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Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare 

informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door u 

opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning 

opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het 

bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 

informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, 

aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische 

bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor 

nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de 

betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. 

Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante 

informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, 

bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse 

brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht 

vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de 

onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie. 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Hoofdstuk 4: Algemene informatie  

Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de 

aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden geraadpleegd kan worden.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  



Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Algemene informatie perceel DBD00 A 7667 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 
Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres Achterweg 2A te Dordrecht 

Kadastrale gegevens 

Gemeente Dubbeldam 

Sectie A 

Nummer 7667 

 

 



Kaart uit 1925, denk aan voormalige sloten en boomgaarden. 

 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 

 



 

Kaart uit 1957, denk aan voormalige sloten en boomgaarden. 

 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 

 



 

Kaart uit 1967, denk aan voormalige sloten en boomgaarden. 

 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 

 



2 Gegevens op perceel DBD00 A 7667 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Oudendijk 70  BRUYN, H. DE. 1950 - 1967 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg (cunet)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg (cunet) (AA050501605)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: OVERKAMPWEG  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  



Orienterend bodemonderzoek 01 07 2003 <AW Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 01 06 2003 <AW Onbekend 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg (AA050501564)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: OVERKAMPWEG  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 12 06 2002 <AW Onbekend 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

Onderzoekslocatie 'Oudendijk 66' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oudendijk 66 (AA050500841)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oudendijk 66 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NVN 5740 26 03 1997 >AW >S 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Onderzoekslocatie 'Watergang' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Watergang (AA050501042)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oudendijk/Overkampweg  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 09 10 1998 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 09 07 2003 >T Onbekend 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg/ Burg. Jaslaan' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg/ Burg. Jaslaan (AA050500358)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: OVERKAMPWEG  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 02 2002 >AW >S 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

Onderzoekslocatie 'Burgemeester Jaslaan 39' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Burgemeester Jaslaan 39 (AA050500306)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: BURGEMEESTER JASLAAN 39 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 12 12 2001 Onbekend Onbekend 

 

 



 

 

 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Jeugdpsychiatrisch Centrum' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Jeugdpsychiatrisch Centrum (AA050500725)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Overkampweg 135 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Nader onderzoek 19 08 2002 <AW Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 10 06 2002 >I >S 

Verkennend onderzoek NVN 5740 01 11 1993 >AW >S 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Onderzoekslocatie 'Merwedeziekenhuis' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Merwedeziekenhuis (AA050500731)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oudendijk  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 10 07 1986 >AW Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Terrein De Vlaming' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Terrein De Vlaming (AA050501263)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Overkampweg 1 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven: ernstig, geen spoed 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende gesaneerd 

Wbb code: ZH050500244 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 29 06 2009 Onbekend Onbekend 

Sanerings evaluatie 24 01 2011 Onbekend Onbekend 

Historisch onderzoek 08 03 2001 Onbekend Onbekend 

Saneringsplan 02 07 2009 Onbekend Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 02 05 2001 Onbekend Onbekend 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg (2 watergangen)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg (2 watergangen) (AA050502322)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: OVERKAMPWEG 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 01 09 2006 Onbekend Onbekend 

 

 



 

 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg (duiker)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg (duiker) (AA050502380)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: OVERKAMPWEG 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 01 09 2005 >AW Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg ong (tijdelijk depot)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg ong (tijdelijk depot) (AA050502971)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Overkampweg 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Nul situatieonderzoek 12 02 2010 >AW >S 

 

 



 
 
 



 
 



 
 



 



 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg (toekomstige waterpartij)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg (toekomstige waterpartij) (AA050503064)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Overkampweg 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Bouwstoffenbesluit 01 02 2007 <AW Onbekend 

 

 

 



 

 



 



 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Tabel Inrichtingen op de locatie  

B. Gibson  

De inrichting is bekend onder de naam:  B. Gibson (D-00986239) 

De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres:  Oudendijk 76 Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond perceel DBD00 A 7667 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

brandstoffengroothandel (vloeibaar) Achterweg 1  BATAAFSCHE IMPORT 

MIJ. 

1934 -  

schietbaan (particuliere vereniging) Achterweg 1  MURING, J E 1896 -  

transportbedrijf Achterweg 1  HAAS, DE 1950 - 1956 

transportbedrijf Achterweg 1  HAAS, GEBR. DE 1946 - 1949 

brandstoffengroothandel (vloeibaar) Achterweg 1  VETH, J/BATAAF. IMP. 

