


TAB 1 
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Dienst Regelingen 
Team VergLinningen en Ontheffingen 
Uitvoering 
Postbus 19530 
2500 CM Den Haag 

Contactpersoon 

F. de Bruijne 
Datum 
4 januari 2010 
Ons kenmerk 
NW091716 
Onderwerp 

Doorkiesnummer 
06-2256 8974 
Bijlage(n) 

tweevoud 
Uw kenmerk 

Ontpoldering Noordwaard 

Aanvraag vergunning op grand van de Flora- en Faunawet 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij doe ik u namens de directeur planstudies een aanvraag om ontheffing op 
grand van de Flora- en Faunawet toekomen. Voor deze ontheffing is een 
natuurtoets opgesteld die als bijlage bij deze brief is gevoegd . 

Voor deze aanvraag is de Rijksco6rdinatieregeling op grond van artikel 3.35, 
Wro van toepassing. Dit betekent dat de door u verleende (ontwerp)beschikking 
samen met het (ontwerp)Rljksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard te zijner 
tijd ter visie warden gelegd. Ik verzoek u de desbetreffende aanvraag in 
behandeling te nemen en de coordinator en mij v66r 5 maart 2010 het ontwerp 
van de door u te verlenen beschikking toe te sturen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge·informeerd. Macht LI naar aanleiding 
van deze aanvraag nog vragen hebben, kunt LI contact opnemen met de heer De 
Bruijne. Hij is te bereiken op het nummer 06-22568974. 

M t vriendelijke groet, 

C.M.J. Hoenderkamp 
Manager ProjectbLireau Noordwaard 

Ruimte voor de Rivier, Projectbureau Noordwaard 

Postadres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 

Bezoekadres: Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam 

Telefoon : (0 10) 402 66 60 

Telefax: (010) 402 70 94 

E-mail: noordwaard@rws.nl 

Internet: www. ru imtevoo rderivier. nil noo rdwaard 

Bere1kbaar vanaf NS station Rotterdam CS met de metro (station Leuvehaven) en vanaf NS station Blaak; met de auto volg havennurnmer 160-170 
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Alt1111t~1kn plan (Vl'rpl ichtl' bijlJgL') (vl•rvolg) · ~ -- -~- ----:-· -~~ -

V:aagl u onlht>lhng <<in vol> r Yogf ll , voor 10011t' n uil b1jlagf' IV van de Habilitmhtll)n n1 von r rnn r1en ul1b1jlaye1 

B"11u1t vnjslt-ll rnQ b~~<hP rr nde drl'r l'n planl1ernoort Pn·> liel'l oan w~a r dP ex t ra e111• 11 ~ l oon rrr uw a11 ivrl l' i•t-npl an 

. • 1 f- ' ,, 

\I t:-1 I 11, I'' '. JH .1 •f ~ ' ' ' I• I I u 111 •' ~t111.~ " , , , I L'L •• t;I . v • • r• 

( 

' ' I 

I l 

\lrdagl IJ onlhf'llrno odn vnu• hn uwrn~Jl'ndf' 1Hl~n Vdn grunt np·nbaar IJ(·lanu! r',e1·I aarr w;~1 0 1 "''• rr• 11aa1 rr. uw ~rl1\~l!·i1f'nrla1 • 

\i....'l ~llt:~n li ~ .. 'r.!it-11H•u -:r1\lc,J.•1\ ',l·C-'I f-~-r, 1u11•'1ll.?ll)kf ln~Jr E:ti1 ... 

1.111 ~.111" n1 '.n:H:" "It>''-' 1 .• 1 ruH11l,..llJI. .. ''IP.I ~PE r 

Checktis1 bijtagen 

.~a r1 v r;.~ 21g ~ 

f: rv:':. .: i· r. ~rt~ ~ r 

l Lt.. 

Ve rplichte bijla9 t 
)c' Attiviteilenplan in lweevoud 

VHplicht bij Ruin1telijke in9~pen en 6ehe('r en sch;.idt:i>Etlriid\n9 
X Topografoche kaart in tweevoud var, het 9ehied v.•z;r u de .,..C'rk;.:iarnl 1ed~n t1nl1 uih•ue:1•:•• 

Verplicht, 11001 rov er v11n toepu~inq 

lwee kopwen v~n ,,.erdere vergunningen die u he<'n 9cta"91:n "''"om o1 l'€n a naer 

overheidrnrgaan voor dezclfde WNk.zaarnhed1.-n of iltl1vileiti;;, 

t:opie wrn he1 lt>yitim~tiebev..~js van de aanvra9P1 

fen uittrehel van de KamN van Koophandel of eerr kor>it· V?:n de sli1ll1er. als d<' nnvr<i gH 

een rechlsperrnon i~ 

Ma(hlingslo1111ulicr al! u iemand v,.~lt mach!lgen om de; onlh"!tfln\I voo1 u <><W \e 1·1 a \len 

lk krij9 l'f:n fottuu1 van Dienst Regdingen 

lh 9ll al:lmord rn~t een eenmalige ~flc.hrijving vciri 111ijn (post)rankrekening \•nor de l;mlen v;;n 

de ontheffing voor: 
ruirntE-lijke in9repen belang b, c end· (! l O<'l voor r·< n cnlheffinL) ~)nge; rlan !!-en j<1ar, C'i <!&a 

voo1 c.-<en onlheffirrg van m~>.irn~al een jo<>r 

· ruimtelijl:r ir1grep€n belang e, h, i E'n j: (! ~'<•ll 

l:.oeheer en sch.,d;,be~frijdlng, het gebruik 1•an \•ernod~·n l'ongmidtl'f:kn, df' opvcin~ van 

wilde dieren: ( 1o:> voor een onthM'fing lang<'r dun ri'on i<in1. ut f &:i voor een onthdfinq 

van maldma;;I Un jaar 

· ondErZOi!k l'rr 0ndl·rwiis. re-populatiE en he1111t;oc:iu.:t re:: (; J()(; 1•0:•1 ""'n r.ntheffing l;,;n9e1 

dan een j;,0:1. of ii Cu l"J01 1:en ontheffiny Von rn~xfo1.;;;l tt'n j ~ ..... 

· biolnghrhe l>e,!rijdu , v;:n xid;lrn, pligen r:r1 onl1rL•ich;ff 0. ir,c1 ~·001 eE-n nnHrefiinq l•r.ger 

di<fl e(-n j;,.ar, off 60 1/110( !?en rmtheffinCJ 't'~r: l\lc'l-.ir.1.o;;l ir! n j;.;: 

Voor!etter~ en 

~cht.,r n< u~ 

r t:keninl!C1U1ili'lf'I 

l1<.ndl1·kf'm119 

rPl;cninghoud• • 

F ck. ~(lo\~ V\e >fr,1 

8 OO'VJ\ r j ~ "2.-0"() 



011dr11t""" 'n ~111111 111rl .>II• 
l111litQ1>r1 J•·•u~ r••d• 

•• 

lk h~I, dtt tormul1t>1 volli'dlq P11 r\•"" ~u1l11-lcl lflljt>-uld 

Naam 

..._, I L • · • \(. • • 

"""'"'AJ ' ~[ '0 - rz -?1r5J 1 
GtGUIJCtll\.llrtlJPtt f/111/ llW ocltvil~ll• ' llfi/c"' uu~ dlgtl11cil VIC• fJw1•r'(<1n1111lnf ul. ondr• .,,., "ldlJ•llP 

~·011 de•""'" <ftl&Ont 



Vervolg punt 7, clecl 2 

Bosuil 

Ransu1I 

, Steenu1I 

j ~~rku~l-
1 Buizerd _ 

I T_ orenvalk 

I Boomvalk 

I H~v~ 
I Sperwer ·----

' 

Bruine klekend1el 

Huiszwaluw ---- . 
I Grote bonte spechl I Groene spechl 

: P_orseleinhoe~ 

Grauwe ~~ 

Fuul 

Lepelaar 

; Kleine zwa~n 

Ko lg ans 

Brandgans 

Smienl 

Krakeend 

Wintertaling 

Pijlstaar1 

Slobeend 

·1 7 aleleend 
Kuifeend 

,---
1 Nonnetje 

~ Grote z.aagbek 

r Visarend 

l M~el 

j
. Grutto 

Grote zi lverreiger 

j Wikle eend 

j 

t 
] 
1 

1 

t 

~ Vogels 

I Vogels 

L Vogels 

: Vogels 

I 
Vog; 

Voge ls 

Vogels 

J ~ogels 

l yogels 

j _V~e~ 
1 Vogels 

j Voge~ , 

___ j _ Voge~~ l_ 

Voge.!_s 

Vogels 

Vogels ! 
- ~:::: 1· 

Vogels 

Vogels 

Vogets 

Voge ls 

Vogels 

Voge ls 

Artikel 11 

Art1kel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artike l 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Arlikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Ar11kel 11 

--t 

l 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artrkel 11 

Art1kel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 

Artikel 11 - ---
Artike l 11 

M ikel 11 

Artikel 11 

Artik cl 11 

Artikel JI 

Artikel I I 

Artikel I I 

Beschadigen ve1melen 

versloren wegnemen 

Idem ---- -
Idem 

Idem 

Idem 

Idem I ------
Idem 
Idem _ __ 1 

Idem ~· 
Idem -

Idem -

- ~ --
-~_J 

Idem l ------ -

verstoren 

verstoren 

versloren 

versloren 

verstort:n 

versloren 

verstoren 

verstoren 

verstoren 

verstoren 

versloren 

verstoren 

vers1ore11 

verstoren 

vers10ren 

versloren 

verstoren 

verstoren 

Artikel 11 
~~,·-= 1 

verstoren 



Vervolg punt 7 

Verstoren 
I 

• Watervteermuis 3 All 11 Wegnernen 

+ ~ 
Meervleermuis 3 Art 11 Wegnemen 

t 
Verstoren 

MyoUs spec 3 An 11 Wegnemen 
I Versto1en 
~ 

. Ruige dwergvleermuis I 3 Ari 11 Wegnemen 

l Verstoren 

Noor-Ose woelmu1s 3 Art 9 Vang en 

Art 11 i Verstorei1 I 

I 
Vemielen 

... L Besch~d~~n 
All 13 j 

Waterspitsmuls Art g Vangen 

Ari 11 

f 

Vers101cn 

Vemielen 

Besdladig!n 

Ar\ 13 
Bgver J Art 11 I 

Verstoren 

~ 
Vemielen 

I Besctladigen 
~ 

: Kleme modderkrurper I 2 Art 11 Beschadigen 
• Vemielen 

Versll!fen 

Art 12 Beschadigen 

Vemielen 

\ Bltt~rv~n I Art 13 

3 Art 11 Besdla<figen 

Vemielen 

Vers1oren 

Art 12 Beschad~en 

Vemielen 

Art. 13 

Grole madderkrulper 3 Art 1 Beschadigen 

Vernielen 

~ Verstoren -- --
An 12 Besclladlgen 

Vemielen 

Art 13 



_i 

Dienst 
Regelingen 

Waarom dit formulier? 
Met dit fo; rnulier vr a a gt u onthefling ~~rr voor <ictiviteHen die· 

gt'!volgen ilebben voor beschermde die1· en plantenrnorten. 

Narnelijk voor: 

r uirntelijke in91 epen 

· b~heer en schadebe~trijding, voor het gebruik van verboden 

vangmiddden, voor de oµvanq ViH1 wilde dil"Jf•n of voor rll' 

ri119plichl van gefukte dieren 

onderz.oek en onderwijs, reµopulaiiE• en herint1oducti~ 

· hiologische bestrijders van ziPkten, plaqen en onkruiden 

Meer informatie 

[e,;1 voor het invull~~n van de vragen eerst de toehhi:inq bij dlt 

iorrnulier. Meer informatie vindt u op www.rninlnv.nl/loket 

1 a Wie vr ;iagt d~' o nthefti ng ~ :m 1 

Naarn organisarie 
rtn ,;._1.f"\\)f!_....) vir·ec.{;ie Pk.vi':>fa,.cii<'>;,.:'.t) 12._-lLli\,«.l~<(. b;, . .,,..,~,,\ <if~ 

11 1 ,:_.-cj f'(i.Vl'H'l'\.C.:{:l'ire.l &:e. l2_._~;,.,.., l"°. ,;.c,:,. .. <-k. {Li v,f:: .... 

Naarn aanvrager 

Functie aanvrager 

Bezoekadres 

Postcode en plaats 

Postadres 

Postcode en p!aal> 

Telefoonnummer(s} 

Faxnurn r11er 

E-mailadres 

Aanvraagnummer 

Dr./ 11<_- ~ ) '1 1· . 'f \ . ·X ~.OiO CD:Jl 
Opmerkingen 

ir. A w il'2-krna. x.rn 
V ~ r i!(. 1A:···v.f p~~rlS b-i ... °"(:l~~ ~7~ l2.~t1J i°~·.,_ £;·;~_ bi r··l r");~, -, c{E,: 
i)r0~1'<'-i\i tn.o,c.l;·r~:1. l~ c .. ;<..,~ rdx .... cu· .:L {J_, ·J ;_,,. ... 

»i l1 I '' c- (;--/ V;;.>, .. o"" ·' , .: ~ 

c [,: 

, ' '-· 

Ontvangstdatum 

ONT\!_ANGE~ 

v 

1 



. Uw. gegevens (verv9lg) . · . · · ~ ·_. ., · · . . · · 

1b Met wi e kunn en 1-vij co nta ct 

opnemen met vragen over dit 

fofnil1ll er? 

2 Wat is de n<1a m van uw p roject? 

herk~nb~ir:- i~te!. [!e.~e n.::t.;}rn ?al tn 

de ccH1 esp·~~nr.lenUc· ·~11'20r •~: id \:.,:n1 

den orn n .~~r il\V a.3n 1.rr.?.a9 !e ver 

·N:jzeq, 

!n welk"' 9emPenle(n} ff, 

Naam organisatie 

Naam contactpersoon i'f\(. rro ... v\ L.. l;,,, de. Gr\.,\, ~i ¥ e 

Functie contacJpersoon 

Bezoekudres 

Postcode en plaats 

Postadres 

Posicode en plaats s c c ( } A \\.) e( .~ !: • L-<"' , c-;\.o. r·i~"'"i 

C' (; 2 -, c;- ( .j .::1 1 ({ '-
\ ! Teleioonnu rnmer{s I 

Faxnummer 

E-mailadres 

provincie (s) gaal u de werkzaa rn- Gerneente(n) 

heden of achvit eiten ultvoeren? 

Als 'J 'Nt:rk~aarr::ieden o! 

].;t.;; t 11il.vur..1r...,,r: ;1:.lfl u 1n :~.e~i 

Nede: t,:'! nd' 

4 Voo r we lkt' pc ri ode vraaqt 11 de 

ontheff inq aan? 

5 Voor welke '001 t activiteit vraaqt u 

onthetiing a<in' 

.;erschiHencie sc-orten ac1 i\· iteitE:n 

':>nt heffirHJ a:ln·:r.~9en' \h)~ >Joor 

clke .:F:tP;ite:t ~oar: e~n f.)rr•:·~\l~21 

·.n . 

6 Waarom vraag t u ont heffi ng aan) 

Ce v-1el :;preekt van bet;:inge0. 

J~ZE 1-ir.dt ll In art lk2[ 2, ild j -.an 

L 

het 6es!u1t ,,r:jst?.l!.!r.g bescher mde 

a;:::r- en picir:te;~,:, .. -;crten. u k.t..:r.t 

"'·;e E•rder:.~· c·rni.-::-~ -~.:1r. k ... • . .:1si?r"i. 

Provincie(s) 

L,o lo tlm 

)( Ruimtelijke ingrepen 

Beheer en schadebestrijding, gebruik van verboden vangmiddelen, 

opva ng van wilde dieren of ringplicht van gefokte dieren II> Ga naoir vr<>ag 8 

Onderzoek en ond erwijs, repopulatie en herintroductie 

Gebruik van biologische bestrijders van ziekten, plagen 

en onkruiden 

or- Ga naar vraag 11 

Bescherming van flora en fauna {belang b) 

Veiligheid van het luchtverkeer {belang c} 

X Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d} 

P.. Ga naar vr.3ag 14 

Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

econoniische aa1d en voor het milieu wezenlijk gunstige effecien (belang e) 

Bestendig beheer en onderhoud in de land- en bosbouw (belang h} 

Bestendig gebruik (be!ang i) 

Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (be tang j) 

! 
i 

v 

2 



SP!l.<;fffj?ke s o~el' . • • •• < • 
Neder~f!r:d$f}ii~am 

· B,e~dlcrmlngmig lmC!. 

.sdort '. · soqrt Vegers 
·.··· . ··,, . ult " ult 

< • 
·' : 

; ·• ,. 
' . 

'.\'-. ~ . "e_ "'-L-"° tl; 
'J ~ 
!.> h " I .p,,ul\ ~ 

IY·· .I ij ':\ { '• . [-,~ . 
" \.. \f ''!t (1 J... I~ 

w 

·. V~r od~l!ep~llngen · .. ~t.~ ~l:~. "· ·; : 
0

M \kel 9 
-· ''.(planten) : (diereri\ ··r· . . ., . , 

' 

p\ukken 

verzamelen 
afsniiden 

uitsteken 

X vernielen 
X beschadigen 

ontwortelen 

van groei

pla<it5 

verwijderen 

p!ukken 

verzamelen 

afsnijden 

uilsteken 

vernielen 

beschadigen 
ontwortelen 

var1 gro•+ 

pbats 

vHr\.vijden~n 

plukken 

veri:~melen 

afsnijden 
uitstekcm 
vernielen 
beschadigen 

onLwortelen 

van gmei

plaats 

verwijderen 

doden 
vefwonclen 

vangen 
bemachtigen 

melhet oog 
<Jaarop 
opsporen 

clod en 

verwonden 

van gen 

bernachligen 

met liet OO\J 

daarop 

opspo1-:-n 

dodt>n 

verwo11den 

11angi:m 
bemachtigen 

ine l het oe>g 
t.!aarop 
opspo1en 

rti!f.el 10 
11\li<i~F~l . 

I 
j. 

opzettelljk 

verontrusten 

opzettelijk 

verontrusten 

opzettetljk 

V~.•ft)tllf, I S1Wl 

j.rtikej ~l.' 
·(voort; 

rl.aiitlngs« 
·rust o;r ver.· 
l?ljJf pla;it~n 
yari ·aier~nl · 

beSthadlgen 

vernielen 

ulthalen 

we9ne1nen 

verstoren 

beschadigef\ 

vernielen 

ultha len 

'f. wegnemen 

;x;: verstoren 

beschacllg~11 

vc.irniel"'n 

uirhil le1; 

,X wegnemen 
.)('verstomn 

f.\rm~e1 u 
(eleren) : 

<?oeken 
rapen 

ui1 nest 
n<>inen 

beschadigen 

~erriielen 

zoo ken 

rapen 

ult nesl 

nemen 

beschadigen 

vernielen 

1.ooken 

r.!pl''1 

uh ne~I 
nemen 

beschadigen 

vernielen 

Artikel 13 '. · 
(an:ee,, n...e-1 
hetoo~rop• 

v~rplaM~eri) 

vt,>rvoer <-!n 

o nder ZlCh 

hel.lben 

v~~rvoet en 
und<.>r zich 
hebbi!n 

V<:!f\IOl'f C;'fl 

oncler 7.kh 

h<-bbC'll 

Go nonr AdivitPiCPnp/an (ve1p/i< hre !Jijiuqe) 

-·1 
? <: < 

"' 0 

"" ?. :.:... re 

'" :::i :;; 
a,1 n;· ro 
c:-:· 

~· 
;;;:: 

(~·- rt m 
0 ~· .. c 
0 ~ ;:l. 

"' ~ ::l 

9. m 
:.1 a. :;: 

'.E ... 
:::r ?<= 
~ "' " " ~ 
~ c:r 
r 0 :::r ~ !!; cr-
? ro 
3· "" OJ 
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0• c 
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· Beneer e'n scl'!adebestrijO.ing, het_g.ebruik van verbodeO'vangmid(jeler( de opvaiig van Wilde· ·: 
._ . C!ier~n Q.f~e ting .llc!ifv:~iuietokt~ dier~n . _ .. ·_ . , -_ .. _ . : . . ·- .. _ ·:_;._ 

8 Waarorn v1,1ag! u onLhC'Hing aan' 

r~~:- b-::-L:11·!0e~ ·: indt L; !r~ 31 :rke! ~. 

\i~ 3 '.Z•P =-:~l i>:;:·;hnr v:i_j::.tellin-;j 

t:·es .: t1e1r;'nie :j:e"- o?n punter-

9 Voo1 welke verbodsbepatingen uit 

de Fk>ra· en taunawet vra<igt u 

onlhefi1ng aa n' 

I 
~ ... 

U kLJ;)l 1nP.erch:-rt·~ 0ni1?.:. 

.~.=rnkr tnc:..:1 :· 

Bescherming van flora en fauna (belang b) 

Veiligheid van het luchtverkeer (belang r.) 

Volksgezondheid of openbare veiligheid (belang d) 

Voorkomen van ernstige schade aan vor rnen van eigendorn, anders dan gewas1en, vee, bo1 ~en, 

bedrijfsmatige visserij en wateren (belang 1j 

Belangrijke over!ast veroorzaakt door dieren van een bescherrnde inheem se diersoort 

(belang g) 

Overige, namelijk 

Verbodsbepalingen beschermde inheemse planten of producten van planten 

Artikel 8 plukken 

Artikel 13 
Artikel 14 

verzamelen 

afsnijden 

uitsteken 

vernielen 

besth<.idigen 

ontwortelen 

oµ een andere rnanier van de groeiplaats verwijderen 

verbod op be zit, ve rvoer 

uitzaaien 

Verbodsbepalingen besthermde inheem~e dieren of e!eran v<>n dleren of producten daarvan 

Mtikel 9 doden 

Artikel io 

Artikel l1 

Artikel L?. 

Artikel 13 
/\rtike l 14 

Artikel 15 

Overige, narnelijk 

verwonden 

vangen 

bernachtig en 

rnet het 009 op een van de bovenstaande doelen opsporen 

opzettelijk verontrusten 

beschadigen I vernielen I uithalen I wegnemen I verstoren van 

nesten I holen I andere voortplantlngs-, rust- of ve rblijfplaatsen 

(doorholen wot niel von toepassing is) 

zoeken I rapen I uit nesten nemen I beschadigen I ve rnielen van 

eieren 

(doorhalen wot niet von toepassing is) 

verbod op bezit, vervo-er 

uitzetten ln de vrije na:tuw 
verboden vangmiddelen 

4 



I Spedfleke soortftll 
Nederlandse naam . .. .. · Wetenschappeltjke na~m .· "!. Besthermlngsregime 

Basisverorde.ning 
(c;JTES-BiJl~geri) 

Kruis oon Pn ;rreep doer war nfet von roopossit1g Is 

A/O It.ID 1111 nee 

A/B/C/O lit/nee 

A/Bt(JO 1;1/nee 

AIBICID JO>/ nee 

A/B/CID Iii I nee 

A/8/C:./O lu I nt•e 

A/8/C / D la / nee 

A/BIC/D Ja I nee 

A/B /C/ O la/nee 

A/B/C/O la /n('(! 

AIBIC/O la I nee 

A/B/C/D l;i I nee 

A/8/C/O )a I nee 

A/ 8/(/0 l.i I nre 

A/ 8 tCID 13/rwe 

A/B/(10 '"I nee-

AtB rC.I D Ja I nee 

AIRrUO t.i I nee 

A/B/C/D J.:i I nee 

A/B/C/D I,, I nee 

c I 
Hablt.1oichtlij11 

~ (Bljlill)e IV) 
•'l.. •• 
'" g 

0 < 
::> 0 
CL g ... - ~ 
~ It> 
II> x= 
)\" 11) 

J.1 / nC!e 
er "' 0 
"' c ':: ~ :r "' ~ => 

1.11' nee 

la/ II('(· 

I.) In<'<.• 

3 < 
5 ~ cu 
~ ':! 
i ::: 
? c 
;:, => 
"' :;. 
< ~ ~ 
~ => 
:i ·J::l 

l;i, , ,.,,. 
iO "' 
N ~ "' J.) 111.-,. 0 
0 
~ 
~ 

l<l ; 11('<.' ~ 

la f nee 

I.! I nec.> 

J<I /O!!f' 

I:./ net' 

J/1/11~ 

la /nee 

J~ I nt't' 

Iii I ne1> 

J,\ / IH!!-

IJ I ne<.: 

J.' Irle<> 

"' f fl'"t' 

la I lie!' 



. ·oncferz~~k -eri pnderwijs, r_epoputati~ en herintroductie ·. -· · · · 

J 1 Waarom vraa91 u onth!'fhnq Jhll/ 

c~ wet ~lll~ckt ,;;11 b!?l31l'J~· 

11.-1 bt>ill'l9 ·1\nt!: \I,, . Jrtli\1;: ,., 
11\J 6 L'n:Jer::l.'~I a. l<: ,.,._ J.lf, 

11 Voo1 welk<? verb<>rJsbeµailnQC'n uh 
d!' rloril <?n launawel V1tt.1QI 11 

ontheHing aanr 

L 

lk vraag onthf.'ffing aan voo1 onderzoek en onderwijs, repopulatle en herlntroductie, en ook de 
claanoe benodlgde kweek, lfllll 1r1be9rip van de kunscmat1gc ver111eerdering van planten 

Verbodsbcpalingen beschermde inhecmse planten of producten van planten 

Arlikcl ll plukken 

Artikcl i3 
Artikel 1'1 

ve<zamelen 
.:ifsnijden 

uitsteken 
verniclen 

brs<had19en 
onlwortelen 
op een ;indere manier van de 9roelph1<i1s verwljderen 

vorbod op bezlt, vervoe< 
ultuaien 

Verbodsbepalingen beschermde lnheemse dieren ol eieren Viln dicren of producten d.larvan 

Artikcl 9 cloden 

Amkel JO 

/\nlkel 11 

/\rtlkel t :i' 

Amkel 13 
Artikel 1•1 
Arlikel l'i 

Overige, nanieljjk 

verwonden 
vanyen 

bemachtlgen . 
mel het 009 op l!l!n """ de! bc1veM1a;inrlr doelen oµspt'r f.'n 
opzcuchjk veront rust en 
besi.hadi11e11 I vernie len I ulthalen I wegnernen I venturen van 
nesten I hol('n /and ere vooriplantlng~·. rusL· ot verbliJ~plaatoen 
(door/lo/en wot nlet vun tocpasslng Is) 

1oeken I rapen I tJit nesten nemen I be~lharll9e11 / verni,...len van 

eieren 
(doo1/1olen wot niet von roepQssmy 1\} 
verbod op bcm, \lervoer 

ult2ettcn 1n dl" vrijt> natuur 
verbocfon \/;lnqmiddelen 
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l speeiflek.e soorten 
tiederlan~sil riaam · 

: 
·.· .. ' ~ ... 

