gemaakt in 
verschillende soorten landschappen. Het plangebied ligt binnen het landschap van 
blokontginning.  

Blokontginning 
Het plangebied aan de Kortrijk maakt binnen het Groene Hart deel uit van de 
blokontginningen. De blokontginningen zijn onderdeel van de grootschalige Cope-
ontginningen. Hoewel de blokontginningen in dit gebied deels zijn verstoord door de 
spoorlijn, zijn de kenmerken van de blokontginningen nog sterk zichtbaar. Het uitgestrekte 
open weidelandschap en de hoge waterstanden in de sloten zijn ook op deze locatie terug te 
vinden. Bovendien maakt het plangebied deel uit van het rechte bebouwingslint langs de 
Kortrijk.  

De ambitie voor het landschap van de blokontginningen bestaat hoofdzakelijk uit grote 
terughoudendheid in het toevoegen van nieuwe elementen. Daarnaast dient zorgvuldig 
omgegaan te worden met het verdichten van de kenmerkende open kamers. Ruimtelijk 
relevante thema's voor het bewerkstelligen van deze ambitie zijn onder andere: 

 begeleiden van de bestaande openheid door beplante achterkades en kleine bosjes op 
kaveleinden; 

 parkeervoorzieningen dienen op het erf aangelegd te worden; 
 erfbeplanting dient te bestaan uit streekeigen soorten; 
 verdichtend en verdunnend bebouwingslint. 
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Conclusie 
Het voorgenomen initiatief sluit aan bij de ambities van het blokontginningslandschap en het 
Nationaal Landschap Groene Hart. De realisatie van de nieuwe bedrijfswoning leidt tot een 
verdichting van het bebouwingslint langs de Kortrijk. De verdichting is op deze locatie 
ruimtelijk inpasbaar aangezien het niet leidt tot aantasting van de kernkwaliteiten van het 
landschap. Op het eigen terrein van de kwekerij worden de benodigde parkeervoorzieningen 
aangelegd. Daarnaast zal de bestaande beplanting op het achterste deel van het perceel 
worden behouden en bestaat eventueel nieuwe beplanting uit streekeigen soorten.  

3.2  Gemeentelijk/lokaal beleid 

3.2.1  Gemeentelijke structuurvisie, LOP en BKP  

De voormalige gemeente Breukelen heeft in de "Structuurvisie Gemeente Breukelen", 
vastgesteld in 2002,  de visie op de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van haar 
grondgebied voor de lange termijn verwoord. De structuurvisie regelt de lokale dynamiek in 
wonen, werken, natuur, landschap, verkeer en verzorging in een duurzaam ontwikkelings- en 
inrichtingsmodel. 

In het landschappelijke raamwerk van het veenweidegebied zijn drie belangrijke 
landschappelijke structuurlijnen of elementen te onderkennen: de lintwegen met daaraan 
liggende bebouwing en beplanting, de weidse groene ruimtes en de waterlopen. Deze 
landschappelijke structuur heeft als gevolg dat het gebied te ervaren is als soms kleinschalig 
maar tevens vooral met lange doorzichten. 

 

afbeelding - landschappelijk raamwerk (structuurvisie Breukelen) 
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Dit waardevolle landschappelijke raamwerk is in 2008 uitgewerkt in het gemeentelijk 
"Landschapsontwikkelingsplan Breukelen en Loenen" (LOP) en het "Beeldkwaliteitplan 
Breukelen en Loenen" (BKP). Het LOP geeft een visie op de functies, de bestaande 
landschapskarakteristiek en de gewenste landschapsontwikkeling van de deelgebieden. Het 
BKP gaat in op de samenhangende beeldkwaliteit van bepaalde structuren en op het lagere 
schaalniveau van daarbinnen gelegen erven, bebouwing en kleinschalige 
landschapselementen zoals beplantingen en water. Daar waar het LOP ophoudt, begint het 
BKP. 

De lintweg Kortrijk ligt in het deelgebied Veenweidelandschap-West. Het LOP en BKP zetten 
hier in op onder meer behoud en versterking van de beeldkwaliteit en landschappelijke 
kwaliteit van de linten. De gewenste realisatie van de bedrijfswoning behorende bij de 
kwekerij op Kortrijk 30 a en b beperkt zich tot het eigen perceel, en het zijn dan ook de 
perceelsgerichte aanbevelingen en richtlijnen vanuit beide plannen, die voor de 
landschappelijke inrichting en de bebouwing van het perceel en de inrichting van het erf van 
belang zijn. 

De lintweg Kortrijk is in het BKP gekwalificeerd als een tweezijdig bebouwingslint, waar 
agrarische, woon- en overige bebouwing met hun erven voorkomen aan weerszijden van de 
weg. De bebouwing wordt afgewisseld met geriefhoutbosjes. Hiertussen bestaat ruim zicht 
over het open poldergebied. Het onderhavige (westelijke) deel van Kortrijk is spaarzaam 
bebouwd. Het is te karakteriseren als zeer open, met een weids zicht in zuidwestelijke 
richting. De nabije spoordijk begrenst de open ruimte. Het BKP geeft waardevolle 
aandachtspunten voor de inrichting van het erf. 

Omdat het voor de kwekerij gaat om een nieuw agrarisch bouwvlak, kan aangesloten worden 
bij de BKP-richtlijnen voor het "modern agrarisch bedrijf". Nieuwe bedrijfsgebouwen worden 
bij voorkeur in de lengterichting van het erf geplaatst met de rooilijn achter het 
woongebouw. De gebouwen worden landschappelijk ingepast met een streekeigen 
kavelbeplanting, evenals het verharde oppervlak aan de voorzijde. Buitenopslag wordt bij 
voorkeur op een onopvallende plek op het erf geplaatst. 

 

afbeelding - voorbeeld van een erfinrichting van een modern agrarisch erf 

De gewenste realisatie van de bedrijfswoning brengt een zekere mate van verdichting in het 
open lint langs de Kortrijk te weeg, maar de tussenliggende open ruimten zijn nog altijd van 
een fors formaat. Het bouwplan tast het bestaande raamwerk met zijn heldere 
landschappelijke lijnen niet aan.  
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3.2.2  Bestemmingsplan "Landelijk gebied West" 

Momenteel werkt de gemeente aan een nieuwe planologisch-juridische regeling voor het 
landelijk gebied ten westen van de rijksweg A2: het bestemmingsplan "Landelijk gebied 
West". Het perceel Kortrijk 30 a en b, en daarmee het plangebied van dit bestemmingsplan, 
is gelegen binnen de bestemmingsplangrenzen van het nieuwe bestemmingsplan "Landelijk 
gebied West". 

De raad van de gemeente Breukelen heeft in zijn vergadering van 28 september 2010 
ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan "Landelijk gebied West". De hierin 
opgenomen planologisch-juridische regeling met betrekking tot kwekerijen is in eerste 
instantie leidend voor de regeling, die in voorliggend bestemmingsplan wordt opgelegd.  

Bedoeling is echter dat dit bestemmingsplan aanzienlijk eerder wordt vastgesteld dan het 
bestemmingsplan "Landelijk gebied West". Wanneer voorliggend bestemmingsplan is 
vastgesteld, wordt de hierin voor onderhavig plangebied vervatte regeling dan ook 
overgenomen in het bestemmingsplan "Landelijk gebied West". 

3.2.3  Welstandnota 

Het bouwplan voor de bedrijfswoning is op 17 september 2008 voorgelegd aan de 
welstandscommissie van Welstand en Monumenten Midden-Nederland. Bij de toetsing door 
de welstandscommissie zijn de bouwplannen getoetst aan de beleidsregels van de in 2004 
vastgestelde Welstandsnota Breukelen, Loenen en Abcoude. Voor het plangebied zijn de 
gebiedscriteria voor het Veenweidegebied en de objectcriteria voor Boerderijen van 
toepassing. De welstandcommissie heeft aangegeven dat de bouwplannen voldoen aan de 
redelijke eisen van welstand. 

3.2.4  Verordening lokaal geurbeleid landelijk gebied Breukelen 

De gemeenteraad van de gemeente Breukelen heeft op 28 september 2010 de notitie en de 
verordening "Lokaal geurbeleid landelijk gebied, gemeente Breukelen" vastgesteld. De 
verordening is met ingang van 8 oktober in werking getreden.  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is sinds 1 januari 2007 van toepassing. De wet kent 
diercategorieën waarvoor een geuremissie factor is vastgesteld, zoals vleesvee, varkens, 
schapen en legkippen. Daarnaast kent de wet diercategorieën, zoals melkrundvee en 
paarden, waarvoor een vaste afstand geldt tussen het emissiepunt van de stal en een 
geurgevoelig object, zoals een woonhuis.  

De nieuwe wet geeft de gemeente de mogelijkheid om via een verordening lokaal beleid vast 
te stellen voor de geurbelasting en de vaste afstanden. Dit om een gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk te maken. De vaste afstanden kunnen daarbij worden verkleind. 
Daarbij geldt binnen de bebouwde kom een minimale afstand van 50 meter en buiten de 
bebouwde kom een minimale afstand van 25 meter. De noodzaak voor lokaal geurbeleid 
moet worden onderbouwd, waarbij in elk geval aandacht moet worden besteed aan de 
gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied. 
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Hoofdstuk 4  Planologische en 
milieutechnische randvoorwaarden 

In het voorliggende bestemmingsplan dient aandacht te worden besteed aan zowel 
planologische als milieuaspecten. In dit hoofdstuk wordt bij de verschillende aspecten 
stilgestaan en worden indien aanwezig de conclusies van de uitgevoerde onderzoeken 
opgenomen. 

4.1  Archeologie en cultuurhistorie 

4.1.1  Archeologie 

Sinds 2007 is in Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht, die de 
implementatie van het Verdrag van Malta (1992) in de Monumentenwet (1988) betekent. De 
Nederlandse overheid heeft zich er met de ondertekening van het Verdrag van Malta toe 
verplicht bij ruimtelijke plannen rekening te houden met het archeologische 'bodemarchief'. 
De Monumentenwet heeft derhalve als doel de bescherming van het 'bodemarchief'. Het is 
daarom van belang om in beeld te krijgen welke archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig zijn. 

Op basis van zowel de historische kaarten, de gemeentelijke archeologische waarden- en 
verwachtingenkaart en de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur blijkt dat het 
plangebied gelegen is aan een dubbel ontginningslint. 
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afbeelding - uitsnede van de gemeentelijke Archeologische beleidsadvieskaart 

Op basis van het gemeentelijk beleid dient voorafgaand aan de uitvoering van de plannen 
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden bij plangebieden met een oppervlakte groter 
dan 50 m2 en ingrepen dieper dan 0,3 m. Het voorgenomen plan betreft de realisatie van een 
bedrijfswoning. De woning heeft een oppervlakte van circa 130 m2. Op grond van het 
gemeentelijk beleid dient derhalve archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 

In het kader van het voorgenomen plan is door de Milieudienst Zuidoost-Utrecht een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 1). Uit het onderzoek blijkt dat: 

 er een lage verwachting geldt op het aantreffen van archeologische resten uit de periode 
vanaf de prehistorie tot de late middeleeuwen. 
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 er een hoge verwachting geldt voor het aantreffen van archeologische resten uit de 
periode late middeleeuwen en nieuwe tijd.  

Op basis van deze resultaten en de relatief geringe omvang van de bodemingrepen adviseert 
de Milieudienst Zuidoost-Utrecht in eerste instantie behoud in situ middels planaanpassing. 
Mocht dit niet realiseerbaar zijn adviseert de Milieudienst Zuidoost-Utrecht 
vervolgonderzoek uit te laten voeren. 

Naar aanleiding van de resultaten van het archeologisch onderzoek en het advies van de 
Milieudienst heeft de initiatiefnemer de bouwplannen dusdanig aangepast dat voor de locatie 
behoud 'in situ' mogelijk is. Een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.  

4.1.2  Cultuurhistorie 

Rijk en provincie hebben in de Nota Belvedère respectievelijk Nota Beleidskader 
Cultuurhistorie en Landschap hun beleid voor de bescherming van het cultuurhistorisch 
erfgoed gepresenteerd. Het plangebied ligt niet binnen een in de Nota Belvedere aangegeven 
cultuurhistorisch waardevolle structuur, maar op provinciaal en ook gemeentelijk niveau zijn 
het lint Kortrijk en de verkaveling van de omliggende weidegronden cultuurhistorisch 
waardevol beoordeeld. Vanwege de cultuurhistorisch waardevolle beoordeling heeft de 
provincie Utrecht het gebied, waarin het plangebied van dit bestemmingsplan gelegen is, 
aangeduid als 'Veiligstellen cultuurhistorische hoofdstructuur'. Ingevolge de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening betekent dit dat de bestemmingen en regels van het 
bestemmingsplan het behoud van de in het (plan)gebied aanwezige cultuurhistorisch 
waardevolle structuren dient te waarborgen. Veranderingen op kleine schaal, die het behoud 
van deze structuren waarborgen, zijn voorts aanvaardbaar. 

Binnen de Cultuurhistorische hoofdstructuur is de Kortrijk getypeerd als 'boerderijlint', 
waarbij het lint volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Utrecht 
gewaardeerd is als 'van hoge waarde'. De bebouwing ten behoeve van de reeds jarenlang ter 
plaatse gevestigde kwekerij wordt ingepast in de tweezijdige bebouwingsstructuur van het 
boerderijlint. 
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afbeelding - uitsnede van cultuurhistorische hoofdstructuur 

Navolgende afbeelding uit het Beeldkwaliteitplan Breukelen en Loenen geeft de structurele 
opbouw van een dergelijk lint weer: een afwisseling van moderne en traditionele agrarische 
erven, woningen en geriefbosjes. Daartussen blijven ruime doorzichten naar het achterland. 
Zowel het reeds nieuw gebouwde bedrijfsgebouw als de nog nieuw te bouwen bedrijfswoning 
zijn gesitueerd in de lengterichting van het perceel. Daarmee ligt de nokrichting van de 
bedrijfsbebouwing haaks op de weg en staat zij met de kopgevel naar de weg toe gekeerd. 
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afbeelding - ruimtelijke opbouw lint 

De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor het gebruik en de 
daarbij behorende bebouwing, welke met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

4.2  Bodem 

In het kader van de onderzoeksplicht van artikel 3.1.6 Bro dient onder andere de 
bodemgesteldheid in het plangebied in beeld gebracht te worden. Onderzocht moet worden 
of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft 
voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Een nieuwe bestemming mag pas worden 
opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor het 
verwezenlijken van de nieuwe of aangepaste bestemming en daarbij behorende bebouwing. 
Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden 
aangetoond dat het bestemmingsplan rekening houdend met de kosten van sanering, 
financieel uitvoerbaar is. 

Ter plaatse is reeds jarenlang een kwekerij gevestigd, maar pas met dit bestemmingsplan 
worden de uitgeoefende kwekerijactiviteiten positief bestemd. Omdat voorliggend 
bestemmingsplan bovendien tevens de bouw van een bedrijfswoning mogelijk maakt, is het 
van belang om de bodemkwaliteit in beeld te brengen. Door Grondslag BV is in maart 2010 
ten behoeve van de aanvraag om reguliere bouwvergunning tweede fase voor het oprichten 
van het bedrijfsgebouw een verkennend en nader bodemonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 2).  

Uit het verkennende en nader bodemonderzoek blijkt dat: 
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 zintuiglijk enkele bodemvreemde materialen zijn aangetroffen in de bovengrond; 
 in de grond licht tot sterke verhogingen aan zware metalen (barium en nikkel) zijn 

aangetroffen; 
 in het grondwater een matige verhoging aan barium is aangetroffen. Daarnaast zijn nog 

enkele lichte verhogingen (VOCL) aangetroffen. 

Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat ter plaatse van het thans reeds gerealiseerde 
bedrijfsgebouw hooguit lichte verhogingen voorkwamen, die milieuhygiënisch gezien geen 
belemmering vormden voor het verlenen van de daarvoor gevraagde bouwvergunning. Gelet 
op de resultaten ter plaatse van de beoogde locatie voor de bedrijfswoning concludeert het 
onderzoek dat de hier aangetoonde verhogingen aan zware metalen wel een dergelijke 
belemmering vormen. De verontreinigingen en daarmee de noodzakelijke vervolgacties 
dienen vastgesteld te worden, voordat er de reguliere bouwvergunning tweede fase kan 
worden gevraagd. 

Hier gaat het niet om een vergunningsaanvraag voor de bedrijfswoning, maar om een 
bestemmingsplan dat de huidige kwekerijactiviteiten positief bestemd en tegelijkertijd de 
bouw van een bedrijfswoning mogelijk maakt. Het reeds uitgevoerde verkennend en nader 
bodemonderzoek geven echter geen voldoende beeld van de omvang van de aangetoonde 
matige tot sterke verontreinigingen in de bodem, met name waar de bedrijfswoning is 
voorzien. Om vast te kunnen stellen of de verontreinigingen beperkt van omvang zijn c.q. er 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, is het uitvoeren van een 
aanvullend nader bodemonderzoek noodzakelijk. Hiermee moet duidelijk worden of de 
bodemkwaliteit al dan niet aansluit bij de met dit bestemmingsplan beoogde bestemming en 
daarbij behorende bouwmogelijkheden. 

[PM, zodra de resultaten uit het aanvullend onderzoek bekend zijn, zullen deze hier worden 
beschreven] 

4.3  Externe veiligheid 

In 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht geworden. In het 
besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige 
bestemmingen, zoals woningen, in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden 
geproduceerd en/of opgeslagen dan wel in de nabijheid van routes voor het vervoeren van 
gevaarlijke stoffen. 

In het kader van de externe veiligheid zijn de volgende onderwerpen van belang:  

 Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 
 Bedrijven die op grond van overige milieuwetgeving afstandsnormen voor veiligheid 

bezitten, zoals het Vuurwerkbesluit of het Activiteitenbesluit (bijv. propaantanks). 
 Het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. 
 Het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

Op basis van de informatie afkomstig van risicokaart en de Milieudienst Noord-West Utrecht 
kan voor de verschillende risicobronnen het volgende geconcludeerd worden. 
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4.3.1  Inrichtingen 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die op basis van het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een potentiële belemmering zouden kunnen 
vormen voor het gebruik en de daarbij behorende bebouwing, die met dit bestemmingsplan 
mogelijk worden gemaakt. 

Daarnaast zijn er in de directe omgeving geen bedrijven gevestigd met een overig 
veiligheidsrisico. Propaantanks zijn in het bedrijvenbestand van de Milieudienst in dit 
gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht niet bekend. 

4.3.2  Transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water 

Er moet rekening gehouden worden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het 
spoor en water. Wegen en vaarwegen met structureel en grootschalig vervoer van gevaarlijke 
stoffen liggen niet in de buurt van het plan. 

Het plan ligt op ongeveer 100 tot 200 meter van de spoorlijn Breukelen - Woerden. Over 
deze spoorlijn vindt wel grootschalig en structureel transport van gevaarlijke stoffen plaats. 

Plaatsgebonden risico en plasbrandaandachtsgebied 

Afstanden voor het plaatsgebonden risico en het plasbrandaandachtsgebied komen niet 
verder dan 30 meter van het spoor, zodat daarmee geen strijd ontstaat. 

Groepsrisico 

De bedrijfswoning komt op ongeveer 160 meter van het spoor. De kwekerij met 
bedrijfsgebouw ligt dichterbij. Op de kwekerij zal met name in de dagperiode een aantal 
mensen werkzaam zijn. Verantwoording van het groepsrisico volgens de 'Circulaire 
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' vindt normaal gesproken plaats tot een afstand 
van 200 meter. Er is op deze afstand namelijk nog maar een dusdanig kleine kans dat de 
effecten van een ongeval op het spoor tot over deze locatie reiken dat daar in de ruimtelijke 
ordening dan geen rekening meer mee wordt gehouden. 

Onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico is een berekening van de hoogte van 
het groepsrisico. Indien er sprake is van een toename van het groepsrisico of de 
overschrijding van de oriënterende waarde, dan moet de raad het groepsrisico betrekken in 
de besluitvorming in de vorm van de verantwoording van een aantal onderwerpen.  

Het groepsrisico wordt bepaald door de aanwezigheid van mensen in het invloedsgebied. In 
dit geval zal er sprake zijn van een laag groepsrisico, aangezien de spoorlijn voor en na het 
plangebied door weilanden loopt. Desondanks zal het positief bestemmen van de kwekerij en 
toestaan van een bedrijfswoning leiden tot een geringe toename van het groepsrisico. Er 
komen immers een aantal personen bij die er volgens het bestemmingsplan eerder nog niet 
waren. De oriënterende waarde, die een indicatie geeft over wanneer het groepsrisico hoger 
wordt dan beleidsmatig gemiddeld aanvaardbaar is, zal niet worden overschreden.  

Het voert te ver om voor deze relatief kleine en beperkte herziening van het 
bestemmingsplan een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico af te leggen. Kern van 
het verhaal is dat de raad door het vaststellen van dit plan een (geringe) verhoging van het 
groepsrisico accepteert. Alternatieve ontwikkelingen voor deze locatie met een lager 
groepsrisico zijn niet reëel en de gemeente heeft geen mogelijkheden om aan de vervoerskant 
in te grijpen. De zelfredzaamheid van de bewoners en gebruikers van het perceel is 
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gewaarborgd doordat de ontsluiting van het spoor af is gericht. Vluchten kan in zuidelijke 
richting via Kortrijk. De beheersbaarheid van spoorincidenten moet derhalve in groter geheel 
worden bekeken, gelet op het lage groepsrisico en het feit, dat kosteneffectieve maatregelen 
die de beheersbaarheid van incidenten verbeteren voor dit plan niet haalbaar zijn, is een 
uitgebreide analyse van het onderdeel beheersbaarheid niet nodig. 

4.3.3  Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  

Rekening moet worden gehouden met transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
Volgens de 'Risico-evaluatie vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding van 25 april 2003 
(AVIV Adviserende ingenieurs)' én de Belemmeringenkaart 'infrastructuur' van het 
Streekplan ligt er in of bij het plangebied geen buisleiding voor transport van gevaarlijke 
stoffen, zoals aardgas of benzine, waar rekening mee gehouden zou moeten worden. Het 
normale gasnet voor huishoudens en bedrijven valt overigens niet binnen het kader van 
externe veiligheid. 

4.3.4  Conclusie 

Het verlenen van medewerking aan dit plan is niet in strijd met het beleid en regelgeving ten 
aanzien van externe veiligheid. De geringe toename van het groepsrisico als gevolg van het 
transport van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt aanvaardbaar geacht.  

4.4  Natuur en ecologie 

De bescherming van natuur is in Nederland wettelijk geregeld in de Natuurbeschermingswet 
1998, die in 2005 werd herzien, en de Flora- en faunawet van 2002. Middels deze wetten, en 
aanvullende regelgeving hierop, wordt de natuur beschermd op basis van 
gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

4.4.1  Gebiedsbescherming 

Op een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan, kunnen de volgende als zodanig 
aangewezen gebieden van invloed zijn: 

 Natura 2000; 
 beschermde natuurmonumenten; 
 Ecologische Hoofdstructuur. 

Natura 2000 

Binnen de Europese Unie wordt beoogd een samenhangend netwerk van leefgebieden en 
soorten te realiseren, Natura 2000 genaamd. De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden maken 
hiervan deel uit. Voor Natura 2000-gebieden geldt ingevolge de Natuurbeschermingswet een 
beschermende regeling, die waarborgt dat door projecten en/of handelingen in of in de 
nabijheid van een Natura 2000-gebied geen verslechtering van de kwaliteit van de habitats 
of een verstorend effect op de soorten, waarvoor het gebied is aangewezen, mag optreden.  

Een bestemmingsplan is een kaderstellend ruimtelijk plan, dat geen vergunningsaanvraag 
behoeft op grond van de Natuurbeschermingswet. Maar omdat dit plan geen ruimte mag 
bieden aan ontwikkelingen, waarvan op voorhand al duidelijk is dat hier een vergunning op 
grond van deze wet niet voor verkregen kan worden, is een toetsing aan de 
instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden toch 
noodzakelijk. 
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Op circa 3 km van het plangebied is het nog niet definitief aangewezen Natura 2000-gebied 
'Oostelijke Vechtplassen' gelegen. Vanwege deze afstand ligt het plangebied net binnen de 
invloedsfeer van dit Natura 2000-gebied (in de nabijheid van). De omvang van het 
plangebied van dit bestemmingsplan is echter gering en het plan heeft geen gevolgen wat 
betreft de omvang van de kwekerijactiviteiten, die er reeds jaren plaatsvinden. Gelet op de 
omvang van de op te richten bedrijfsbebouwing en het feit dat de afstand tot het Natura 
2000-gebied maar net minder dan 3 km bedraagt, mag redelijkerwijs worden aangenomen 
dat hetgeen voorliggend bestemmingsplan mogelijk maakt geen significant nadelige effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' 
heeft. Daarmee vormt de gebiedsbescherming met betrekking tot Natura 2000 geen 
belemmering voor dit bestemmingsplan. 

Beschermde natuurmonumenten 

Beschermde natuurgebieden hebben als doel om gebieden met een natuurwetenschappelijk 
of landschappelijke betekenis te vrijwaren tegen ingrepen. De aanwijzing vindt plaats door 
de minister van Landbouw, Natuur en Visserij. Voor beschermde natuurmonumenten geldt 
dat het verboden is om handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor de wezenlijke 
kenmerken van het natuurmonument, tenzij een vergunning kan worden verleend op grond 
van de Natuurbeschermingswet. In het plangebied komen geen beschermde 
natuurmonumenten voor. 

In de omgeving van het plangebied, dat wil zeggen binnen een straal van 3 km, zijn geen 
beschermde natuurmonumenten gelegen. Deze tot beschermde natuur aangewezen gebieden 
vormen dan ook geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

Ecologische Hoofdstructuur 

Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen bestaande natuurgebieden met elkaar worden 
verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren 
van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen 
ertussen vormt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland.  

De aangrenzend aan het plangebied gelegen spoorlijn en bijbehorende taluds vormen een 
ecologische verbindingszone binnen de door de provincie Utrecht vastgestelde Ecologische 
Hoofdstructuur, de PEHS. Ter plaatse is als gezegd al jarenlang een kwekerij gevestigd. Ook 
met de nieuwe bedrijfsopzet heeft de kwekerij niet een zodanige uitstraling op de omgeving 
dat daarmee de ecologische waarden van de verbindingszone zouden kunnen worden 
aangetast. 

4.4.2  Soortbescherming 

De Flora- en Faunawet beschermt een groot aantal in het wild levende planten- en 
diersoorten, ook buiten beschermde natuurgebieden. De wet verbiedt bepaalde handelingen 
die kunnen leiden tot schade aan (populaties of individuen van) beschermde soorten 
(algemene verbodsbepalingen). 

Wanneer het bestemmingsplan handelingen mogelijk maakt die beschermde planten en 
dieren kunnen bedreigen, is het verplicht om vooraf te toetsen of deze plannen kunnen 
leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. Wanneer dit het geval dreigt te zijn, 
moet onderzocht worden of er maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen, 
indien dit niet mogelijk is dienen de gevolgen voor beschermde soorten zoveel mogelijk 
beperkt te worden. 
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Voorliggend bestemmingsplan maakt de bouw van een bedrijfswoning mogelijk. Ten behoeve 
van deze nieuwe bedrijfswoning vinden geen sloopwerkzaamheden plaats en eveneens leidt 
het oprichten daarvan er niet toe dat het gebruik van de gronden wordt gewijzigd. De 
bedrijfswoning wordt immers gebouwd ten dienste van de kwekerij, die al geruime tijd ter 
plaatse is gevestigd. De productiegronden zijn volledig voor dit intensieve gebruik ingericht 
en hebben geen natuurwaarden. Ook op het (verharde) voorerf, waar de bedrijfswoning 
wordt gerealiseerd, zijn geen natuurwaarden. De bebouwing laat de slootkanten, waar 
potentieel natuurwaarden aanwezig kunnen zijn, ongemoeid.  

Om voorgaande redenen leidt hetgeen dit bestemmingsplan mogelijk maakt niet tot schade 
aan beschermde soorten en behoeft er geen flora- en faunaonderzoek uitgevoerd te worden 
in het kader van het opstellen hiervan.  

4.5  Geluid 

Sinds 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Er wordt daarin 
onderscheid gemaakt tussen geluidsgevoelige en overige gebouwen. In de wet worden 
woningen als 'geluidsgevoelig object' omschreven. 

Op basis van de Wgh zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van 
bestemmings-, wijzigings-, en uitwerkingsplannen rekening gehouden dient te worden: 
wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. 

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning. Op 
grond van de Wet geluidhinder moet een bedrijfswoning aan worden gemerkt als 
geluidsgevoelig object. In de omgeving van het plangebied zijn geen bedrijventerreinen met 
een geluidzonering gelegen. Dit aspect speelt logischerwijs dan ook geen rol wat betreft dit 
bestemmingsplan. Vanwege de nabijgelegen rijksweg A2 en spoorlijn Breukelen - Woerden is 
in het kader van voorliggend bestemmingsplan wel onderzoek gericht op wegverkeerlawaai 
en railverkeerlawaai noodzakelijk. 

4.5.1  Wegverkeerlawaai 

Artikel 76 van de Wet geluidhinder verplicht ertoe om bij een ruimtelijke plan rekening te 
houden met de geluidzone van wegen, wanneer sprake is van realisatie van nieuwe 
geluidsgevoelige objecten binnen een geluidzone. Uit onderzoek dient te blijken dat de 
grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet overschreden worden door de geluidsbelasting 
vanwege de weg op de gevels van het geluidsgevoelig object. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de bouwmogelijkheid van een nieuw 
geluidsgevoelig object namelijk de bedrijfswoning. De bedrijfswoning ligt in de zone 
wegverkeerslawaai van de rijksweg A2. De A2 is een weg met een toegestane snelheid van 
100 km/ uur en het aantal rijstroken van deze weg bedraagt 2x5. Dit heeft tot gevolg dat de 
geluidzone 600 meter breed is aan weerszijden van de weg. De bedrijfswoning ligt op circa 
450 meter en ligt derhalve binnen de geluidzone. Door DHV is in juli 2009 een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 2). 

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de woning maximaal 53 dB 
bedraagt, waarbij de belasting op de oostgevel maatgevend is. Derhalve moet geconcludeerd 
worden dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden wordt. Omdat de maximale 
geluidsbelasting daarentegen niet meer dan 53 dB bedraagt, kan op grond van artikel 83 lid 1 
Wet geluidhinder een hogere waarde vastgesteld worden. 
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Met betrekking tot het verlenen van hogere waarde is door de Milieudienst Noord-West 
Utrecht in november 2008 een beleidsstuk opgesteld voor de regio Noord-West Utrecht. In 
dit beleidsstuk wordt ingegaan op de mogelijk te treffen maatregelen bij het toekennen van 
hogere waarde. Daarnaast staat in het beleid vermeld dat bij een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat hogere waarden kunnen worden toegekend. Om het aanvaardbare akoestische 
klimaat te bewerkstelligen dient aan een viertal eisen voldaan te worden.  
Wanneer blijkt dat te treffen maatregelen niet haalbaar zijn en er sprake is van een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat kan overgegaan worden tot verlening van een hogere 
waarden.  
De procedure tot verlening van de benodigde hogere waarde loopt gelijk op met het ontwerp 
van dit bestemmingsplan: de terinzagelegging van het ontwerpbesluit aangaande de hogere 
waarde geschiedt gelijktijdig met die van het ontwerp-bestemmingsplan. Binnen die 
procedure wordt bekeken welke maatregelen getroffen kunnen c.q. moeten worden om een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat te waarborgen. 