MIJ. 

1934 -  

wegenbouwbedrijf Oudendijk 57  VALEN, M. EN D. VAN 1948 - 1951 

gemeentelijke, provinciale en 

rijkswerkplaatsen (weg- en 

waterbouw) 

Oudendijk 57  VALEN, M. EN D. VAN 1948 - 1951 

waterwerken bedrijf Oudendijk 57  VALEN, M. VAN 1946 - 1948 

grondwerken bedrijf Oudendijk 57  VALEN, M. EN D. VAN 1948 - 1951 

afvalstoffengroothandel n.e.g. Oudendijk 65  BOSUA, H. 1972 - 1984 

kuiperij Oudendijk 65  BOSUA, H. 1972 - 1984 

benzinepompinstallatie (eigen 

gebruik) 

Burgemeester Jaslaan 78  MERWE, VAN DE 1978 -  

brandstoffengroothandel (vloeibaar) Burgemeester Jaslaan 78  MERWE'S, VAN DE 

BRANDSTOFFENHA 

1978 -  

petroleum- of kerosinetank 

(ondergronds) 

Burgemeester Jaslaan 78  MERWE, VAN 

DE/BROERE 

1956 -  

smeeroliën- en vettengroothandel Dubbelsteynlaan West 9  BARDAHL NEDERLAND 1964 - 1971 

auto- en motorensloperij Burgemeester Jaslaan 62  FILIUS, A.C. 1963 - 1966 

autoreparatiebedrijf Burgemeester Jaslaan 62  FILIUS, A.C. 1963 - 1966 

harsstokerij Burgemeester Jaslaan 42  SWETS, A 1937 -  

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Burgemeester Jaslaan 42  SWETS, A. 1933 - 1941 

brandstoffengroothandel (vast) Dubbelsteynlaan West 7  VERSLOOT, J. & ZN 1929 - 1931 



brandstoffengroothandel (vloeibaar) Dubbelsteynlaan West 7  VERSLOOT, J. & ZN 1929 - 1931 

benzinepompinstallatie (eigen 

gebruik) 

Burgemeester Jaslaan 68  QUARTEL, S/AMERIC. 

PETR. COMP 

1928 -  

brandstoffendetailhandel (vaste en 

vloeibare) 

Burgemeester Jaslaan 9  DELTA GA. 1961 - 1965 

transportbedrijf Burgemeester Jaslaan 33  BRUYN, JOS. DE. 1960 - 1966 

burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf Burgemeester Jaslaan 33  OSKAM, A. 1933 - 1937 

benzine-service-station Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, A.P. V.D. 1966 -  

brandstoffengroothandel (vast) Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, D VAN DE 1966 -  

dieseltank (ondergronds) Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, VAN DE 1966 -  

benzinepompinstallatie (eigen 

gebruik) 

Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, VAN DE 1966 -  

brandstoffengroothandel (vloeibaar) Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, VAN DE 1966 -  

petroleum- of kerosinetank 

(ondergronds) 

Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, VAN DE 1963 -  

transportbedrijf Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, A.P. VAN DE EN 

ZONEN 

1946 -  

brandstoffendetailhandel (vaste en 

vloeibare) 

Burgemeester Jaslaan 35  MERWE, A.P. VAN DE EN 

ZONEN 

1921 - 1966 

loodgieters-, fitters- en 

sanitairinstallatiebedrijf 

Burgemeester Jaslaan 35  MERVE'S, VAN DE 1921 - 1986 

 



Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Onderzoekslocatie 'Eastonstraat (plantsoen)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Eastonstraat (plantsoen) (AA050500244)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: EASTONSTRAAT  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 04 04 2000 >T >S 

Indicatief onderzoek 01 02 1990 <AW >S 

 

 



 

 

 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Oudendijk 75' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oudendijk 75 (AA050500689)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oudendijk 75 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

niet ernstig, licht tot matig verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Historisch onderzoek 23 06 2009 Onbekend Onbekend 

Indicatief onderzoek 07 03 1994 >AW >S 

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 03 2008 >AW Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Zwartbol - Oudendijk' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Zwartbol - Oudendijk (AA050500370)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: ZUIDENDIJK  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 01 02 2002 Onbekend Onbekend 

 

 



 
 



 



 

Onderzoekslocatie 'Oudendijk 71/ Stevensweg' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oudendijk 71/ Stevensweg (AA050500377)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: OUDENDIJK 71 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Ernstig, niet urgent 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Sanerings evaluatie 26 06 2006 Onbekend Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 09 2005 <AW Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 08 2005 >AW Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 06 2001 >I <s 