... Be.~cherm,lngstegtn:ie 

BaS!s\'.)?.rordenlng 
( C!'Tt(s.°B!il;i91:.ini 

Hablta~ncih1lijn 

(SiJ.lvQe N) 

Krvis Ot"1 en s11ec-p door wot niel vo,, Te>eJ>(IHing Is 

AtrJICIO Ja/ nc;e l<l / 1\e(-

/1/0/(/ 0 J,1 I nt'e Jo I n e<! 

A/8/(10 Ja I nee 

t./IJ/C/f) Je> /nee Ill/ OC(' 

AIB/C/D .l;l/ net J;1 I ne0: 

/>./ 61( If) lc'I I nee 

A/B/CID 131 nee l<l tnee 

A/ !>! CID la I nee l:i I nee-

1\I B t(/0 18/11(?(' 

A/~/C/O la f 111; e f,> I Oel? 

A/fJ I C/D Ii! I ne<' l,1/ 11 Ct·· 

A/ D IC/O la I 1we JJ /nw~ 

A/8/C/D '"''nee 

AfBICJD lcJ I nee l;i I. nee 

AIBICID Ja l nee !.4 lnee 

A/11/C/D Ja I nee Ja /q~ 

A. / B/<. ID I;, I nee Ja I net> 

AIBICJD J<.•I nee 

A/B/CID Jcl I nee J;1 / rU?.l.-

A/8/Cf!) Ja I nee JiJ I nee: 

(jv "'"" A<i1•111t•ite11p/tlt1 fVt>1ol1C'hlr' hi1l11qJ?J 
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14 Vc>o• w1:lk belanq vrJ.i!)t u 

unthl!fflnq aan > 

,;e .·.et sp•Ee(t .~n b«IJngen ,.,e: 

bel.ln._l ,lrdt.,, In •tt1k1 l. i:! 3 · ·'" 
n;:t b1:$l1111 "'l~l;;llin') b~:het1r :le 
m<:>r i.>r: pt.111tpn,(l(ll:.-n Kru1\ a.Jn 

1o; V•m• welk(• verbocl~heo<illnq ull 

J1• FloJr.t 1•11 fc111n~wN w .. aqt u 
onthetling aanl 
kru•~ ,>;;•, 

l 6 Wa..ir wilt 11 d<' ~oort of het 
oryMisrna ultzetten? 
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U kunt 111eerd?re lll)lle; 

a.inltru•wr 

Votir Wt'ikl' )Oort v1aagl u 

on1h1?thn9 ililnl 

Cicc t de 1iOll<?d1go? ''"~t<·n· 
.CnJr!peuit.e rn·11: ::ic-~L1o:hl. 

~·t:-1 1 ~n .t111eo1}11Ja111. 

V1aa91 u dele onth!.'tflnq aan 11ucH 
ccn lnhc.~nos of t!t'll uttheems 
t~I !J31l1S11ll'? 

1 larigt deze a.1nv13ay ~amen met 

~" dndt>re 1'11lh1•1finQsaa1w1aa9> 

Voor wel~c snort nl 019anl~rnc 
h<'t:.fr u evil ..rnd.,1e .J:invtaa9 
inyPdli•nrP 

i~;:I de 1ull..-dh~l· '"<'t-Jl'I· 

;:l'~t)pc:lljki.' n .. am: ;c~\.>-:ht st'C11 

CJ\ .l1J lE!Ut~r.:l3tl', 

Caa\ hct blj di.! nndt>re aa11v1a.1y 
0 111 een lnh~C'•M n l t•en ullh••"'n•~ 

n1qamsme/ 

lk v1aag cintheffin9 aan voor de besche1ming 11an flora en fauna. 

lk vraag onthefting ailn 11on1 het ullzetten v.:1n rll!.'1en of ere1en 11an die1en in de vrije natuur 

In kas>en 

m he\ open veld 

in openbaar groen 

In natuurlijk gebied 

in overige, nl 

lnheems organisme 
ultheems organlsme 

Nee> "' Ga naar Activitcitenplan (11erpHchtP h1jl11g~) 
la II> Ga naar vraag io 

Soort of organhme 

Aanvraagnurnme; 
(voor 1ovcr bekcnd) 

tnheems organisrne 
u1theems orqanismt-



VV;ia1 H~an d,,. ve1plid1te onderdelen in uw actiYiteitenplan? 
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L Manier w;.;2r0p l' de activiteiten wiit uitvoeren 

H;innin9 en 0nderb0uwir,9 v;in de activiteiten 

L;;r.ge ?C!rni_:n ei-tenen oo cie $la~~ v;;n inst<;ndhouding van de soorl(en) per f;;sei.,rtivil(,.! 
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vu: al!eEn in a.s u l'nthE·'fing a,:;m.-1aagt voe•! e1Cn ruimtelijke ingreep. 

Be~chrij\':ng huidige s1tuatie van i1et geb1ed 

~r. Positie v;;n de ui!voer1r·,gslotahe ten opzichte van natuurgebieden 

''' Ver~preiding van beschermde ~001ten op en nabij de uitvoeringslocatie 

0 V.::1a1;twcodin9 veropreidingsinforrnatie 
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Vraogt u ontheffing <0~n voor vogEl5, voor soor1en uit bijlarJe IV van de Habitatrichtlijn of vonr rnor1en uil bijlaqe l 

·B,.sluil vrijst~iling bescherrnde die1 en planteri>uorten' ! Geel aan waa1 de extra eisen >la;;n in uw a'tiviteitl'nrlan. 

\- ,: .;.:(e~!: ir· J~~;,.,; ·:-n·.herf1n~1 .1~'rh·r~Jgi .. •oor Een iuimtc=l\1k;:: ingreep. VoCJr s.ccrten. :::1~ L.;bei ."i 1n G·? tc,~t1tht1n::.i 

Be~• hrijv'ng ~i:<:rn~lll'der"· en 1 eden .,v;;arr:in u die ;;ltern~ti~1~r. niet 91:bruik\ {,·;')_/ti 
• "'" - 1 /. 
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Vraagt u ontheffinq ~an vn"' efn dwingendi> 1eden van g1unt orrnbaar bE·langl Gt?~I aan wacr dr· r'xi1a PIS ~taa1 in uw a<titrjteitenp!an 

Vu! ?lleen 1n ,;b t~ on!'leff!ng c:~n\·r;JiJt -.·c·o1 een 1 u111itel1jkE: ·ingr~cp~ 

Wt>lkP bijlagen stuurt u lll~P? 

Krd!>. t:2n \~.·€'.'!l(t:: blJi~~grcP u 

1,1'?f7!'.tuu1 ~ . Zi~; di: l°""'€:l 0 ·i~tin'i 

Hoe bPtaalt u de kosten voor deff 

.~anvracg? 

llladziidr• 

{ L/ 

Verplichte bijla9e 

}t' Atliviteitenplan in tweevoud 

Verplicht bij Ruirnte!ijke ingrepen en Behee.r en sc:har:lebestrijding 

); Topografische kaart 1n twe>evoud var, het gebied wzar u de W('rk.zoarnheden wil'I uitvoe!f:r• 

Verplicht, voor zover van toepassing 

Twee kopieen van eerdere vergunningen die u heett gekregen v2n on~ of een ander 

m:erheidsorgaan voo1 dezelfde werkzaamheden of ac,tiviteilen 

Kopie van het ll'gitim;;itiebelfl.~js van de aanvrage1 

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de aam•rager 

een rechtspersoon h 
Machtingsforrnutie1 als u iemand 1;.rill machtig~n om de onthefting voor u aan te vragen 

lk krijg een factuur van Dienst Regelingen 

lk ga akkoord met een eenmalige ahchrifving van mijn (post)bankrekening vnor de kosten van 

de on'lheffing voor: 

• rlJimtelijk!' ingrepen belang b, C en d: € 100 VOCI !'1;11 ontheffing langer di.in een jaar, o·f € f.O 

voof een ontheffing van maxirnaat een jaai 

· ruimh:lijke ingrepen belang e, h, i en j: € 300 

· beheer en schadebE~irijding, het gebrnik van verboden vangmiddelen, de opvang van 
wilde dieren: € 100 voor een ontheffing lang12r dan £.en jaar. of '160 vow een onthetting 

van maximaal .:'.en jaar 
· onderzoek en ondervvijs, repopulatle en herintrodut:tie: ~ 100 vo<H een ontheffing l;n19er 

dan een jaa1, of~ i>O vuor i;en ontheffing van maxir.1aai een jili.ir 
· biologische bestrijdet; van llel-.ien, plagen en onluuiden: € lDCl voor Een mM1effing langer 

dan een jaar. off Go 1)()01 i?en rmtheffin9 van lllil:<lflla~! eenja.or 

Voo rlerter~ en 

achtemaam 

Ad res 

Rekeningnunw1e1 

H<>ndtekeninq 

reker1inghoud,..; 
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Vervolg punt 7 

Soort Latijnse naam Tabel Verbodsbepaling 
Laatvlieger 3 Art. 11 Weanemen 

Verstoren 
Watervleermuis 3 Art. 11 Weanemen 

Verstoren 
Meervleermuis 3 Art. 11 Weanemen 

Verstoren 
Myotis spec 3 Art. 11 Weanemen 

Verstoren 
Ruige dwergvleermuis 3 Art. 11 Weanemen 

Verstoren 
Noordse woelmuis 3 At. 9 Vanaen 

Art. 11 Verstoren 
Vernielen 

Beschadiaen 
Art. 13 

Waterspitsmuis 3 Art. 9 Vanaen 
Art. 11 Verstoren 

Vernielen 
Beschadiaen 

Art. 13 
Bever 3 Art. 11 Verstoren 

Vernielen 
Beschadiaen 

Kleine modderkruiper 2 Art. 9 Doden 
Verwonden 

Art. 11 Beschadiaen 
Vernielen 
Verstoren 

Art. 12 Beschadiaen 
Vernielen 

Art. 13 
Bittervoorn 3 Art. 9 Doden 

Verwonden 
Art. 11 Beschadiaen 

Vernielen 
Verstoren 

Art . 12 Beschadiaen 
Vernielen 

Art. 13 
Grote modderkruiper 3 Art. 11 Beschadiaen 

Vernielen 
Verstoren 

Art. 12 beschadiaen 
Vernielen 

Art. 13 
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Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

\.aan van ·Nol 131 

Postadres~ Postbus 19530 

2500 CM Petl Haag 

Telefoon: 0800 - 22 333 22 

Fax: (070) - J7 86 139 

Web: www.mtnlnv .• nl/loket 

E·rnaH: ffwet@minlnv.nl 

tNGEKOMEN 1 9 APR 1010 

ncJ \di1€9 

Bureau Noordwaard van de Programmadirec:tie 
Ruimte voor de Rivier 
T.a;v. de heer F. de Bruyne 
Postbus 556 
3000AN Rotterdam 

uw brlefvan uwkenmerk 

NW091716 

onderwerp 

Ontwerpbesluit ontheffing 
FF/75c/2010/0001 

Geac:hte heer De Bruyne, 

aanvraagnummer 

FF/75c/2010/0001 

doorldesnummer 

'0800 - 22 333 22 

datum 

II 
landbouw, natuur en 
voed sel kw.al iteit 

15 April 2010 

bijlagen 

2 

Hierbij ontvangt u in het kader van de Flora- en faunawet ten behoeve van de 
Ontpoldering Noordwaard het volgende stuk: 

• ontwerp besluit FF/7sd2010/0001 

Hoog-achtend, 

vc-i--=-~ 
B. Kluivin9h'" Deetman 
De Tear:nmanager Uitvoering Dienst Regelingen 



Dienst Regelingen 
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Ministerie lian Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit 

Dienst Regelingen 

Laan van NOi 131 

Postadres: Postbus 19530 

2500 CM Den Haag 

Telefoon: 0800 • 22 333 22 

Fax: (070) - 37 86 139 

Web: www.minlnv.nl/loket 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directie Planstudies en Realisatie binnen de pro
grammadirectie Ruimte voor de Rivier 
Ir. A.W. Velema 
Postbus 556 
3000 AN ROTTERDAM 

ONTWERPBESLUIT 

uw brief van 

4 januari 2010 

onderwerp 

uwkenmerk 

NWO~l716 

, "1 ~· .o.eithetf.ing Flora"'ertf'aunawet 
artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c 

Geachte heer Velema, 

oos kenmerk 
FF/75C/2010/0001. 
toek.sh 
doorkiesnummer 

0800-22 333 22 

datum 

bijlaqen 

1 

Naar aanleiding van uw verzoek van 5 januarl 2010 e11 de aanvulling hierop van 1 april 
2010, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2010/00011 om een ontheffing als 
bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te. krijgen, deel ik u het volgende mee. 

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen ge~ 
noemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het versto.ren van 
nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfptaatsen van de bever, 
alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en fa.unawet voor 
iover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere 
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bever, gewone dwergvleermuis, 
gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, noordse woelmuis, ruige dwergvleermuis, water
vleermuis, kerkuil en de steenuil, alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de arti
kelen gen 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het doden en verwonden; 
beschadigen, vernielen of verstoren van nesten; holen of andere voortplantings- of vaste 
rust- of verblijfplaatsen van de bittervoom en de kleine modderkruiper. 

Procedure 
Op 1 t:>ktober 2009, nr CEND/HDJZ-2009/986 sector l&O, heeft de Staatssecretaris voor Ver
keer en Waterstaat besloten tot toepassing van de rijkscoordinatieregeling op grond van 
artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening voor genoemd project en deze aangewezen 
als eerstverantwoordelijke voor de gecoordineerde voorbereiding en bekendmaking. Het 
betreft in eerste instantie de coordinatie van het voorbereiden en bekendmaken van het 
Ontwerp-Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard en de besluiten op grond van de 
Ontgrondingenwet, de Wet Bodembescherming, de Wet milieubeheer, de Keur van het 
Waterschap Rivierenland, de Natuurbesthermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Ge
noemde besluiten maken samen deel uit van een duster. Op deze procedure is afdeling 
3,4, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

-;~' 1i' 
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Kenmerk 
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Vervolgblad 
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Op grond van voornoemde regeling heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
formeel de wettelijke coordinatietermijn vastgesteld zoals bedoeld in artikel 3.311 lid c en 
lid e van de Wet ruimtelijke ordening voor wat betreft het ontwerpbesluit op grond van 
de Flora- en faunawet. Dit betekent dat genoemde ontwerpbesluit uiterlijk 4 maart 2010 

in het bezit dient te zijn van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

Zienswijzen kunnen naar aanleiding van dit ontwerp~ bestuit door een teder worden inge
bracht overeenkomstig het gestelde in de bijgevoegde bek.endmaking. 

De aanvraag 
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project 'Ontpoldering Noordwaard' 
gelegen in de gemeente Werkendam. Het Noordwaard project is een van de projecten 
welke gerelateerd is <!an de planalogische kernbeslissing "Ruimte voor de Rivier", metals 
doel toekomstige hoge rivierafvoeren veilig naar zee af te kunnen voeren door rivieren 
meer ruimte geven in plaats van alleen dijken te verhogen. Door de Noordwaard te ont
polderen, anders gezegd 'buitendijks te leggen', kan een verla9ing van de waterstand 
bereikt wo.rden van 60 centimeter bij Werk.endam en 30 centimeter bij Gorinchem. 
Om het bovenstaande te bewerkstelligen dient een complex geheel aan werkzaamheden 
plaats te vinden. Zo dienen onder meer bestaande kades verlaagd/verhoogd/versterkt dan 
wel verwijderd te warden en dienen nieuwe kades te warden aangelegd, dienen kreken 
gegraven en gebaggerd te warden, dient er (een deel) bosopslag en rietruigtes verwijderd 
te word en, warden er woningen gesloopt en vindt er nieuwbouw plaats (op terpen) en 
wordt er weginfrastructuur aangelegd. 

Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de Flora
en faunawet voor wat betreft exemplaren van de spindotterbloem, alsmede van de ver
bodsbepalingen genoemd in artikel 11, van de Flora~ en faunawet voor wat betreft exem
ptaren van de bever, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger, 
meervleermuis, Myotis spec., ruige dwergvleermuis, watervleermuis, aalscholver, boom
valk, bosuil, brandgans, bruine kiekendief, buizerd, fuut, grauwe gans, groene specht, 
grote bonte specht, grate zaagbek, grote zilverreiger, grutto, havik, huiszwaluw, kerkuil, 
kleine zwaan, kolgans, krakeend, kuifeend, lepelaar, de meerkoet, het nonnetje, de pijl
staart, het porseleinhoen, de ransuil, slobeend, smient, sperwer, steenuil, tafeleend, to
renvalk, visa rend, witde eend en de wintertaling, alsmede van de verbodsbepalingen ge
noemd in de artikelen 9, 11 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor wat betreft exem
plaren van de noordse woelmuis, waterspitsmuis, alsmede van de verbodsbepalingen 
genoemd in de artikelen 11, 12 en 131 lid 1, van de Flora~ en faunawet voor wat betreft 
exemplaren van grate modderkruiper, alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de 
artikelen 9, 11, 12 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van 
de bittervaorn en de kleine modderkruiper voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 
31december2017. 
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De spindotterbloem is een beschermde ihheemse plantensoort als bedoeld in artikel3, lid 
1, van de Flora- en faunawet. 
De bever, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleer
muis, Myotis spec., noordse woelmuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en de wa
terspitsmuis zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, Lld 1, onder a, 
van de Flora- en faunawet 
Vogels zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van 
de Flora- en faunawet. Voorvogels wordt aUeen ontheffing verleend indien het nest valt 
ender de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Hieronder zal dit nader 
warden toegelicht. 
De bittervoorn, grate modderkruiper en de kleine modderkruiper zijn beschermde in
heemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder d, van de Flora- en faunawet. 
De bever, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleer
muis, Myotis spec., noordse woelmuis, ruige dwer9vleermuis, watervleermuis zijn tevens 
opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrkhtlijn, dier- en plantensoorten van commu
nautair belang die strikt moeten warden beschermd. 
De waterspitsmuis, bittervoorn en de grate modderkruiper zijn tevens opgenomen in bij~ 
lage 11 behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten1. 

VerbodsbepaUngen 
Op grond van artikel 8 van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde in
heemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernie
len, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van bun groeiplaats te 
vetW1jderen. 

Op grond van de artikelen 9, 11, 12 en 13, lid 1 van de Flora- en faunawet is het verboden 
om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen; te bemathti
gen of met het oog daarop o.p te sporen; nesten, holen of andere voortplantings- of vaste 
rust~ of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te ver
storen; eieren van beschermde inheemse diersoorten te zoeken, te rapen, uit het nest te 
nemen, te beschadigen of te vernielen en te vervoeren en onder zic:h te hebben. 

Tot vaste rust- en verblijfplaatsen als bedoeld in artikel .11 van de Flora- en faunawet war
den locaties gerekend waarin zich kraamkolonies, paarverblijven, overwinteringsplaatsen 
en verblijven van groepen mannetjes bevinden, afhankelijk van de soort. Belangrijke mi~ 
gratie~ en vliegroutes en foerageergebieden die van belang z:ijn voor de instandhouding 
van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen hier ook on
der. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijf plaatsen (bijvoorbeeld nes
ten, holen, burchten) of standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van in~ 
standhouding van een s.oort op populatieniveau of per exemplaar hieronder. 

1 Besluit vrijstelling beschermde dier- en pl:antensoorten (Stb, 200Q, 525}, laatstelijk gewjjzigd bij Stb.2007, 253. 
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U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepallngen genoemd in de artikelen 9 en 
13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor zover dit het vangen en vervoeren betreft van de 
noordse woelmuis en van de verbodsbepaling genoemd in artikel 13, lid 1, van de Flora
en faunawet voor zover dit het vervoeren van de bittervoorn en de kleine modderkruiper 
betreft. 

Ten aanzien van de noordse woelmuis stelt u de volgende maatregel voor: Deaf te gravet, 
dijk en de te verwijderen rietbiotoop (ten behoeve van de doorsteek) ten zuiden van pol
der Maltha dienen afgezet te worden. Door binnen de afrastering vervolgens een groat 
aantal muizenvallen te plaatsen, kan het gros van de populatie muizen weggevangen en 
overgezet warden naar geschikte biotopen aangrenzend aan het gebied. Door het gebied 
zelf direct daarna tijdelijk ongeschikt te maken voor de noordse woelmuis (bijvoorbeeld 
door het riet kort te maaien en kort te houden) wordt voorkomen dat de woelrnuize.n 
weer terugkeren. De locatie waar de woelmuis uitgezet wordt moet een geschikte habitat 
hebben en de woelmuizen moeten op een locatie uitgezet worden. 

Ten aanzien van de bittervoorn en de kleine modderkruiper stelt u de volgende maatrege
len voor: 
• Sloten zullen gedempt warden vanaf de doodlOpende kant rkhting de open kant, 

aangesloten op een andere sloot. Als de sloot doodloopt en er geen ontsnappings
mogelijkheden zijn dan warden de aanwezige vissen weggevangen en uitgezet in een 
nabijgelegen sloot of watergang met gelijkwaardige bfotoop. 

• Zo mogelijk, vanuit de kwaliteitsklasse van het bodemslib en de beoogde verwerking 
ervan, blijft het slib enkele dagen tangs de watergang liggen. Waar strikt beschermde 
soorten als de bittervoom en/of de kleine modderkruiper aanwezig kunnen zijn word 
het bodemslib gecontroleerd op de aanwezigheid van deze dieren. Deze warden te
ruggeplaatst in de watergang, evenals zoetwatermosselen. 

• Bij werkzaamheden op locaties waar de bittervoorn is aangetroffen, dienen tegelijk 
met de vissen ook aanwezige zoetwatermosselen verplaatst te worden naar andere 
sloten en watergangen. 

U heeft hiervoor echter geen ontheffing nodig, omdat het niet de bedoeling is deze die
ren (definitief) aan de natuur te onttrekken. De soorten mogen over kleine afstanden en 
binnen korte tijd verplaatst warden om ze te bescherr:nen tegen nadelige gevolgen van 
uw project. De z.orgplicht uit artiket 2 van de Flora- en faunawet is wel van toepassing. De 
zorgplicht wordt op juiste wijze ingevuld als u onderstaande maatregelen in acht neemt. 
lk raad u ten zeerste aan deze maatregelen uit te voeren. Bovenstaande mitigerende 
maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol te warden opgenomen. Dit ecolo
gisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers 
bekend te zijn. \~Jerkzaamheden die·nen ·conform dit proto·col te Vv'orden uitgevoerd. 
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U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 12 van de 
Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van eieren van de 
bittervoorn, grote modderkruiper en de kleine modderkruiper. U voert de werkzaamhe
den uit buiten het voortplantingsseizoen van de genoetnde soorten. Ontheffing van arti
kel 12 van de Flora- en f~unawet is daarom niet nodig. 

Soorten waar geen ontheffing voor nodig is 
Spindotterbloem 
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de 
Flora- en faunawet voor wat betreft het vernielen en beschadigen van de spindotter
bloem. Bekend is dat de spindotterbloem relatief algemeen voorkomt in de Biesbo.sch, een 
gebied dat in de directe omgeving van het plangebied is gelegen. Echter, de spindotter· 
bloem is een soort van (zoetwater)getijdengebied met periodiek hoogwater overstromen
de plekken. Het karakter van de Noordwaard is thans van dien aard, geheel binnendijks 
gelegen, dat het gebruik g.eheel afgestemd is op landbouwkundige activiteiten, zodat 
geschikte standplaatsen van deze soort niet of zeer sporadisch in het gebied zulten voor
komen. De soort is dan ook niet aangetroffen in het plangebied. Ontheffing van de Flora
en faunawet voor de spindotterbloem is daarom niet nodig. 

Waterspjtsmuis 
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 9, 11 en 
13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor de waterspitsmuis. De waterspitsmuis is niet 
aangetroffen in het plangebied en wordt op basis van een habitatanalyse ook niet ver~ 
wacht in het plangebiec;I. Ontheffing is dan ook niet nodig. Omdat vestiging van deze 
soort in het plangebied gedurende de werkzaamheden echter niet met zekerheid uit te 
sluiten is; stelt u voor de aanwezigheid van de soort te monitoren. Dit Zi.ll moeten uitwij
zen of de s.oort ter plaatse alsnog voorkomt en welke maatregelen in dat geval noodzake
lijk zijn. U dient in dat geval contact op te nemen met Dienst Regelingen voor nadere af
stemming. 

Meervleermuis en Myotis spec. 
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de 
Flora- en faunawet voor de meervleermuis en andere niet nader gepredseerde Myotis 
species. Van de meervleermuis zijn geen verblijfplaatsen en essentiele vtiegroutes aange
troffen. Ten aanzien van d.e aangevraagde niet nader gespecificeerde Myotis species is 
aangegeven dat het niet met zekerheid bekend is om welke soort het hier zou gaan. Het 
vermoeden is echter dat het hier om de watervleermuis gaat. Voor deze soort is t>nthef· 
fing aangevraagd en zal later in dit besluit beoordeeld warden. 
Ontheffing van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet de meervleermuis en ande
re Myotis species, met uitzondering van de watervleermuis, is daarom niet nodig. 

Grote modderkruiper 
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 11, 
12 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor de grote modderkruiper. 



ONTWERPBESLU IT 

Datum Kenmerk 

FF/7SC/2010/0001 

Vervolgblad 

6 

De soort is echter niet in het plangebied aangetroffen en als zodanig wordt ook door u als 
uitgangspunt genomen dater geen negatieve effecten op deze soort op gaan treden door 
de voorgenomen werkzaamheden. Onthefflng voor de grate modderkruiper is dan oak 
niet nodig. 
Omdat vestiging van deze soort in het plangebied gedurende de werkzaamheden echter 
niet met zekerheid uit te stuiten is, stelt u voor de aanwezigheid van de soort te monito
ren. Dit zal moeten uitwijzen of de soort ter plaatse alsnog voorkomt en welke maatrege
Len in dat geval noodzakelijk zijn. U dient in dat geval contact op te nemen met Dienst 
Regelingen voor nadere afstemming. 

Vogels 
Het nest van een vogel is de plaats of ruimte die een vogel gebruikt voor het Leggen en 
uitbroeden van de eieren en, voor zover het geen nestvlieders betreft, het grootbrengen 
van de jongen. In de context van artikel 11 van de Flora- en faunawet moet onder nest 
oak de inhoud en def unctionele omgeving daarvan, voor zover het broedsutces van vo
gels daarvan afhankelijk is, warden begrepen. Daartoe zijn alle activiteiten begrepen die 
het broedsucces negatief bei"nvloeden of teniet doen. Artiket 11 van de Flora- en faunawet 
is gedurende het broedseizoen van toepassing op alle in gebruik zijnde nesten van vogels. 
Pe meeste vogels ma ken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat een nieuw nest 
te maken en gebruiken hun nest niet als vaste rust- of verblijfplaats. Dergelijke nesten 
voor eenmalig gebruik genieten buiten het broedseizoen niet de bescherming van artikel 
11 van de Flora- en faunawet. 