Na verlening van de hogere waarde vormt het aspect wegverkeerlawaai niet langer een 
belemmering voor dit bestemmingsplan. 

4.5.2   Railverkeerlawaai 

Aangrenzend aan het plangebied is de spoorlijn Breukelen - Woerden gelegen. De breedte 
van de geluidzone bedraagt 600 m aan weerszijden van de spoorlijn. Omdat het plangebied 
hiermee geheel binnen die geluidszone valt, is het noodzakelijk onderzoek te doen naar de 
geluidsbelasting op de gevels van de bedrijfswoning vanwege de spoorlijn. Door DHV is in 
juli 2009 een akoestisch onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 3). 

Uit de berekeningen blijkt dat als gevolg van het railverkeer op de spoorlijn Breukelen - 
Woerden de geluidsbelasting op de gevels van de woning maximaal 50 dB bedraagt. De 
westgevel is daarbij maatgevend. Aangezien bij railverkeerlawaai de voorkeursgrenswaarde 
op 55 dB ligt, wordt hier voldaan aan deze grenswaarde. 

Het aspect railverkeerlawaai vormt derhalve geen belemmering voor voorliggend 
bestemmingsplan. 

4.6  Luchtkwaliteit 

Sinds november 2007 is de Wet luchtkwaliteit van kracht. In deze wet is van bepaalde 
projecten getalsmatig vastgelegd dat ze "niet in betekenende mate" (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Met de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) op 1 augustus 2009, zijn deze grenzen zoals deze in de Wet 
luchtkwaliteit waren opgenomen verruimd. Een project draagt volgens het NSL "niet in 
betekende mate" bij zolang de toename van de concentratie fijnstof of stikstofdioxide 
maximaal 3% bedraagt van de grenswaarde. 

Het NSL zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen 
zodat de luchtkwaliteit verbeterd en alsmede de gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke 
ordening doorgang kunnen vinden. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van projecten (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 
aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor woningbouwlocaties geldt dat voor maximaal 
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1.500 woningen (in geval van één ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee 
ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op 
luchtkwaliteit meer hoeft plaats te vinden.  

Dit bestemmingsplan heeft op onder meer de bouw van één bedrijfswoning betrekking. De 
wettelijke grenswaarden worden daarmee niet overschreden, zodat het bestemmingsplan 
ruim aan de NIBM-grens voldoet en dus niet in betekenende mate bijdraagt aan 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Nadere toetsing van het bestemmingsplan aan de Wet 
luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk. 

Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor de ontwikkeling van de 
voorgenomen inrichting van het plangebied.  

4.7  Bedrijven en milieuzonering 

Voor het beoordelen van het aspect milieuzonering in relatie tot in en nabij het plangebied 
gevestigde bedrijven en hun bedrijfsactiviteiten dient aansluiting gezocht te worden bij de 
publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering 2009' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Hierbij gaat het om de in deze publicatie opgenomen categorisering van bedrijfstypen 
en de daarbij behorende richtafstanden ten opzichte van woonbebouwing (uitgaande van een 
rustige woonwijk of een rustig buitengebied). Er zijn geen bedrijven in het plangebied of in 
de omgeving van het plangebied, die op basis van de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 
2009 ruimtelijk een knelpunt vormen.  

Naast het toetsen van bedrijfsactiviteiten aan de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 
2009 moet, vanwege de ligging van het plangebied in het landelijk gebied, met betrekking tot 
dit bestemmingsplan ook aandacht besteed aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en 
het Besluit landbouw milieubeheer. 

In de omgeving van het plangebied zijn diverse rundveehouderijen gevestigd. Een aantal 
functioneert niet meer als zodanig, maar heeft nog wel een agrarische bestemming en 
beschikt over een geldende milieuvergunning of valt onder de AMvB 
Rundveehouderijbedrijven. 

Het dichtstbij en nog in werking zijnde agrarisch bedrijf ligt op circa 150 meter. Het betreft 
het veehouderbedrijf gevestigd op het perceel Kortrijk 13. Het plangebied is hiermee ruim 
buiten de vaste afstandscontouren van 25 en 50 meter gelegen, die ingevolge de Wet 
milieubeheer c.q. de verordening "Lokaal geurbeleid landelijk gebied, gemeente Breukelen" 
rond veehouderijbedrijven voor kwetsbare functies in acht moet worden genomen. De 
mogelijkheden van dit bedrijf en andere, verder liggende agrarische bedrijven worden met de 
realisering van de bedrijfswoning niet nadelig beïnvloed. 

Het aspect milieuhinder bedrijvigheid vormt dan ook geen belemmering voor de 
ontwikkeling van de voorgenomen inrichting van het plangebied. 

4.8  Water 

Sinds 14 februari 2001 is het verplicht een Watertoets bij ruimtelijke ontwikkelingen uit te 
voeren, wat als gevolg heeft dat in alle ruimtelijke plannen - en dus ook het bestemmingsplan 
- een zogeheten waterparagraaf moet zijn opgenomen. De waterparagraaf omvat het advies 
van de waterbeheerder en een gemotiveerde, gedegen afweging ten aanzien van de 
wateraspecten. Eventuele afwijkingen van het advies van de waterbeheerder worden 
gemotiveerd. Daarbij moet door de gemeente of - indien het bestemmingsplan ten behoeve 
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van een specifiek particulier initiatief wordt opgesteld - de initiatiefnemer worden 
aangegeven hoe met die afwijking wordt omgegaan. In de laatste instantie kan worden 
teruggegrepen op het nemen van verzachtende maatregelen of compensatie inclusief 
afspraken over financiering en uitvoering. 

4.8.1  Beleid Hoogheemraadschap 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft, voor de periode 2010-2015, 
op 28 oktober 2009 het Waterbeheerplan 'Water Voorop!' vastgesteld. 

In het waterbeheerplan staat in grote lijnen het waterbeheer voor de komende zes jaar 
beschreven. Het plan bevat alle taakvelden van het waterschap: de zorg voor schoon water, 
veilige dijken en droge voeten. Ook staat beschreven hoe het Hoogheemraadschap deze taken 
het beste binnen de leef- en werkomgeving kunnen uitvoeren, samen met diverse andere 
organisaties. In het beheerplan staan verder nog enkele ambities en doelen voor 2010 tot en 
met 2015.  

Het Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Water Voorop’ bestaat uit drie delen: 

 Strategie 
In het deel strategie wordt beschreven hoe ingespeeld wordt op maatschappelijke 
ontwikkelingen als klimaatverandering en verstedelijking. In het plan worden de visie 
voor de lange termijn en ambities voor de planperiode beschreven. Dit vormt de basis 
voor de uitvoeringsstrategie. 

 Beleids- en uitvoeringsplan 
In het beleids- en uitvoeringsplan zijn de ambities uit het strategisch deel vertaald naar 
de beleidsthema’s en zeven vernieuwende projecten. Per thema en vernieuwend project 
zijn de belangrijkste doelen en maatregelen opgenomen die in de planperiode genomen 
worden. Beleidsthema’s zijn:  
1. Veiligheid  
2. Voldoende water  
3. Schoon water  
4. Recreatie, landschap en cultuurhistorie  

 Zeven vernieuwende projecten  
De vernieuwende projecten hebben als doel het toekomstige waterbeheer een impuls te 
geven. Hierbij gaat het om urgente vraagstukken, complexe samenwerking met andere 
maatschappelijke partijen en een groot waterschapsbelang met een grote impact op de 
lokale bevolking en het bedrijfsleven.  

De Europese Kaderrichtlijn Water  
Tenslotte bevat het waterbeheerplan een achtergronddocument over de Europese 
Kaderrichtlijn Water, een richtlijn voor schoon water. Dit achtergronddocument bevat de 
verplichte uitwerkingen van de Europese Kaderrichtlijn Water en afspraken tussen 
overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze Europese richtlijn. 

Checklist voor bouwplannen 
Naast het waterbeheerplan en andere beleidstukken heeft het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden voor relatief 'kleine' initiatieven een checklist opgesteld. Aan de hand 
van deze checklist kunnen het Hoogheemraadschap en de initiatiefnemer snel inzichtelijk 
krijgen of het initiatief gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Voor de realisatie van de 
bedrijfswoning is de checklist ingevuld. Deze is als Bijlage 4 aan het plan toegevoegd. 

4.8.2  Water en het plangebied 
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Op het water in de polder Kortrijk is de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (HDSR) van toepassing.  

De nieuwe woning, welke door dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, zorgt voor een 
toename van circa 150 m2 aan verharding op het terrein. Deze toename is niet zodanig dat 
hiervoor extra oppervlaktewater als compensatie moet worden aangelegd. 

Het omringende polderwater is de functie "agrarisch water" toegekend en is ingedeeld als 
"tertiaire watergang". De woning blijft op 3 meter afstand van de insteek van de zuidelijke 
watergang, en dus blijft de in de keur vastgelegde 2 meter brede beschermingszone vrij.  

Het afvalwater afkomstig van de bedrijfswoning wordt aangesloten op het aanwezige 
rioolstelsel langs de Kortrijk. Het hemelwater wordt zoveel mogelijk op het oppervlakte water 
afgekoppeld. Aangezien dit ook één van de uitgangspunten is van het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden is het belangrijk dat voor daken, dakgoten en afvoeren geen 
uitloogbare materialen, zoals onder meer koper, zink en lood, worden gebruikt. Door 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt aanbevolen om bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen binnen op te slaan. Hiermee wordt voorkomen dat hemelwater dat op de 
terreinverharding valt wordt verontreinigd.  

De gemeente volgt met haar beleid voor duurzaam bouwen voor dit onderdeel het beleid van 
HDSR. Uitgangspunt is dat uitloogbare materialen zo min mogelijk toe worden gepast en dat 
schone (dak)vlakken zo veel als mogelijk worden afgekoppeld. 

De toegestane materiaaltoepassing of wijze van afkoppeling wordt niet in een 
bestemmingsplan vastgelegd, maar vormt onderdeel van de vergunningsaanvraag voor de 
bedrijfswoning. Dit bestemmingsplan, dat de mogelijkheid geeft om deze woning te bouwen, 
biedt alle ruimte voor een materiaaltoepassing en wijze van afkoppeling die aansluit bij het 
hiervoor beschreven beleid. 

Voorliggend bestemmingsplan levert dan ook geen belasting op voor het kwantitatieve en 
kwalitatieve waterbeheer van HDSR. 

4.9  Verkeer en parkeren 

Het perceel van de kwekerij heeft momenteel al een eigen ontsluiting op de Kortrijk. De 
Kortrijk sluit noordelijk via de Parallelweg (en Portengen) en zuidelijk via de Laan van 
During en Portengen aan op de provinciale weg N401, welke op haar beurt de 
verbindingsweg vormt tussen de rijksweg A2 en de provinciale weg N212. Deze huidige 
ontsluiting blijft in de toekomstige situatie gehandhaafd. Het parkeren van 
bedrijfsvoertuigen en particuliere voertuigen vindt plaats op het erf.  
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Hoofdstuk 5  Juridische aspecten 

5.1  Algemene juridische opzet 

In dit hoofdstuk worden, voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht, de van het 
bestemmingsplan deel uitmakende regels van een nadere toelichting voorzien. Bij dit 
bestemmingsplan ligt het accent op het formuleren van eenduidige regels, waarmee niet 
alleen een helder toetsingskader ontstaat ten aanzien van zowel de huidige als de 
toekomstige gebruiks- en bouwmogelijkheden binnen het plangebied, maar ook voor de 
handhaafbaarheid van het plan. 

De regels geven inhoud aan de aangegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de 
gronden en opstallen gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de 
opzet van het bestemmingsplan is getracht de regeling zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te 
houden. Waar nodig biedt het bestemmingsplan wel enige flexibiliteit. Gedachte hierachter is 
dat er binnen vooraf gestelde grenzen van de regels afgeweken kan worden, in het geval dat 
het daadwerkelijke gebruik of de concrete uitwerking van de voorafgaand aan dit 
bestemmingsplan voorziene bouwplannen hierom vraagt. Er is dan niet meteen weer een 
volledige bestemmingsplanherziening noodzakelijk. De in dit bestemmingsplan vervatte 
regels zijn gebaseerd op de regels uit het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
"Landelijk gebied West''. 

5.2  Bestemmingen 

5.2.1  Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden 

De gronden waar de gewassen daadwerkelijk worden gekweekt hebben de bestemming 
"Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden" gekregen. Binnen deze 
bestemming zijn agrarische activiteiten zondermeer toegestaan. Omdat het plangebied in 
gebruik is als kwekerij is hiertoe de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - 
kwekerij' voor opgenomen.  

Omdat binnen de gronden met de bestemming "Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden" geen bouwvlak aanwezig is, zijn in de regels alleen enkele bouwregels 
opgenomen voor het realiseren van enkele teeltondersteunende voorzieningen.  

Omdat de gronden natuurlijke en landschappelijke waarden bezitten is voor het uitvoeren 
van bepaalde werkzaamheden/activiteiten een omgevingsvergunning verplicht. Met de 
verplichting voor een omgevingsvergunning worden de aanwezige waarden gewaarborgd.  
Voor het achterste deel van het perceel is een specifieke aanduiding opgenomen waarmee 
beplanting hoger dan 1,5 wordt toegestaan, dit in afwijking op de vergunningverplichting. 
Door hier hogere beplanting toe te staan wordt aansluiting gevonden bij de ecologische 
verbindingszone langs de spoordijk.  

Naast de hoofdactiviteit van kwekerij is binnen deze agrarische bestemming onder meer het 
gebruik van gronden ten behoeve van watergangen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen, 
wegen, parkeervoorzieningen en beplanting toegestaan. 
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5.2.2  Bedrijf 

Het aan de weg gelegen voorste deel van het plangebied betreft de locatie waar de bewerking 
plaatsvindt van de gewassen, die op het daarachter gelegen deel zijn gekweekt. De gronden 
waar die bedrijfsactiviteiten plaatsvinden en waar de nodige bedrijfsbebouwing ten dienste 
van deze activiteiten gerealiseerd c.q. voorzien is, hebben de bestemming "Bedrijf" gekregen. 
Qua bedrijfsbebouwing gaat het hier om het al gerealiseerde bedrijfsgebouw en de nog te 
bouwen bedrijfswoning. Om de bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijfsbestemming positief te 
bestemmen is de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kwekerij' opgenomen. 

Binnen het bestemmingsvlak met de bedrijfsbestemming is bebouwing alleen toegestaan 
binnen de aanwezige bouwvlakken. Per bestemmingsvlak is maximaal één bedrijfswoning 
toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. De toegestane 
maatvoering voor gebouwde en te bouwen gebouwen/bouwwerken is in de regels bepaald. 

5.2.3  Waarde - Archeologie 2 

De voorzijde van het perceel maakt onderdeel uit van het vroegere ontginningslint. Voor dit 
gebied geldt een hoge archeologische verwachtingswaarde. Het gebied heeft door middel van 
de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 2" bescherming gekregen.  