Nader onderzoek 01 01 2002 Onbekend Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Burgemeester Jaslaan 78' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Burgemeester Jaslaan 78 (AA050500281)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: BURGEMEESTER JASLAAN 78 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH050500188 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1993 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 31 12 1986 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 26 04 1986 Onbekend Onbekend 

Verkennend onderzoek NEN 5740 24 12 2004 <AW <d 

Verkennend onderzoek NVN 5740 22 12 1986 >AW Onbekend 

Sanerings evaluatie 21 08 1986 >T Onbekend 

Saneringsplan 19 02 1998 Onbekend Onbekend 

Saneringsplan 19 02 1998 Onbekend Onbekend 

Nader onderzoek 15 01 1998 Onbekend Onbekend 

Verkennend onderzoek NVN 5740 15 01 1998 >I >I 

Sanerings evaluatie 03 12 1998 Onbekend Onbekend 



Sanerings evaluatie 03 12 1998 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 03 05 1994 Onbekend Onbekend 

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 

Onderzoekslocatie 'Burgemeester Beelaertspark' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Burgemeester Beelaertspark (AA050500282)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: BURGEMEESTER JASLAAN 68 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Ernstig, niet urgent 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH050500216 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

(Na)zorgrapportage 31 12 1997 Onbekend Onbekend 

Sanerings evaluatie 27 03 1995 >AW Onbekend 

Monitoringsrapportage 26 03 1998 Onbekend Onbekend 

Sanerings evaluatie 24 03 1995 <d Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 13 01 1994 <AW <s 

Monitoringsrapportage 09 01 1997 Onbekend >T 

Orienterend bodemonderzoek 07 06 1994 <AW <s 

Nader onderzoek 01 09 1993 Onbekend Onbekend 

Nader onderzoek 01 09 1993 >AW >I 

Indicatief onderzoek 01 07 1991 >AW >S 

Indicatief onderzoek 01 07 1991 >T >S 



Indicatief onderzoek 01 07 1991 Onbekend Onbekend 

Sanerings evaluatie 01 03 1995 Onbekend Onbekend 

Sanerings evaluatie 01 03 1995 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 01 01 1993 Onbekend Onbekend 

Orienterend bodemonderzoek 01 01 1993 >I >I 

Orienterend bodemonderzoek 01 01 1993 >I >I 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 

Onderzoekslocatie 'Oudendijk 67' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oudendijk 67 (AA050500428)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oudendijk 67 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NVN 5740 04 04 1997 >AW <s 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Burgemeester Jaslaan 1A' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Burgemeester Jaslaan 1A (AA050500807)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Burgemeester Jaslaan 1 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Ernstig, niet urgent 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Uitvoeren aanvullend OO 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 28 07 1994 Onbekend Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Merwede Ziekenhuis' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Merwede Ziekenhuis (AA050501273)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Alb Schweitzerplaats 25 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Pot. verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 05 06 2001 >AW >S 

Verkennend onderzoek NVN 5740 04 03 1999 >AW >S 

 

 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Overkampweg ong. kad N 4673 (ged.)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Overkampweg ong. kad N 4673 (ged.) (AA050502908)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Overkampweg 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 22 10 2008 >AW >S 

 

 



 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
 



 

Onderzoekslocatie 'Oudendijk 65' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Oudendijk 65 (AA050502617)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Oudendijk 65 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

uitvoeren NO 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 09 05 2008 >I >S 

Historisch onderzoek 04 07 2006 Onbekend Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Burgemeester Jaslaan 9' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Burgemeester Jaslaan 9 (AA050502671)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: BURGEMEESTER JASLAAN 9 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 13 05 2008 Onbekend Onbekend 

Historisch onderzoek 04 07 2007 Onbekend Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Burgemeester Jaslaan 33' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Burgemeester Jaslaan 33 (AA050502683)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Burgemeester Jaslaan 33 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

uitvoeren NO 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Orienterend bodemonderzoek 13 05 2008 >I <s 

Historisch onderzoek 04 07 2007 Onbekend Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Burgemeester Jaslaan 35' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Burgemeester Jaslaan 35 (AA050502684)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: BURGEMEESTER JASLAAN 35 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

uitvoeren OO 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

  
>T >I 

Historisch onderzoek 04 07 2007 Onbekend Onbekend 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

Onderzoekslocatie 'Gezondheidspark (deellocatie D,H/I en F)' 