Nesten van aalscholver, bosuil, brandgans, bruine kiekendief, fuut, grauwe gans, groene 
specht, grote bonte specht, grate zaagbek, grote zilverreiger, grutto, huiszwaluw, kleine 
zwaan, kolgans, krakeend, kuifeend, lepetaar, de meerkoet, het nonnetje, de pijlstaart, hr' 
porseleinhoen, de slobeend, smient, tafeleend, torenvalk, visarend, wilde eend en de win
tertaling vallen buiten het broedseizoen niet ender de definitie van het begrip nesten in 
artikel 11 van de Flora- en faunawet. Dit type wordt niet weer in gebruik genomen en is 
dus buiten het broedseizoen niet van belang voor de instandhouding van soorten. U geeft 
ten aanzien van deze soorten tevens aan de kap van bomen, het verwijderen van opgaan
de beplanting en het slopen van gebouwen, indien hier broedlocaties bekend zijn, plaats 
vindt buiten het broedseizoen. lndien dit niet mogelijk is, dan is het noodzakelijk om 
voorafgaand aan het seizoen maatregelen te nemen om nestvorming te voorkomen. Dit 
kan bijvoorbeeld door het dichtmaken van geschikte openingen in huizen en onder da
ken. Ontheffing is daarom niet aan de orde. 

Nesten van boomvalk, buizerd, havik, kerkuH, ransuil, sperwer en de steenuil vallen onder 
de definitie van het begrip nesten in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Dit type valt ook 
buiten het broedseizoen ender de definitie van 'vaste rust- of verbtijfplaatsen' in artikel 11 

van de Flora- en fauna wet. Deze nesten zijn daarom, voor zover ze niet permanent verla
ten zijn, jaarrond beschermd. Derhalve is ontheffing nodig van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet met betrekking tot deze soorten. 

Functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats 
De verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet warden enkel 
overtreden wanneer de door dit artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun 
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specifieke functie niet meer naar behoren kunnen vervu!len. De functionaliteit van deze 
beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen gaat door het uitvoeren van de werkzaamhe
den achteruit of wordt (volledig} aangetast. De vaste rust- en verblijfplaats kan hierdoor 
niet meer dezelfde functie aan de beschermde dier- of plantensoort bieden als voorheen. 
Onder bepaalde omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat aantasting van een - op zich zelf 
niet beschermd - gebied deze functionaliteit van de beschermde vaste rust- en verblijf
ptaats aantast en derhalve leidt tot overtreding van de verbodsbepalingen genoemd in 
artikel 11 van de Flora- en faunawet. 

Boomvalk, buizerd, havik en sperwer 
,. ·•n·J:! l\~tt ~ntheffJQ~ft~¥raagd val') de verbodsbepalingen genoemd in artik~l ~1 Val') d17 Flp,-,. ,,1,. 

ra- en faunawet voor de boomvalk, bui4erd, havik en de sperwer. Aangegeven wordt dat 
er in het uiterste geval slechts een nestlocatie verloren gaat en het merendeel behouden 
kan blijven. Er blijft ten aanzien van deze soorten voldoende alternatleve nestgelegenheid 
aanwezig in zowel het plangebied als direct daarbuiten. De inrichtingsmaatregelen zullen 
voorts geen wezenlijke invloed uitoefenen op het foerageergebied van deze soorten. Bo
vendien zal de toekomstige situatie voor deze soorten een toegevoegde waarde hebben 
in relatie tot foerageermogelijkheden en wellicht ook nestgelegenheid. U geeft ten aan-
zien van deze soorten aan de kap van bomen, het verwijderen van opgaande beplanting 
en het slopen van gebouwen, indien hier broedlocaties bekend zijn, plaats vindt buiten 
het broedseizoen. Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen wordt voorkomen 
dater verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet overtreden 
worden. De functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats van de bbomvalk, buizerd, 
havik en de sperwer kornt niet in het geding. Een ontheffing is dan ook niet nodig. 
Controle op roofvogelnesten tijdens bijvoorbeeld kapwerkzaamheden is wel wenselijk. 

Ransuil 
U heeft ontheffing gevraagd van de verbodsbepaling genoemd in artikel 11 van de Flora
en faunawet voor de ransuil. Waarnemingen van de ransuil zijn tangs de zuidrand van de 
Noordwaard gedaan, in het huidige buitendijkse gebied. Het hier aanwezige bos blijft 
nagenoeg volledig gehandhaafd. Om de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaat
sen te garanderen stelt u de volgende maatregelen voor: 
• Bij de kap van bos met kraaiennesten dient met 100% zekerheid vastgesteld te warden 

dater geen ransuilen broeden (of zwarte kraai}. Hiervoor vindt voorafgaand aan kap 
controle plaats op mogelijke broedgevallen van deze (en andere) vogelsoorten. 

• Op bas.is van de goed te onderbouwen inschatting dat zich binnen het plangebied een 
tot maximaal vijf nestlocaties bevinden, is het voorstel om ter compensatie vijf kunst
horsten aan te leggen. 

• De kap van bomen en het verwijderen van opgaande beplanting vindt plaats buiten 
het broedseizoen. 

Gezien het aanwezige areaal bos, is het zeer aannemelijk dat dergelijk patentieel geschik~ 
te broedlocaties aanwezig zulten zijn w.aar de ransuil gebruik van kan ma ken. Er blijft ook 
voldoende geschikt leefgebied beschikbaar, daar ook in het bosgebied alwaar de soort is 
waargenomen voldoende bos binnen de plangrenzen gespaard blijft. Ook in de omgeving 
van het plangebied zijn honderden hectaren bosgebied voorhanden. 
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Mede door de voorkennis dat het te rooien bos in het plangebied ook binnen het plange
bied gecompenseerd zal gaan worden zal er op termijn ook in het plangebied voldoende 
potentiele nestgelegenheid voorhanden blijven. Door het uitvoeren van bovenstaande 
maatregeten wordt voorkomen dater verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de 
Flora- en faunawet overtreden warden. De fundionaliteit van de vaste rust- en verblijf
plaats van de ransuil komt niet in het geding. Een ontheffing is dan ook niet nodig. 

Ontheffing 
Op grand van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet warden ontheffingen slechts 
verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhou
ding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en onder c, wordt in het geval 
van soorten die biJ algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen en van soorten die 
zijn opgenomen op bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn ontheffing slechts verleend wan~ 
neer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 
instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en met het 
oog op andere, bfj algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen. In artikel 2, 

lid 3, onder d, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten1 warden ten 
aanzien van soorten die bij algemene maatregel van bestuur' zijn aangewezen en van 
soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn als andere belangen als 
bedoeld in artikel 75, lid 53, onder c, van de Flora- en faunawet, onder andere aangewe· 
zen de volksgezondheid of open bare veiligheid. 

Opmerking vooraf ten aanzien van de te nemen maatregelen 
Om ervoor te zorgen dater zorgvuldig gehandeld wordt en dat de gunstige staat van in
standhouding van de soorten gewaarborgd blijft, is het noodzakelijk om maatregelen te 
treffen. Deze maatregelen dienen voorafgaand aan de uitvoering (per fase) opgenomen 
warden in een werkplan en een ecologisch werkprotocol en /of een compensatieplan. De 
maatregelen dfenen erop gericht te zijn om de functionaliteit van het gebied tijdens en na 
afloop van de werkzaamheden te handhaven en zo de negatieve effecten te voorkomen 
of te beperken. Algemeen geldt dat de herinrichting die in het plangebied moet plaats
vinden dermate omvangrijk is en de omvang van het plangebied dermate groat is, dat in 
de realfsatiefase altjjd in fasen gewerkt zal warden. Voor elke fase wordt door u een 
werkplan en een ecologisch werkprotocol opgesteld. 

In het werkplan wordt concreet vastgelegd welke acties ondernomen dienen te warden 
voorafgaand aan de uitvoering. Vanwege de houdbaarheid van gegevens, veranderingen 
in het inrichtingsplan of migratie van soorten, kan het mogelijk nodig zijn om nieuwe 
gegevens te verzamelen of specifieke beschermende of compenserende maatregelen op 
te stellen. Ook zal in de werkplannen warden vastgelegd op welke wijze met de zorg
plicht zal warden omgegaan. De uitkomsten van dit werkplan warden vervolgens ver
werkt in een ecologisch werkprotocol. 

1 Bijlage i bij het Besiult vrijstelling beschermde dier· en plantensootten (Stb. ;woo, 52sj, laatstelijk 
gewijzigd bij Stb.2007, 253. 
:i Omdat dit Besluit nog niet is aangepast aan de wijziging van de Flora· en faunawet van 7 april 2006 wordt hi er 
nog over andere belangen als bedoeld in artikel 75, lid 5, onderdeel c geschreven, terwijl hiermee lid 6 wordt 
bedoeld. 
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Het werkplan zal tijdig ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van Land
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via Dienst Regetingen van. Het tijdig opstellen van een 
werkplan is tevens noodzakelijk om eventuele inventari:satierondes in de juiste periode uit 
te kunnen voeren. 

Het ecologisch werkprotocol is een praktische handreiking voor de uitvoerders in het veld 
om te kunnen voldoen aan de Flora- en faunawet. In dit protocol worden de uitgewerkte 
beschermde maatre9elen vastgelegd. Dit zullen bestaan uit de reeds geformu[eerde maat
regelen, de aanvullend voorwaarden daarop in de ontheffing en eventueel specifieke 
aanvuUende maatrege!en welke volgen uit het werkplan. In het werkprotocol wordt onder 
meer vastgelegd waar de locatles zich bevinden, waar werkzaamheden worden uitge~ 
voerd en waar beschermde soorten voorkomen, perioden van uitvoer worden hierin ge
duid, afgestemd op de aanwezige beschermde soorten, de -concrete uitwerking van de 
beschermde maatregelen voortoepassing in de praktijk en de ecologische begeleiding 
van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden wordt op basis van het ecologisch 
werkprotocol bepaald wanneer en hoe de maatregelen zijn uitgevoerd. Ook het ecolo
gisch proto.col dient voorafgaande aan de werkzaamheden aan het Ministerie van Land
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via Dienst Regelingen te worden voorgelegd. 

lnstandhouding van de soort 
Bever 

Er zijn enkele burchtlocaties van de bever bekend in het plangebied (Severt, Steurgat). 
Gezien de oppervlakte van het gebied en het relatief ontaegankelijke karakter van som
mige delen, is het echter zeer goed mogelijk dat andere aanwezige burchtlocaties niet zijn 
gel'nventariseerd. Er is dus een zekere kans dat elders waar werkzaamheden voorzien zijn 
eveneens burchtlocaties van de bever aanwezig kunnen zijn. Daarnaast kunnen in de tus
sentijd ook n1euwe activiteiten/verschuivingen hebben plaats hebben gevonden in bever
habitat. Aanvullende monitoring zal moeten uitwijzen waar de burchten zich precies be
vinden. boor de werkzaamheden is er een aannemeli]ke kans dat voortplantings- of vaste 
rust- of verblijfplaatsen van de bever warden verstoord. Aangegeven is dat de bekende 
burchtlocaties fysiek ontzien kunnen worden en dat de verwachtte negatieve effecten 
enkel betrekktng zullen hebben op de voedselgebieden van de bever. Met name de kap-, 
graaf· en baggerwerkzaamheden, atsmede het verwijderen van rietstroken zou verstoring 
teweeg kunnen brengen. De bever, met name zwervende j.on9e dieren, houden echter 
voldoende altematief foerageergebied over in de periferie van de burchtlocaties of het 
plangebied. Op termijn zal het gebied er ten aanzien van de bever in waarde op vooruit 
zal gaan en zat er bovendien betere aansluiting wordt gevonden met aangrenzende na
tuurgebieden. Thans staat de Noordwaard onder invloed van een landbouwkundig be
heer, wat in beginsel weinig potentie voor natuurontwikkeling heeft, iets wat op termijn 
in het voordeel van de bever zal verbeteren. Ten aanzien van foerageergebied zijn er zo
doende nu, gedurende de uitvoering van het project en in de toekomst, na afronding van 
het project, geen nadelige invloeden te verwachten. 
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Gezien de gestage groei in de populatie van de sinds eind jaren 180 van de vorige eeuw 
uitgezette bevers, het relatief kleine aantal residente dieren in het gebied; het areaal leef
gebied wat de dieren tot hun beschikking hebben in het gebied en omgeving (Biesbosch), 
alsmede de toekomstige waarden van het her in te richten gebied voor de soort, is het 
niet aannemelijk dat de uitvoering van het project de (regionale) staat van instandhou
ding van de bever op een negatieve wijze zal bel'nvloeden. 
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te bepe.rken, 
stelt u de volgende maatregelen voor: 
• De werkzaamheden warden gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat niet al he:t te rooi

en bosareaal op dezelfde dag geschiedt, zodat de bever, die afhankelijk is van bossen 
voor beschutting/voedsel (zkh geleidelijk kan verplaatsen naarte handhaven bosbio
topen. Hierbij wordt geadViseerd te werken vanuit het noordoosten naar het zuidwes
ten. In het werkplan zal worden uitgewerkt welke fasering wordt toegepast bij het 
verwijderen van de beplanting en in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden. 
Het verwijderen van beplanting vindt bij voorkeur plaats in het najaar (tussen de 
voortplanttngsperiode en winterrust). 

• Ter bescherming van de bever en mogelijk nieuwe burchten moeten de werkzaamhe
den in het Gat van Lijnoorden (aansluiten van de uitstroomopening) plaatsvinden bui
ten de voortplantingsperiode van de bever (1 mei tot 31 augustus) of anders moet er 
een afstand van minimaal 100 meter tot de burcht aangehouden worden. Wanneer 
blijkt dater in het plangebied een nieuwe burcht is gemaakt, dan moet in overleg met 
het bevoegd gezag geoordeeld warden op welke wij:ze de werkzaamheden voortgang 
kunnen vfnden. 

• lndien blijkt dat de bekende beverburcht in het Gat van Lijnoorden nag bewoond is, zal 
er een eiland gecreeerd warden voor deze burcht. De overige bosbiotoop eromheen 
zal warden verwijderd om de. doorstroom te realiseren. Bijkomend voordeel hiervan is 
dat de burcht voor roofdieren onbereikbaar wordt en da-t omliggend gebied omge
vormd wordt tot water hetgeen leidt tot een toename van het voedselgebied voor de 
bever. Het gebruik van de beverburcht ;n het Gat van Lijnoorden zal minimaal een jaar 
voor de uitvoering van de werkzaamheden gecontroleerd worden. Bij blijk van bewo
ning zal de benodigde compenserende maatregel uttgewerkt en vastgelegd warden. 

• Als er zich in het gebied op het moment dat de inrichtingswerkzaamheden gaan 
plaatsvinden een nieuwe burcht bevindt, moeten maatregelen getroffen warden in
passing en mogelijk compensatie. In passing heeft hierbij de voorkeur, waarbij de 
burcht gehandhaafd blijft. Omdat de te treffen maatregelen sterk afhangen van locatie 
en de aard van de omgeving, dient dit op dat moment uitgewerkt te warden in een 
compensatieplan in overleg met bet bevoegd gezag. 

• Het voorkomen van de bever in het gebied moet gemonitord warden. De wijze waarop 
dit gebeurt moet in het werkplan vastgelegd warden. 

De door u voorgestelde maatreg.elen zijn op hoofdlijnen voldoende. Ter aanscherping zijn 
in de ontheffing echtei aanvullende voor-waarden opgenornen. De gunstige staat van 
instandhouding van de bever komt niet in gevaar1 mits gewerkt wordt conform de boven
genoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden. 
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In het plangebied zijn vaste rust- en verblijfplaatseni vliegroutes en foerageergebieden 
van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwerg
vleermuis en de watervleermuis aangetroffen. Door de werkzaamheden zullen vaste rust
en verblijfplaatsen verdwijnen. Daarnaast treedt op grote schaal verstoring op van foera
geergebied en zullen bovendien vlie9routes worden aangetast. Het gebied zal op termijn 
echter een zelfde of zelfs toegenomen hoeveelheid aan potentiele verblijfplaatsen, vlieg
routes en (kwalitatief hoogwaardigere) foerageergebieden kunnen leveren, echter tijdens 
de uitvoeringsfase en mogelijk een periode daarna is het mogelijk dat (aanzienlijke) delen 
in het plangebied ongeschikt zullen raken als Leefgebied. Alhoewel er huizen blijven staan 
en er eveneens aanzienlijke stukken bos gehandhaafd blijven, is niet duidelijk in hoeverre 
de soorten wiens functioneel leefgebied wordt aangetast uitwijkmogelijkheden hebben, 
Er moet zodoende in deze van uit worden gegaan dat de functionaliteit van de vast rust
en verblijfplaatsen wezenlijk zal worden aangetast. Algemeen geldt dat de herinrichting 
die in het plangebied moet plaatsvinden dermate omvangrijk is en de omvang van het 
plangebied dermate groat is, dat in de realisatiefase altijd in fasen gewerkt zal warden. 
Concreet betekent dit dat voor veel van de soorten (veel soorten zijn mobiele soorten) 
tijdens de uitvoerfase in de directe omgeving van hun actueel leefgebied voldoende 
vluchtmogelijkheden aanwezig zijn. Dit geldt echter niet voor de situatie waarin vaste 
rust- en verblijfplaatsen warden aangetast. Gezien het beoogde doel van het project en de 
daaruitvoortkomende biotopen, is het niet ondenkbaar dat het leefgebied van een aan
zienlijk deel van de aangetroffen vleermuizen in het gebied er in kwaliteit verder op voar
uit zal gaan. Zo zal de nieuwbouw en het nieuw ontwikkelde bos fn het plangebied op 
termijn wederom geschikte verblijfsplaatsen kunnen genereren en zal onder meer het 
dynamisch karakter van het toekomstige gebied een grotere verscheidenheid aan geschik
te foerageergronden opleveren. 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soorten tot een minimum te beper
ken, stelt u de volgende maatregelen voor: 
• De sloop van gebouwen wordt begeleid door een deskundig ecoloog, met kennis van 

vleermuizen, om eventueel aanwezige vleermuisverblijven op te sporen. Tussen de rea
lisatie van de compenserende maatregelen en de uitvoering moet voldoende tijd zitten 
om de dieren te laten (wennen' aan de nieuwe situatie en om ze te 'verleiden' om ge
bruik te maken van de gecompenseerde verblijven. 

• De sloop van gebouwen en kap van bomen die dienen als verblijfplaats of vliegroute 
vindt plaats buiten de periode van winterrust en buiten de kraamperiode. 

• Het verwijderen van beplanting die dienst doet ats vlieg- of foerageergebied vindt 
plaats buiten de kraamperiode. 

• Aanplant van beplanting ter compensatie van de verwijderde beplanting vindt plaats 
voorafgaand aan het verwijderen van de beplanting zodat vervangende vlieg- en foe
rageerroutes beschikbaar komen. Het streven is zodoende om in het plangebied in de 
beginperiode van de uitvoering zoveel mogelijk aanplant te realiseren en bomen aan 
het einde van de uitvoeringsperiode te kappen. 

• Bij selectieve kap van bomen worden oude bomen en bomen met holtes gespaard. 
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• Om het verlies aan vaste rust- en verblijfplaatsen van de aangetroffen soorten te com
penseren dienen er vervangende verblijfplaatsen gecreeerd te warden. Met name voor 
de baombewonende soorten betekent het dater verblijfplaatsen verloren zulten gaan. 
Compensatie voor boombewonende soorten is echter lastig. Een mogelijkheid om dit 
tech te kunnen realiseren is het aanbieden van zogenaamde luxeverblijven op plaatsen 
waar dit mogelijk is en met name in het gebied waar vleermuizen zijn aangetroffen in 
bomen. Deze luxeverblijven betreffen geraoide baomstammen met holtes die vervol
gens weer deels (voldoende diep) ingegraven warden in de grond. 
Door de plaatsing van meerdere bomen wordt voorts een (kaal) fijnvormig element 
aan9ebracht welke als geleiding dienst kan doen. Door spontane ontwikkeling van 
zachthoutooibos en struweel tussen de luxeverblijven wordt gezorgd voor verdichting 
van het geheel en kan zo'n strook beter dienst doen als vliegroute en foerageergebied. 

• Om de verblijven voor vleermuizen toegankelijker te ma ken is de aanplant van snel
groeiende boomsoorten aan te raden. 

• Het is aanbevelingswaardig de te hand haven wegen gelegen tangs resterende land
bouwpercelen daar waar mogelijk te voorzien/verstetken met laanbeplanting. 

• De locaties alwaar tijdens het vleerrnuisonderzoek verblijfplaatsen in gebouwen zijn 
aangetroffen, geven een indkatie voor de locatie waar ook de nieuwe verblijfplaatsen 
voor vleermuizen gerealiseerd dienen te warden. In afstemming met de (toekomstige} 
bewoners en de aannemer wordt voorzien in alternatieve voortplantings-, vaste rust
en verblijfplaatsen, die de betreffende functie op een volwaardige wijze kunnen over
nemen. 

• Verlies aan foerageergebied treedt op grote schaal op, Om dit op te vangen dient er 
op grate schaal bosaanplant plaats te vinden. Doordat de herinrichtingsp[annen echter 
voorzien in de ontwikkeling van waterrijke gebieden met moerasstroken is deze optie 
niet aan de orde. Wet is in het inrichtingsplan voorzien in ruimte waar aanplant of 
spontane bosontwikkeling (zachthoutooibos) kan plaatsvinden. Het plangebied biedt 
voldoende mogelijkheden om boscompensatie te realiseren (indusief een kwaliteits
toeslag vanuit het provindaal beleid). 

• Voorts dient er ge'identificeerd te warden waar vleerrnuiskasten geplaatst moeten 
warden. 

De door u voorgestelde maatregelen zijn op hoofdlijnen voldoende. Ter aanscherping zijn 
in de ontheffing echter aanvullende voorwaarden opgenomen. De gunstige staat van 
instandhouding van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 
ruige dwergvleermuis en de watervleermuis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt can
forn} de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde 
voorwaarden. 

Noordse woelmuis 
De noordse woelmuis is in het plangebied aangetroffen. Op een aantal locaties zullen 
graafwerkzaamheden warden uitgevoerd die zowel verbtijfplaatsen als leefgebied van de 
soort kunnen aantasten. Aihoewei niet te voorkornen is dat leefgebied van de noordse 
woelmuis wordt aangetast, zal de soort op den duur profiteren van de wisselende water
standen en de rietvegetaties die zich plaatselijk ontwikkelen. Zo zou al snel na herinrich
ting een uitbreiding van geschikt biotoop ontstaan, waarbij eveneens twee geschikte 
leefgebieden direct met elkaar verbonden warden. 
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Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te beperken, 
stelt u de volgende maatregelen voor 
• Deaf te graven dijk en de te verwijderen rietbiotoop (ten behoeve van de doorsteek) 

ten zuiden van polder Maltba dienen afgezet te warden. 
• Bij het afgraven van de dijk dient toegezien te warden dat de ontgraven grond ofwel 

elders, ver verwijderd van de vindplaats van noordse woelmuizen, geptaatst wordt 
ofwel dat middels een greppel of afrastering vestiging van andere muizensoorten 
voorkomen wordt. 
Ditter voorkoming dat snel koloniserende soorten en concurrenten van de noordse 
woelmuis (aardmuis en veldmuis) zich vestigen en de noordse woelmuizen 'verjagen'. 

, ... ) . ~· .. ~11 .,, Q~ ~erkz~~Q?~.q.i;p dienen uitgevoerd te warden in de meest gunsti~e Wd Vf?O.r ,dez~" ,,1,. 

. soort en dat betreft de periode september-oktober. In deze periode zijn de aantallen 
het hoogst en is de soort actief. 

Aandachtpunten voor het werkplan zijn voorts: 
• Vastleg_gen welke werkzaamheden plaatsvinden op welke locatie. 
• Beoordelen of met deze werkzaamheden het leefgebied van de noordse woelmuis 

wordt aangetast (uit te voeren door een ter zake kundige). 
• Bij (mogelijke) aantasting van het leefgebied het uitwerken van de benodigde be

schermende maatregelen in een ecologisch protocol. 
• Aangeven van Locaties waar .de noordse woelmuizen uitgezet warden. 
• Locaties en specificaties van eventuele omheinin9en intekenen en aangeven welke 

rietzones (direct na het we9vangen) gemaaid moeten warden. 
• Deaf te graven rietzone wordt zorgvuldig verplaatst, zodat de wortelstokken na be

eindiging van de graafwerkzaamheden op de nieuw ontstane oeverzones terugge
plaatst kunnen warden. Dtt kan ook door wortelstokken van elders aan te brengen. 
Dit voorziet in het behoud van een geschikte rietzone en zorgt voor een doorsteek 
rkhting populaties aanwezig in polder Maltha. 

• Het voorgestelde beheer hierbij is het extensief maaien en afvoeren van het rietmaai-
sel en het voorkomen dat struiken en bomen tot ontwikkeling komen. 

De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende. 
De gunstige staat van instandhouding van de noordse woelmuis komt niet in gevaar, mits 
gewerkt wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de 
ontheffing opge[egde voorwaarden. 

Kerkuil en steenuU 
De kerkuil en de steenuil zijn aangetroffen in het plangebied. Er bestaat een redelijk ver
moeden waar de soorten zich in de Polder Maltha ophouden. De nestlocaties zijn niet 
exact bekend, maar het is op basis van de omvang van de werkzaamheden met aan ze
kerheid aangrenzende waarschijnlijkheid te verwachten dat bij de voorgenomen werk· 
zaamheden nesten van deze soorten verloren zullen gaan. Aangezien de kerkuil en de 
steenuil cultuurvolgers zijn, zal ingrijpen in dit specifieke leefgebied snel kunnen Leiden 
tot aantasting van de functionaliteit van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen. 
Zeker in onderhavig geval, waarbij ender andere gebouwen en aanpalende erven met 
rommelhoekjes gesloopt/verwijderd zullen gaan warden waar de dieren van afhankelijk 
zijn. 
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Na afronding van de voorgenomen werkzaamheden zal voldoende gesc::hikt foerageerge
bied voorhanden zijn in de vorm van onder andere een extensiever beheerd en afwisse
lend landschap met ruigte, moeras, bosjes en vochtig grasland. Dergelijke maatregelen 
vergen echter de nodige (ontwikkelings)tijd, het planvoornemen leidt er op voorhand wel 
toe dat geschikt foerageergebied verdwijnt of wordt verstoord (al heeft dit een tijdelijk 
karakter). Het aanbieden van alternatieve nestgelegenheid is ook niet overal mogelijk op 
een zodanige wijze dat hiermee de dieren op voorhand kunnen worden gefaciliteerd. 
Daarnaast liggen de verschillende boerderijen in de polder redelljk ver van elkaar af, niet 
iets wat met name een steenuil zat overbruggen op zoek naar alternatieve nestgelegen
heid indien het oorspronketijke territorium (tijdelijk) ongeschikt geraakt. 
Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soorten tot een minimum te beper
ken, stelt u de volgende maatregelen voor; 
• Algemeen kan warden gesteld dat zo veel mogelijk moet warden gestreefd naar be

houd van gebouwen. lndien dit niet mogelijk is dan worden vervangende nestplaatsen 
gerealiseerd. 