Binnen deze dubbelbestemming is een omgevingsvergunning voor bepaalde werken en 
werkzaamheden verplicht, voor zover deze bodemingrepen dieper dan 30 cm en over een 
oppervlakte groter dan 50 m² plaatsvinden. Tevens geldt een rapportageplicht en een 
verplichting tot het treffen van technische maatregelen. 
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Hoofdstuk 6  Economische 
uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van een particuliere initiatiefnemer, 
in dit geval de eigenaar van de kwekerij "De Spoorbloem", die het voornemen heeft ter 
plaatse een bedrijfswoning te realiseren. Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient op 
grond van artikel 3.1.6 lid 1 sub f Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te 
vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. In dat kader zijn de aspecten 
kostenverhaal en (tegemoetkoming in) planschade van belang. 

6.1.1  Exploitatieplan 

Ingevolge artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente verplicht een 
exploitatieplan vast te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen bouwplan is voorgenomen, tenzij het kostenverhaal 'anderszins' verzekerd is. 
Uit het Bro volgt dat ondermeer de bouw van één of meer woningen zo'n aangewezen 
bouwplan is. 

Onder kostenverhaal wordt verstaan het verhalen van de kosten van grondexploitatie van een 
gebied over de verschillende eigenaren in het gebied. Kosten van grondexploitatie zijn onder 
andere de kosten voor het bouwrijp maken van een gebied, het aanleggen van openbare 
(nuts)voorzieningen of het opstellen van een bestemmingsplan. 

De gemeente Stichtse Vecht (waar de gemeente Breukelen per 1 januari zal opgaan c.q. is 
opgegaan) en initiatiefnemer hebben in dezen een anterieure exploitatieovereenkomst 
gesloten, waarin onder andere is overeengekomen dat initiatiefnemer de gemeente een 
exploitatiebijdrage betaald. Hiermee is het kostenverhaal 'anderszins' verzekerd. De 
economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan inzake het kostenverhaal is derhalve 
zekergesteld en de gemeente kan een exploitatieplan achterwege laten. 

6.1.2  Planschade 

Een bepaling van een bestemmingsplan is één van de oorzaken waardoor schade als bedoeld 
in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening, ofwel planschade, kan ontstaan. Als gevolg van 
tegemoetkoming in planschade door burgemeester en wethouders kan de economische 
uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan in het geding komen. De gemeente heeft wat 
betreft planschade daarom een verhaalsovereenkomst afgesloten met initiatiefnemer. Een 
eventuele tegemoetkoming in planschade komt op basis hiervan voor zijn/haar rekening, 
zodat de economische uitvoerbaarheid van voorliggend plan gewaarborgd is. 
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 

7.1  Inspraak en vooroverleg 

Conform de gemeentelijke Inspraakverordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan van 
28 januari 2011 tot en met maart 2011 ter inzage gelegen. Gedurende de termijn van 
terinzagelegging zijn geen inspraakreacties ingediend.  
Gelijktijdig met de terinzagelegging is het plan toegezonden aan drie vooroverlegpartners, te 
weten VROM-inspectie, Provincie Utrecht en HDSR. Van alle drie de instanties is een reactie 
ontvangen. Een samenvatting van deze reacties en de gemeentelijke beantwoording hierop 
staan beschreven in de het "Verslag inspraak en overleg". Dit verslag is als Bijlage 5 aan het 
bestemmingsplan toegevoegd. 

7.2  Zienswijzen 

Nadat het voorontwerpbestemmingsplan de inspraak- en vooroverlegprocedure heeft 
doorlopen en de eventueel benodigde c.q. gewenste (ambtshalve) wijzigingen die hieruit 
volgen bekend zijn, wordt het voorontwerp aangepast tot het ontwerpbestemmingsplan. 
Overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening wordt dit ontwerp vervolgens opnieuw 
gedurende zes weken ter inzage gelegd, binnen welke periode het voor een ieder mogelijk is 
zienswijzen in te brengen. Gelijktijdig wordt het ontwerpbestemmingsplan op de daarvoor 
ingerichte landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) digitaal beschikbaar gesteld. 

Na afloop van de termijn van terinzagelegging worden de eventueel ingekomen zienswijzen 
in een zienswijzennota door de gemeente van een reactie voorzien. Beoordeeld wordt daarbij 
of de zienswijzen aanleiding geven tot het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan. 
Daarna zal de gemeenteraad verzocht worden het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd 
vast te stellen. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Archeologisch bureauonderzoek 
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SAMENVATTING 
 

 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in het kader van een bestemmingplanwijziging met betrekking tot 

het plangebied Kortrijk 30a en b te Kortrijk (Breukelen), opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

archeologisch bureauonderzoek. Op basis van het gemeentelijk beleid dient voorafgaand aan de 

uitvoering van de plannen archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden bij plangebieden met een 

oppervlakte groter dan 50 m2 en ingrepen dieper dan 0,3 m.  

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om vast te stellen welke archeologische waarden zich mogelijk in 

de ondergrond bevinden en of deze eventuele resten bedreigd worden door de voorgenomen 

werkzaamheden. Het bureauonderzoek is volgens de richtlijnen van de KNA, versie 3.2 uitgevoerd.  

 

Op basis van geo(morfo)logische gegevens blijkt dat het plangebied tot in de late middeleeuwen niet 

tot minder geschikt is voor bewoning, gezien de natte condities van het landschap. Dit beeld wordt 

ondersteund door de gegevens uit Archis, waaruit blijkt dat in een straal van een kilometer geen 

archeologische vondsten bekend zijn. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de periode vanaf de prehistorie tot de late 

middeleeuwen laag is.  

 

Op basis van zowel de historische kaarten, de gemeentelijke archeologische waarden- en 

verwachintgenkaart en de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur blijkt dat het plangebied 

gelegen is aan een dubbel ontginningslint. Binnen het ontginningslint wijk het perceel waarbinnen het 

plangebied is gelegen af van de overige woonpercelen. Wellicht heeft het perceel een andere 

specifieke functie gehad. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een henneptuin. De bodemroerende 

activiteiten vinden met name plaats op het achtererf van het terrein. Dit betekent dat hier 

archeologische resten verwacht worden die samenhangen met het middeleeuwse achtererf, zoals de 

verwerking van landbouwproducten en activiteiten, zoals mestkuilen, rootkuilen en krenggraven. Op 

basis van het bureauonderzoek kan dus worden gesteld dat de verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd hoog is.  

 

Op basis van deze resultaten en de relatief geringe omvang van de bodemingrepen adviseert de 

Milieudienst Zuidoost-Utrecht in eerste instantie behoud in situ middels planaanpassing. Mocht dit niet 

realiseerbaar zijn adviseert de Milieudienst Zuidoost-Utrecht vervolgonderzoek uit te laten voeren in 

de vorm van een Archeologische Begeleiding conform KNA protocol Proefsleuven met doorstart naar 

Protocol Opgraven. Deze Archeologische Begeleiding dient plaats te vinden op basis van een door 

het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 
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INLEIDING  

 

1.1 Aanleiding  

 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in het kader van een bestemmingsplanwijziging met betrekking tot 

het plangebied Kortrijk 30a en b te Kortrijk (Breukelen), opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

archeologisch bureauonderzoek.  

 

Aanleiding voor de bestemmingsplanwijziging is het voornemen van de eigenaar van de kwekerij “De 

Spoorbloem” gevestigd aan de Kortrijk 30 a en b te Breukelen om bij de kwekerij een bedrijfswoning te 

realiseren. Bij deze plannen zijn bodemingrepen voorzien, waardoor mogelijk aanwezige 

archeologische waarden aangetast kunnen worden. Het plangebied is volgens de gemeentelijke 

beleidskaart namelijk gelegen in een zone met een hoge archeologische verwachting voor de periode 

middeleeuwen en nieuwe tijd (ontginningsas). Op basis van het gemeentelijk beleid dient voorafgaand 

aan de uitvoering van de plannen archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden bij plangebieden met 

een oppervlakte groter dan 50 m2 en ingrepen dieper dan 0,3 m.  

 

De eerste stap in het kader van deze onderzoeksinspanning betreft het uitvoeren van een 

bureauonderzoek. De resultaten van dat onderzoek en ons advies met betrekking tot eventueel 

vervolg onderzoek staan beschreven in dit rapport. 

 

1.2 Doelstelling onderzoek 

 

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van beschikbare 

bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een plangebied, om daarmee te 

komen tot een gespecificeerde, archeologische verwachting. Dit rapport bevat, waar mogelijk, 

gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 

kwaliteit van archeologische waarden en aardwetenschappelijke eigenschappen  

 
Voorafgaand aan de uitvoering van dit bureauonderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 

1. Wat is de bodemopbouw in het gebied en zijn er gegevens bekend over bodemverstorende 
ingrepen in het verleden binnen het plangebied? 
 

2. Worden binnen de grenzen van het onderzoeksgebied archeologische resten verwacht? Zo ja, wat is de 
omvang, ligging, aard en datering van deze verwachte resten? 
 

3. In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande bodemingreep? 
 

4. Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

 

5. Welke vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden 
en hun omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen tot een 
selectiebesluit? 

 
Op basis van de antwoorden van bovenstaande vragen zal een gespecificeerde archeologische 

verwachting worden opgesteld. Op basis daarvan kan een beslissing genomen worden ten aanzien 

van (eventueel) vervolgonderzoek. Ook worden, indien mogelijk, aanbevelingen gedaan in relatie tot 

de mogelijke gevolgen van de voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden. 

  

1.3 Onderzoeksmethodiek en richtlijnen 

 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de KNA, versie 3.2. De werkzaamheden 

bestonden uit het verzamelen en raadplegen van onderstaande (archeologische/geomorfologische en 

historische/geografische) bronnen en kaarten.  
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De volgende bronnen zijn geraadpleegd: 

• Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden IKAW (via Archis II);  

• Archeologische Monumentenkaart AMK (via Archis II); 

• Landelijke archeologische database ArchisII; 

• Historische kaarten (via watwaswaar.nl; www.hisgis.nl); 

• Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Utrecht; 

• Gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart; 

• Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH); 

• Actueel Hoogtebestand Nederland (via www.ahn.nl/viewer); 

• Bodemkaart 1:50.000 (De Mulder et al 2003); 

• Geomorfologische kaart 1:50.000 (DLO-Staring Centrum / Rijks Geologische Dienst); 

• Topografische kaart 1:25:000; 

• Relevante publicaties en literatuur 
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2. BUREAUONDERZOEK  

De feitelijke informatie en onderzoeksresultaten staan beschreven in paragraaf 2.1 en paragraaf 2.2. 

Een interpretatie en analyse van de beschikbare gegevens, gericht op het formuleren van een 

gespecificeerde archeologische verwachting, is beschreven in paragraaf 2.3.  

 

2.1 Plangebied 

 

2.1.1 Beschrijving plangebied 

 

Het bedrijfsperceel is ruim 250 meter lang en ongeveer 45 meter breed, en wordt omgeven door brede 

sloten. De totale oppervlakte van het perceel bedraagt circa 13.000 m2. Het bedrijfsperceel is in 

gebruik als kwekerij voor bloemen en (pot)planten, de omliggende gronden zijn graslanden. Op het 

perceel stond tot voor kort een enkel klein, vervallen bedrijfsgebouw van 48 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1: Het plangebied (rode contour) afgebeeld op een luchtfoto (google maps) (Bron: Toelichting op 

het voorontwerpbestemmingsplan Breukelen Kortrijk 30a en b). 
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2.1.2 Huidig grondgebruik en verwachte bodemingrepen 

Het plangebied is gelegen buiten de bebouwde kom, in het landelijke gebied bij Breukelen. Het 

bedrijfsperceel is in gebruik als kwekerij voor bloemen en (pot)planten, de omliggende gronden zijn 

graslanden. Verder is er sprake van een verhard pad binnen het plangebied. Aan de noordoostzijde 

van het plangebied wordt een bedrijfswoning gerealiseerd met een oppervlakte van circa 100 m2 (afb. 

2). Bij de aanleg van deze bedrijfswoning wordt de bodem geroerd. De geplande bodemingrepen 

hebben een diepte van 60 tot 80 cm beneden maaiveld (exclusief heipalen). Hiermee worden 

eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord.
1
 

 

Op basis van de uitgevoerde milieukundige boringen is de bodemopbouw op de locatie van de 

geplande bedrijfswoning geheel intact.
2
  

 

Voor de uitvoering van dit bureauonderzoek is geen KLIC-melding (kabels en leidingen informatie 

centrum) verricht. Het is niet uitgesloten dat er kabels en leidingen door het plangebied lopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2: De geplande ingrepen in het plangebied (niet op schaal)  

 

 

                                                      
1
 De locatie die op afb. 2 staat aangegeven als ‘te bouwen bedrijfsruimte’ is reeds, zonder archeologisch onderzoek, 

gerealiseerd.  
2
 Hoogerwerf 2011.  
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2.1.3 Historisch grondgebruik  

 

Het plangebied maakt tot in de middeleeuwen deel uit van een ontoegankelijk en vrijwel 

onbewoonbaar veengebied. De enige locatie waar mogelijk bewoning plaatsvond vormden de smalle 

oeverwallen en crevasseruggen, zoals Abcoude. Oeverwallen zijn de flauwe hellende welvingen langs 

een rivier die bij elke overstroming verder opgehoogd werden. Deze hoger en droge gelegen locaties 

waren van oudsher een geliefde bewoningslocatie in een overwegend nat landschap.  

 

Vanaf de middeleeuwen werden enkele van deze zandige kleiruggen aangewend als locaties voor 

nieuwe nederzettingen. De ontginning van het veen gebeurde door sloten te graven haaks of 

diagonaal (veervormig) op de waterloop die als ontginningsbasis diende. In Breukelen was de 

bewoning in eerste instantie geconcentreerd langs de oevers van de Vecht. De sloten werden zoveel 

mogelijk evenwijdig aan elkaar en ongeveer loodrecht op de ontginningsbasis gegraven, om een zo 

effectief mogelijke afwatering van het bol liggende veen te verkrijgen. 

 

Een exacte datering voor de ontginning van Breukelen ontbreekt nog, maar mogelijk is dit in de 9de 

en 10de eeuw. Kortrijk wordt pas in een later stadium ontgonnen, waarschijnlijk rond de 12de eeuw.
3
 

Er is echter nog veel onduidelijk over de ontginningsrichting. Immers ook vanuit de 

Spengenstroomgordel wordt het gebied Spengen, Kockengen en Portengen ontgonnen.  

 

De ontginning van Kortrijk is een zogenaamde cope-ontginning. De bisschop van Utrecht gaf als 

vercoper stukken veengebied ter ontginning uit door het sluiten van een contract met gegadigden, 

vaak aanzienlijke heren of hoge geestelijken (copers), die de organisatie en uitvoering van de 

ontginning overnamen van de bisschop. Het daadwerkelijke werk werd uitgevoerd door boeren-

kolonisten. Het belang dat de bisschop had bij de ontginningen was om in het gebied zoveel mogelijk 

mensen aan zich te verplichten. Dit gebeurde door de afdracht van zogenaamde ‘tijns’.
4
 

 

De ontginningsbasis werd gevormd door de huidige Kortrijk. Van hieruit werden waarschijnlijk de 

kavels richting het zuidwesten ontgonnen. Kortrijk vormt waarschijnlijk eveneens de achterkade van 

de ontginning vanaf Breukelen. Aan beide zijde van Kortrijk bevinden zich volgens de kadastrale 

minuut 1811-1832 boerderijen.  