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Gezondheidspark (deellocatie D,H/I en F) (AA050503067)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Overkamppark 0 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code:  

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 05 2005 >AW >S 

 

 



 



 

 



 

 



 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 



Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Tabel Inrichtingen op de locatie  

Dienstgebouw Stadsbeheer  

De inrichting is bekend onder de naam:  Dienstgebouw Stadsbeheer (D-

00984688) 

De inrichting staat geregistreerd op het volgende 

adres:  

Achterweg 2A Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte datum  Status  

 Melden   Toegekend 

 

H.J. Valk  

De inrichting is bekend onder de naam:  H.J. Valk (D-00006871) 

De inrichting staat geregistreerd op het 

volgende adres:  

Burgemeester Jaslaan 39 Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte 

datum  

Status  

 Algemene 

Maatregel 

van Bestuur 

  Toegekend 

 Melden   Toegekend 

 Melden  23-09-

1994 

Toegekend 

 Melden  23-09-

1994 

Toegekend 

 Amvbbesluit 

WVO 

 10-09-

1996 

Toegekend 

 Vergunnen  15-12-

1969 

Toegekend 

 Algemene 

Maatregel 

 01-11-

2008 

Toegekend 



van Bestuur 

Tanks:                              

Omschrijving Inhoud (l) Inhoud Materiaal Ligging Saneringswijze Gesaneerd 

d.d. 

Gesaneerd 

door 
                            

02Cto129 1500 liter.  Dieselolie enkelwandig bovengronds                                

Opmerking: Inpandig Memo: Omschrijving overig prod. Lekbak aanwezig                             

9080 6000 liter.  Dieselolie Staal ondergronds saneringswijze 

onbekend 

conversie 

2010 

  

                            

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek Datum 

laatste monitoring Vervaldatum verzekering  

Tank buiten gebruik Ja  

Datum tanksanering 10-01-2002  

Buiten gebruikstel. vlgs ? 

Tank verwijderd JA  

Bevoegd gezag ingestemd  

T-eind ondz. uitgevoerd JA  

Indien nee tank afgevuld 

                            

 

Stichting De Hoop  

De inrichting is bekend onder de naam:  Stichting De Hoop (D-00023657) 

De inrichting staat geregistreerd op het volgende 

adres:  

Oudendijk 69 a/b Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte datum  Status  

 Vergunnen  27-08-1996 Toegekend 

 Melden   Toegekend 

 Melden  12-12-1997 Toegekend 

 

C. Bosua  

De inrichting is bekend onder de naam:  C. Bosua (D-00988903) 

De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres:  Oudendijk 65 Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 



 

R.W. Gillissen  

De inrichting is bekend onder de naam:  R.W. Gillissen (D-00986381) 

De inrichting staat geregistreerd op het volgende adres:  Oudendijk 90 Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

A. van der Meijden  

De inrichting is bekend onder de naam:  A. van der Meijden (D-00990291) 

De inrichting staat geregistreerd op het volgende 

adres:  

Oudendijk 67 te Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  Actief 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte datum  Status  

 Vergunnen  03-05-2011 Toegekend 

 

J.L. Koelemay  

De inrichting is bekend onder de 

naam:  

J.L. Koelemay (D-00010159) 

De inrichting staat geregistreerd op 

het volgende adres:  

Achterweg 2 Dordrecht 

Omschrijving:   

Status:  gesloten 

 

Wettelijk kader:  

 Soort 

wet  

Soort vergunning  Afgifte 

datum  

Status  

 Melden  05-06-

1986 

Toegekend 

Tanks:                              

Omschrijving Inhoud (l) Inhoud Materiaal Ligging Saneringswijze Gesaneerd 

d.d. 

Gesaneerd 

door 
                            

1 3000 

liter.  

Hbo Staal ondergronds saneringswijze 

onbekend 

conversie 

2010 

  

                            

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek 

Datum laatste monitoring Vervaldatum verzekering  

Tank buiten gebruik JA  

Datum tanksanering 05-06-1986  

                            



Buiten gebruikstel. vlgs REIS  

Tank verwijderd NEE  

Bevoegd gezag ingestemd JA  

T-eind ondz. uitgevoerd JA  

Indien nee tank afgevuld ZAND 

 

 

4 Algemene informatie 

 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 



 

Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 

Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. 

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  



Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 

Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 

tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term 

"Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 



Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 

zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 

spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden 

verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  



Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 

Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 



Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 

 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 



1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 

 

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

 

In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM 

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  