• Voorafgaand aan het verwijderen/kappen van bomen met verblijfplaatsen, nestkasten 
of andere vervangende nestlocaties plaatsen in de directe omgeving. 

• Aanplant van bos vindt zoveel mogelijk plaats aan het begin van de uitvoerings
periode, kap zoveel mogeljjk aan het eind van de uitvoeringsperiode. 

• Transport en aan- en afvoer van materieel vinden zoveel als mogelijk plaats via routes 
die binnendijks Liggen (voor de Noordwaard) of routes waarbij een bestaande of 
nieuwe kade een geluidsbuffer vormt naar de riet- en boszones langs de Nieuwe Mer
wede, Gat van de Kleinen Hil en Gat van de Noorderklip. De kruin van de dijk wordt in 
prindpe niet gebruikt als transportroute. Hiermee warden de visuele hinder en versto
ring door geluid beperkt. 

• Vanwege het belang van Hooge Hof en in mindere mate Jantjesplaat moet de uitvoe
ring van deze polders aan het begin van het project plaatsvinden, zodat hier voldoen
de ontwikkeling van riet(ruigte)1 oeverzones en plas-drassituaties kunnen ontwikkelen 
als geschikt leefgebied voor verschiltende soorten. 

• Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van een of enkele transportroutes waar
door de verstoring door geluid beperkt btijft tot een deel van het gebied. 

Aandachtpunten voor het werkplan zijn voorts: 
• Vastleggen van locaties waar vogets met vaste verblijfplaatsen voorkomen. 
• Controleren door ter zake kundige of de verbtijfplaats nog in gebruik is. 
• Onderzoeken van vervangende nestgelegenheden voor de betreffende soort. 
• Realiseren van vervangende nestgelegenheid in de juiste pedode (in afstemming met 

deskundige). 
o Fasering uitvoering afstemmen op aanwezigheid van kwetsbare vogelsoorten. 
• De aanwezigheid van kraaiennesten vastleggen vanwege de geschiktheid als broedlo-

caties voor roofvogels. 
De door u voorgesteide maatregelen ziJn in hoofc:ITijnen voldoende. De maatregelen hou
den onder meer in dat alternatieve nestgelegenheid aangeboden wordt bij verlies van 
oorspronkelijke nestgelegenheid. Ter aanscherping zijn in de ontheffing echter aanvul
lende voorwaarden opgenomen. De gunstige staat van instandhouding van de kerkuil er. 
de steenuil komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de bovengenoemde maatre
gelen en volgens de overige in de onthefflng opgelegde voorwaarden. 
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In het plangebied zijn de bittervoom en de kleine modderkruiper aangetroffen. Als gevolg 
van de werkzaamheden zal de voortplantings- of vaste rust'- of verblijfplaatsen van deze 
soorten warden verstoord en beschadigd. Om negatieve effecten van de werkzaamheden 
op de soorten tot een minimum te beperken, stelt u voor de volgende maatregelen voor: 
• Slaten zullen gedempt warden vanaf de doodlopende kant rkhting de open kant, aan-

9esloten op een andere sloot. Zodoende kunnen vissen ontsnappen. 
• Wanneer de vervuitingsgraad van het slib te hoog is om op de kant te deponeren, dan 

wordt deze afgevoerd. In dit geval moeten voorafgaand aan het baggeren, ender des
kundige begeteiding, overige en streng beschermde soorten worden weggevangen en 
uitgezet in vergelijkbaar leefgebied in de directe omgeving waar geen werkzaamheden 
plaats gaan vinden. Bij het aansluiten van bestaande kreken/watergangen op nieuwe 
of bestaande wateren meet ervoor zorg gedragen worden dater zorgvuldig gehandeld 
wordt. 

• De uitvoering van de werkzaarnheden bij voorkeur plaats laten vinden buiten de win
terrust en na de paaiperiode, dat wil zeggen uitvoering tussen 15 juli en 1 november. 
Omdat de periode van winterrust in belangrijke mate wordt bepaald door de tempera
tuur van hetwater en verschilt per soort, kunnen ook in de winterperiode werkzaam
heden uitgevoerd worden, mits onder deskundige ecologische begeleiding. 

Aandachtpunten voor het werkplan zijn voorts: 
• Vastleggen welke werkzaamheden plaatsvinden (herprofileren, dempen of aansluiten). 
• Aangeven van locaties waar weggevangen vissen uitgezet warden en waar eventueel 

vrijkomende bagger geplaatst kan warden. 

De door u voorgestelde maatregelen zijn voldoende. De gunstige staat van instandhou· 
ding van de bittervoorn en de kleine modderkruiper komt niet in gevaar, mits gewerkt 
wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing 
opgelegde voorwaarden. 

Belang van de ingreep 
Het projed Ontpoldering Noordwaard heeft als doelstelling waterstandverlaging mogelijk 
te maken om bij piekafvoeren de open bare veiligheid te garanderen. Aangezien ten be
hoeve van een dergelijke waterstandverlaging tot aan een veilig niveau een groat areaal 
land benodigd is om het teveel aan water te kunnen opvangen, is ongeveer 4000 hectare 
van de Noordwaard in deze aangemerkt als projectgebied. Met de ontpoldering van de 
Noordwaard kan ook veruit de grootste bijdragen wo.rden geleverd aan de benodigde 
waterstandverlaging. Vanuit veiligheidsaspecten is het uitvoeren van dergelijke projecten 
noodzakelijk willen Nederlanders ook in de toekomst veilig kunnen !even. Gelet op het 
voorgaande en de onverminderde actualiteit van de naar voren gebrachte omstandighe
den hen ik van oordeel dat het belang van openbare veiligheid voldoende is onderbouwd 
en dat die de negatieve effecten op beschermde diersoorten, die als gevolg van de uitvoe·
ring van het project zullen optreden, rechtvaardigt. 
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Gezien de taakstelling en het beoogde resultaat is het project Locatiegebonden. Een der
gelijke ingreep in het landschap zal onherroepelijk ten koste gaan van actuele natuur
waarden. De voorkeursvariant welke het minste schade aan deze natuur berokkend geniet 
in deze de voorkeur. Belangrijk daarbij is dat uitgegaan wordt van een integraal geheel, 
waarbij het ecosysteem van de Biesbosch betrokken wordt en daartoe aanvullingen war
den gedaan die dit systeem (op termijn) kunnen versterken. 
Kenmerkende soorten uit dit systeem zullen hier immers ook baat bij hebben, wiens leef
gebied hiermee op termijn kan warden versterkt dan wet uitgebreid. 

Het gekozen trace gaat middendoor het doorstroomgebied en aangepaste polders met 
kleine compartimenten in de vorm van hoog en laag bekade polders Dit is gez:ien de ef
fectenbeschrijving, het meest gunstig ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen 
van de Biesbosch, ruimte voor natuurlijke processen en robuustheid van natuur. 

Dit alternatief is gericht op de oorspronkelijke structuur van het landschap en er Worden 
vo[gens geen grootschalige inrichtingsmaatregeten genomen in het doorstroomgebied. 
Wel zat er veel warden gegraven. Zo wordt, om voldoende waterstandverlaging mogelijk 
te maken, een aantal nieuwe robuuste kreken met brede oeverzones gegraven, gebaseerd 
op het historische krekenpatroon uit 1905. Deze kreken komen op maaiveldhoogte te 
liggen en de ontgraven grand wordt naast de kreken opgeworpen als oeverwallen. 

Daarnaast levert dlt alternatief een belangrijke versterking van Nationaal Park de Bies
bosch in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin door toename van het areaal (natte) 
natuur. Zo zullen de toekomstige circa 400 hectare open natte graslanden en het hard
hout ooibos, circa 200 hectare, een toevoeging vormen voor het ecosysteem van de Bies
bosch Ook komt er circa so hectare rietland bij. Het intergetijdengebied in het door
stroomgebied van ongeveer 850 hectare zal een afwisseling kennen in ondiep water, slik, 
pioniersvegetaties, riet en nat grasland. Op de hogere delen in het doorstroomgebied 
komt grasland met intensieve seizoensbegrazing. De natte delen warden kort gehouden 
door ganzen en mogelijk aanvullend beheer. Bestaande en nieuwe kreken zullen warden 
omzoomd door zowel hardhout als zachthout ooibos. Het eerste bostype zal aan de oost
zijde in de luwe delen mogelijk zijn, daar dit niet of nauwelijks de waterstanden bei'n
vloed. Hier zal ook het bos gecompenseerd worden wat gekapt zal warden op plaatsen 
waar bos minder wenselijk is. 

lk acht de gekozen variant het meest kansrijk voor actuele natuurwaarden, daar de andere 
varianten 6f slechts een beperkte versterking van de Biesbosch zalinhouden of er zal 
weliswaar voor de Biesbosch, in relatie tot maxima le waterberging metals gevolg perma
nent dieper open water, een interessant nieuw milieu warden geschapen, maar dit laatste 
zal dan minder interessant zijn voor de huidige gebiedsspecifieke natuur. Door zowel bij 
de inrichtingswerken, als bij de gebruikersfase rekening te houden met soortspecifieke 
maatregelen, kunnen beschermde natuurwaarden gewaarborgd blijven. lk ben van me
ning dat de huidige opzet daarin kan voorzien. 



Datum 

ONTWERPBESLUIT 

Kenmerk 

FF/7sC/201otooo1 

Vervolgblad 

17 

Weliswaar is het bij een dergelijk grootschalig project niet mogelijk alle natuurwaarden 
evenredig te facititeren, het is desalniettemin zeer aannemetijk dat het voortbestaan van 
soorten, zeker gezien de soorten voorkomend in het ecosysteem van de Biesbosch waar
op het plan wenst aan te haken, niet in het geding zal komen. Het gebied kent van oor
sprong een dynamisch karakter waarop veel soorten die thans in het ecosysteem van de 
Biesbosch voorkomen zijn aangepast en zelfs van afhankelijk kunnen zijn, onder andere 
voor de instandhouding van leefgebied, verspreiding van zaden. Het dynamische karakter 
van weleer kan in deze voor een deel warden gereconstrueerd, waarbij periodieke over
stromi.ngen, zoals berekend meerdere malen (minimaal 5 keer) per jaar, voornamelijk in 
het winterhalfjaar, het gebied een meer natuurlijk karaktet geven. 
Ondanks de toegenomen kans op overstromingen, zal het gebied in de toekomst voor 
veel soorten nieuw en geschikter( leefgebied kunnen gaan vormen. De hydraulische situa
tie is volledig op het huidig Landbouwkundig gebruik afgestemd. Vee( kreken zijn thans of 
gedempt of afgedamd en het gehele gebied Ligt binnendijks. Ten opzichte van de huidige 
situatie zal de waterstand in het toekomstige doorstroomgebied 1,5 meter hoger zijn en 
zal net doorstroomgebied bovendien direct ondednvfoed komen te staan van de geti}· 
denwerking vanuit het Haringvliet. De liggfng van de Noordwaard, met enerzijds het rivie
rensysteem van de Nieuwe Merwede en daarnaast het estuarien systeem, met eveneens 
een grootschallg natuurgebied als de Biesbosch in de directe nabijheid, maakt dat goede 
kansen voor de natuur in het verschiet liggen: door het gebied te ontpolderen kunnen 
beide sy.stemen het gebied weer gaan beinvloeden en ontstaat een meer op natuurlij
ke(re) processen geent systeem en daarmee robuustere natuur. Hiermee is het voldoende 
aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. 

Zornplicht 
Voor de soorten waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de onthef
fing opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2 

van de Flora- en faunawet, die van toepassihg is op zowel beschermde als onbeschermde 
dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grand hiervan dient u 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen. 

In dit kader stelt u onder andere voor, zo mogelijk, vanuit de kwaliteitsklasse van het bo
demslib en de beoogde verwerking ervan, het slib enkele dagen langs de watergang te 
laten liggen zodat aanwezige dieren terug naar de watergang kunnen vluchten. 

Voge ls 
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van 
vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te warden voorkomen. Voor de in 
het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden 
buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorberei
dende maatregelen warden getroffen om te voork:omen dat vogels tot broeden kunnen 
komen binnen het plangebied. U stelt hiervoor de volgende maatregel voor: Om overtre
dingen ten aanzien van soorten waarvan het nest niet jaarrond is beschermd te voorko· 
men dient de kap van bomen, het verwijderen van opgaande beplanting en het slopen 
van gebouwen, indien hier broedlocaties van bekend zijn, plaats te vinden buiten het 
broedseizoen. 
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lndien dit niet mogelijk 1s, dan is het noodzakelijk om voorafgaand aan het seizoen maat
regelen te nemen om nestvorming te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het dichtma
ken van geschikte openingen in huizen en onder daken. lk wijs u erop dat voor het broed
seizoen geen standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet. 
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. 
Aan deze 0ntheffing zijn voorwaa rden verbonden. 

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen, 

B. Kluivingh - Deetman 
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DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALJTEIT 

Naar aanleiding van het verzoek van de heer A.W; Velema, 
namens Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directie Planstudies en Realisatie binnen de programmadirectie Ruimte voor de Rivier, 
op 5 januari 2010 en de aanvulling hierop van 1 april 2010 

gelet op artikel 75, lid 5 en 61 onderdeet c, van de Flora- en faunawet 

Verleent hierbij aan: 

Ad res: 
Postcode en woonplaats: 
Voor bet tijdvak van: 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Directie Planstudies en Realisatie binnen de Programmadirectie Ruim
te voor de Rivi er 
Boompjes 200 

3011 XD ROTTERDAM 
1 januari 2011 tot en met 31 december 2017 

ONTWERP-ONTHEFFING 

FF/75C/2010/0001 

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 1.1 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het 
verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bever 
(Castor fiber), alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor 
zover dit betreft het beschadigen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings
of vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermufs (Pipistrellus pipistrellus}, gewone 
grootoorvleermuis {Plecotus auritus), laatvlieger (Eptesicus serotinus)J noordse woelmuis (Mkrotus 
oeconomus), ruige dwergvteermuis (Pipistretlus nathusii) en de watervleermuis (Myotis daubentonii), 
kerkuil (Tyto alba) en de steenuU (Athene noctua), alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de 
artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het doden en verwonden; beschadi
gen, vernielen of verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaat
sen van de bittervoorn (Rhodeus sericeus) en kleine modderkruiper (Cobitis taenia). 

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het project 
'Ontpoldering Noordwaard' gelegen in de gemeente Werkendam. Het plangebied omvat circa 4000 
hectare en wordt zowel in het noorden als het westen begrensd door rivf er de Merwede, in het oosten 
vormt het 'Steurgat' de grens. Het 'Gat van Noorderklip' en de 'Ruigt' vormt de zuidelijke grens, een en 
ander zoals is weergegeven op de bij de aanvraag gevoegde kaart "Overzichtskaart inrichtingsmaatre· 
gelen, tekeningnummer 3, versie 0 !18" van 28 september 2009. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbanden: 

Algemene voorwaarden 
1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden hande

lingen vedeend. 
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de projec

tomschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. 
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3. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld 
contact op te nemen met Dienst Regelingen indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het 
project andere beschermde soorten dan de genoemde warden aangetroffen of andere handelingen 
als bedoeld in voorwaarde 1 noodzakelijk zijn. 

4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt warden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in 
opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-}personen. De ontheffinghouder blijft daarbij 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing. 

5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie 
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te warden getoond aan de daartoe bevoeg
de toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend 
is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar Dienst Regelingen te zenden. 

Specifieke voorwaarden 
7. De sloop van gebouwen en de kap van bomen dan wel opgaande vegetaties, dient door (een) des

kundige(n)1 op het gebied van de soorten waar ontheffing voor is verleend, te warden begeleid. 
8. Afhankelijk van de soort dient door voorgenoemde deskundige{n)1 het navolgende te warden be

paald/uitgevoerd: 
a. In hoeverre het aannemelijk is dater ter plaatse daadwerkelijk (een) (bepaald type) verblijf

plaats(en) aanwezig is (zijn) en/of {een) belangrijke vliegroute(s) dan wel foerageerge
bied(en). lndien noodzakelijk dient daartoe volgens de juiste methode(n) en in de jufste pe
riode(n) (aanvullend) ecologisch onderzoek plaats te vinden. 

b. In zoverre er sprake is van een (vaste) verblijfplaats/belangrijke vliegroute en/of foerageer
gebied, dient, voor zover voorgenoemde gebruiksfi.Jncties in beginsel niet geheel kunnen 
warden ontzien, te warden bepaald wat de beste periode van uitvoer (sloop dan wet 
kap/verwijderen opgaande {riet)vegetaties) is, om daarmee de kwetsbare perioden (onder 
andere voartplantingsperiode dan wel kraam· en winterperiode) te kunnen ontzien. Ten aan
zien van de bever (ter minimalisering van verstoring van bever(burchten) dient, naast het 
ontzien van de voortplantingsperiode (mei-augustus) en het houden van een gepaste af
stand tot aan de burchten, in de nabijheid van burchtlocaties eveneens enkel averdag (dag
lichtperiode) gewerkt te worden. Wellicht ten overvloede wordt voorts opgemerkt dat be· 
verburch1en fysiek dienen te worden ontzien (vernielen en beschadigen dient te allen tijde te 
warden voorkamen). 

c. Wat de meest efficiente en ten aanzien van de betreffende saort(en) meest diervriendelijke 
methode van sloop dan wel kap/verwijderen apgaande (riet)vegetaties) is. Hierbij dient 
eveneens rekening te warden gehouden met (indien mogelijk te behouden) verblijfplaatsen 
in de (directe) omgeving van de uitvoeringswerken, om aantasting (ender andere verstoring) 
van deze verblijven zo goed als mogelijk tegen te gaan. Ook dit laatste vergt belangrijke aan
dacht en uitwerking (zie oak hierna). 

l. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstaat onder-een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten 
ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/oF te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied 11an 
soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te 2ijn opgedaan doordat de deskundige: 

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleldin9 hee~genoten metals zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 
op MBO riiveau een opleiding heeft afgerond metals zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkennlng en zorgvuldig handelen 
ten opzichle van die soorten; enfof 
als ecoloog werkzaam is voor een ec:ologisch adviesbureau, zeals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk 
Groene Bureaus; en/of 
z.ich aantoonba.ar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en -is aan.gesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in 
Nederland bestaande organisaties (2oals bijvoorbeeld Zoogdierverehiging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Ne· 
derland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLOROllS, SOVON, STONE, Staatsbosbe
heer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichtinq Beheer Natuur en Landelijk gebiedl en/of 
i.ich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming. 
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d. Wat (indien van toepassing) de meest efficiente methode is om het verlies van (een) verblijf· 
plaats(en) en/of vliegroute(s) en/of belangrijk foerageergebied (tijdelijk) te rriitigeren en/of 
duurzaam te compenseren en op welke locatie(s) dit het beste kan plaatsvinden. 

e. Middels welke methode(n) en in welke periode(n) monitoring kan plaatsvinden om de effec· 
tiviteit van de spedfiek voor de betreffende soort(en) getroffen maatregeten/voorzieningen 
te kunnen borgen. Naast de soorten waarvan daadwerkelijk vaststaat dat het functioneren 
van de vaste rust- en verblijfplaats in het geding komt (onder andere als gevolg van het ver
lies van de verblijfplaats), vallen hieronder ook de soorten waartoe, daat waar mogelijk, 
maatregelen in de (directe} om9evin9 van de werkzaamheden warden getroffen om deze 
soorten te kunnen ontzien. 

f. Deskundige{n)1 dien(t){en) voorgenoemde monitoring, welke (uiterlijk} gelijktijdig aanvang 
client te vinden met voorgenoemde te treffen (soort)specifieke maatregelen/voorzieningen 
en minimaal dient door te lopen tot afronding van het project Noordwaard, uit te voeren en 
middels een verslag vast te leggen. Dit verslag dient jaarlijks, beginnende in het derde kwar
taal van hetjaar volgend op de ontheffingverlening, ter goedkeuring aan het ministerie van 
Landbouw; Natuur en Voedselkwaliteit, via Dienst Regelingen te worden aangeboden. In dit 
verstag dient in ieder geval te zijn opgenomen een beschrijving van de wijze van monitoring, 
de bevindingen van het monjtoringsonderzoek en de voortgang van de algehele werkzaam
heden. lndien uit de monitoring blijkt dat aanvullende maatregelen noodzaketijkzijn, dan 
dient hiertoe een nadere uitwerking plaats te vinden en dient, voor zover significant wordt 
afgeweken van het door het ministe.rie van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via 
Dienst Regelingen goedgekeurde werkplan/werkprotocol (waartoe de te voeren monitoring 
eveneens de basis dient te vormen}, zo spoedig mogelijk een optossingsvoorstel aan het mi
nisterie van landbouw, Natuur en Voeds.elkwaliteit, via Dienst Regelingen ter goedkeuring te 
worden aangeboden. Hiertoe kan uiteraard warden afgeweken van voorgenoemde perio· 
diek. 

9~ In aanvulling op het bovenstaande dienen voorts de navolgende punten in acht genomen te wor
den: 

a. Ten aanzien van de nader uit te werken mitigerende en compenserende maatregelen in het 
werkplan en ecologisch werkprotocol, dienen op hoofdlijnen de maatregelen als beschreven 
in hoofdstuk 7 van de aangeleverde natuurtoets als uitgangspunt te Worden genomen ten 
aanzien van alle relevante soorten. 

b. Daar waar mogelijk/van toepassing dient tussen de te realiseren mitigerende, dan wel com
penserende maatregelen versus de uitvoering van de herstelwerktaamheden in het plange
bied (inclusief sloop· en kapwerkzaamheden), voldoende tijd te zitten o.m de dieren vol
doende te kunnen faciliteren (onder andere gewenning aah de nieuwe situatie). Met betrek
king tot de gekozen uitvoeringsmethode van fasegewijs werken (realisatiefase project), die
nen voorts de te realiseren (soortspecifieke) mitigerende, dan wel compenserende maatrege
len zoveel <:!ls mogelijk op elkaar te warden afgestemd (onder andere om te voorkomen dat 
'eilanden' ontstaan en als zodanig een versnipperende werking van leefgebied optreedt). 

c. Als uitgan9spunt dient te gelden dat oude(re) bomen en bomen met holtes gespaard blijven. 
d. Naast de te handhaven bebouwing, dient ook ten aanzien van de te realiseren nieuwbouw in 

het gebied te warden bezien in hoeverre hier voor vleermuizen en/of uilen voorzieningen 
kunnen warden getroffen. Daartoe dient eveneens een nadere uitwerking te warden aange· 
leverd. 
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e. Ten aanzien van het beheer voor duurzaam behoud van de specifiek voor de betreffende 
soort(en} getroffen voorzieningen, alsmede, voar zaver noadzakelijk {blijkens monitoring), 
het (aanvullend) beheer ten aanzien van de instandhouding van geschikt !eefgebied (foera
geergebied), dient eveneens een beheersplan te warden opgesteld. Dit plan dient in de loop 
van de ontheffingsperiade eveneens aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel
kwaliteit, via Dienst Regelingen ter goedkeuring te warden aangeboden. 

f. Opslaglocaties voor materialen en grond{depots) en, indien van toepassing, het toepassen 
van verlichting, dienen te warden afgestemd op het gebruik van het gebied door de soorten 
waarvaor ontheffing is verleend. Hetzelfde geldt vaor de aanleg en het gebruik van aan· en 
afvoerroutes metals uitgangspunt nadelige effecten op beschermde natuurwaarden te mi
nimaliseren. Ten aanzien van dit laatste dient in ieder geval te gelden dat transport zoveel als 
mogelijk plaatsvindt over bestaande infrastructuur. 

10. Het voorgaande dient per fase van uitvoering in (een) op te stellen werkplan(nen), alsmede hieruit 
voortkomende ecologische werkprotocolten nad:er te worden uitgewerkt en tijdig aan het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via Dienst Regelingen ter goedkeuring aangeboden te 
warden alvorens de werkzaamheden van start gaan. In deze plannen dien(t)(en) voorts: 

a. Vastgelegd te worden op welke wijze met de zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet) 
zal worden omgegaan. 

b. Naast de nadere uitwerking van hiervoor geformuleerde voorwaarden, eventueel specifieke 
(aanvullende) maatregelen vastgelegd te warden, welke volgen uit het werkplan en/of even
tuele aanvullingen van Dienst Regelingen. 

c. Vastgelegd te warden waar en wanneer de (algehele) werkzaamheden warden uitgevoerd 
en waar (strikt) beschermde soorten voorkomen. 

d. De inhoud zo opgesteld te warden (ecologisch werkprotacol) dat het een praktische en be
grijpbare handreiking vormt voor de uitvoerders in het veld. 

11. De maatregelen genoemd in de door Dienst Regelingen goedgekeurde werkplannen en werkproto
callen dienen te warden uitgevoerd. 

12. Bever: Er dient rekening te warden gehouden met de voortplantingsperiade van de bever (mei
augustus). De planning van de werkzaamheden dient daarop te warden aangepast. De bovenge
noemde te voeren monitoring dient op voorhand valdoende duideUjkheid te scheppen over de loca
ties van de aanwezige beverburchten, alsmede verdere ontwikkelingen omtrent beveractiviteit in de 
gaten te houden, Pas als de specifieke burchtlocaties bekend zijn, mogen 9erichte maatregelen wor
den genomen. Dergelijke maatregelen di en en onder meer te bestaan uit het in acht nemen van een 
gepaste afstand van de werkzaamheden tot aan de beverburchten. In hoeverre een dergelijke af
stand in acht genomen dient te warden zal van geval tot geval dienen te worden bekeken en is 
eveneens afhankelijk van de betreffende werkzaamheden, hetgeen maatwerk vereist. Er deint daar
om een deskundige1 op het gebied van de bever bij betrokken te warden. In de nabijheid van bever
burchten dient enkel overdag (in de daglichtperiode) te warden gewerkt. 