 

De bodemverstorende ingrepen vinden plaats op de locatie van het laatmiddeleeuwse / nieuwe tijdse 

erf (zie afb. 2). Op het erf zijn afvalcontexten te verwachten (beerputten, waterputten en kelders). Ook 

werden dode dieren/vee vaak op het achtererf begraven, zogenaamde ‘krenggraven’. De kans bestaat 

dat ook deze worden aangetroffen.  

 

Opvallend aan het plangebied is de afwijkende vorm van het perceel. Deze vorm kan duiden op laat 

middeleeuwse / nieuwetijdse hennep- of vlasproductie en -verwerking. Hennep werd geteeld voor 

touwproductie en vlas vormde de grondstof voor linnen. De teelt van hennep en vlas is het gevolg van 

de aanwezige natte ondergrond waar deze gewassen uitstekend op willen groeien. Speciale tuinen 

werden aangelegd voor de teelt hiervan. Na de oogst rotten men de hennep en vlas in de sloten 

rondom de tuinen. Hennep- en vlastuinen zijn herkenbaar aan hun vorm: kleine akkertjes met brede 

sloten er omheen.
5
  

 

 

 

                                                      
3
 De Boer et al 2010. 

4
 De Boer et al 2010. 

5
 Tijdens de opgraving Abcoude, ‘Winkelbuurt ‘ (Bouma (red.) 2011), De Meern, ‘Oudenrijnseweg’ (Luksen-IJtsma 

et al 2009) en Alblassserdam, ‘Lange Steeg’ (De Boer (red.) 2006) zijn dergelijke omsloten perceeltjes 
aangetroffen. 
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Afb. 3: Het plangebied (rode contour) afgebeeld op de kadastrale minuut 1811-1832 (Bron: 

www.watwaswaar.nl).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 4: Henneptuinen uit de 17
de

 eeuw aan een ontginningslint in Lopik (17de eeuwse kaart van Jan 

Rutgersz. Van den Berch, in Povée 2004).  
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Afb. 5: Allesporenkaart van de opgraving Abcoude-Winkelbuurt. Het ‘raamwerk’ van sloten (blauw) als 

ook de rode kuilen geven de vlastuinen met rootkuilen weer (Bouma 2011, 44).  

 

 

2.2 Resultaten 

 

2.2.1 Geo(morfo)logie 

 

Kortrijk maakt deel uit van het westelijke veengebied. Een gebied waarvan de ontstaansgeschiedenis 

wordt bepaald door de zeespiegelstijging gedurende het holoceen, een zeespiegelstijging die tot circa 

5000 jaar geleden duurde.  

 

De zeespiegel stond aan het begin van het holoceen meer dan 60 meter lager dan tegenwoordig. Het 

oppervlak rondom Kortrijk bestond uit pleistocene dekzanden die tijdens de laatste ijstijd (weichselien) 

zijn afgezet. Aan het eind van de laatste ijstijd nam de temperatuur toe, waardoor de landijskappen 

smolten en de zeespiegel begon te stijgen. Deze zeespiegelstijging had een grondwaterstijging tot 

gevolg die weer leidde tot een bemoeilijkte afwatering. Het gevolg was een landschap van 

veenmoerassen dat zich naar verloop van tijd uitstrekte naar het oosten. Het gebied rondom Kortrijk 

vernatte gedurende het eerste deel van het atlanticum (vanaf 9220 tot 5660 jaar geleden). 

 



Breukelen, Kortrijk 30a en b (gemeente Stichtse Vecht). Archeologisch bureauonderzoek 

14 

 

Doordat de zeespiegel steeds verder blijft stijgen komt een groot deel van Nederland binnen het 
bereik van de zee te staan. Dit uit zich door de aanwezigheid van een laag mariene afzettingen 
(kleien) in het veen.  

 

Tijdens het holoceen maakten de voorlopers van de huidige rivieren zoals de Vecht (Angstel) en Rijn, 

deel uit van een sterk vertakt stelsel van meanderende geulen. Voordat de rivieren in de late 

middeleeuwen bedijkt werden, hadden zij vrij spel en wijzigde hun loop voortdurend. De 

veranderingen in het geulenpatroon waren het resultaat van een wisselwerking van erosie en 

sedimentatie. De rivieren traden veelvuldig buiten hun oevers. Hierbij werd zand en klei vanuit de 

bedding het omliggende land ingevoerd. De sedimenten behoren geologisch gezien tot de Echteld 

Formatie.
6
 Buiten de stroomgordel nam de stroomsnelheid en dus de transportkracht van het water 

snel af. Als gevolg hiervan werd het meeste materiaal, waaronder de zwaarste deeltjes zoals zand, in 

een zone dicht bij de rivier afgezet. Het resultaat hiervan was het ontstaan van oeverwallen aan 

weerszijden van de bedding. Wanneer na een overstroming het waterpeil daalde, werd het water in de 

overstroomde vlakte door de droogvallende oeverwallen afgesneden van de rivier. Hier konden de 

fijnste sedimentdeeltjes, zoals klei, bezinken.
7
 De riviervlakte ligt enigszins hol en wordt daarom kom 

genoemd. De kommen stonden het grootste gedeelte van het jaar onder water, waardoor 

veenmoerassen ontstonden.  

 

Bij meanderende rivieren kunnen crevasseafzettingen voorkomen. Crevasses ontstaan bij hoge 

rivierafvoeren waarbij erosiegeulen ontstaan in de oevers van de rivier. Bij de vorming van crevasses 

kunnen meerdere geulen tegelijk ontstaan. Deze zogenaamde crevasse-geulen stromen als 

(miniatuur)rivieren de komgebieden in. 

 

Het plangebied is gelegen in het komgebied van de Spengen stroomgordel en de stroomgordel van de 

Vecht (Angstel). Rond 800 voor Chr., in de vroege ijzertijd, vond bij Utrecht een avulsie
8
 van de Oude 

Rijn plaats, waarbij een gedeelte van het Rijnwater naar het noorden ging stromen. Oorspronkelijk 

heette deze rivier de Angstel (de huidige Vecht) en stroomde door het westelijke veengebied tussen 

Utrecht en Abcoude naar het noorden. In Muiden mondde de Angstel uit in de Zuiderzee. De Spengen 

stroomgordel (circa 800-400 voor Chr.) is nooit een belangrijke tak van de afvoer van de Rijn geweest 

en heeft na het verlaten van de Rijn een functie gekregen als veenafwateringsgeul, waarbij de 

stroomrichting van het water overwegend naar de Oude Rijn stroomgordel is gericht. Door de 

ontginning van het veengebied vanaf de Middeleeuwen is het veen ingeklonken en liggen de 

stroomgordels als lage ruggen in het landschap.  

 

Volgens de bodemkaart (geraadpleegd via Archis II) ligt het plangebied in een gebied waar de bodem  

bestaat uit waardveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen (kVc). De 

waardveengronden zijn veengronden waarop een zavel- of kleidek is afgezet, dat dunner is dan 40 

cm. De eventuele aanwezige donkere bovengrond is te dun om een minerale eerdlaag genoemd te 

kunnen worden.
9
 

 

Volgens de geomorfologische kaart (geraadpleegd via Archis II) bevindt het plangebied zich een 

ontgonnen veenvlakte (1M46). 

 

Uit het raadplegen van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) is duidelijk waarneembaar 

dat het plangebied zich in het komgebied bevindt. Het plangebied is gelegen op circa 1,20 m beneden 

NAP. Het laagste punt van het komgebied (omgeving Kockengen) bevindt zich op circa 1,90 m 

beneden NAP.  

 

                                                      
6
 De Mulder et al 2003.  

7
 Berendsen 2004. 

8
 Een avulsie is een natuurlijke wijziging van de rivierloop waarbij een nieuwe loop ontstaat. In dit gebied hebben relatief kleine 

erosiegeulen, die ontstaan bij de vorming van crevasses, (gedeeltelijk) de functie van de hoofdrivier overgenomen. 
9
 De Bakker & Schellling 1989, 115.  
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2.2.2 Bouwhistorische informatie 

 

Het plangebied maakt deel uit van een dubbel ontginningslint. Binnen de provinciale 

Cultuurhistorische hoofdstructuur is Kortrijk getypeerd als 'boerderijlint', waarbij het lint vervolgens 

gewaardeerd is als 'van hoge waarde'.  

 

 Eén van de boerderijen ’De Oude Stee’ binnen het ontginningslint (Kortrijk 19) dateert uit de 18
de

 

eeuw en is een MIP-pand.
10

 Het plangebied is niet gelegen in een beschermd dorpsgezicht. 

Voorlopers van eventuele historische boerderijen worden op basis van historisch kaartmateriaal 

(onder andere de kadastrale minuut 1811-1832) niet verwacht op de locatie de nieuw te bouwen 

bedrijfswoning. Deze is gelegen op het achtererf van voormalige (ontginnings)boerderijen.  

 

2.2.3 Archeologie 

 

Verwachte archeologische waarden 

Op de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Stichtse 

Vecht ligt het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting.
11

 Deze hoge 

verwachting is gebaseerd op de aanwezigheid van een historisch ontginningslint.  

 

Op de IKAW ligt het plangebied in een zone met een lage kans op het aantreffen van archeologische 

waarden. De IKAW is een archeologische vertaling van de bodemkaart (schaal 1:50.000), aangevuld 

met geologische en andere landschappelijke gegevens. Vanwege de ligging in het komgebied, een 

vochtige en daardoor niet aantrekkelijke bewoningslocatie in de prehistorie tot en met de vroege 

middeleeuwen. De IKAW houdt echter geen rekening met de ontginning van het landschap in latere 

perioden.  

 

Bekende archeologische waarden 

In Archis staan uit de directe omgeving van het plangebied (ca. 1 km) geen archeologische 

monumenten of waarnemingen geregistreerd. Ten noorden van het plangebied zijn verschillende 

archeologische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de verbreding van de A2. In 1997 is door 

RAAP een veldverkenning en een karterend booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmeldingsnummer 

10219). Tijdens dit onderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Enkel in het 

noordelijk deel van de A2, op de stroomrug, is de 18
de

 eeuwse vestiging ‘De Waakzaamheid’ 

aangetroffen (WNR 44978). Deze vesting maakt deel uit van de Oude Hollandse Waterlinie. Nog 

verder naar het noorden is een nederzettingsterrein uit de ijzertijd aangetroffen. Laatstgenoemde 

archeologische vindplaatsen liggen op meer dan twee kilometer afstand van het plangebied. In het 

kader van de verbreding van de spoorlijn is eveneens archeologisch onderzoek uitgevoerd door RAAP 

(OMN 10528). Dit heeft eveneens geen archeologische indicatoren opgeleverd.  

 

Door Vestigia is een bureauonderzoek uitgevoerd in 2006 (OMN 16991) en 2012 (OMN 49957) op de 

locatie van het trafostation. De resultaten van het laatste bureauonderzoek zijn (nog) niet beschikbaar. 

Op basis van het bureauonderzoek uit 2006 is besloten geen archeologisch vervolgonderzoek uit te 

laten voeren, vanwege de geringe trefkans op archeologische resten.
12

 

 

 

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van geo(morfo)logische gegevens blijkt dat het plangebied tot in de late middeleeuwen niet 

tot minder geschikt is voor bewoning, gezien de natte condities van het landschap. Dit beeld wordt 

ondersteund door de gegevens uit Archis, waaruit blijkt dat in een straal van een kilometer geen 

archeologische vondsten bekend zijn. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de 

                                                      
10

 www.kich.nl 
11

 De Boer et al 2010. 
12

 Diepeveen-Jansen/Klerks 2006.  
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verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de periode vanaf de prehistorie tot de late 

middeleeuwen laag is.  

 

Op basis van zowel de historische kaarten, de gemeentelijke archeologische waarden- en 

verwachtingenkaart en de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur blijkt dat het plangebied 

gelegen is aan een dubbel ontginningslint. Binnen het ontginningslint wijk het perceel waarbinnen het 

plangebied is gelegen af van de overige woonpercelen. Wellicht heeft het perceel een andere 

specifieke functie gehad. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een henneptuin. De bodemroerende 

activiteiten vinden met name plaats op het achtererf van het terrein. Dit betekent dat hier 

archeologische resten verwacht worden die samenhangen met het middeleeuwse achtererf, zoals de 

verwerking van landbouwproducten en activiteiten, zoals mestkuilen, rootkuilen en krenggraven. Op 

basis van het bureauonderzoek kan dus worden gesteld dat de verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd hoog is.  

 

 
3. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

 

Aan Kortrijk 30a en b zal nieuwbouw worden ontwikkeld. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 

hierbij circa 60-80 cm beneden huidig maaiveld. De Milieudienst Zuidoost-Utrecht heeft het plangebied 

onderzocht door middel van een bureauonderzoek, waarbij conform KNA 3.2 de geologische kaarten, 

de historie van de locatie, historische kaarten en archeologische onderzoeken in de omgeving zijn 

geraadpleegd.  
 
Conclusie 

Op basis van geo(morfo)logische gegevens blijkt dat het plangebied tot in de late middeleeuwen niet 

tot minder geschikt is voor bewoning, gezien de natte condities van het landschap. Dit beeld wordt 

ondersteund door de gegevens uit Archis, waaruit blijkt dat in een straal van een kilometer geen 

archeologische vondsten bekend zijn. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de periode vanaf de prehistorie tot de late 

middeleeuwen laag is.  

 

Op basis van zowel de historische kaarten, de gemeentelijke archeologische waarden- en 

verwachtingenkaart en de provinciale Cultuurhistorische Hoofdstructuur blijkt dat het plangebied 

gelegen is aan een dubbel ontginningslint. Binnen het ontginningslint wijk het perceel waarbinnen het 

plangebied is gelegen af van de overige woonpercelen. Wellicht heeft het perceel een andere 

specifieke functie gehad. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een henneptuin. De bodemroerende 

activiteiten vinden met name plaats op het achtererf van het terrein. Dit betekent dat hier 

archeologische resten verwacht worden die samenhangen met het middeleeuwse achtererf, zoals de 

verwerking van landbouwproducten en activiteiten, zoals mestkuilen, rootkuilen en krenggraven. Op 

basis van het bureauonderzoek kan dus worden gesteld dat de verwachting op het aantreffen van 

archeologische resten uit de periode late middeleeuwen en nieuwe tijd hoog is.  

 
 

Aanbevelingen 

Zoals in bovenstaande conclusie is aangegeven, zullen bij de voorgenomen werkzaamheden 

eventuele archeologische waarden worden bedreigd. De Milieudienst Zuidoost-Utrecht adviseert 

behoud in situ middels planaanpassing (beperkte ophoging, het niet aanleggen van een kruipruimte).  

 

Wanneer behoud in situ niet gerealiseerd kan worden adviseert de Milieudienst Zuidoost-Utrecht 

vanwege de geringe omvang en diepte van de ingrepen een Archeologische Begeleiding uit te voeren 

conform KNA protocol Proefsleuven met doorstart naar Protocol Opgraven. Deze Archeologische 

Begeleiding dient plaats te vinden op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd 

Programma van Eisen (PvE).  
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Bijlage 1: Het plangebied (OMN 5052) afgebeeld op de IKAW en AMK 
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bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

Bijlage 2  Verkennend en nader bodemonderzoek 
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bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  
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SAMENVATTING 
 

Soort: Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding: Bouwaanvraag 

Doel: Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, en daarmee of 
er mogelijk beperkingen zijn voor nieuw bouw 

Opzet: Conform NEN 5740 (ONV) aangevuld met analyse op bestrijdingsmiddelen 

Locatie: Kortrijk tegenover 15 te Breukelen 

Kadastraal: Gemeente Breukelen, sectie L, nummers 533 en 534 

Oppervlakte onderzoekslocatie: Circa 1.500 m² 

Terreingebruik: Bedrijfsmatig 

Terreingebruik in omgeving: weiland 

Hypothese: Ter plaatse van de onderzoekslocatie kan niet worden uitgesloten dat een 
verontreiniging aan bestrijdingsmiddelen aanwezig is. Voor overige 
parameters wordt de locatie aangemerkt als onverdacht. 