Overige voorwaarden 
13. Deze ontheffing kan warden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan 

de voorwaarden. 
14. lndien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waar

op de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, zeker twee maanden voor het verstrijken 
van deze termijn een verlenging aan te vragen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project. 
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i.S. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst 
Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM Oen Haag. 

Den Haag, 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
de teammanager uitvoering Dienst Regetingen, 

B. Kluivlngh - Oeetman 

5 (van S) 
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Aan 
Per Koerier 
Ministerie van LNV 
t.a.v. de heer drs. J. Gosse 
Keizersgracht 5 
5611 GB Eindhoven 

Contactpersoon 
F. de Bruijne 
Datum 
4 januari 2010 
Ons kenmerk 
NW10003 
Onderwerp 

Doorklesnummer 
06 2256 8974 
Bijlage(n) 
tweevoud 
Uw kenmerk 

Ontpoldering Noordwaard 

Verzendlng aanvraag vergunning op grand van de NB-wet 

Geachte heer Gosse, 

Hierbij zend ik u de aanvraag voor de vergunning op grand van de 
Natuurbeschermingswet. 

In verband met de besluitvorming door de staatssecretaris is de verzending 
uitgesteld tot 4 januari. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge'lnformeerd. Macht u naar aanleiding 
van deze aanvraag nag vragen hebben, kunt u contact opnemen met de heer De 
Bruijne. Hij is te bereiken op het nummer 06-22568974. 

Ruimte voor de Rivier, Projectbureau Noordwaard 

Postadres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 

Bezoekadres: Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam 

Telefoon: (010) 402 66 60 

Telefax: (010) 402 70 94 

E-mail: noordwaard@rws.ni 

Internet · www.ruimtevoorderivier.ni/noordwaard 

Bereikbaar vanaf NS station Rotterdam CS met de metro (station Leuvehaven) en vanaf NS station Blaak; met de auto volg havennummer 160-170 



Aan 
Per Koerier 
Ministerie van LNV 
t.a.v. de heer drs. J. Gosse 
Kelzersgracht 5 
5611 GB Eindhoven 

Ontpoldering Noordwaard 

Contactpersoon 

F. de Bruijne 
Datum 

Doorkiesnummer 

06 2256 8974 

15 december 2009 
Ons kenmerk 

NW091717 
Onderwerp 

Bijlage(n) 
tweevoud 
Uw kenmerk 

Aanvraag vergunning op grand van de NB-wet 

Geachte heer Gosse, 

Hierbij doe ik u een aanvraag om vergunning op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 toekomen ten behoeve van het project 

Ontpoldering Noordwaard. Door de ontpoldering van de Noordwaard wordt een 

doorstroomgebied gerealiseerd, waardoor bij hoge waterstanden meer 
rivierwater op een veilige manier kan warden afgevoerd. Voor de realisatie van 
het plan is een passende beoordeling opgesteld die bij deze aanvraag is 
gevoegd . 

Voor deze aanvraag is de Rijkscodrdinatieregeling op grand van artikel 3.35, 
Wro van toepassing. Dit betekent dat de door u verleende (ontwerp)beschikking 
samen met het (ontwerp)Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard en vijf 
andere ontwerpvergunningen te zijner tijd ter visie warden gelegd. Ik verzoek u 
de desbetreffende aanvraag in behandeling te nemen en mij v66r 1 maart 2010 
het ontwerp van de door u te verlenen beschikking aan mij toe te sturen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge"informeerd. Macht u naar aanleiding 
van deze aanvraag nag vragen hebben, kunt u contact opnemen met de heer De 
Bruijne. Hij is te bereiken op het nummer 06-22568974. 

Hoogachtend, 
DE STAATSSE NaDeze, 
Ir. A.W. Velema 
Directeur R.ijkswaterstaat Projecten en Reaiisatie 
Binnen de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 

Ruimte voor de Rivier. Projectbureau Noordwaard 

Postadres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 

Bezoekadres: Boornpjes 200, 3011 XO Rotterdam 

Telefoon: (010) 402 66 60 

Telefax: (010) 402 70 94 

E-mail: noordwaard@rws.nl 

Internet: www.ruirntevoorderivier.ni/noordwaard 

Berelkbaar vanaf NS station Rotterdam CS met de metro (station Leuvehaven) en vanaf NS station Blaak; met de auto volg havennummer 160-170 



INGEKOMEN 1 6 APR 20101 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

> Retouradres Postbus 6111 56oo HC Efndhoven 

Ruimte voor de RMer, Projectbureau Noordwaard 
t.a.v. F. de Bruijne 
Postbus 556 
3000 AN ROTTERDAM 

Datum 13 aprit 2010 

B.etreft Ontvangst aanvraag vergunning Nb-wet 1998 Noordwaard 

Conform artikel 41, tweede lid, van de Natuurbescherming:swet 1998 {hierna: Nb
wet 1998) bevestig ik uw aanvraag, op gro.nd van de Nb-wet 1998, voor een 
vergunning voor het project Ontpoldering Noordwaard te hebben ontvangen. 

De directeur en de MT-leden van de Directie Regionale Zaken van het ministerie 
van LNV zijn namens de minister van LNV gernachtigd inzake besluitvorming over 
vergunningaanvragen op grond van de Nb-wet 1998. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT, 
voor deze, 
HET MT-LID REGIONALE ZAKEN ZUID, 

Ir. J.M.M. de Win 

Ditectle Regionale Zaken Zuid 

Kekersgracht S 
5611 GB Eindhoven 
P-ostbus 6111 
56oo HC Eindhoven 
www.mintnv..nl 

Contactpersoon 
M.H. Overes 

T 070-S883176 
F 070'8883290 
m:h.oVete$@minJnv.nl 

Onza rcferenti1> 
ORZZllOl0-19<13 

Leven 
van bet land, 
geven 
om natuur. 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

> rtetouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhov.en 

Ruimte voor de Rivier 
Projectbureau Noordwaard 
T.a.v. de heer Velema 
Postbus 555 
300 AN Rotterdam 

Datum 14 aprll 2010 
Betreft Ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet i998 Noordwaard 

Geachte heer Velema, 

Met uw brief van 30 maart 2.010 verzoekt u om vergunnlngverlening op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1.998 (hiema: Nb-wet 1998) voor 
het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het PKB Ruimte voor 
de Rivier project 'Ontpoldering Noordwaard'. 

Procedureel 
De aanvraag is op 8 april 2010 door mij ontvangen. Bij brief van 1.3 april 
2010 heb ik de ontvangst van uw aanvraag bevestigd. Coliform artikel 41, 
lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij het 
verlenen van de vergunning gemotiveerd. 

Op 1 oktober 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/986 sector l&O, heeft de 
Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat besloten tot toepassing van 
de rijkscoordinatieregeling op grond van artikel 3.35 van de Wet 
ruimtelijke ordening voor genoemd project en is deze aangewezen als 
eerstverantwoordelijke voor de gecoordlneerde voorbereiding en 
bekendmaking. Het betreft in eerste instantie de coordinatie van het 
voorberelden en bekendmaken van het Ontwerp-Rijksinpassingsplan 
Ontpolderlng Noordwaard en de besluiten op grand van de 
Ontgrondingenwet, de Wet Bodembescherming, de Nb-wet 1998 en de 
Flora- en. faunaWet. Genoemde beslu lten maken samen deel uit van een 
duster. Op deze procedure is afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. 

Op grand van voornoemde regeling heeft de staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat formeel de wettelijke coordinatletermijn vastgesteld zeals 
bedoeld in artikel 3.31, lid c en lid e van de Wet ruimtelijke ordening 
voor wat betreft de ontwerp-vergunningen op grond van de Nb-wet 1998. 
Dit betekent det genoemde ontwerp-vergunning uiterlijk 15 april 2010 in 
het bezit dient te zijn van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

Directie Regionale Zakan 
Zuld 
Kelzersgracht 5 
5611 GB Elndhoven 
Postbus 6111 
5600 HC Eindhoven 
www:minlnv.nl 

Leven 
van hetland, 
geven 
om natuur. 
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Zienswijzen kunnen naar aan leiding van dit ontwerpMbesluit door een 
ieder worden ingebracht overeenkomstig het gestelde in de bljgevoegde 
bekendmaking. 

Project 
Het project 'Ontpoldering Noordwaard' is gelegen in de gemeente 
Werkendam. Het is een van de projecten die voortkomt uit de PKB 
1'Ruimte voor de Rivier", en heeft als doeJ toekomstige hoge rivierafvoeren 
veilig m;iar zee af te kunnen voeren door rlVleren meer ruimte te geven in 
plaats van alleen dijken te verhogen. Door de Noordwaard te ontpolderen 
(anders gezegd ' buitendijks te leggen'), kan een verlaging van de 
waterstand bereikt warden van 60 cm bij Werkendarn en 30 cm bij 
Gorinchem. 
Om het bovenstaande te bewerkstelligen dient een complex geheel aan 
werkzaamheden plaats te vinden. Zo dienen onder meer bestaande kades 
verlaagd/verhoogd/versterkt c.q. verwijderd te worden en dienen nieuwe 
kades aangelegd te warden, dienen kreken gegraven en gebaggerd te 
worden, dient er bosopslag en rietruigtes verwijderd te worden, dienen er 
woningen te warden geamoveerd en vindt er nieuwbouw plaats (op 
terpen) en wordt er wegin_frastructuur aangelegd. Het project kan 
mogelijk effecten hebben op het naastgelegen Natura 2000-gebied 
Biesbosch, mede omdat onderdelen van het project binnen de begrenzing 
van dit gebied plaatsvinden. 

Bevoegdheid t ot vergunningverlen ing 
Op 30 november 2005 is het Besluit vergunningen NbMwet 1998 (hierna: 
het Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 594) in werking getreden. De in dit 
Besluit specifiek opgesomde activiteiten worden aangemerkt als 
handelingen als bedoeld in artikel 16, lid 6, van de Nb~wet 1998 en 
projecten of andere handelingen of categorieen van gebieden als bedoeld 
in artikel 19d, lid 4, van de Nb-wet 1998. Voor deze specifieke activlteiten 
geJdt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) 
als, in deze, bevoegd gezag. 

Het voorgenomen project vindt plaats In de Noordwaard en valt onder 
artikel 2, sub 'e', van dit Besluit: 'het treffen van maatregelen en 
voorzieningen die nodig zijn met het oog op de ontwikkeling, werking en 
bescherming van de hoofdwateren In de zin van het Waterbesluit'. 
Hiermee is de minister van LNV bevoegd om te besluiten op uw aanvraag. 

Gelet op het mandaatbesluit van 8 mei 2006 (kenmerk nr. 
TRCJZ/2006/775) zijn de regiodirecteur en de MT~leden van de Directie 
Regionale Zaken van het mlnisterie van LNV onder meer gemachtigd om 
namens mij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende een 
besluit als bedoeld in artikel 19 d, eerste lld, van de Nb-wet 1998. 

Direc:tie Regionale Zaken 
luid 
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Besluit 
Ik ben vari menlng dat met de betreffende passende beoordeling als 
bedoeld in artlkel 19f, van de Nb-wet 1998, de zekerheid is verkregen dat 
de aangevraagde activiteiten in het kader van de aanpassing van het 
waterhuishoudkundig systeem, gelet op de relevante 
instandhoudingsdoelstellingen, de rratuurlijke kenmerken van het 
betrokken Natura 2000-gebled Biesbosch alsmede de gebieden Hollands 
Diep, Laevestein, Pompveld en Kornsche Boezem niet zullen aantasten. 
Deze conclusie geldt nadrukkelijk vanuit de door mij specifiek hiertoe 
geformuleerde vergunnlngvoorschriften ter bescherming van het Natura 
2000-gebied Biesbosch. Op grand van de gegevens in de passende 
beoordeling acht ik het niet noodzakelijk ter bescherming van de overige 
onderzochte Natura 2000-gebieden (Hollands Diep en Loevestein, 
Pompveld en Karnsche Boezem) voorschriften aan deze vergunning te 
verbinden. 

Derhalve verleen ik .u de gevraagde vergunning. Deze vergunning geldt 
voor de duur van de aanleg van het project, dat wil zeggen tot en met 31 
december 2017. 

Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en 
regelgeving alsmede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van 
dit beslult. In dezelfde bijlage treft u voorts mijn lnhoudelijke 
averwegingen aan. 

De kaartbijlagen en de passende beaardeling Planstudie Ontpolderlng 
Noordwaard ma ken, voor zover niet in strijd met deze vergunnlng, 
onderdeel uit van onderhavlg besluit. 
Bij strijdigheid van de inhoud van deze bijlagen met de onderstaande 
voorschriften en beperkingen prevaleren deze laatste. 

Voorschriften en beperkingen 
Ter bescherming van het Natura 2000-gebied Biesbasch verbindt 
ondergetekende aan deze vergunnlng de volgende voorschriften en 
beperkingen. 

1. Algemeen 
1.1 Als houder van deze vergunning wordt aangemerkt het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Directie Planstudies en Realisatie binnen de 
Programmadirectie Ruimte voor de Rlvier te Rotterdam. De vergunning 
kan gebruikt warden door medewerkers of in opdracht van 
Rljkswaterstaat meewerkende personen. Rijkswaterstaat blijft 
verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze vergunning. 
1.2 Het tijdstip waarop de werkzaamheden ten behoeve van dit project 
daadwerkelijk warden gestart, dient voor de aanvang te warden gemeld 
aan de regiodirecteur Zuid ter attentie van het Nb-wetteam (hierna: 
regiodirecteur), vestiging Zuid, Postbus 6111, 5600 HC te Eindhoven. 
1.3 Het voornemen tot het uitvoeren van een activiteit in afwijklng van 
de aanvraag dient schriftelljk te warden gemeld aan de regiodirecteur en 

Directie Regionale :Zaken 
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kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke 
instemming van de regiodirecteur. Dit geldt tevens voor de detailplanning 
die door de aannemer wordt uitgewerkt. 
1.4 De vergunninghouder is redelijkerwijs verpllcht alle door of namens 
de regiodlrecteur te geven aanwijzingen onverwijld op te volgen. 
1.5 De uitvoerder dient op verzoek de vergunning te tonen aan de 
daartae bevoegde ambtenaren. 

2. Voorschriften ter voorkoming van verslechtering/significante 
verstoring J mitigerende maatregelen 
2.1 (Tijdelijke) depots, plaatsing van werkketen alsmede opslag van 
materieel en materiaal vindt_ plaats buiten het Natura 2000-gebied, op 
een afstand van minimaal 100 meter van de begrenzing. Voor wat betreft 
de Hilpolders, waar opslag binnen de begrenzing plaats meet vinden, 
geldt dat minimaal een afstand van 100 meter in acht genomen maet 
warden tot bestaande rietvegetaties en bossen, alsmede nleuw te 
ontwikkelen/nieuw in ontWikkeling zijnde bossen. Tijdelijke depatvorming 
cq. opslag van materiaal/materieet is taegestaan op of bij de bestaande 
Joswal langs de Nieuwe Merwede. 
2.2 De tijdelijke nieuw In te richten loswal bij de Spieringsluis, dient 
conform een vooraf door de regiodirecteur goedgekeurd definitief 
inrichtingsplan plaats te vinden en zadanig te warden gekozen en 
ingericht dat geen ruimtebeslag optreedt voor het habitattype Slikkige 
rivieroevers. 
2.3 Het ruimtebeslag voor inrichtlngsmaatregelen wordt beperkt tot die 
plekken waar de maatregelen daadwerkelijk gaan plaatsvinden; ingeval er 
desondanks werkstroken buiten deze zone rnoeten komen, dienen deze 
niet breder te zijn dan 20 meter. Deze werkstroken moeten op zodanig 
wijze varmgegeven en qua figging gekozen warden dat schade aan 
kwalificerende soorten en habitats wordt vo.orkomen. 
2.4 Transport en aan· en afvoer van materieel vindt plaats via routes die 
binnendijks liggen, of via routes waarbij bestaande of nieuwe kade een 
geluidsbuffer vormt naar de rlet- en boszones langs de Nieuwe Merwede, 
Gat van de Kleinen Hil en Gat van de Noorderklip. De kruin van de dijk 
wordt nlet gebruikt als transportroute. Hiermee wordt de visuele hinder 
en verstoring door geluid beperkt. Dit geldt niet voor de Bandijk omdat 
deze als doorgaande weg in gebruik blijft in de aanleg- en gebruiksfase. 
Overigens geldt dat werkwegen niet in aangewezen habltattypen mogen 
!iggen. 
2.5 Uitvoering van de inrichting van Hoage Hof en het graven van kreken 
in de Jantjesplaat moet uiterlijk 31 december 2013 hebben 
plaatsgevonden, althans in ieder geval voor het habitat Slikkige 
rivieroevers wordt aangetast. 
2.6 De werkzaamheden in Paider Maltha moeten buiten het winterseizoen 
plaatsvinden, in verband met de aanwezigheid van grate aantallen 
overwinterende watervogels. 
2.7 De lnplant van bas binnen de begrenzing van het .Natura 2000-gebied 
dient plaats te vinden tijdens de eerste helft van d.e totale 
werkzaamheden, en dient uiterlijk 31 december 2013 te zijn afgerond. 
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Ter beperklng van tijdelijk areaalverlies van het habitattype Vochtige 
alluviale bossen vindt het te verwijderen of om te vormen bos in een zo 
laat mogelijk stadium van de werkzaamheden plaats, In elk geval nadat 
het nieuw in te planten bos is gereed gekomen. 
2.8 Ter bescherming van de Bever en mogelijke nieuwe burchten moeten 
de werkzaamheden in het Gat van Lijnoorden {aansluiten 
uitstroomopening) plaatsvinden buiten de voortplantingsperjode (1 mei 
tot 31 augustus), of anders moet er een af.Stand van minimaal 100 meter 
tot burchten in acht genomen warden, 
2.9 Werkzaamheden in bestaande kreken en sloten binnen het Natura 
2000- gebied warden zodanig uitgevoerd dater zo min mogelijk vissen 
waarvoor het gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen verstoord 
warden. Dit gebeurt door ze vooraf weg te vangen, een kant op te werken 
(zodat vluchtmogeliJkheden warden geboden) of te faseren in tijd. 
2.10 Teneinde verstoring van de Meervleermuis te voorkomen worden de 
werkzaamheden tljdens de actieve periode van deze soort (maart tot en 
met oktober) In zljn leefgebied overdag uitgevoerd, in de daglichtperiode. 
2.11 Ten behoeve van de duurzame instandhouding van de populatie 
Noordse woelmuis dient de af te graven dijk en het te verwijderen 
rietbiotoop ten behoeve van de doorsteek ten zuiden van de polder Maltha 
afgezet te warden. Door binnen de afrastering een groat aantal 
muizenvallen (life-traps) te plaatsen kan het gros van de populatie 
muizen warden weggevangen en overgezet naar geschlkte biotopen 
aangrenzend van het gebied. Door het gebied zelf direct daarna tijdelljk 
ongeschikt te maken voor de Noordse woelmuis (bv. door het riet kort te 
houden) wordt voorkomen dat de woelmuizen weer terugkeren. De locatie 
waar de woelmuis uitgezet wordt moet een geschikt habitat hebben en de 
woelmuizen van een groep maeten op een locatie uitgezet warden. Er 
dient tevens op toegezien te warden dat de ontgraven grand ofwel elders, 
ver verwijderd van de vlndplaats van Noordse woelmuizen, geplaatst 
wordt ofwel dat middels een greppel of afrastering vestiging van andere 
muizensoorten voorkomen wordt. Dlt tervoorkoming van vetjaging van 
de Noordse woelmuls door concurrerende muizensoorten. De verplaatsing 
van de muizen dient uitgevoerd te worden in de periode september -
oktober, omdat dan de aantallen het grootst zijn en de soart het meest 
actief is (zodat de kans het grootst is dat alle exemplaren succesvol 
verplaatst kunnen warden). 
2.12 De baggerwerkzaamheden in de Bevert plus haar zijtak dienen 
averdag {tussen zonsopgang en zonsondergang) plaats te vinden, buiten 
de voortplantingsperiode van de Bever (1 mei - 31 augustus). Daarnaast 
mag er niet in de Severt en haar zijtak warden gebaggerd voordat de 
populatie waterpest aan het eind van de herfst is afgestorveni in de regel 
Is dat uiterlijk 1 november. 
2.13 Sij de -baggerwerkzaamheden in de Bevert dient de oeverzone (1,5 
meter uit de kant) ontzien te warden. Tevens dient hierbij vanuit het 
diepste punt richting de oevers te warden gewerkt. 
2.14 De baggerwerkzaamheden in de Bevert mogen niet gelijktijdig 
plaatsvlnden met de werkzaamheden in de polder Maltha, ter 
bescherming van watervogels. 
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Beperken verstoring buiten Natura 2000-gebied voor rustende en 
foeragerende kwalificerende sootten 
2.15 Het aantal transportroutes dient zoveel mogelijk beperkt te worden; 
zo wordt verstoring door geluid beperkt tot bepaalde delen van het 
gebled. 
2.16 De werkzaamheden vinden gefaseerd in tijd en ruimte plaats. Dit 
houdt in dat gedurende de realisatie de werkzaamheden zlch 
concentreren in een of enkele delen van de Noordwaard, zodat in de 
andere deelgebieden voldoende rust wordt gewaarborgd . 
2.17 Tijdens de uitvoering wordt er voor zorg gedragen dat in de 
winterperiode binnen de polders van de Noordwaard minimaal 30% van 
de oppervlakte niet verstoord wordt ten behoeve van foeragerende 
ganzen. Hierblj moet in acht worden genomen dater een 
verstoringscontour van minimaal 100 meter rand op dat moment 
gebruikte transportroutes, depots en grondverzet geldt. 
2.18 Depots warden gelokatiseerd op plaatsen waar in de toekomstige 
situatie agrarisch gebrulk plaats gaat vlnden, of waar grasvegetaties zich 
gaan ontwikkelen. Locaties waar bosontwikkeling (spontaan of aanplant) 
en/of rietvegetaties beoogd zijn mogen niet gebruikt worden ats depot. 
2.19 Gebnrik van materieel dat veel geluid produceert, zoals 
breekinstallaties of scheidingsinstallaties, wordt geconcentreerd bij 
transportroutes of depots. 
2.20 Werkzaamheden die op dezelfde locatie plaatsvinden worden zoveel 
als mogelijk in dezelfde periode uitgevoerd. Zoals de aan1eg van 
infrastructuur op kades, gecombineerd met de aanteg van kabels en 
leidingen. Dit geldt voor werkzaamheden in of binnen een afstand van 
100 meter van het Natura 2000- gebied. 

3. Beperken schade uitvoering en herstel 
3.1 De vergunninghouder dient v66t , tijdens en na de uitvoering van de 
werkzaamheden beschadiging van de betrokken beschermde gebieden 
zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken . Opgetreden schade 
dient te worden gemeld bij de regiodirecteur en dient na uitvoeringen van 
de werkzaamheden ter plekke te warden hersteJd. 
3.2 Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle 
gebeurtenissen waarblj onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel 
waardoor anderszins schade aan de betrokken beschermde gebieden kan 
warden toe.gebracht, dient onverwijld melding te warden gedaan aan de 
regiodirecteur, onder overlegging van alle relevante gegevens. 
3.3 Kunstverlichting wordt alleen toegepast voor zover dat voor de op het 
werkterrein te verrichten werkzaamheden, dan wel anderszins, in verband 
met de veiligheid noodzakelijk is. De benodigde werkverlichting wordt 
zodanig geplaatst en afgeschermd dat alleen het werk wordt aangelicht en 
er geen uitstraling naar de rest van het gebied plaatsvindt. 
3.4 Er dient geen afval of andere verontreiniging, gereJateerd aan het 
project en de projectwerkzaamheden, in het gebied achter te blijven. De 
machines en generatoren welke bij de uitvoering van de werken zullen 
warden gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren; 
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lekkages van koel-, hydraulische vloeistoffen en smeermiddelen dienen 
voorkomen te warden . 

4. Monitoring, wijzigen of intrekking vergunning 
4.1 Bever: zowel voorafgaand aan de start van de uitvoering, als tijdens 
de uitvoering van het project, moet de verspreiding gevolgd worden. Dit 
dient jaarlijks in het voorjaar en de zomer te gebeuren. Wanneer blijkt 
dat in het plangebied een nieuwe beverburcht is gemaakt moet in overleg 
met het bevoegd gezag beoordeeld warden op welke wijze de 
werkzaamheden voortgang kunnen vinden. Tevens dient jaarlijks per 1 
oktober het monitoringsverslag inged1end te warden blj de regiodirecteur 
(t.a.v. het Nb-wet team) . 
4.2 Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de 
voorschriften verbonden aan dit besluit warden gewijzigd indlen naar het 
oordeel van het bevoegd gezag uit eigen waarneming of anderszins blijkt 
dat de effecten van de aanleg van dit project meetbare nadelige gevolgen 
voor de betrokken beschermde gebieden en soorten heeft, andere dan die 
welke bij het nemen van dit besluit op basis van de op dat moment 
beschikbare informatie werd verwacht. 
4. 3 Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 geldt dat, indien met 
betrekking tot de toepasselljke wetgeving op enig moment mocht blijken 
dat de aanleg van dit project zodanige schade aan de kenmerken en 
waarden van de betrokken beschermde gebieden dreigt toe te brengen 
dat hieraan door het geven van aanwijzingen of het stellen van 
aanvuflende voorschriften redelijkerwijs nlet kan worden tegemoet 
gekomen, de vergunning door of namens mij zal warden ingetrokken. 
4.4 Alvorens tot wijziging van vergunningvoorschriften dan wel 
intrekking van de vergunning over te gaan, wordt de vergunninghouder in 
de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen. 
4 .5 Het niet naleven van de vergunningvoorschriften kan naast intrekking 
van de vergunning, eventueel strafvervolging tot gevolg hebben. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSElKWALITEIT, 

Bijlage 1: Inhoudelijke overwegingen 
Bijlage 2: Passende beoordeling 
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Bijlage 1 

Natuurb:e$cbermingswet 1991J;
ontw,etpbeslldt project Ont,poldering ,Noordw•aTd 

INHOU:DEUJkE OVERWEGINGEN~ 
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De aanvraag 
De aanvraag betreft de reallsatle van het project 'Ontpoldering Noordwaard!. Het 
project is gericht op de verbetering van de waterafvoer van de rivier Merwede. 
Tot de voorgenomen ingrepen behoort het aanleggen van waterbergende en 
meestromende geulen in de Noordwaard (het middengebied van de polder), het 
omkaden van overblijvende polders (hoog en laag bekade polders), het 
plaatselijk verlagen van de primaire waterkering langs de Merwede alsmede het 
aanbrengen van instroomopeningen in de Bandijk en uitstroomopeningen ter 
hoogte van de Biesbosch. Zie voor een uitgebreide projectbeschrijving het 
Rij ksi n passingsplan. 