Boringen waarvan peilbuizen: Aantal boringen en peilbuizen: 

14 1 

Bodemopbouw: 0,0-1,0 (veen en/of zand) 
1,0-2,2 (veen) 

Grondwaterstand: 0,4 m-mv 

Zintuiglijke waarnemingen Bijmengingen aan bodemvreemd materiaal in de bovengrond ter plaatse van 
de boringen 01, 02, 03, 05, 103 en 104 

Resultaten grond: Lichte tot sterke verhogingen aan zware metalen  

Resultaten grondwater: Matige verhoging aan barium, verder enkel lichte verhogingen 

Hypothese is niet bevestigd 

De aangetoonde lichte verhogingen vormen, ter plaatse van de locatie waar 
de bedrijfsruimte zal worden gesitueerd, geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een nader bodemonderzoek 

Conclusies: 

De aangetoonde matige en sterke verhogingen, ter plaatse van de locatie 
waar de bedrijfswoning zal worden gesitueerd, vormen wel aanleiding tot het 
uitvoeren van een nader bodemonderzoek 
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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door Kwekerij ‘de Spoorbloem’ is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren 
van een verkennend en nader bodemonderzoek op het perceel Kortrijk tegenover 15 te 
Breukelen. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen aanvraag van 
een bouwvergunning. Men is voornemens om een bedrijfsruimte en een bedrijfswoning te 
bouwen. In eerste instantie zal een bouwvergunning voor de bedrijfsruimte worden 
aangevraagd. Op langere termijn een vergunning voor de bedrijfswoning. De bedrijfsruimte 
zal op het noordwestelijk deel van de locatie gerealiseerd worden en de bedrijfswoning op 
het zuidoostelijk deel. 
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem en daarmee het bepalen of er mogelijk belemmeringen zijn voor de afgifte van de 
bouwvergunning. 
 
 

2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het basisniveau is gehanteerd. De resultaten van het vooronderzoek zijn 
verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op de direct aangrenzende 
percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
Het perceel Kortrijk tegenover 15 is kadastraal bekend als gemeente Breukelen, sectie L, 
nummer 533 en 534. De x- en y-coördinaten van het perceel zijn 127772 en 462773. De 
totale oppervlakte van de percelen bedraagt circa 13.225 m². De onderzoekslocatie beperkt 
zich tot het voorterrein en bestaat uit gedeelten van de kadastrale percelen L533 en L534. De 
bouwlocatie van de toekomstige bedrijfsruimte bevindt zich op het kadastrale perceel L533, 
de toekomstige bedrijfswoning bevindt zich op kadastraal perceel L534. De oppervlakte van 
de onderzoekslocatie bedraagt circa 1.500 m². De begrenzing van de onderzoekslocatie is 
weergegeven op de tekening in bijlage I.  
 

2.2 Huidige situatie 
 
Op de onderzoekslocatie is een bestaand pad van stelconplaten aanwezig naar de 
achterliggende kwekerij van vaste planten, heesters, coniferen, bomen, fruitbomen en 
siergrassen. Deze kwekerij is circa 20 jaar oud en valt buiten de onderzoekslocatie. De 
regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- huidige eigenaar 
- opdrachtgever 
- Milieudienst Noord-West Utrecht (omgevingsrapportage, zie bijlage VI) 
- oud kaartmateriaal (www.historiekaart.nl, www.watwaswaar.nl ) 
- www.bodemloket.nl 
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Volgens informatie van de opdrachtgever zijn ter plaatse van of nabij de onderzoekslocatie 
geen vloeibare brandstoffen toegepast of opgeslagen. Er zijn geen motorvoertuigen 
onderhouden en/of gerepareerd. 
 
Op of nabij de locatie zijn, voor zover bekend bij de milieudienst, geen ondergrondse 
brandstoftanks aanwezig (geweest).  
 
Zover bekend zijn er geen sloten gedempt, is er niet structureel afval gestort of verbrand en 
is het maaiveld niet opgehoogd. Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde 
puin, funderingsresten, slakken, sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig. 
 
Op oud kaartmateriaal is te zien dat op de locatie aan het begin van de 20ste eeuw een 
boomgaard aanwezig is geweest. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt hier niet 
uitgesloten. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn 
ontstaan. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd.  
 
Uit informatie van www.bodemloket.nl blijkt dat op het perceel Kortrijk 15A, aan de 
overzijde van de weg,  in 2007 door Grondslag BV een bodemsanering is uitgevoerd 
(projectnummer 10007, Kortrijk 15A te Breukelen). Het betrof hier een gedempte sloot. Deze 
sanering heeft geen invloed op de onderzoekslocatie. 
 
 

2.4 Toekomstige situatie 
 

Op de locatie is men voornemens een bedrijfswoning en een bedrijfsruimte te bouwen. 
 

2.5 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie kan niet worden uitgesloten dat een verontreiniging aan 
bestrijdingsmiddelen aanwezig is. Voor overige verontreinigingen wordt de locatie 
aangemerkt als onverdacht. De onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV)" van de NEN 5740 aangevuld met een analyse op 
bestrijdingsmiddelen (OCB’s).  
 
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een 
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te 
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan 
in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag 
van een bouwvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
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3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering  
 
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis voor het verkennend 
onderzoek heeft plaatsgevonden op 22 februari 2010 door boormeester de heer P. van der 
Werf. Het grondwater is op 2 maart 2010 bemonsterd door de heer P. Houtman.  
 
Het nader onderzoek is in 2 fases uitgevoerd. De eerste fase betreft het verrichten van 4 
boringen en is uitgevoerd op 2 maart door de heer P. Houtman. De tweede fase betreft het 
verrichten van nog eens 2 boringen en het herbemonsteren van de peilbuis. De tweede fase is 
uitgevoerd op 10 maart 2010 door de heer R. Hoogerwerf  
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL 
SIKB 2000. Grondslag is door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer 
onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie als bedoeld in 
paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000. 
 
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie 14 boringen verricht (nrs. 01 t/m 08, 101 
t/m 104, 110 en 111). De boringen voor het verkennend onderzoek, 01 t/m 08, zijn verspreid 
over de onderzoekslocatie verricht. Boring 3 is voorzien van een peilbuis in verband met de 
centrale ligging op het perceel. De ligging van de boringen en de peilbuis is weergegeven in 
bijlage I. 
 
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv (meter minus maaiveld). 
De boringen 02, 03, 101 t/m 104, 110 en 110 zijn doorgezet tot een minimale diepte van 
circa 1,0 m-mv.  
 

3.2 Resultaten  
 

3.2.1 Grond  
 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 1,0 m-mv bestaat de bodem uit zand of veen. Vanaf 
een diepte van 1,0 tot de maximale boordiepte van 2,2 m-mv bestaat de bodem uit veen. Ter 
plaatse van boring 111 is op een diepte van 0,60 tot 0,65 m-mv een kleilaagje aangetroffen. 
De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de bovengrond zijn ter plaatse van de boringen 01, 02, 03, 05, 103 en 104 bijmengingen 
aan puin, baksteen, sintels en/of slakken aangetroffen. Dit kan duiden op een verontreiniging 
met zware metalen en/of PAK. Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem 
aangetroffen.  
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3.2.2 Grondwater  
 
In tabel 3.1zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername van het 
grondwater.  
 
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater 

peilbuis datum Filterstelling
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv) 

pH EC  
(mS/cm)

Waarnemingen 

Pb 03 2 maart 2010 1,2-2,2 0,32 7,18 3.99 Blank, helder 

Pb 03 10 maart 2010 1,2-2,2 0,30 7,16 3.97 Licht bruin, helder 

 
 

4 CHEMISCHE ANALYSES 
 
Voor dit onderzoek zijn zowel monsters van de grond als het grondwater voor analyse 
geselecteerd. De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd 
laboratorium. 
 

4.1 Toetsingskader  
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering 
2009’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’.  
 
De normwaarden bestaan uit een landelijke (generieke) achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) en uit een interventiewaarde (zowel grond als grondwater). Het 
gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde is de T-waarde.  
 
De normwaarden zijn weergegeven in bijlage III. Voor grond wordt getoetst aan de 
landelijke (generieke) achtergrondwaarden, voor grondwater aan de streefwaarden voor 
ondiep grondwater (< 10 m-mv). Overschrijdingen van de normen kunnen worden 
geïnterpreteerd als een: 
 

lichte verhoging : gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) 
matige verhoging:  gehalte > T-waarde 
sterke verhoging : gehalte > interventiewaarde 

 
De normen geldend voor grond voor barium zijn per 1 april 2009 tijdelijk buiten werking 
gesteld. Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron 
(menselijk handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige 
normen. Het gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.  
 
De normwaarden voor organische verbindingen in grond zijn afhankelijk van het percentage 
organische stof. De normwaarden voor een aantal niet-organische verbindingen in grond zijn 
afhankelijk van de percentages organische stof en lutum. De streef- en interventiewaarden 
voor grondwater zijn vaste waarden. Een verhoging ten opzichte van de T- of 
interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.  
 
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd 
aan een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te 
spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond 
of 100 m³ grondwater de interventiewaarde te worden overschreden. De termijn waarop een 
‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ dient te worden gesaneerd, wordt bepaald door de 
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spoedeisendheid. Hierbij zijn de actuele risico’s voor de mens, het ecosysteem en voor 
verspreiding bepalend. 
 
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van 
een ´nieuw geval van bodemverontreiniging´. In 1987 is de zorgplicht in de Wet 
bodembescherming opgenomen, die inhoudt dat een nieuw geval van bodemverontreiniging, 
ongeacht de ernst van de verontreiniging, in beginsel terstond dient te worden verwijderd. 
 
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde 
conserveringstermijn. Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd 
analyseren van monsters bij nader onderzoek. Overschrijding van de conserveringstermijn 
leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een analysecertificaat. De maximale 
conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden (aromaten, 
naftaleen) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de 
termijn 7 dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, 
organische stof 28 dagen, zware metalen 6 maanden). Conserveringstermijnen zijn opgesteld 
in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009). De conserveringstermijn is vastgesteld op 
de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat niet meer dan 2,5 of 5 % 
bedraagt (afhankelijk van het monstertype). 
 
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een 
conserveringstermijn vindt derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 
dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek verricht naar de conserveringstermijn 
van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en gevalideerd op 
basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een 
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen. 
 
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan 
enkele dagen. In die tijd worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de 
geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop een conserveringstermijn is gedefinieerd, 
wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van de 
conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke 
gehalte op het moment van monstername. 
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4.2 Analyses grond  
 
In totaal zijn vijf grond(meng)monsters voor analyse geselecteerd. De analyseresultaten zijn 
weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Tabel 4.1: Analyseresultaten grond (mg/kg d.s.)  
Monster Waarnemingen Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn Olie PAK  PCB OCB 

Verkennend onderzoek 

01(0,01-0,40)+ 
02(0,30-0,60)+ 
03(0,20-0,50)+ 
05(0,40-0,60) 

puin+  
puin+ 
puin+ 
baksteen+ 

260 1,2 - 56 0,29 73 2,8 - 180 - - - - 

03(0,70-1,00) slakken+, puin+ 210* 0,72 9 80 0,50 89 9 28* 210 730 18 -  

Nader onderzoek 

103(0,20-0,40) sintels+++ 210 - - - - - - 41* - - - -  

104(0,30-0,50) baksteen++ 900** 3,2 35 190* 0,52 210 12 120** 570* - 11 -  

  03(1,00-1,20)+ 
103(0,40-0,90)+ 
104(0,50-1,00) 

- 
- 
- 

220 - - - - - 4 1,05 - - - -  

waarneming : + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst) 
blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet) 
getal : het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde 
getal* : het gehalte overschrijdt de T-waarde 
getal** : het gehalte overschrijdt de interventiewaarde 
getal# : het gehalte wordt veroorzaakt door humuszuren (natuurlijke herkomst) 
 
Verkennend onderzoek 
Het geselecteerde mengmonster van de venige bovengrond met puin- of baksteensporen is 
geanalyseerd op het voorgeschreven NEN-analysepakket aangevuld met OCB’s. Door 
middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen van de kwaliteit van de 
grond. 
 

In het mengmonster van de boringen 01/02/03/05 zijn de gehalten barium, cadmium, 
koper, kwik, lood, molybdeen en zink licht verhoogd. 

 
 
Het geselecteerde grondmonster van de zandige ondergrond van boring 03 waar slakken- en 
puinsporen zijn aangetroffen is eveneens geanalyseerd op een NEN-pakket. 
 

In dit mengmonster zijn de gehalten barium en nikkel matig verhoogd. De overige 
parameters, met uitzondering van PCB’s, zijn licht verhoogd. 
 

Nader onderzoek 
Het geselecteerde grondmonster van de sterk sintelhoudende zandlaag van boring 103 is 
geanalyseerd op het NEN-analysepakket. 

 
In dit grondmonster is het gehalte nikkel matig verhoogd. Het gehalte barium is licht 
verhoogd. 

 
Het geselecteerde grondmonster van de matig baksteenhoudende veenlaag van boring 104 is 
eveneens geanalyseerd op het NEN-analysepakket. 

 
In dit grondmonster zijn de gehaltes barium en nikkel sterk verhoogd. De gehaltes 
koper en zink zijn matig verhoogd. Voor de gehaltes cadmium, koper, kwik, lood, 
molybdeen en PAK is een lichte verhoging aangetoond.  
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Het geselecteerde mengmonster van de veenlaag direct onder de zandlaag van de boringen 
03/103/104 is eveneens geanalyseerd op het NEN-analysepakket. 

 
In dit grondmonster zijn de gehaltes barium, molybdeen en nikkel licht verhoogd.  

 
4.3 Analyses grondwater  

 
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten 
zijn weergegeven in bijlage IV. 
 
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l) 

VAK Peilbuis daum filterstelling 
(m-mv) 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn 

B T E X S N 

Olie VOCl

Verkennend onderzoek 

Pb 03 2 maart 2010 1,2-2,2 430* - 26 - - - 39 29 - - - - - - - - 8,2 

Nader onderzoek 

Pb 03 10 maart 2010 1,2-2,2 370*                 

blanco : geen analyse uitgevoerd 
- : de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet) 
getal : de concentratie overschrijdt de streefwaarde 
getal* : de concentratie overschrijdt de T-waarde 
getal** : de concentratie overschrijdt de interventiewaarde 
 
Verkennend onderzoek 
Het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 03 is geanalyseerd op het voorgeschreven 
NEN-analysepakket. Op deze wijze wordt een breed beeld verkregen van de 
grondwaterkwaliteit. 
 

In het grondwater afkomstig uit deze peilbuis is de concentratie barium matig 
verhoogd. De concentraties kobalt, molybdeen, nikkel en VOCL zijn licht verhoogd. 

 
Nader onderzoek 
Het grondwater afkomstig uit peilbuis 3 is nogmaals bemonsterd en geanalyseerd op barium. 
 

In het grondwater afkomstig uit deze peilbuis is na herbemonstering nog steeds een 
matige verhoging aan barium aangetoond. 

 
  

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Kortrijk 
tegenover 15 te Breukelen is vastgelegd. 
 
De gestelde hypothese, dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen verontreiniging wordt 
verwacht, is niet bevestigd. In grond zijn lichte, matige en sterke verhogingen aan zware 
metalen aangetoond. De aangetoonde verhogingen hebben gevolgen voor de geplande 
nieuwbouw. 
 
In grondwater zijn lichte verhogingen aan zware metalen en VOCL aangetoond. Tevens is 
een matige verhoging aan barium aangetoond. Verhogingen aan barium worden regelmatig 
gemeten in veengronden als gevolg van natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. Na 
herbemonstering is de matige verhoging aan barium nog steeds aanwezig. Aangezien het 
gehalte de interventiewaarde niet overschrijdt en bij de herbemonstering het gehalte aan 
barium lager is dan bij de eerste bemonstering vormt de matige verhoging ons inziens geen 
aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. 
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Zuidoost zijde 
 
Ter plaatse van het deel van de locatie waar de bedrijfswoning gesitueerd zal gaan worden, 
zijn in grond sterke verhogingen aan barium en nikkel aangetoond. De verhogingen zijn 
aangetoond in de bodemlaag waar zwakke tot sterke bijmengingen met baksteen, slakken of 
sintels waargenomen zijn. In de zintuiglijk schone grond zijn hooguit lichte verhogingen 
aangetoond. Dit geldt ook voor de bodemlaag waar enkel puin- of baksteensporen zijn 
aangetroffen.  
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verontreiniging zich beperkt tot de bodemlaag 
waar zwakke tot sterke bijmengingen aan bodemvreemd materiaal worden aangetroffen. 
Aanvullende boringen hebben aangetoond dat deze bijmengingen zich beperken tot een 
strook gelegen direct ten zuidoosten van de het bestaande pad. Waarschijnlijk betreft het een 
oud pad.  
 
Voor wat betreft de nieuwbouw van de bedrijfswoning vormen de aangetoonde verhogingen 
aan zware metalen wel een belemmering voor de afgifte van een bouwvergunning. De 
verontreiniging en daarmee de vervolgacties dienen vastgesteld te worden alvorens de 
bouwvergunning kan worden aangevraagd.  
 
Noordwest zijde 
 
Op het overige deel van het terrein, waar hooguit sporen aan bodemvreemd materiaal zijn 
aangetroffen, zijn hooguit lichte verhogingen aangetoond.  
 
Dit houdt in dat ter plaatse van de toekomstige bedrijfsruimte, gelegen op perceelnummer L 
533, hooguit lichte verhogingen voorkomen. Voor dit deel van de locatie vormen de 
onderzoeksresultaten ons inziens milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen voor de 
afgifte van een bouwvergunning. De afgifte van de bouwvergunning blijft echter een 
beleidsmatige afweging van de gemeente zelf. 
 
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de bouw vrijkomt te hergebruiken binnen de 
perceelsgrenzen. Indien dit niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport worden 
afgevoerd naar een grondbank of -depot. Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik 
elders, is (normaliter) eerst een keuring nodig conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met 
name bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan afvoeren naar een grondbank of 
-depot. Indien de gemeente beschikt over een bodemkwaliteitskaart, is in sommige gevallen 
hergebruik mogelijk zonder aanvullend onderzoek.  
 
 



 
 
 
 
 

BIJLAGE I:  KAARTMATERIAAL 





 
 
 
 
 

BIJLAGE II:  BOORBESCHRIJVINGEN 



Project: 16080Projectnaam: KORTRIJK T.O.15
getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
0

50

1

2

0

Gras
-1

Veen, zwak kleiïg, zwak zandig, 
sporen puin, bruin

-40

Veen, bruin
-60

Boring: 2
0

50

100

1

2

3

0

Stelcon-10

Zand, matig grof, sporen veen, 
sporen puin, grijs, ophoogzand-30

Veen, zwak kleiïg, matig zandig, 
sporen puin, donkerbruin, 
geroerd/veraard-60

Veen, zwak zandig, sporen wortels, 
donkerbruin, geroerd

-110

Boring: 3
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

7

8

0

Zand, matig fijn, grijsbeige
-20

Veen, zwak kleiïg, matig zandig, 
sporen puin, bruin, geroerd/veraard

-50

Veen, zwak zandig, matig 
wortelhoudend, bruin-70

Zand, matig fijn, zwak 
veenhoudend, zwak slakhoudend, 
sporen puin, donkergrijs, geroerde 
laag

-100

Veen, zwak houthoudend, bruin-120

Veen, zwak kleiïg, sterk 
houthoudend, bruin

-160

Veen, matig riethoudend, bruinrood

-220

Boring: 4
0

50
1

0

Klinker-8

Zand, matig fijn, grijs
-15

Veen, zwak kleiïg, zwak zandig, 
donkerbruin, veraard

-60



Project: 16080Projectnaam: KORTRIJK T.O.15
getekend volgens NEN 5104

Boring: 5
0

50

1

2

0

Klinker-8

Zand, matig fijn, grijs

-12

Veen, zwak kleiïg, zwak zandig, 
donkerbruin, veraard

-40

Veen, matig kleiïg, sporen 
baksteen, zwak wortelhoudend, 
bruin

-60

Boring: 6
0

50

1

0

Gras
-1

Veen, zwak kleiïg, zwak zandig, 
donkerbruin, veraard

-50

Boring: 7
0

50

1

0

Gras
-1

Veen, matig kleiïg, zwak zandig, 
bruin, veraard

-50

Boring: 8
0

50

1

0

Gras
-1

Veen, matig kleiïg, zwak zandig, 
bruin, veraard

-50



Project: 16080Projectnaam: KORTRIJK T.O.15
getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
0

50

100

150

1

2

3

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs
-30

Veen, zwak kleiïg, bruin

-150

Boring: 102
0

50

100

150

1

2

3

gras0

Veen, zwak kleiïg, bruin, veraard

-50

Veen, zwak kleiïg, bruin

-150

Boring: 103
0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken veen, brokken 
klei, zwak baksteenhoudend, 
sporen puin, bruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
sintelhoudend, zwart

-40

Veen, zwak kleiïg, bruin

-150

Boring: 104
0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Veen, zwak kleiïg, zwak 
sintelhoudend, bruin, veraard

-30

Veen, zwak kleiïg, matig 
baksteenhoudend, bruin-50

Veen, zwak kleiïg, bruin

-150



Project: 16080Projectnaam: KORTRIJK T.O.15
getekend volgens NEN 5104

Boring: 110
0

50

100

1

2

3

0

Veen, zwak kleiïg, zwak zandig, 
donkerbruin, veraard-20

Zand, matig grof, grijs, 
stabilisatielaag

-60

Veen, matig kleiïg, resten riet, 
donkerbruin

-100

Boring: 111
0

50

100

1

2

3

4

0

Veen, zwak kleiïg, zwak zandig, 
donkerbruin-20

Zand, matig grof, grijs, 
stabilisatielaag

-60

Klei, matig siltig, grijs
-65

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin

-100



 
 
 
 
 

BIJLAGE III:  TOETSINGSTABELLEN 



Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
16080-KORTRIJK T.O.15 MM1 1 (1-40) 2 (30-60) 3 (20-50) 5 (40-60) 
 Lutum :22.8 %                   Organische stof :34.4 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  260  1,5A  177  516  855  
cadmium (Cd)  1,2  1,2A  0,98  11  21  
kobalt (Co)  7,7  < A  14  95  177  
koper (Cu)  56  1,05A  55  158  260  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,29  1,7A  0,17  20  40  
lood (Pb)  73  1,2A  63  366  668  
molybdeen (Mo)  2,8  1,9A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  32  < A  33  63  94  
zink (Zn)  180  1,1A  170  522  874  
minerale olie (florisil clean-up)  330  < A  570  7785  15000  
som PAK (10)  3,4  < A  4,5  62  120  
som PCBs  0,011  < A  0,06  1,53  3  
aldrin  < 0,005  < A      0,96  
heptachloor  < 0,005  < 2,4A  0,0021  6,0011  12  
alfa-endosulfan  < 0,005  < 1,9A  0,0027  6,0014  12  
alfa - HCH  < 0,005  < 1,7A  0,003  26  51  
beta - HCH  < 0,005  < A  0,006  2,403  4,8  
gamma - HCH (lindaan)  < 0,005  < A  0,009  1,8045  3,6  
hexachloorbenzeen  < 0,005  < A  0,026  3,013  6  
hexachloorbutadieen  < 0,005  < A  0,009      
som DDD  0,003  < A  0,06  51  102  
som DDE  0,014  < A  0,3  3,6  6,9  
som DDT  0,028  < A  0,6  2,85  5,1  
som drins  0,014  < A  0,045  6,023  12  
som c/t heptachloorepoxide  0,007  1,2A  0,006  6,003  12  
som chloordaan  0,007  1,2A  0,006  6,003  12  
som OCBs (totaal)  0,10  < A  1,2      
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
16080-KORTRIJK T.O.15 MM2 3 (70-100) 
 Lutum :1.0 %                   Organische stof :19.2 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  210  1,5T  49  143  237  
cadmium (Cd)  0,72  1,2A  0,62  7,08  13,53  
kobalt (Co)  9,0  2,1A  4,27  29  54  
koper (Cu)  80  2,6A  31  89  146  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,50  4,2A  0,12  14  29  
lood (Pb)  89  2,1A  42  243  444  
molybdeen (Mo)  9,0  6A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  28  1,2T  12  23  34  
zink (Zn)  210  2,5A  85  260  436  
minerale olie (florisil clean-up)  730  2A  365  4982  9600  
som PAK (10)  18  6,3A  2,88  40  77  
som PCBs (7)  0,010  < A  0,038  0,979  1,92  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
 



Toetsingswaarde grond(mg/kg ds) 
 
16080-KORTRIJK T.O.15 M3 103 (20-40) 
 Lutum :7.4 %                   Organische stof :18.3 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  210  2,6A  82  240  398  
cadmium (Cd)  0,53  < A  0,64  7,24  13,85  
kobalt (Co)  20  3A  6,79  46  86  
koper (Cu)  85  2,5A  34  97  161  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,15  1,2A  0,13  15  31  
lood (Pb)  100  2,3A  45  258  472  
molybdeen (Mo)  2,3  1,5A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  41  1,2T  17  34  50  
zink (Zn)  87  < A  100  306  512  
minerale olie (florisil clean-up)  < 38  < A  348  4749  9150  
som PAK (10)  1,2  < A  2,75  38  73  
som PCBs (7)  0,010  < A  0,037  0,933  1,83  
 
 
16080-KORTRIJK T.O.15 M4 104 (30-50) 
 Lutum :14.1 %                   Organische stof :32.3 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  900  1,5I  123  360  597  
cadmium (Cd)  3,2  3,6A  0,9  10  19  
kobalt (Co)  35  3,5A  9,91  68  126  
koper (Cu)  190  1,4T  48  137  226  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,52  3,5A  0,15  18  36  
lood (Pb)  210  3,7A  57  329  601  
molybdeen (Mo)  12  8A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  120  1,7I  24  46  69  
zink (Zn)  570  1,3T  141  432  724  
minerale olie (florisil clean-up)  510  < A  570  7785  15000  
som PAK (10)  11  2,4A  4,5  62  120  
som PCBs (7)  0,010  < A  0,06  1,53  3  
 
 
16080-KORTRIJK T.O.15 MM5 3 (100-120) 103 (40-90) 104 (50-100) 
 Lutum :28.8 %                   Organische stof :50.6 % 
Parameter Resultaat AI_k A T I 
barium (Ba)  220  1,05A  213  623  1033  
cadmium (Cd)  0,82  < A  1,27  14  28  
kobalt (Co)  9,8  < A  17  115  212  
koper (Cu)  40  < A  70  200  331  
kwik (Hg) FIAS/Fims  0,18  < A  0,19  23  46  
lood (Pb)  21  < A  76  441  807  
molybdeen (Mo)  4,0  2,7A  1,5  96  190  
nikkel (Ni)  40  1,05A  39  75  111  
zink (Zn)  100  < A  212  652  1092  
minerale olie (florisil clean-up)  410  < A  570  7785  15000  
som PAK (10)  2,3  < A  4,5  62  120  
som PCBs (7)  0,016  < A  0,06  1,53  3  
 
De achtergrondwaarde conform Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’ 
De (tussen- en) interventiewaarden zijn conform ‘Circulaire Bodemsanering 2009' van 1 april 2009 
* De norm voor Barium geldt enkel in die situatie waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging 
AI_k : overschrijding van het resultaat tov de achtergrond- en interventiewaarde 
A T I : gecorrigeerde achtergrond-,tussen- en interventiewaarde voor lutum en organische stof  
 
 
 
 



Toetsingswaarde water(µg/l) 
 
16080-KORTRIJK T.O.15 3-1-1 3 (120-220) 
                     
Parameter Resultaat SI_k S T I 
barium (Ba)  430  1,3T  50  338  625  
cadmium (Cd)  < 0,1  < S  0,4  3,2  6  
kobalt (Co)  26  1,3S  20  60  100  
koper (Cu)  3  < S  15  45  75  
kwik (Hg) FIAS/Fims  < 0,05  < 1S  0,05  0,18  0,3  
lood (Pb)  < 1  < S  15  45  75  
molybdeen (Mo)  39  7,8S  5  153  300  
nikkel (Ni)  29  1,9S  15  45  75  
zink (Zn)  17  < S  65  433  800  
minerale olie (florisil clean-up)  < 100  < 2S  50  325  600  
styreen  < 0,2  < S  6  153  300  
benzeen  < 0,2  < 1S  0,2  15  30  
tolueen  < 0,2  < S  7  504  1000  
ethylbenzeen  < 0,2  < S  4  77  150  
naftaleen  < 0,05  < 5S  0,01  35  70  
som xylenen  0,2  1S  0,2  35  70  
dichloormethaan  < 0,2  < 20S  0,01  500  1000  
1,1-dichloorethaan  < 0,5  < S  7  454  900  
1,2-dichloorethaan  < 0,5  < S  7  204  400  
1,1-dichlooretheen  < 0,1  < 10S  0,01  5,005  10  
trichloormethaan  < 0,1  < S  6  203  400  
tetrachloormethaan  < 0,1  < 10S  0,01  5,005  10  
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1  < 10S  0,01  150  300  
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1  < 10S  0,01  65  130  
trichlooretheen  0,4  < S  24  262  500  
tetrachlooretheen  0,7  70S  0,01  20  40  
vinylchloride  1,4  140S  0,01  2,505  5  
tribroommethaan  < 0,5  < S      630  
som C+T dichlooretheen  8,2  820S  0,01  10  20  
som dichloorpropanen  0,52  < S  0,8  40  80  
 
Streef en Interventiewaarde conform de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008) 
SI_k : overschrijding van het resultaat tov de streef- en interventiewaarde 
S T I : streef -,tussen- en interventiewaarde  
 
 
 
 



Toetsingswaarde water(µg/l) 
 
16080-KORTRIJK T.O.15 3-1-2 3 (120-220) 
                     
Parameter Resultaat SI_k S T I 
barium (Ba)  370  1,1T  50  338  625  
 
Streef en Interventiewaarde conform de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2006, zoals gewijzigd op 1 oktober 2008) 
SI_k : overschrijding van het resultaat tov de streef- en interventiewaarde 
S T I : streef -,tussen- en interventiewaarde  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BIJLAGE IV:  ANALYSECERTIFICATEN 



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw M. Keuning
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16080-KORTRIJK T.O.15
Ons kenmerk : Project 324428
Validatieref. : 324428_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OEER-ICMW-KLOT-ARHA
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 1 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 36,7 71,4
S organische stof (gec. voor lutum) % 34,4 19,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 22,8 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 260 210
S cadmium (Cd) mg/kg ds 1,2 0,72
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,7 9,0
S koper (Cu) mg/kg ds 56 80
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,29 0,50
S lood (Pb) mg/kg ds 73 89
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,8 9,0
S nikkel (Ni) mg/kg ds 32 28
S zink (Zn) mg/kg ds 180 210