Wetterijk kader 
Artikel 10a, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nb~wet) bepaalt 
dat de minister van LNV gebieden aanwijst ter uitvoering van de Vogel~ en 
Habitatrichtlijn. Lid 3 van dit artikel stelt dat de instandhoudingsdoelstelling van 
deze gebieden mede betrekking kan hebben op doelstellingen ten aanzien van 
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de 

·~··""'"--~,..,.,, _ ,,,_,},,~1 -natuurwetent)l!'.Di!lP~ij~e batekenifii van het gebied, anders dan vereist ingev.oJge 
· .. , .. - de Vogel- en Habitatrichtlljn. 

Artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet bepaalt dat het verboden is zonder vergunning, 
of in strijd met aan een dergelijke vergunning verbonden voorschriften of 
beperkingen, projecten of andere handelingen te reaHseren c.q. te verrichten die, 
gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats 
en de habitats van soorten in een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen. 
Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of 
handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied kunnen 
aantasten. 

Artikel 19e van de Nb-wet 1998 bepaalt dat GS c.q. de minister van LNV bij het 
verlenen van een vergunning op basis van artikel 19d, lid 1, van de Nb-wet 1998 
rekening houden met: 

de gevolgen die een project of andere handeling, waarop de 
vergunningaanvraag betrekking heeft, geiet op de 
instandhoudingsdoelstelling kan hebben voor een Natura 2000-gebied en 
met een op grond van artikel 19a of artikel 19b, van de Nb-wet 1998, 
vastgesteld beheersplan en 
vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale 
en Jokale bijzonderheden. 

Uit artikel 19f, lid 1, van de Nb-wet volgt dat voor nieuwe projecten of andere 
handelingen en die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer 
van een Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied, maar die afzonderlijk of in 
combinatie met andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen 
hebben voor het desbetreffende gebied, de initiatiefnemer een passende 
beoordeling opstelt. 
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Conform artikel 19g, lid 1, van de Nb-wet kan een vergunning slechts worden 
verleend indien het bevoegd gezag ult de passende beoordeling zich ervan heeft 
verzekerd dat de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied .c.q. 
desbetreffende gebieden niet aangetast zullen worden. 

Vergunningplicht 
Ik stet vast dat de vo.orgenomen werkzaamheden van het project 'Ontpoldering 
Noordwaard1 in potentie de natuur[ijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden 
'Biesbosch' alsmede 'Hollands Diep' en 'Loevestein', 'Pompveld' en 'Kornsche 
Bo.ezem' kunnen aantasten. 

Derhalve ben ik van mening dat deze activitelten als vergunningplichtig onder de 
Nb-wet 1998 moeten warden aangemerkt. · 

Bevoegdheid tot vergunningverlening 
Bij de Ruimte voor de Rivier-projecten gaat het primair om ingrepen in het 
waterhuishoudkundig systeem om Nederland meer bescherming te bieden tegen 
overstromlngen. Blj de herinrichting van het projectgebied komen echter ook 
andere functies aan de orde, onder andere agrarisch gebruik, recreatie en 
lnfrastructuur. 

In artikel 1.6, zesde lid en artikel 19d, vlerde lid, wordt a.angegeven, dat, bij 
algemene maatregel van bestuur, projecten of andere handelingen of 
categorieen van gebieden worden aangewezen, waarvoor een ve:rgunning wordt 
verleend door de minister van LNV. 

In het 'besluit van 16 augustus 2005, houdende bepalingen m.b.t. de 
bevoegdheid Natuurbeschermingswetvergunningen te verlenen (Besluit 
vergunningen Natuurbeschermingswet 1998)' warden projecten of andere 
handelingen of categorieen van gebiedeh aangewezen waarvoor de minister van 
LNV bevoegd gezag is. Met betrekking tot de Ruimte voor de Rivier-projecten Hgt 
de bevoegdheid om vergunning te verlenen, conform artikel 2, lid e, van het 
BesJuit, bij de minister van LNV waar het gaat om ingrepen in de hoofdwateren in 
de zin van het Waterbesluit (zie tekstkader). 

Artikel 2 (Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998) 

Als handelingen als bedoeJd in artikel 16, zesde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en als 
projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 19d, derde lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 worden aangewezen: 

e. treffen van maatregelen en voorzieningen die nodig zijn met het oog op de ontwikkeling, 
werking en bescherming van de hoofdwateren in de Zin van het Waterbesluit; 

De bevoegdheid van het ministerie van LNV, om over een vergunningaanvraag te 
beschikken, strekt zich uit over maatregelen en voorzieningen die nodig zijn met 
het oog op de ontwrkkeling, werking en bescherming van de hoofdwateren in de 
zin van het Waterbesluit. 
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Definitie van begrippen: 
Hoofdwateren oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen in 

bijlage II, onderdeel 1, bij het Waterbesluit. In 
de opsomming wordt o.a. de Nieuwe Merwede als 
zodanig aangegeven. 

Maatregelen 'zachte' ingrepen zeals verdiepen van het 
zomerbed, aanleg nieuwe geulen c.q. 
watergangen, dempen van geulen, beheer van de 
uiterwaarden etc., die de beoogde werking ("" 
snelle afvoer van overtolllg water) van de 
hoofdwateren moet garanderen 

Voorzieningen 'harde' ingrepen zeals dijken, sluizen, stuwen, 
overlaten, kribben 

Ik stel vast dat de minister van LNV bevoegd is tot vergunnlngverlening voor de 
ingrepen in de Noordwaard, voorzover deze zien op het treffen van maatregelen 
en voorzieningen die nodig zijn met het oog op de ontwikkeling, werklng en 
bescherming van de Nieuwe Merwede. 

Flora en faunawet 
De ontheffing is aangevraagd en wordt separaat beoordeeld. 

Beleid 
Vierde Nota Waterhuishouding 
Handhaven van de veiligheid is een van de belangrijkste doelstellingen van 
integraal rivierbeheer zoals verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding. 
Hlertoe zal de komende decennia in het winterbed van de grate rivieren een 
ingrijpende herschikking van functies en inrichtingsmaatregelen op grate schaal 
dienen plaats te vinden. 
Landschap, natuur en cultuurhistorische waarden warden daarbij zoveel mogelijk 
ontzien en ge'integreerd om het 'oerhollands' karakter van het rivierenlandschap 
te behouden . 
Dit komt tot uiting in de door provincies en rijk opgestelde integrale ruimtelijke 
visie voor het grootste deel van het bedijkte rivierengebied (Nadere Uitwerking 
Rivierengebied, NURG). NURG vormt het kader waarbinnen al jaren uitwerkingen 
plaatsvinden. 
De natuurstreefbeelden voor de grate rivieren blijven van kracht. 

Nata Ruimte 
In zijn algemeenheid is het ruimtelijk beleid voor de Nb-wet en EHS-gebieden 
gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van een gebied. De bescherming van de wezenlijke kenmerken en 
waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek afwegingskader, het 
zogenoemde «nee, tenzij»-regime. 

Het rijk wil voorts voldoende veiligheid tegen overstromingen realiseren. Hiertoe 
richt het rijk zich op het hoofdwatersysteem~ waartoe ook de grate rivieren 
behoren. Het rijk wil in het gebied van de grate rivieren de veiligheid tegen 
overstromingsgevaar handhaven en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Waar 
nodig warden maatregelen genomen om de te verwachten hogere rivierafvoeren 
te verwerken. De bestaande ruimte voor de rivier wordt behouden. Hiertoe wordt 
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in het zoekgebied voor verbreding van het winterbed, de inrichting als 
waterbergingsgebied, of voor de versterking van dijken, gedurende een periode 
van 10 jaar na vaststelling van de Nata Ruimte, gevrijwaard van ontwikkelingen 
die -een inrichting ten behoeve van de bescherming tegen overstromingen 
kunnen bemoeilijken. 

Als randvoorwaarde voor rivierverruimende maatregelen wordt gesteld dat deze 
maatregelen blijven binnen de randvoorwaarden die warden gesteld door de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Hiertoe is specifiek voor het rlvierengebied 
een 'Strategisch kader Vogelrichtlijn en Habitatrichtrijn' opgesteld. 
De Nota Ruimte wil tevens de specifieke karakteristieken van de verschillende 
riviertakken handhaven en nader uitwerken. 

PKB Ruimte voor de Rivier 
Op 19 december 2006 is de PKB Ruimte voor de RiVier door de Eerste Kamer 
vastgesteld. Hieronder wordt kort weergegeven welk beleid het kabinet in deel 3 
van deze PKB heeft verwoord. 
Het kabinet heeft besloten de bescherming tegen overstromingen in het 
rivierengebled uiterlijk in 2015 op het vereiste niveau te brengen en tegelijk de 
ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te verbeteren. Op de locaties waar 
ruimtelijke inaatregelen ten behoeve van de veilighei.d worden genomen, zal de 
herinrichting zoveel mogelijk warden aangegrepen om de ruimtefijke kwaliteit te 
verbeteren. De noodzaak tot bescherming van de natuur heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij het opstellen van deze PKB en vraagt bij de uitwerklng om 
nadrukkelfjke aandacht. Bij de uitvoering van een natuurtoets (voor het gehele 
pakket maatregelen ult de PKB) moet het 'Strategisch Kader Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn, Ruimte voor de Rivier en Ruimte voor Natura 2000' gehanteerd 
worden. Hierbij zal in Natura 2000-gebieden worden gestreefd naar een pakket 
van maatregelen dat bijdraagt aan de verbetering van de habitattypen en van de 
leefgebieden van de soorten die worden bedreigd. 

Passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 
De aangevraagde werkzaamheden zijn nog niet eerder in dezelfde vorm onder de 
Nb-wet 1998 beoordeeld. 

Het Europese Hof van Justitie heeft in haar uitspraak van 7 september 2004 
aangegeven dat een passende beoordeling slechts dan achterwege kan worden 
gelaten indien op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat in 
casu de werkzaamheden afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het betrokken gebied. 

In casu kunnen dergelijke gevolgen, naar mijn mening, niet bij voorbaat 
uitgesloten worden. Derhalve concludeer ik dat een passende beoordeling 
conform artikel 1,9f van de Nb-wet 1998 vereist is. 

Een passende beoordeling houdt in dat op basis van de beste wetenschappelijke 
kennis ter zake, alle aspecten van een plan of project die op zichzelf of in 
combinatie met andere plannen of projecten de instandhoudingdoelstetlingen in 
gevaar kunnen brengen, ge'lnventariseerd moeten warden. 
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Er is een passende beoordeling genaamd "Passende beoordeling Planstudie 
Ontpoldering Noordwaard" opgesteld door Arcadis (in samenwerking met DHV en 
Haskoning, alsmede Waardenburg voor een aanvulling op de passende 
beoordeling). Deze is bij uw aanvraag gevoegd. 

Overweg in gen 
Het gebied Biesbosch is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als 
Habitatrichtlijngebied. Het Natura 2000·ontwerpbesluit is in 2009 bekend 
gemaakt. Ik beoordeel deze activiteit in het licht van dit ontwerpbesluit en de 
instandhoudingsdoelstellingen die daarin zijn opgenomen. 

Kwalificerende waarden 
Voor een uitgebreid overzicht van de kwalificerende habitattypen, habitatsoorten 
en wezenlijke kenmerken en waarden van het Natura 2000·gebied Biesbosch 
verwijs ik naar de hieromtrent weergegeven informatie in het ontwerpbesluit op 
www.minlnv.nl. 

De Biesbosch kwalificeert als Speciale Beschermingszone (sbz) onder de 
Vogelrichtlijn vanwege het voorkome.n van drempeloverschrijdende aantallen van 
Aalscholver, Roerdomp, Bruine kiekendief, Porseleinhoen, IJsvogel, Blauwborst, 
Snor, Rietzanger (als broedvogel), en daarnaast vanwege de 
drempeloverschrijdende aantallen van: Fuut, Aalscholver, Lepelaar, Grote 
zilverreiger, Kleine zwaan, Brandgans, Kolgans, Grauwe gans, Smient, Krakeend, 
Wintertaling, Wilde eend, Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Grote 
zaagbek, Nonnetje, Zeearend, Visarend, Meerkoet en Grutto (als niet
broedvogel). 
Van de genoemde soorten warden Roerdomp, Grote zilverreiger, Lepelaar, Kleine 
zwaan, Brandgans, Nonnetje, Zeearend, Bruine kiekendief, Visarend, 
Porseleinhoen, IJsvogel en Blauwborst beschermd op grand van bijlage I van de 
Vogelrichtlijn. Voor deze soorten die.nt een Speciale Beschermingszone 
aangewezen te warden indien er sprake van is dat a) minstens 1 % van de 
landelijke broedvogelpopulatie in het gebied broedt, of b) indien 0,1 % van de 
biogeografische populatie geregeld in het gebied verblijft, of c) indien het gebied 
in combinatie met andere gebieden voldoende bijdrage levert aan een 
sleutelpopulatie. 
De overige soorten, alle zijn trekvogels, warden beschermd op grond van artikel 
4.2 tweede lid van de Vogelrichtlijn, en zijn opgenomen in bijlage II van deze 
richtlijn. Voor de betreffende trekvogels is de Biesbosch van betekenis als breed
, rui- en/of overwinteringsgebied, of als rustplaats op hun trekroute. 

Het gebied Biesbosch is in 2003 tevens aangemeld als Habitatrichtlijngebied. In 
het ontwerpbesluit (2009) zijn de volgende habitattypen (Hr! Bijlage I) 
opgenomen: 'Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorende tot het 
Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion' (hierna: Beken en rivieren 
met waterplanten) H3260, 'Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot 
het Chenopodium rubri p.p. en Bidention p.p. (hierna: Slikkige rivieroevers) 
H3270, 'Kalkminnend grasland op dorre zandbodem' (hierna: Stroomdalgrasland) 
H6120, 'Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de 
montane en alpiene zones' (hiema: Ruigten en zomen) H6430, 'Laaggelegen 
schraal hooiland Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis' (hierna 
Glanshaver/Vossenstaarthooiland), H6510 A en B, 'Bossen op alluviale grond met 
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Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior' (hierna: Vochtige alluviale bossen) H91EO 
A en B. 
Daarnaast zijn de onderstaande habitatsoorten (bijlage II soorten) in het 
ontwerpbesluit opgenomen: Zeeprik H1095, Rivierprik H1099, Elft H1102, Fint 
H1103, Zalm H1106, Bittervoorn H1134, Grote modderkruiper H1145, Kleine 
modderkruiper H1149, Rivierdonderpad Hll63, Meervl.eermuis Hl318, Bever 
Hl337, Noordse woelmuis H1340 en de Tonghaarmuts H1387. 
Van bovengenoemde habitattypen en soorten zijn de volgende prioritair: 
Stroomdalgraslanden, Vochtige alluviale bossen en de Noordse woelmuis. 

In de passende beoordeling is tevens getoetst aan een aantal vogelsoorten, die 
in de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn stonden, die echter niet in het 
uiteindelijke ontwerpaanwijzingsbesluit zjjn komen te staan. Het gaat hier om de 
broedvogelsoorten Kwak, Kwartelkonlng, Visdief en Zwarte stern, alsmede om de 
niet-broedvogelsoorten Wilde zwaan, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, 
Kluut, Goudplevier, Kemphaan, Bosruiter, Bosuil, Velduil, Zwarte wouw en Rode 
wouw. Zolang het aanwijzingsbesluit nog niet definitief Is, schrijft de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor dat zowel aan de aanwijzingen in het kader 
van de Vogelrichtlijn, de aanmelding in het kader van de Habitatrichtlijn, als aan 
het ontwerpaanwijzingsbesluit Natura 2000 getoetst moet warden. 

In de passende beoordeling ts ook gekeken in hoeverre het project invloed heeft 
op de omstandigheden In vier andere Natura 2000-gebieden, namelijk 
Loevestein, Pompveldl Kornsche Boezem en Hollands Diep. 

Aanwezige waarden 
Het plangebied ligt voor het grootste gedeelte buiten de begrenzing van het 
Natura 2000-gebied De Biesbosch. In het westen van het plangebied is er wel 
een overlap van begrensde delen. Momenteel hebben deze delen een agrarische 
functie. Enkele deelgebieden die zowel binnen de begrenzing van het Natura 
2000-gebied als binnen het plangebied liggen, betreffen vochtige alluviale bossen 
en slikkige rivieroevers. Buiten de begrenzing komen vochtige alluviaJe bossen 
(o.a. wilgenvloedbossen) voor langs de in het plangebled gelegen kreken. De 
volgende Habitatrichtlljnsoorten zijn in het plangebied (en tevens vallend binnen 
de begrenzing van het Natura 2000-gebied) waargenomen: 

- Bittervoorn: is binnen de gehele Noordwaard aangetroffen; 
- Kleine modderkruiper; 

Meervleermuis: in 2006 is een exemplaar waargenomen; 
Bever: is zowel binnen als buiten de begrenzing van het Natura 2000-
gebied gevonden; 
Noordse woelmuis: is aangetroffen in alle buitendijkse gebieden, met 
name aan de cost- en zuidzijde van het plangebied (niet langs de 
Merwede). In de huidlge binnendijkse gebieden komt hij niet voor; 

Alie aangewezen broedvogelsoorten zijn aanwezig binnen het gedeelte van het 
plangebied dat binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied valt. Van die 
broedvogelsoorten komen alleen Porseleinhoen en Aalscholver niet in het overige 
gebied van het plangebied voor; alle overige soorten wel. 
Voor wat betreft de aangewezen niet-broedvogelsoorten geldt dat alleen de 
Visarend niet in het plangebied aanwezig is (dus ook niet in het gedeelte dat 
binnen de begrenzing ligt). Veel vogels komen voor in en rand de kreken, 
alsmede in enkele polders; met name de polder Maltha is rijk aan vogels. 
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Effecten van de ingrepen in algemene zin 
In de passende beoordeling Is getoetst In hoeverre er een (significant) negatief 
effect is op de instandhoudingsdoelen (zowel habitats als soorten); bovendien is 
gekeken in hoeverre er een ecologische relatie is tussen het Natura 2000-gebied 
Biesbosch en die delen van het plangebied, die buiten de begrenzing van Natura 
2000 liggen. Bij mijn beoordeling heeft zowel de gebruiksfase als de aanlegfase 
een belangrijke rol gespeeld. 

In de passende beoordeling zijn met betrekking tot mijn bevoegdheid de 
volgende potentiele effecten benoemd: 
Ingrepen in het watersysteem: 

verstevlgen berm binnendijks en plaatsen damwand (westelijke dijk 
Steurgat); effect: verstoring tijdelijk; 
primaire kering Steurgat: aanleg dijk inclusief griend: verstoring tljdelijk; 
aanleg instroomopeningen in Bandijk; effect: verstoring; 
aanleg uitstroomopeningen en verbreding bestaande kreken: verstoring, 
verandering stroomsnelheid, verontreiniging, ruimtebeslag; 
aanleg/verbreden/verdiepen kreken, hergebruik grand voor kades e.d;: 

-~ ·~ ... , ... ,,.,, .,. "v11 ... ,: , verstorl(l.g1 r,µdQ1~ebesla!iJ1 ..... *h 

: ", ,,, overlaat nieuwe Merwede: verlagen bestaande waterkering: verstoring, 
verandering strnomsnelheid, verontreiniging, verandering 
overstromingsfrequentie. 

Aanleg/verandering van kades (ten behoeve van dijkversterking in het 
plangebied): 

aanleg hoge respectievelijk lage kades: ruimtebeslag en verstoring; 
transformatorstation versterken met hoge kade: idem; 

Wonen (omwille van de veiligheid te versterken cq. te verplaatsen woningen): 
aanleg terpen t.b.v. woningen en bedrijven: ruimtebeslag; verstoring; 
sloop bebouwing vanwege onveiligheid toekomstige situatie: verstoring; 

Landbouw (het inrichten van polders die In meerdere of mindere mate een 
waterbergende functie krijgen en die in droge perioden een landbouwfunctie 
krijgen): 

aanleg terpen t.b.v. woningen en bedrijven: ruimtebeslag en verstoring; 
aanleg inlaten/duikers/gemalen tbv. waterhuishouding. in de 
landbouwpolders: verstoring; verdroging; 
aanleg sloten en greppels tbv. waterhuishouding in de landbouwpolders: 
verstoring; verdroging, ruimtebeslag; 
hoogwatervluchtplaatsen: verstoring. 

Natuur: 
grondverzet: verandering vegetatie; 
herprofileren maaiveld na grondverzet, m.n. bij kreken en kades; -; 
inplant en verwijdeting bos: verstoring, ruimtebeslag (areaalverlies); 

Infrastructuur in de Noordwaard (ten behoeve van de in- en externe 
bereikbaarheid van het gebied na creeren van de doorstroomgebieden): 

- verplaatsing cq. verwijdering van wegen: verstoring; 
vervanging en aanleg van bruggen; verstoring; 
verplaatsing van fietspaden: verstorlng; 

Ingrepen ten behoeve van nutsvoorzieningen: 
verstevigen funderingen bestaande hoogspanningsmasten: verstoring; 
aanpassing transformatiestation: verstoring; 

Overige activiteiten: 

... ,,. 
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- intensiveren gebruik bestaande loswal: verstoring tijdelijk; 
- aanleggen en ingebruiknemen tijdelijke loswal: ruimtebeslag, verstoring; 
- transport over tijdelijke werkwegen en bestaande lnfrastructuur: 

verstoring. 
- Aanleg en gebruik tijdeHjke depots: verstorLng; 

Ingrepen in het watersysteem: 
De toekomstige Noordwaard komt In zijn geheel buitendijks te liggen; de 
hydraulische inrichtingsmaatregelen leiden tot tijdelijke verstoring van 
overwinterende en watervogels die foerageren of rusten in de huidige polder; de 
werkzaamheden langs de kreken die binnen de begrenzing liggen kunnen 
geluidverstoring van broedvogels tot gevolg hebben. De aanleg van de 
uitstroomopeningen Ugt binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
Blesbosch, en leidt tot oppervlakteverlies van het habitattype vochtige alluviale 
bossen (zachthoutooibos, H91EO A) en Slikkige rivieroevers (H3270), alsmede 
Ruigten en zomen (H6430 A en B). 

Aanleg van kades: 
De aanleg van kades, met name die die in de nabijheid van de begrenzing liggen, 
-zoals di.e voor het transformatorstation- kan leiden tot verstoring van vogels die 
in het Natura 2000-gebied rusten of foerageren; hetzelfde geldt voor Bever en 
Noordse woelmuis. Het overige ruimtebeslag vindt in het geheel buiten de 
begrenzing van het Natura 2000-gebied plaats. 

Ingrepen ten aanzien van wonen, infrastructuur, landbouw en natuur: 
Het slopen en bouwen van woningen, het aanleggen van terpen, het herinrichten 
van hoog cq. laag bekade landbouwgebieden leidt tot verstoring van nlet
broedvogels, en tot ruimtebeslag op het huidige areaal agrarisch gebied dat door 
verschillende vogelsoorten wordt gebruikt als foerageergebied. 
Daar staat tegenover dat deze landbouwgebieden na de 
herinrichtingsmaatregelen ingezaaid warden met gras, zodat het grootste deel 
van het plangebied buiten de begrenzing wederom als agrarisch gebied zal 
fungeren. Daarbij geldt dat de taag bekade polders nat zijn, de hoog bekade 
polders zullen minder nat zijn, overeenkomstig de huidige waterstand. Ten 
behoeve van een toekomstvaste doorstroomfunctie wordt plaatselijk langs 
bestaande kreken riet en houtige opslag verwijderd (zachthoutooibos, op 1 
locatie binnen de begrenzing); na de ingreep ontstaan beide mrlieutypen langs 
de nieuw gegraven cq. verbrede kreken. De inrichtingswerkzaamheden kunnen 
leiden tot v.erstorlng. 

N utsvoorzieningen: 
De funderingen van de bestaande hoogspanningsmasten worden verstevigd, en 
het portaal van het bestaande transformatorstation wordt verbeterd. Deze 
werkzaamheden kunnen ter plaatse tot verstoring van niet-broedvogels leiden. 
Overigens liggen hoogspanningsleiding en trafostation buiten de begrenzing van 
het Natura 2000-gebied. 

Overige activiteiten: 
Voor de aan- en afvoer van grand wordt gebruik gemaakt van de bestaande 
loswal aan de Nieuwe Merwede. Deze zal dus intensiever gebruikt gaan warden 
ten behoeve van het project; in de huidige situatie is de directe omgeving al 
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minder geschikt voor bedreigde soorten, zodat er geen negatieve effecten 
optreden. 
Er komt mogelijk een tijdelijke loswal ter hoogte van Spieringsluis; deze kan 
enige verstoring van broedvogels en niet broedvogels betekenen; oak zal deze 
enige ruimte vergen. 
Transport vindt plaats over bestaande wegen en over tijdelijke nieuwe 
werkwegen; aan de werkwegen is de eis gesteld dat deze niet in kwalificerende 
habitattypen mogen liggen (pb p. 46), Hetzelfde 9eldt voor de depots; de 
transportbewegingen zullen derh.alve alleen leiden tot verstoring, voornamelijk 
buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied. 

Ruimtelijke schaal van effecten: plangebied ten opzichte van begrenzing 
Natura 2000-gebied Biesbosch 
Bovenstaande opsomming van ingrepen suggereert een zeer groat potentieel 
effect op het Natura 2000-gebied de Biesbosch. Dit effect moet genuanceerd 
worden, omdat de inrichtlngsmaatregelen voor verreweg het grootste dee I 
plaatsvinden buiten de begrenzlng van het Natura 2000-gebied Biesbosch. Met 
andere woorden: het plangebied overlapt slechts in zeer geringe mate met de 
begrenzing van het Natura 2000-gebied de Biesbosch. 

Ingrijpende veranderingen binnen de begrenzing vinden plaats in de polders 
Jantjesplaat en Hoage Hof. Momenteel hebben deze gebieden een agrarische 
functie~ deze verandert in intergetijdengebied, waarbij de polder Hooge Hof 
bovendien als een natte laag bekade polder wordt ingericht. Ook de verandering 
van uitstroomopeningen van kreken gebeurt op verschillende plaatsen (juist) 
binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Hier kan zowel aan habitats 
als aan soorten tijdelijke schade (areaalverlies en verstoring) tijdens de aanleg 
plaatsvinden; nadat de werkzaamheden op die plekken zijn uitgevoerd, wordt de 
situatie in vrijweJ alle gevallen gelijk aan de situatie voorafgaand aan de ingreep, 
met dien verstande dat als gevolg van het Kierbesluft een zekere mate van 
getijdenwerking wordt geherintroduceerd ( orde grootte 10 cm). In mijn 
beoordeling, alsmede in mijn vertaling naar mitigerende maatregelen, heb ik met 
name gelet op voorkoming van de verstorlng die als gevolg van bovengenoemde 
ingrepen kan ontstaan. 