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 330 730

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15
S fenanthreen mg/kg ds 0,29 1,2
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 0,61
S fluorantheen mg/kg ds 0,77 4,1
S benz(a)anthraceen mg/kg ds 0,37 2,4
S chryseen mg/kg ds 0,50 2,5
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,39 1,8
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,32 2,1
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,26 1,4
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds 0,28 1,4

S som PAK (10) mg/kg ds 3,4 18

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324428
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0805374 = MM1 1 (1-40) 2 (30-60) 3 (20-50) 5 (40-60)
0805375 = MM2 3 (70-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010 23/02/2010
Monstercode : 0805374 0805375
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OEER-ICMW-KLOT-ARHA Ref.: 324428_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002
S PCB -153 mg/kg ds 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002

S som PCBs mg/kg ds 0,011
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010

Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,002
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds 0,002
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,010
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,010
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,020
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,020
S aldrin mg/kg ds < 0,005
S dieldrin mg/kg ds < 0,005
S endrin mg/kg ds < 0,010
S telodrin mg/kg ds < 0,005
S isodrin mg/kg ds < 0,005
S heptachloor mg/kg ds < 0,005
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,005
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,005
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,005
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,005
S beta -HCH mg/kg ds < 0,005
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,005
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,005
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,005
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,005
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,005

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324428
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0805374 = MM1 1 (1-40) 2 (30-60) 3 (20-50) 5 (40-60)
0805375 = MM2 3 (70-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010 23/02/2010
Monstercode : 0805374 0805375
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OEER-ICMW-KLOT-ARHA Ref.: 324428_certificaat_v1



som DDD mg/kg ds 0,003
som DDE mg/kg ds 0,014
som DDT mg/kg ds 0,028

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,045
S som drins mg/kg ds 0,014
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,007
S som HCHs mg/kg ds 0,010
S som chloordaan mg/kg ds 0,007

som OCBs (totaal) mg/kg ds 0,10

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324428
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0805374 = MM1 1 (1-40) 2 (30-60) 3 (20-50) 5 (40-60)
0805375 = MM2 3 (70-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/02/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 23/02/2010 23/02/2010
Startdatum : 23/02/2010 23/02/2010
Monstercode : 0805374 0805375
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: OEER-ICMW-KLOT-ARHA Ref.: 324428_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324428
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OEER-ICMW-KLOT-ARHA Ref.: 324428_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805374
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Uw referentie : MM1 1 (1-40) 2 (30-60) 3 (20-50) 5 (40-60)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 5 %
2) fractie C20 t/m C29 26 %
3) fractie C30 t/m C35 66 %
4) fractie C36 t/m C40 3 %

totale minerale olie gehalte: 330 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OEER-ICMW-KLOT-ARHA Ref.: 324428_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0805375
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Uw referentie : MM2 3 (70-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 12 %
2) fractie C20 t/m C29 50 %
3) fractie C30 t/m C35 25 %
4) fractie C36 t/m C40 13 %

totale minerale olie gehalte: 730 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OEER-ICMW-KLOT-ARHA Ref.: 324428_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 324428
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OEER-ICMW-KLOT-ARHA Ref.: 324428_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw M. Keuning
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16080-KORTRIJK T.O.15
Ons kenmerk : Project 325480
Validatieref. : 325480_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S gewicht artefact g < 1 < 1 < 1

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 70,4 42,4 21,3
S organische stof (gec. voor lutum) % 18,3 32,3 50,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,4 14,1 28,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 210 900 220
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,53 3,2 0,82
S kobalt (Co) mg/kg ds 20 35 9,8
S koper (Cu) mg/kg ds 85 190 40
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,15 0,52 0,18
S lood (Pb) mg/kg ds 100 210 21
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,3 12 4,0
S nikkel (Ni) mg/kg ds 41 120 40
S zink (Zn) mg/kg ds 87 570 100

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 38 510 410

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,15 < 0,15 0,22
S fenanthreen mg/kg ds < 0,15 1,4 0,45
S anthraceen mg/kg ds < 0,15 0,42 0,18
S fluorantheen mg/kg ds 0,22 2,9 0,45
S benz(a)anthraceen mg/kg ds < 0,15 1,3 0,22
S chryseen mg/kg ds < 0,15 1,5 0,25
S benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,15 1,0 0,16
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,15 1,1 0,18
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,15 0,73 < 0,15
S indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds < 0,15 0,70 < 0,15

S som PAK (10) mg/kg ds 1,2 11 2,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -52 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,002
S PCB -101 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,003
S PCB -118 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,003
S PCB -138 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,004
S PCB -153 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,004
S PCB -180 mg/kg ds < 0,002 < 0,002 < 0,005

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,010 0,016

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325480
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0906259 = M3 103 (20-40)
0906260 = M4 104 (30-50)
0906261 = MM5 3 (100-120) 103 (40-90) 104 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2010 02/03/2010 22/02/2010
Ontvangstdatum opdracht : 03/03/2010 03/03/2010 03/03/2010
Startdatum : 03/03/2010 03/03/2010 03/03/2010
Monstercode : 0906259 0906260 0906261
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB Ref.: 325480_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem, AS 3010, prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM5 3 (100-120) 103 (40-90) 104 (50-100)
Monstercode : 0906261

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB - 101: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB - 118: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB - 138: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB - 153: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB - 180: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som PCBs (7): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325480
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB Ref.: 325480_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0906259
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Uw referentie : M3 103 (20-40)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 16 %
2) fractie C20 t/m C29 46 %
3) fractie C30 t/m C35 37 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: <38 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB Ref.: 325480_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0906260
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Uw referentie : M4 104 (30-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 16 %
2) fractie C20 t/m C29 68 %
3) fractie C30 t/m C35 15 %
4) fractie C36 t/m C40 <1 %

totale minerale olie gehalte: 510 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB Ref.: 325480_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0906261
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Uw referentie : MM5 3 (100-120) 103 (40-90) 104 (50-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 3 %
2) fractie C20 t/m C29 27 %
3) fractie C30 t/m C35 68 %
4) fractie C36 t/m C40 2 %

totale minerale olie gehalte: 410 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB Ref.: 325480_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : MM5 3 (100-120) 103 (40-90) 104 (50-100)
Monstercode : 0906261

Opmerking(en) by analyse(s):
Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Organische stof (humus): - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken

termijn is ontvangen.
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325480
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB Ref.: 325480_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3100 en NEN 5709
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 6
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966/C1
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325480
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EPQM-VRTU-OBFZ-KGGB Ref.: 325480_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw M. Keuning
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16080-KORTRIJK T.O.15
Ons kenmerk : Project 325342
Validatieref. : 325342_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BEOR-QNHX-OJGP-QQHF
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 8 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 430
S cadmium (Cd) µg/l < 0,1
S kobalt (Co) µg/l 26
S koper (Cu) µg/l 3
S kwik (Hg) FIAS/Fims µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 1
S molybdeen (Mo) µg/l 39
S nikkel (Ni) µg/l 29
S zink (Zn) µg/l 17

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S styreen µg/l < 0,2
S benzeen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S xyleen (ortho) µg/l < 0,1
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,05

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,5
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (trans) µg/l < 0,1
S 1,2-dichlooretheen (cis) µg/l 8,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,25
S trichloormethaan µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l 0,4
S tetrachlooretheen µg/l 0,7
S vinylchloride µg/l 1,4
S tribroommethaan µg/l < 0,5

S som C+T dichlooretheen µg/l 8,2
S som dichloorpropanen µg/l 0,52

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325342
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0905890 = 3-1-1 3 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2010
Ontvangstdatum opdracht : 03/03/2010
Startdatum : 03/03/2010
Monstercode : 0905890
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: BEOR-QNHX-OJGP-QQHF Ref.: 325342_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325342
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BEOR-QNHX-OJGP-QQHF Ref.: 325342_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 0905890
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Uw referentie : 3-1-1 3 (120-220)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie C10 t/m C19 98 %
2) fractie C20 t/m C29 <1 %
3) fractie C30 t/m C35 <1 %
4) fractie C36 t/m C40 2 %

totale minerale olie gehalte: <100 µg/l

Oliechromatogram 1 van 1

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Petroleum-etherextractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BEOR-QNHX-OJGP-QQHF Ref.: 325342_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 325342
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BEOR-QNHX-OJGP-QQHF Ref.: 325342_certificaat_v1



Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw M. Keuning
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 16080-KORTRIJK T.O.15
Ons kenmerk : Project 326361
Validatieref. : 326361_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EEEW-XZCE-DLCI-BZKZ
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 12 maart 2010

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 370

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326361
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1006479 = 3-1-2 3 (120-220)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/03/2010
Ontvangstdatum opdracht : 11/03/2010
Startdatum : 11/03/2010
Monstercode : 1006479
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: EEEW-XZCE-DLCI-BZKZ Ref.: 326361_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2

Bijlage 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 326361
Project omschrijving : 16080-KORTRIJK T.O.15
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EEEW-XZCE-DLCI-BZKZ Ref.: 326361_certificaat_v1



 
 
 
 
 

BIJLAGE V:  VERKLARENDE WOORDENLIJST 



 

Verklarende woordenlijst 
 
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te 
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren. 
 
NVN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het 
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde 
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan 
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend 
bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op 
verkennend onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties. De norm is niet van toepassing op 
onderzoek voor waterbodems. Het BSB combi-protocol is in deze norm opgenomen. 
 
NEN-pakket: Standaard analysepakket grond en grondwater 

 Boven- en ondergrond Grondwater 

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink) * * 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) *  

Polychloorbifenylen (PCB’s) *  

Minerale olie * * 

Vluchtige aromaten (BTEXSN)  * 

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)  * 

 
m-mv: (Diepte) in meter minus maaiveld 
 
pH: zuurgraad 
 
EC: Geleidingsvermogen 
 
Streefwaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem zijn veilig gesteld. 
 
T-waarde (tussenwaarde): Is (streefwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat 
er mogelijk een aanvullend/nader onderzoek nodig is. 
 
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de 
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd. 
 
Achtergrondwaarde: deze waarden 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. 
 
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’. 
 
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de 
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’. 
 
Gebruikte afkortingen van stoffen: 

Ba Barium Olie Minerale olie 

Cd Cadmium VAK Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Co Kobalt B Benzeen 

Cu Koper T Tolueen 

Hg Kwik E Ethylbenzeen 

Pb Lood X Xylenen 

Mo Molybdeen S Styreen 

Ni Nikkel Naft. Naftaleen 

Zn Zink VOCl Vluchtige Organochloorverbindingen 

PAK’s Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen   

PCB’s Polychloorbifenylen   

 
Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De 
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf. 
 
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand. 
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.  
 



 
 
 
 
 

BIJLAGE VI:  OMGEVINGSRAPPORTAGE 























 43   

bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

Bijlage 3  Akoestisch onderzoek 
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bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

 









 45   

bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

Bijlage 4  Checklist water 
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bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

 







 47   

bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

Bijlage 5  Verslag inspraak en overleg 
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bestemmingsplan "Landelijk gebied west 1993, herziening Kortrijk 30 a en b" (ontwerp)  

 

  



Gemeente Stichtse Vecht 
 
 
Bestemmingsplan “Kortrijk 30 a en b” (Breukelen)  
 
Verslag inspraak en overleg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 maart 2012 



1. Inleiding 

Het voorontwerp bestemmingsplan Kortrijk 30 a en b heeft op grond van de Inspraakverordening 
van de voormalige gemeente Breukelen van 28 januari 2011 tot 11 maart 2011 ter inzage 
gelegen. Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn er geen inspraakreacties ingekomen. 
Daarnaast is het plan toegezonden aan een drietal vooroverlegpartners. Van allen is een reactie 
ontvangen. 

 
Overlegreacties en becommentariëring 

 

A. VROM inspectie, Directie Uitvoering, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, 23 maart 2011 

Reactie vooroverlegpartner: 

Het plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet 
op de nationale belangen in de RNRB. 

 

B. Provincie Utrecht, Afdeling Ruimte, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, 10 maart 2011 

Reactie vooroverlegpartner: 

1. Het zou gewenst zijn als het achterste gedeelte van het perceel vanwege de reeds aanwezige 
bosbeplanting en de nabijheid van de ecologische verbindingszone langs de spoorlijn een 
bos- of natuurbestemming krijgt. Het in stand houden en versterken van actuele 
natuurwaarden is in het provinciale ruimtelijk beleid aangeduid als een zwaarwegend 
provinciaal belang. 

2. Nader onderbouwd dient te worden hoe de nieuwbouw past in de open lintstructuur van het 
gebied. Ook dient er aandacht te zijn voor de ligging in het nationale landschap het Groene 
Hart. In het provinciaal ruimtelijk beleid is het ontwikkelen en versterken van landschappelijke 
kernkwaliteiten geduid als zwaarwegend provinciaal belang. 

3. In het voorontwerp wordt gesteld dat bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem reeds 
geroerd is en dat archeologisch onderzoek daarmee niet meer noodzakelijk is. Opgemerkt 
wordt dat het aangehaalde bodemonderzoek geen archeologisch bodemonderzoek betreft en 
dat onduidelijk is of het gedeelte van het perceel waar de bedrijfswoning wordt opgericht 
zodanig verstoord is dat er geen archeologische elementen meer kunnen worden 
aangetroffen. De gemeente dient met meer informatie te komen. Ruimtelijke plannen die het 
bodemarchief kunnen aantasten dienen zoveel mogelijk rekening te houden met bekende en 
te verwachten archeologische waarden. Dit is aangeduid als een zwaarwegend provinciaal 
belang. 

Beantwoording gemeente Stichtse Vecht: 

1. Naar aanleiding van de opmerking zal de verbeelding worden aangepast. 

2. De opmerking wordt overgenomen. Er zal in het ontwerpbestemmingsplan aandacht worden 
besteed aan de relatie tussen het onderhavige perceel en het Nationaal Landschap Groene 
Hart, de kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen en tevens de Nota Ruimte.  

3. Naar aanleiding van de opmerking is er een nader archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd. De conclusie is dat bij de voorgenomen werkzaamheden eventuele 



archeologische waarden worden bedreigd. Het bureauonderzoek zal als bijlage deel uitmaken 
van het bestemmingsplan. De aanvrager heeft op basis van de conclusie van dit onderzoek 
gekozen om voor behoud “in situ” en heeft gekozen voor een aanpassing van het bouwplan in 
die zin dat er kruipruimteloos gebouwd zal gaan worden.    

 

C.  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Postbus 550, 3990 GJ Houten, 9 
februari 2011  

Reactie vooroverlegpartner: 

Opgemerkt wordt dat er op p. 29 staat dat hemelwater zoveel mogelijk wordt afgevoerd naar het 
oppervlaktewater en dat er zo min mogelijk uitloogbare materialen worden gebruikt. Wij vinden het 
positief dat het hemelwater zoveel mogelijk wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater, maar dat 
het uitgangspunt daarbij wel is dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt, indien 
hemelwater rechtstreeks wordt geloosd op oppervlaktewater. Bij de inrichting van het erf rondom 
de te bouwen woning verdient het aanbeveling om te voorkomen dat hemelwater dat op de 
terreinverharding valt verontreinigd raakt met bijvoorbeeld meststoffen of bestrijdingsmiddelen. Dit 
kan bijvoorbeeld door deze stoffen alleen binnen of overdekt op te slaan.  

Beantwoording gemeente Stichtse Vecht: 

De opmerking wordt overgenomen en zal worden verwerkt in de toelichting. 
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