Effecten op habitats, soorten en gebieden 

Effecten op Loevestein, Pompveld, Karnsche Boezem en Hollands Diep 
Gezien de omvang van het project is beoordeeld in hoeverre het effecten kan 
hebben op een tweetal andere clusters van Natura 2000-gebieden. Loevestein 
alsmede Pompveld en Kornsche Boezem zijn aangewezen voor enkele 
soortgelijke habitats en gedeeltelijk ook dezelfde soorten, als de Biesbosch. 
Gekeken is op basis van hydraulische berekeningen wat de effecten op deze 
gebieden zijn als de Noordwaard gaat meestromen. Berekend is dat bij 
'Maatgevende afvoer' (dit is de hoogst mogelijke waterstand) de waterstand ter 
hoogte van Gorinchem met 30 cm daalt. Maatgevende afvoer komt echter slechts 
eenmaal per 2000 jaar voor. Daarnaast geldt dat de Noordwaard rnee gaat 
stromen zodra de waterstand de 2 meter+ NAP ter hoogte van het inlaatpunt 
overschrijdt. Deze twee meter moet met meerdere decimeters overschreden 
warden wll de waterstand in de Nieuwe Merwede meetbaar veranderen 
(verlagen). Deze resultaten betekenen dat de huidige hydrologische 
omstandigheden ongewijzigd blijven voor de habitats en soorten van Loevestein, 
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Pompveld en Kornsche Boezem. Er zijn op deze deelgebieden dan ook geen 
effecten mogelijk. 
Voor het Natura 2000-gebied Hollands Diep1 dat stroomafwaarts van de 
Noordwaard en de Biesbosch gesitueerd Is, verandert er in 
hydrologische/hydraulische zin niets. Wei is het in theorie mogelijk dat 
verontreinigd sediment uit de Noordwaard verplaatst wordt in de rkhting van het 
Hollands Diep. Omdat dit sediment sterk verspreid raakt verwacht ik gegeven de 
conclusies in de passende beoordeling geen problemen ten aanzien van het 
kunnen halen van de lnstandhoudingsdoelen van het Hollands Diep. 

Effecten op habitats en kwalificerende soorten Biesbosch 

Beken en rivieren met waterplanten, H3260: 
Dit habitattype komt binnen het plangebied niet voor, oak niet binnen dat deel 
wat binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied ligt. Versnippering of 
areaalverlies is daarom niet aan de orde. De dichtstbijzijnde locaties liggen op 
ongeveer 10 km afstand, en warden door de ingreep niet be'invloed. Ook de 
factoren overstromingsfrequentie en de dynamiek van het riviersysteem 
veranderen niet; er is geen effect op de instandhouding van dit habitattype. 

Slikkige rivieroevers, H3270: 
Waar bestaande kreken veranderd warden ten behoeve van de 
doorstroomfunctie, gaat binnen de be.grenzing enig areaal verloren; dit 
ruimtebeslag bedraagt circa 2 maal 500 vlerkante meter. Daar staat tegenover 
dat in de binnen de begrenzing gelegen polders Hooge Hof en Jantjesplaat 
nieuwe kreken warden aangelegd, waar het habitattype zich opnieuw zal 
ontwikkelen. Het gaat hier om tenminste 4 kilometer aan oeverle.ngte, waartangs 
het habitattype zich kan ontwikkelen (ongeveer 12.000 vlerkante meter). Middels 
een voorschrift is vastgelegd dat nieuwe kreken in Hooge Hof en Jantjesplaat in 
de beginperiode van de uitvoering van het project moeten warden aangelegd. 
Mede omdat deze kreken uiterlijk eind december 2013 warden gegraven, het 
habitattype zich zeer snel vestigt langs nieuwe kreken, omdat de toekomstige 
oppervlakte en kwaliteit aanmerkelijk grater zullen zijn dan nu, ben ik van 
oordeel dat het tijdelijke ruimtebeslag niet tot significante verslechtering leidt. 
Het instandhoudingsdoel (uitbreidlng oppervlakte en verbetering kwaliteit) kan 
gehaald warden. 

Stroomdalgrasland, H6120 
In de Kop van de Oude Wiel (Sliedrechtse Biesbosch) komen 
stroomdalgraslanden van goede kwaliteit voor. Voor het Natura 2000-gebied 
Biesbosch geldt een instandhoudingsdoel van uitbreiding oppervlakte en 
verbetering kwaliteit. Stroomdalgraslanden hebben incidentele overstroming en 
rivierdynamlek nodig om duurzaam in stand te kunnen blijven. In de passende 
beoordeling is de hoogteligging van de stroomdalgraslanden van de Kop van de 
Oude Wiel geconfronteerd met de veranderingen in de waterstanden; er is een 
grafiek gemaakt waarin de maximale alsmede gebruikelijke waterstandshoogten 
zijn opgenomen. Duidelijk is geworden dat de overstromingsfrequentie als gevolg 
van het project Noordwaard vrijwel gelijk zal blijven aan de situatle nu. De 
ingrepen in het kader van het project zijn ver verwijderd van de Kop van de 
Oude Wiel; van areaalverlies is dus geen sprake. Stroomdalgrasland is bovendien 
gevoelig voor stikstofdepositie. De voertuigbewegingen als gevolg van de 
uitvoering van het project vinden op zodanige afstand plaats dat met zekerheid 
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kan worden gesteld dat de depositle ter hoogte van de Kop van de Oude Wiel 
niet zal toenemen. Van verslechtering in de zin van kwaliteitsverlies (als gevolg 
van stikstofdepositie) is dus evenmin sprake. Ik concludeer dat als gevolg van 
veranderingen in de hoogstwaterstand een effect mogelijk is, maar dat dit effect 
zeker niet significant is. 

Ruigten en zomen, H6430; instandhoudingsdoel: behoud oppervlakte en kwaliteit 
voor subtype A, uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit voor subtype B 
(variant van Harig wilgenroosje met Rivierkruiskruid/Moerasmelkdistel). 
Het graven van kreken en het aanleggen van uitstroomopeningen/andere 
aansluitingen op het krekenstelsel van de Biesbosch lefdt plaatselijk tot 
oppervlakteverlies; het gaat in het plangebled alleen om het type B. Tevens 
wordt plaatselijk in het Natura 2000-gebied riet verwijderd met het oog op de 
doorstroomfunctie. In totaal gaat 8,27 hectare verloren, op een totaal van rend 
1.000 hectare. Momenteel is de staat van instandhouding in algemene zin matig; 
in het kader van het recent afgeronde natuurontwikkelingsproject NOP 
(noordwestelijk gedeelte van de Noordwaard, gelegen binnen de begrenzing van 
Natura 2000) is veel extra areaal soortenrijke ruigten ontstaan, veelal reeds 
binnen twee jaar. Met het ontstaan van dit nieuwe areaal zal het project geen 
negatieve invloed hebben op het bereiken van de uitbreidingsdoelstelling. Er is 
dus geen negatief effect met het oog op de instandhoudingsdoelstell1ng. 

Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden, H6510 A en B 
Deze habitattypen komen in het Natura 2000-gebied Biesbosch alleen voor in de 
Hengstpolder, aan de overzijde van de Nieuwe Merwede. De Hengstpolder ligt 
dus buiten het plangebied. Seide vormen hebben incidentele inundatie nodig om 
te kunnen blijven voortbestaan. De Hengstpolder ontvangt zijn 
waterbevoorrading via de noordzijde van de Sliedrechtse Biesbosch (via de 
Boven Merwede). Noch de fysieke ingrepen in het plangebied, noch de 
veranderingen in de waterstanden in het hoofdrlviersysteem, hebben invloed op 
de instandhouding van beide vormen van dit habitattype. Er is geen negatief 
effect. 

Vochtige alluviale bossen (Zachthoutooibos}, H91EO A en B; 
instandhoudingsdoel: behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit type A, 
uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit type B (Essen-Iepenbos). 
Ter realisatie van het inrichtingsplan moet 18 hectare binnen de begrenzing van 
het Natura 2000-gebied worden gekapt, ter hoogte van het Gat van Lijnoorden; 
dit betreft wilgenvloedbos, behorende tot type A. Dit bos wordt gerooid omdat 
het loodrecht op de stroomrichting groeit. In de Hilpolders wordt binnen de 
begrenzing van Natura 2000 15 hectare nieuw bos lngeplant, dat zich tot 
zachthoutooibos (eveneens type A) zal ontwikkelen. Blijkens de passende 
beoordeling vindt geen oppervlakteverlies plaats voor subtype B (p. 68). Het zal 
ongeveer 20 jaar duren voordat dit nieuw geplante bos volwassen zal zijn. Om 
het verlies te beperken in de tijd zal de aanplant van het nieuwe bas voorafgaan 
aan het kappen van het bestaande bos langs het Gat van Ujnoorden; dit is 
middels een voorschrlft gegarandeerd. Overigens is met de aanleg van 600 
hectare nieuwe natuur in de noordwestelijke Noordwaard (het NOP project) reeds 
meerdere tientallen hectares nieuw zachthoutooibos ontstaan. Het NOP gebied is 
in 2008 opgeleverd. Er is dus een tijdelijk effect voor subtype A~ dit beoordeel ik 
echter niet als significant, mede omdat het nieuwe zachthoutooibos in het NOP 
gebied reeds rulmschoots in ontwikkeling is. Het uitbreidingsdoel voor subtype B 
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is nag niet gekwantlficeerd in te realiseren extra hectares. Dit gebeurt in het 
beheerplan. In het kader van dit project vindt voor subtyp.e B geen aantasting 
plaats. Doordat als gevolg van uitvoering van het project Ontpoldering 
Noordwaard de riVierdynamiek toeneemt, ben ik van oordeel dat het 
instandhoudingsdoel voor beide typen gehaald kan warden, inclusief de 
benodigde verbetering van de kwaliteit van beide typen. 

Habitatsoorten; vlssen 
De veranderingen in de Noordwaard leiden niet tot een verandering van de 
waterkwaliteit. Bekend is dat sinds de inwerkingtreding van de Haringvlietsluizen 
vervuild sediment in de bodem van de Biesbosch voorkomt; dit behoort tot de 
klasse niet toepasbaar. Bij hoogwater (sltuatie 1 * per 100 jaar) is het mogelijk 
dat in de geulen van de Biesbosch na de ontpoldering van de Noordwaard de 
stroomsnelheid toeneemt, zodat via erosie van de waterbodem sediment elders 
(stroomafwaarts) terechtkomt. Gezien de zeer geringe kans op deze situatie is 
het uit te sluiten dat verspreiding van verontreinigd sediment leidt tot 
significante effecten op kwalificerende soorten, waaronder vissen. 
Voor de aangewezen trekvissoorten Zeeprik, Rivierprik, E;lft, Flnt en Zalm geldt 
dat de verandering in bet watersysteem (nL een nreuwe doorstroomzone door de 
Noordwaard heen) geen belernmering vormt in het functioneren van het 
watersysteem als doortrekgebied richting hun paaigronden. Dit geldt tevens voor 
de functie van de Biesbosch als doortrekgebied. Overigens geldt voor de Elft, Fint 
en de Zalm dat deze slechts zeer sporadisch in de Biesbosch zijn waargenomen; 
feitelijk zijn deze soorten als voor Nederland uitgestorven te beschouwen (al vele 
decennia). Op deze soorten is er geen sprake van een effect. 
De Biesbosch is wel van belang voor Zeeprik en Rivierprik a:is doortrekgebied. 
Ingeval de Noordwaard gaat meestromen zou er in inddentele gevallen van zeer 
hoog water sprake kunnen zijn van een veranderlng van de stroomsnelheid van 
het doortrekgebfed. Deze sltuaties vinden naar verwachting buiten de trektijd 
plaats zodat er geen fysieke of andere belemmeringen in de functie van de 
Biesbosch als doortrekgebied mogelljk zijn. Op deze soorten is dan ook geen 
sprake van een negatief effect ten aanzien van de instandhoudingsdoelstelling. 

De Biesbosch is ook aangewezen voor de vissoorten Bittervoom, Grote 
modderkruiper, Kleine Modderkruiper en Rivierdonderpad. Voor wat betreft de 
Bittervoorn kan een toekomstige meestroomfunctie van de kreek Boomgat een 
beperkt negatief effect betekenen; dlt omdat de soort alleen in ten hoogste 
langzaam stromend water voorkomt. Daar staat tegenover dat na de 
herinrichting nieuwe sloten in de Jantjesplaat en de Hooge Hof nieuwe 
leefgebieden opleveren. 
Tijdelijke verstoring als gevolg van graafwerkzaarnheden/uitdiepen e.d. worden 
beperkt door middel van opname in de vergunning van het voorschrift, dat ter 
plaatse exemplaren voorafgaand aan de werkzaamheden worden verplaatst of 
dat een vluchtroute wordt geboden. Bovendien verbetert de toegankelijkheid van 
de gehele Biesbosch als gevolg van de herinrichting van de huidige polders 
binnen de begrenzing, waarbij meerdere sloten en kreken warden aangelegd. 
Overigens moet warden opgemerkt dat het leefgebied van deze soort(en) in de 
Dordtse Biesbosch geheel buiten de activiteiten blijft. Voor de Bittervoorn 
beoordeel ik de effecten van het project Ontpoldering Noordwaard dan ook als 
niet significant. 
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De Grote modderkruiper is in het plangebied tot dusver niet waargenomen. 
Omdat de soort vrijwel of geheel niet voorkomt in het plangebied hebben ook de 
inrlchtingswerkzaamheden geen invloed op deze soort. De gebieden in de . 
Biesbosch buiten het plangebied ondergaan geen hydrologische of hydraulische 
verandering, zodat oak hier noch tijdelijk noch blijvend negatieve effecten zullen 
optreden. 

De Kleine modderkruiper is binnen het gehele plangebied een algemeen 
voorkornende soort. In het doorstroomgebi.ed verandert de doorstroomsnelheid; 
het deel van het doorstroorngebied binnen de begrenzing is echter zeer gering 
van omvang. Grote delen van het huidige Natura 2000-gebied warden door de 
maatregelen niet be'invloed. In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat 
bij werkzaamheden in bestaande wateren de vissen verplaatst worden of dat ze 
anderszins een vluchtroute wordt geboden. Zo wordt voorkomen dat zich 
significant negatieve verstoring voor zou kunnen doen. 

De Rivierdonderpad komt voor in de Nieuwe Merwede. Als gevolg van de 
ontpoldering van de Noordwaard veranderen de omstandigheden in de Nieuwe 
Merwede niet. Er zijn daarom geen negatieve effecten voor deze soort. 
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.. , . . Habitatsoorten: zoogdieren 
De Biesbosch is aangewezen voor de Meervleermuis, Bever en de Noordse 
woelmuis. De Meervleermuis foerageert zelden in het gebied: tot dusver is 
slechts een exemplaar waargenomen, in 2006; de schaarse plekken waar de 
soort voorkomt (verblijfplaatsen of foerageerroutes) warden niet aangetast. 
Bovendien is een voorschrift opgenomen dat gedurende de periode dat de soort 
actief is niet buiten de periode 7 tot 19 uur wordt gewerkt. Er is geen negatief 
effect ten aanzien van de instandhoudingsdoelstelling. 

De Bever is in 1988 uitgezet in de Biesbosch. In het plangebied liggen twee 
burchten in kreken; deze liggen buiten de begrenzing van het Natura 2000-
gebied; ook worden Bevers waargenomen in meerdere kreken, waaronder 
zwervende jonge exemplaren. Met het oog op de instandhouding van de 
populatie (behouddoelstelling) is van belang dat ter plaatse van het Gat van 
Lijnoorden een gedeelte bestaand bos wordt verwijderd; de afname van geschlkt 
leefgebied is beperkt; de verwijdering van het bos kan leiden tot tijdelijke 
verstoring. Er is echter voldoende alternatief leefgebied beschikbaar1 zoals in het 
NOP gebied; daarnaast word en in het plangebied nieuwe kreken aangelegd; 
doordat getijdenwerking wordt ingesteld, wordt in combinatie met de nieuwe 
kreken het leefgebied vergroot. Omdat niet is uit te sluiten dat door (graaf-) 
werkzaamheden verstoring van burchten of individuele bevers kan plaatsvinden 1 

is het voorschrift opgenomen dat het voorkomen van de Bever in het gebied 
wordt gemonitord. Om geluidverstoring te voorkomen is vastgelegd dat 
transportroutes binnendijks Worden afgewikkeld; bij de werkzaamheden rand het 
Gat van Lijnoorden moet een afstand van 100 meter tot beverburchten in c;icht 
warden genomen. Bij toepassing van bovenstaande mitigerende maatregelen, 
die zijn opgenomen in de voorschriften, acht ik de verstoring als gevolg van het 
project niet significant, oak rekening houdende met de positieve trend in de 
populatie. 

De Noordse woelmuis is vooral gevoelig voor verlies aan leefgebied in de zin van 
oppervlaktever!ies en afname van de (rivier-)dynamiek in het gebied. 
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Oppervlakteverlies treedt op daar waar kreken verbreed worden. Daarnaast kan 
verstoring van rust- en verblijfplaatsen optreden. Verstoring als gevolg van 
geluid kan alleen in het zuiden van het plangebied voorkomen; door mitigerende 
maatregelen wordt dit effect beperkt, door dieren vooraf weg te vangen en te 
verplaatsen naar andere gebieden met wisselende waterstanden; a.a. naar een 
natuurontwikkelingsgebied dat twee gebieden met elkaar verbindt; deze 
mitigerende maatregelen zijn in de vergunning opgenomen. Met het opnemen 
van mitigerende maatregelen omtrent het wegvangen en verplaatsen van dieren 
op plaatsen waar verstoring plaatsvindt, ben lk van oordeel dat het behalen van 
het instandhoudingsdoel voldoende gewaarborgd is en er geen sprake is van 
significante effecten. 

Habitatsoorten: Tonghaarmuts 
De Tonghaarmuts is een pioniersoort, die op jonge wilgen groeit. Als wilgen 
groeien, wordt zij door andere soorten verdrongen. Door de intraductie van 
geUjdenwerking in combinatie met de inrichtingsmaatregelen ontstaat meer 
natuurlijke dynamiek, waardoor de vestiglngsmogelijkheden voor deze soort 
toenemen. Het ziCh vestigen en het weer verdwijnen van wilgenvloedbos als 
gevolg van de rivierdynamiek is een natuurlijk proces; dat geldt ook voor het 
ontstaan en verdwijnen van vestigingsmogelijkheden voor dit mos. Ik ben dan 
oak van oordeel dat het project geen negatief effect heeft op de instandhouding 
van deze soort in het Natura 2000-gebied de Biesbosch. Omdat de 
vestigingsmogelijkheden toenernen verwacht ik juist een positief effect. 

Vogelricht/ijnsoorten: broedvogels 
In algemene zin geldt dat voor zowel broedvogels als niet-broedvogels verstoring 
tijdens de werkzaamheden kan plaatsvinden. Doordat de werkzaamheden 
warden gefaseerd en in de ruimte gespreid, zal de verstoring nooit in het gehele 
gebied plaatsvinden. Voor de Bruins kiekendJef, Blauwborst, Porseleinhoen, 
IJsvogel en Rietzanger geldt dat (potentiel.e) broedlocaties verloren gaan tijdens 
de inrichtingsmaatregelen; dit is een permanent verlies; het effect is echter 
beperkt omdat van deze soorten de grootste aantallen broedvogels in de Polder 
Maltha en de oevers van het Steurgat aanwezig zijn; in deze gebieden gaan 
slechts enkele inrichtingsmaatregelen plaatsvinden zodat het grootste deel van 
de vogelpopulaties niet verstoord zal warden. Bovendien zijn grate oppervlaktes 
rietmoeras aanwezig als alternatief broedgebied. Voor de langere termJjn 
ontstaat langs de nieuwe kreken extra geschikt (breed-)area al voor deze 
soorten. 

Vaor de Aalscholver zijn er geen negatieve effecten omdat de werkzaamheden op 
grate afstand liggen van de Aalscholverkolonies in het gebied; oak de 
voedselbeschikbaarheid verandert niet als gevolg van de maatregelen in het 
gebied. 
Voor het Porseleinhoen geldt dat het huidlge leefgebied op de Jantjesplaat 
permanent minder geschikt wordt, als gevolg van de recreatie.functie die dit 
gebied krijgt. Daarentegen kan de Hoage Hof zeer geschikt worden. Dit gebied 
wordt in het begin van het uitvoerlngsproces ingericht, zodat de benod!gde 
moerasvegetatie zich heeft ontwikkeld voordat overige werkzaamheden starten. 
Voor deze soort ziJn er dus geen significant negatieve effecten - ook mede 
omdat de soort er een licht stijgende trend vertoont. 
Snor en Roerdomp broeden eveneens in de buitendijkse moerasvegetaties; deze 
soorten zijn gevoelig voor schommelingen in de waterstand. Als gevoJg van de 
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maatregelen treden geen waterstandsveranderingen opj beide soorten kunnen 
van de maatregelen profiteren die bij het Porseleinhoen zijn beschreven. Omdat 
beide soorten een positieve trend vertonen, is er geen sprake van een negatief 
effect voor deze soorten. 
Ten behoeve van het behoud van teefgebied en voedsel van de Meerkoet leg ik 
het voorschrift op dat de baggerwerkzaamheden in de kreek de Severt pas plaats 
kunnen vinden als de Smalle waterpest (voedselbron voor Meerkoeten) aan het 
eind van de herfst is afgestorven (uiterlijk 1 november). 
Om in algemene zin negatieve effecten te beperken worden werkzaamheden 
gefaseerd, waarbij continu deelgebieden ontzien worden; de geluidoverlast wordt 
beperkt door geluidproducerende activiteiten binnendijks te laten plaatsvinden; 
oak wordt het aantal transportroutes beperkt en is het niet toegestaan om de 
kruinen van dijken en kades te gebruiken. 

Tot slot: in de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn stonden ook de 
Kwak1 Visdief, Kwartelkoning en zwarte stem als broedvogel genoemd. In het 
ontwerp-aanwijzingsbesluit Natura 2000 zijn deze soorten niet meer opgenomen, 
hetzij omdat de soort recent niet broedend in de Biesbosch is waargenomen (dit 
geldt voor de Kwak), hetzij omdat de soort hooguit incidenteel in de Blesbosch 
broedt, te weten buiten het plangebied. Voor al deze soorten geldt daarom dat 
het project Ontpoldering Noordwaard geen effect heeft. 
Daarnaast stand een aantal roofvogels in de aanwijzing in het kader van de 
Vogelrichtlijn. Zij staan niet in het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Er is 
desalniettemin wel aan deze soorten getoetst. De hoog bekade polders 
veranderen niet qua voedselbeschikbaarheid, de gebieden die een 
doorstroomfunctie krijgen zullen door hun extensieve beheer tot meer 
beschikbaarheid van kleine prooidieren leiden. Algemeen kan daarom warden 
gesteld dat de voedselbeschikbaarheid voor de in het gebied voorkomende 
roofvogels op peil blijft, zodat er van significant negatieve effecten geen sprake 
is. 

Habltatsoorten; niet-broedvogels 
Door de herinrichting kan de functie van de Noordwaard voor niet-broedvogels 
veranderen: landbouwgebled verandert in intergetijdengebied en extensief 
beheerd grasland. Dit is van betekenis als kwalificerende soorten de Noordwaard 
gebruiken als rust-, slaap- en/of foerageergebied. Voorts treedt tijdelijke 
verstoring op als gevolg van werkzaamheden in de omgeving van 
foerageergebieden, 
De Lepelaar foerageert in het intergetijdengebied van de Bresbosch; de 
inrichtingsmaatregelen leiden niet tot aantasting van het bestaande 
intergetijdengebied, nl. in de Polder Maltha. Na de inrichting wordt het areaal 
Intergetijdengebied vergroot, waardoor het potentiele foerageergebied grater 
wordt. In de Polder Maltha vinden wel werkzaamheden plaats; hierdoor vindt 
tijdelijk verstoring plaats; de Lepelaar bevlndt zich in een gunstige staat van 
instandhouding; de tijdelijke verstoring leidt niet tot negatieve effecten ten 
aanzien van de instandhoudingsdoelstelling. 
De Kleine zwaan foerageert In de huidige graslanden. In de toekomstige situatie 
is er voldoende areaal grasland dat als foerageergebied dienst kan doen. Door de 
werkzaamheden te faseren wordt voorkomen dat tijdelijke verstoring plaatsvindt. 
Voor de Krakeend, die de Biesbosch gebruikt ais pieisterpiaats en 
overwinteringsgebied, geldt dat hij foerageert in oeverzones1 met name in de 
Paider Maltha. De werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op de 
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voedselbeschikbaarheid en het henodigde areaal. Wei vindt tijdelijke verstoring 
plaats, maar omdat de huidige aantallen Krakeenden grater zijn dan de 
instandhoudingsdoelstelling is er geen sprake van een negatief effect ten aanzien 
van het instandhoudingsdoel. 
Voor veel andere soorten is de Paider Maltha erg belangrijk1 omdat hier veel 
ondiepe wateren voorkomen. Door de werkzaamheden in de tijd te faseren 
warden negatieve effecten voorkomen; in concrete gaat het om Fuut, Smient, 
Wintertaling, (Krakeend), Pijlstaart, Slob~, Tafel-l Kuifeend, Nonnetje, Grote 
zaagbek en Meerkoet. 
Met name voor ganzen (Kolgans, Grauwe gans, Brandgans) heeft de huidige 
Noordwaard een betangrijke functie als foerageergebied. De veranderingen zijn 
vooral met het oog op deze soorten relevant. In de passende beoordeling is 
berekend hoeveel areaal foerageergebied nodig is om de instandhoudingsdoelen 
voor de respectievelijke soorten te kunn.en halen. Duidelijk is dat de agrarische 
gebieden buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied een ecologische 
relatie hebben met de gebteden binnen de begrenzing. Om de draagkracht 
te bepalen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: boerengrasland heeft 
een draagkracht van 1. 700 standaardgansdagen per hectare, akkers hebben 
L200 standaardgansdagen als draagkracht, en natuurgrasland 600. Voorts zijn 
de natte laag bekade delen In het doorstroomgebied alsmede 
intergetijdengebieden niet in de berekeningen opgenomen, uitgaande van het 
voorzorgsbeglnsel (worst case benadering). Ook is in de berekeningen ervanuit 
gegaan dat de recreatieve knooppunten als foerageerareaal verloren gaan. Uit de 
berekeningen volgt dat na tnrichting in het gehele plangebied een draagkracht 
overblijft voor 2,6 x zoveel ganzen als er in de huidige situatie foerageren. Ook 
blnnen de begrenzing van Natura 2000 blijft er in de gebruiksfase in de orde 
grootte 2* de benodfgde hoeveelheid voedsel beschikbaar. Tijdens de aanlegfase 
vindt verstoring plaats. Doordat in het winterseizoen minimaal 30% van het 
grasland/agraristhe areaal gevrijwaard wordt van werkzaamheden, en de huidige 
aantallen ganzen reeds beduidend boven de instandhoudingsdoelen zitten, 
beoordeel ik de permanente en tijdelijke effecten op bovengenoemde 
ganzensoorten als nlet significant. 
Voor de Brandgans geldt dat de huidige aantallen beneden het 
instandhoudingsdoel zitten. Er moet in de aanlegfase voldoende onverstoord 
foerageergebied overblijven. De verstoringsafstand voor gelUid is 100 tot 150 
meter. Door het opnemen van een mitigerende maatregel in de zin van het 
zorgen dat in de aanlegfase permanent minimaal 30% van het oppervlak 
gevrijwaard moet zfjn van werkzaamheden, worden significant negatieve effecten 
op de Brandgans voorkomen. 

Effecten op overige voge/soorten 
In de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn stonden ook andere 
vogelsoorten; voor een aantal van deze soorten geldt dat zij niet in het ontwerp
aanwijzingsbesluit Natura 2000 zijn opgenomen, omdat zij nauwelijks in de 
Biesbosch voorkomen. Voor deze soorten (Wilde zwaan, Kemphaan, Kluut, 
Bosruiter) geldt dater aHeen in theorie tijdelijke verstoring kan plaatsvinden, 
omdat zij vrijwel niet in het plangebied voorkomen; op grand van de informatie 
ult de passende beoordeling beoordeel ik deze dan ook als niet significant. Voor 
de roofvogel- en uilensoorten (als niet-broedvogel: Rode en Zwarte wouw, 
Smelleken, Slechtvalk, Blauwe kiekendief, Vetduil en Bosuil) die niet in het 
uiteindelijke ontwerp-aanwijzingsbesluit zijn komen te staan, geldt in de 
toekomstige situatie dater voldoende agrarisch areaal aanwezig is waar deze 
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soorten gebruik van maken om te kunnen jagen. Doordat in algemene zin de 
natuurwaarden toenemen neemt daarmee voor deze soorten ook de 
voedselbeschikbaarheid toe. 

Mitigatie 
In de vergunning zljn voorschriften opgenomen omtrent de plekken waar 
werkzaamheden mogen plaatsvinden, hoe transportroutes moeten !open, hoe 
geluidoverlast voor vogels (en andere dieren) meet warden voorkomen. 
Daarnaast zijn, op basis van de voorstellen in de passende beoordeling, 
voorschriften opgenomen over de tijdstippen waarop bossen of andere vegetaties 
mogen warden verwijderd, ten opzichte van het creeren of aanleggen van nieuwe 
bossen of andere vegetaties. Deze maatregelen zijn opgelegd om de tijdelijke 
effecten te minimaliseren. 
Voorts zijn mitigerende maatregelen ter bescherming van specifieke soorten 
opgenomen. Voor vissen gaat het om het wegvangen en verplaatsen, alsmede 
het in een richting werken zodat een vluchtroute wordt geboden. Ook zijn er 
soortspecifieke maatregelen voor de Bever en de Noordse woelmuis genomen, 
eveneens op basis van de maatregelen die voorgesteld zijn in de passende 
beoordeling. Voor de Bever gaat het ender meer om het in acht houden van een 
verstoringscontour van 100 meter bij de deelpopulatie in het Gat van Lijnoorden, 
voor de Noordse woelmuis gaat het om het wegvangen en verplaatsen van 
populaties op plekken waar werkzaamheden plaats moeten vinden. Voor de 
Bever leg ik een monitoringsverplichting op. Macht dit op basis van de 
monitoringsresultaten nodig blijken, dan kan de vergunning warden aangepast 
(voorschrift 4.1). 
In algemene zin geldt de verplichting dat In het winterseizoen minimaal 30% van 
het areaal van de Noordwaard gevrijwaard moet zijn van werkzaamheden. 
Hiermee wordt voorkomen dat ganzen in hun foerageergebieden binnen de 
Noordwaard tijdelijk significant verstoord zouden kunnen raken. 
De in de vergunning opgenomen mitigerende maatregelen acht ik voldoende om 
de aangewezen habitats en soorten goed te kunnen beschermen. 

Cumulatie 
De volgende activiteiten zouden in cumulatie met het project Ontpoldering 
Noordwaard kunnen leiden tot significant negatieve effecten op de aangewezen 
habitattypen en soorten: 

- waterstandsverlagende maatregelen; 
dijkversterkingsplannen; 
aangepast beheer Haringvlietsl.uizen; 
aanpassing innamepunt spaarbekken; 
aanleg gasleiding traject Wijngaarden - Zelzate; 
baggeren van de Nieuwe Merwede. 

Waterstandsverlagende maatregelen: 
Langs de Bergsche Maas vindt eveneens In het kader van Ruimte voor de Rivier 
herinrichting van de Overdiepse Polder plaats. De waterstandsverlagende 
effecten van deze herinrichting strekken zich niet uit tot de Biesbosch1 zodat van 
een negatief effect in cumulatie geen sprake is. 
l=on hA1oorlo nrniori" ie rlo 1 iitortA1::>:::irriHornr::H1inn Lhtolinnon Tn rHt nrnior+ utnrrft-
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een nevengeul gegraven, die alleen bij hoge waterstanden mee gaat stromen. In 
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het MER voor dit project is aangeg.even dat er op de natuurwaarden in het 
Natura 2000-gebied de Blesbosch en Loevestein geen negatieve effecten zijn. 

Dijkversterkingsplannen: 
De dijkversterkingen binnen het plangebied maken onderdeel uit van het project, 
en hoeven derhalve niet afzonderlijk beoordeeld te warden; de versterking van 
Dijkring 24 vindt plaats op zijn vroegst in 2014; nog niet bekend is op welke 
wijze; te zijner tijd moet dit project afzonderlijk passend beoordeeld worden; 
effecttoetsing. is met de huidige gegevens onmogelijk. 
Langs de Bergsche Maas wordt een aantal dijken versterkt, aangezien een 
verhoogde maatgevende afvoer wordt verwacht. Deze maatregel ligt op een 
dermate grote afstand van De B1esbosch (en ook van Hal.lands Diep en 
Loevesteln) dat geen cumulatieve effecten optreden. 

Aangepast sluitingsregime Haringvlietsluizen 
In het kader van het zgn. Kierbesluit wordt verwacht dat in de Biesbosch 
getljdenwerking gaat ontstaan; het gaat om een getijdenslag in de orde grootte 
10 cm. Deze maatregel zal met name de getijdenafhankelijke natuurwaarden 
positlef be'lnvloeden. Voorzover er effecten te verwachten zijn, dan zijn deze 
alleen positief. 

Aanpassing innamepunt Spaarbekken: 
Het huidige inlaatpunt voor het waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch wordt 
gevoed door de Maas/ Amer. Mogelijk wordt een nieuw inlaatpunt in gebruik 
genomen, nl. Spijkerboor; dit ligt enkele kilometers westelijker; ook dit 
inlaatpunt wordt door de Maas/Amer gevoed, hetgeen geen enkel effe.ct op de 
Natura 2000 instandhoudingsdoelen heeft. 

Aanleg gasleiding traject Wijngaarden - Zelzate: 
Voor dit project is eerder een vergunning op grond van de Nb~wet 1998 
afgegeven; deze gasleiding komt ten westen van de Biesbosch te liggen, ter 
hoogte van een bestaande leiding en de A16; d.e aanleg van deze gasleiding is 
afgerond voordat de werkzaamheden in de Noordwaard beginnen. Cumulatieve 
effecten zijn daarom uftgesloten. 

Baggerwerkzaamheden Nieuwe Merwede: 
Tussen 1 januari 2009 en 14 maart 2010 werkt een baggerschip van 
Rijkswaterstaat in de vaargeul; na deze periode wordt een nieuw contract 
afgesloten om de werkzaamheden te continueren. Het schip ligt in de vaargeul, 
op een locatie waar veel schepen langs varen. Er is een verstorende werking aan 
de randen van het Natura 2000-gebied, maar deze is niet significant. Gezien het 
feit dat het om een schip gaat, en deze activiteit ruimtelijk gescheiden is van de 
pla.atsen waar het project Ontpoldering Noordwaard effecten kan hebben, ben ik 
van oordeel dat significante effecten als gevolg van cumulatie niet aan de orde 
zijn. 

Conclusie 
Concluderend kan gesteld warden op grand van de op dit moment best 
beschikbare informatie en de hierboven beschreven overwegingen, dat de 
werkzaamheden in het kader van het project Ontpoldering Noordwaard niet 
leiden tot een onaanva.ardbare aantasting van de natuurlijke habitats en 
natuurwaarden van het betrokken Natura 2000-gebied. 
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Besluit 
Ik ben van mening dat met de betreffende, bij de aanvraag behorende, 
'passende beoordeling' de zekerheid is verkregen dat de aangevraagde 
activlteiten geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de natuurlijke 
kenmerken en waarden van de betrokken beschermde Natura 2000-gebieden 
'Biesbosch' alsmede 'Loevestein', 'Pompveld', 'Kornsche Boezem' en 'Hollands 
Diep'. 

Deze conclusle geldt nadrukkelljk onder de door mij speciflek hlertoe 
geformuleerde vergunningvoorschriften. 

Derhalve ben ik van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend. 
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TAB 3 



Aan 
Per Koerier 
Het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant 
t.a.v. de heer 0. Hoes 
Brabantlaan 1 
5216 TV 's-Hertogenbosch 

Contactpersoon 

F. de Bruijne 
Datum 

4 januari 2010 
Ons kenmerk 

NW091712 
Onderwerp 

Doorkiesnummer 

06-22 568974 
Bijlage(n) 

twintigvoud 
Uw kenmerk 

Ontpoldering Noordwaard 

Aanvraag vergunning op grand van de Ontgrondingenwet voor de 
ontpoldering van de Noordwaard 

Geachte heer Hoes, 

Hierbij doe ik u namens de directeLir planstLidies een aanvraag om vergunning 
op grand van de Ontgrondingenwet alsmede de b[jbehorende stLikken toekomen. 

Voor deze aanvraag is de Rijkscoordinatieregeling op grand van artikel 3.35, 
Wro van toepassing. Dit betekent dat de door u verleende (ontwerp)beschikking 
samen met het (ontwerp)Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard en vijf 
andere (ontwerp) vergLinningen te zijner tljd ter visie warden gelegd. 

Ik verzoek LI de desbetreffende aanvraag conform afspraak met uw medewerker 
de heer Van Heeswijk vanaf 15 januari 2010 in behandeling te nemen en de 
coordinator en mij v66r 5 maart 2010 het ontwerp van de door LI te verlenen 
beschikking toe te sturen. Gelet op de grate hoeveelheid aan bijlagen is in 
overleg met de heer Keeman van uw dienst afgesproken het totale pakket in 
vijfvoud aan te leveren en een zogenaamd gecomprimeerd deel in vijftienvoud. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge'lnformeerd. Macht u naar aanleiding 
van deze aanvraag nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de heer De 
Bruijne. Hij is te bereiken op het nLimmer 06-2256 8974. 

vriendelijke groet, 

.M.J. Hoenderkamp 
Manager Projectbureau Noordwaard 

Ruimte voor de Rivier, Projectbureau Noordwaard 

Postadres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 

Bezoekadres: Boompjes 200, 3011 XO Rotterdam 

Telefoon: (010) 402 66 60 

Telefax: (01 O) 402 70 94 

E-mail: noordwaard@rws.nl 

Internet: www.ruimtevoorderivier.nl/noordwaard 

Bereikbaar vanaf NS station Rotterdam CS met de metro (station Leuvehaven) en vanaf NS stat1011 Blaak: met de auto volg havennummer 160·170 



Provincie Noord·Brabant Di1 formulier inclusiel bijlagen toezenden oon: 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brobonf. 

Postbus 9015!, 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Aanvraag tot verlening van ontgrondingsvergunning 

(ex artikel 4 verordening Ontgrondingen provincle NoordwBrabant 2008} 

Het verdien1 aonbeveling om 1en oomien van een oonvroog eerst vooroverteg le hebben met bureau Atval- en 

Grondstoffenbeheer. telefoon (073) 681 2264. 

1. Algemene gegevens 

(&.edrljls)Naam aanv1ager 

Ministerie van Verkeer en Waterstoo1, de heer ir. A.W. Vetema. 

direc1eur Plonstudies en Realisa1ie binnen de Programmodirectie Ruimle 

voor de Rivier 

Adres 

Boompjes 200 

Con1actpersoon 

F. de Bruijne 

Nacm exploffont 

Nag niet bekend 

Adres 

Con1oc1persoon 

Naam eigenoor 

Postcode 

3011 XO 

Postcode 

Zie bijloge "Overzichl van olle eigenoren in de Noordwoard op 23 

november 2009" 

Adres Postcode 

Teletoon 

Woonptoo11 

Rotterdam 

06-22568974 

Tetefoon 

Woonploots 

Telefoon 

Woonplools 

(bij meer don een eigenoor de gevroagde gegevens vermelden op een afzonderfijke bijlage} 

2. Kadastrale gegevens 

Kadastrale gemeente(n) 

Zie bijgevoegde koor1: Gemeente 

Werkendom. Noordwaard 

Seclie(s) Nummer{s) 

Op de bij deze vergunningaonvroog gevoegde koart 0-1 is een overzichl gegeven van de huidige si1ualie. Op 

zowel de Overzichlskoarl Onlgrondingen (0-5) als de De1oilkaar1en Ontgronding (0-7 t/m 0-18) zijn de 

ontgrondingsocliviteiten en de kodostrole gegevens opgenomen. 

Zie ook "Overzicht van alle eigenaren in de Noordwoard op 23 november 2009". "Eigenoren groene {=niet le 

on1eigenen) percelen in de Noordwoord per 23 november 2009". 

Ploa1selijk belc.end ols: (slroo1- en ploo1soondviding) of evt. projectnoom 

P04-0139 



Noordwoard en PKB-mootregel Ontpoldenng Noordwoord 

3. Soort aanvraag 

00 Nieuwe vergunnmg 

O Wijziging bes1oonde vergunning jinclusref verlenging van de geldrgneidsduur) 

Kenmerk bestaande vergunning Datum atgifte besloande vergunning 

Kor1e beschrijving van de wijziging: 

4. Gegevens van het te ontgronden terrein 

o Huidige culluurloes1ond . 

huidig gebruik is diver! 

00 groslond 

00 water 

IEI bos 

I.RI notuur 

00 bovwlond 

IRl woterkering 

b Noam van he1 geldende !don wel een ontwerp-)bes1emmingsp1on en de toegekende bes terr.ming 

daorin van het gebied. woorbinnen het te ontgronden ierrein is gelegen (N.B. inlormalie hierover kon 

warden verkregen bij de gerneente. Het onlwerp-bestemmingsplon dient ol fer inzoge le hebben 

gelegen). 

Ontwerp-Rijksinpossingsplan Ontpotdering Noordwoord 

1oegekende bestemmingen: ogrorisch. water. noluu1 

c Grondwaterslond in meters 00 ten opzichte von NAP / 0 ten opzichle von mooiveld: 

- gemiddelde loogste grondwo1ers1ond : Zie bijgevoegde grondwo1er1roppenkoar1 (0-4) Zre ool: 

bijgevoegd tig:;ur 6.2. woorop zomerpeil 11009 bekode polders lussen 0.3 en 0.7 m - N.t.,P (porog1oaf 

6.2 lnrichlingsplon On1poldering Noordwoardj 

. gemiddelde hoogste grondwoterstond: Zie bijgevoegde grondwo1er1roppenkoor1 (0-4). Zie ook 

bijgevoegd tiguur 6.2. woorop win1erpeil dol nu word1 nagestreefd bedroog1 1.0 m - NAP. 

Zie ook basisdocun1en1 geohydrologie figuren 4 I, 4.2. 5.5 en 5.6 . 

d Opbouw van hel bodemprofiel don wel de geologische atzetlingen 1ot de gewens1e 

onlgrondingsdiepte, loagdik1e van humeuze bovengrond en onderliggende grondsoor1en: 

Zie b ijgevoegde bodemkoor1 0-3. zie 

ook bijgevoegde s1ukken. 

.Milieukundig 

bodernonderzoek Noordwoord 

lose 2. hoofdstuk 8 1/m 11. 

Basisroppor1 geotechnisch en 

fysisch bodemonderzoek 

(somenvotting) 

Zie tevens 

Bosisdocumen I 

geohydrologie 

Ontpoidering 

Noordwoord 

5. Doel en gegevens van de ontgronding 

o 0ppervlok1e (ho): Tolool pJongebied bedroagl ~ . 450 ho (dot is dus incl Hilpolders en inclusiel hel r~OP 

gebied var. 456 ho) 
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- von de onlgrond1ng. gerekend vonof de insleek: 297 ho 

- van de onlgronding. inclusief he l in 1e richlen gebied: circo 4.000 hec1ore 

Deze ge1ollen zijn de oppervlak1es die bekend zijr, . 

b Gebrvik/funche no onlgronding 

IRJ recreo1it:; opo. 524.528 m: IRl londbouwwoferl1uishoud1ng opp, 516.066 rn: 

IRl waterotvoer en 

nctuuroniwikkel1ng opp 2.077.788 m' IRJ wolerberging binnendijb opp 2 7~9 m: 

0 overig. 1.Vv ..... . . .._ ... .. . ..... opp. 

Deze getallen zijn de opperv1oktes die bekend zi1n 

c. De te vergraven (bouw)grondstolfen warden oangewend voor: 

0 verkoop 0 keramische indus1ne 

D eigen gebruik 0 een spec iaol projecl. le we1en: 

IRJ word I b1nnen de on1grond1ng verwerkt [El overige, (uilvoer von grond/gebied ui11e we1en 

zie bijgevoegde slukken.: grondstrcmenplon_ hootdstuk 6 en 7 

d Hoogte van ne1 lerre1n, gemiddeld (me1er ten opzichle van NAP): 

- v66r de uilvoering van de anlgrond1ng: ...... zie principeprofielen van de ontgronding jlP 1eken1ng 18 en 19) 

- maximale on1grondingsdiep1e: .(on1grondingsdieple en diepte bij oplevering zirn gelijk oan elKoorj 

- bij oplevenng. 

Op bijgevoegde koarlen 0 -5 t/rn 030 z1jn de mox1ma1e onlgrondingsdieptes en de relevonle prof1elen aangegeven. 

Voor rneer 1nformatie: 

Op kaarl 20 vii he1 lnrich1ingsplo0 Onlpoldering Noordwaord is weergegeven welk sfondoard profiel op welke locotie wordt 

toegepmt en welke hoogte de kode ler plaalse krijgl. Op de kaorlen 18 en ~ 9 van hef lnrichtingsplan Onlpoldering Noordwaord 

zijn de uilgewerk1e profielen van de kades lerug le vinden. De profielen van de k<eken 1prof1el 3 en 4 op koort l 9J zijr, 

weergegeven op i<Oort 30 van he1 lnrichlingsplon Ontpoldering Noordwaard (loekoms1ige krekemirucluur) levens is koort 2--: var 

he1 lnrichtingsplan Ontpotdering Noordwoord bijgevoegd [londbouwstrucfuur. profielen slolen). 

Op de koorlen 24 en 30 van het lnrichtingsplan Ontpoldering Noordwoord is oak 1erug te vinden lol weli:.e diep1e er maximaol 

wordl on1grond. Er zi1n geen proflelen woorop en huidig mooiveld en 1oekomslige situotie stooi. Dit zou resul1eren 1n on1zet1end 

veel profielen. De huidige hoog1eligging von he1 rnaoiveld is weergegeven op kaor1 002 van het lnrich1ingsplon On1poldering 

Noordwoard 

e Te vergroven hoeveelheid Verwerkt binnen he! Af 1e voeren lotole hoeveelheid 

dellsioffen projec1 hoeveelheid 

(voste m'): 

- zond: l .522.945 328.788 1.851.733 

- klei: 952 502 46.273 995.775 

- roofloog: 732.550 117.703 850.253 

De 1ekening met vrijkomende en re 

verwerken hoeveelheden is 

opgenornen in he1 

grondstromenplon (bijloge l tJ Op 

de 1ekening stoan ook 

gedetoilleerde 1obellen met 

vrijkomende en le verwerken 

hoeveetheden. Zie oak de 

!oe!!ch.ti~g "Bo!ans 

ontgrondingsformulie1' 

I. lndien uilruil van grand zol ploo1sv1nden: 

· oon le voeren hoeveelheid van buiten de loco tie moximoal mogelijk op basis von he1 grondslromenplon lgrond die een 

berere kwoli1ei1 heel! don nodig voor de geplonde functie) (vosle mJ): moxirnool 2.500 000 m' 
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u;lruil houdt in dol grond word I onigroven die door grond van buiten de locotie vvordt oongevuld Dit is hier voorolsnog niet het 

gevol. Mogelijk dot inschrijvingen voor de reolisotie lot er leiden tol een wijz1g1ng 

g Wi1ze woorap de ontgronding zol worden uilgevoerd: 

00 droge winning 

0 not le winning 

Voorloprg wordt er van uitgegoon dol winning deels droog en deels not zol plaotsvinoen . Oil Kon pas definitief warden 

oongegeven no inschrijvingen vaar en oonbesteden van de reolisotrelose . Moximole w1nningscapociteit instollotie: grote1 

don I 00 lon/uur IN.B. /ndien cJe capacileil grater is don 100 lan/uur ts een m1/1euvergunning vereist. Deze dient een 

otzonderli1k aanvrooglormul1er le warden aongevroogd) 

h Geplonde do I um van start uitvaer werkzoomheden. 

1onuori 20 I I 

Geplonde datum van einde urtvoer werkzoamheden: 

december 2017 

6. Afstemming overige bestuursorganen en belanghebbenden 

a Zi1n er voar de ontgrondingswerkzoomheden ondere vergunning e n al an1heffingen oongevroogd of reeds verieend 

(1ndien verleend doti.;m en kenmerk van de beschikking vermelden)' 

D Wo!erwel 

0 Wet mil1eubeheer 

0 Floro- en founowe: 

0 Woterschopskeur 

0 Notuurbescherrrnngswet 

0 Wei Ru1mteliJke Oraen1ng (RIP) 

0 Wet badembescherming 

D Andere. nomelijk 

Is er voor de onlgronding een milieueffectrapportoge uilgevoerd? [RJ io D nee 

b Heef1 omtrent dit verzoek reeds overleg plootsgevonden me1 andere rnslonties? Zo JO. welke instonties? 

Jo. RiJkswoterslaol dienst Zuid-Hollond, Provincie Noord-Brobont. LNV_ Gemeenle Werkenaoni. Water~chop 

Rivie'enland 

Afslemming vondl plools in hef kader van de Rijkscoordinolieregeling o.g v. ortike! 3.35 Wro . 

c. Slemt ae grondeigenoor in mel de voorgenomen ontgrondingswerkloomheden? 

Ten tijde var1 de ontgronding is een deel van de gronden in bezit van Domeinen. Voor een ander deel van de gronden 

s in een bijloge bij deze oonvroag oongegeven welke procedure richting eigenoren is en wordt gevolgd . 

lnstemming gro'1deigenoren is rond voordol de werkzoomheden geslorl zijn , 

IN.B.hiervoor de verkloring eigenoor/eigenaren invullen en bljvoegen. lndien de hu1d1ge eigenoor /nog) nief inslem1 

met de onlgronding kan de onlgronding evenlueel gefoseerd vtorden uilgevoero'. In do! gevol dienen de tekening en 

hel uilvaeringsplon b,j de oonvroag hierap oongeposl le zijn J 

6. Mee te zenden bijlagen 

Bij deze oonvroog dienen de volgende bijlagen le worden overlegd: 

o een tekening met kodoslrole oonduiding van hel te ontgronden terrein met de dooroon grenzende 

percelen. woarop met een orcering het/de le antgronden perceel/percelen zijn oongegeven; zie 

koorten 0-5 en 0-7 t/m 0-18 

b. perceien woorop de oonvraog belrekking heefl; zie Ontgrondingenkoart Ontpoldering Noordwoord in 

cornbinatie met de kadastrole gegevens. Zie "Overzichl von olle eigenoren in de Noordwoord op 23 

november 2009"_ "Eigenoren groene (=niel le onteigenen) percelen in de t~oordwaord pe1 23 

novernber 2009". 

c een lekening van hel le ontgronden terrein. in rood omkaderd. mel gegevens van een oc1uele 

tmaglemeling. Op de 1ekening oongeven de hoogtepunlen l.o .v NAP. gemeten om de 50 me1er 

(vierkon1ennef) Rondom hel te ontgronden terrein moet een strook ter breed1e von minimoal 30 meter 

bij d e hoog1emet1ng worden bet1okkeri. Zie kaorl 0-2 Mooiveldhoogtes Huidige s;tuolie I :12 500. 

d . een werkplon Deze volgl later zodro er oonbesteed is en een oannemer is gecontracteerd Zie 

evertueel grondstormenplon 
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e een uit1reksel van he1 be1reffende onderdeel von hel bes1emm1ngsplon l1ekening/legendo] + 

voorschrif1en Zie Ontwerpl-Rijksinpossingmlan On1poldering Moardwaord 

om inzichl in de kwalileil van de le onlgronden bodern d1enen le warden overlegd de resullo1en von: 

I. vooronderzoek mel beirekking tol de h1stone en bodernges1eldheid: 

(hypolhese op basis van orchiet- en aclueel kaar1ma1eriaol] 

2 orien1erend onderzoek contorm de NEN 5740 s1ra1eg1e woorin de re sul1alen von he1 lhistor1sch) 

vooronderzoek meegenomen worden (n1e1 ouder don 5 joar) 

g voor een goede beoordeling van de on1grond1ngsoarwroog is in 1eder gevol inz1ch1 noodzakeliik in de 

otwerking van de onlgronding: Zie Ontwerp-RIP 

de herinricr·,tir,g van r1e1 ontgronde 1erre1n me1 omgeving (z1e koar1en 0·5 en 0-7 1/m 0-18 

On1grondingenkoorten Ontpoldering Noordwoord en kaor1en I en 31/m 12 van he1 lnrich1ingsplan 

Onlpoldering Noordwoord): 

hel loekoms1ig beheer van he1 :::m1gronoe 1errein rne1 omQev1ng (zie Beheer- en Onderhoudsplon 

Onlpoldering Noordwaord) 

h 1n he1 gevol von een ontgrond1ng gerichl op een londbouwkundige verbe1ering. dien1 e1 een 

londbouwkundig onderzoek 1ngediend 1e worden dol bestool uil: 

i) een wo1erhuishoudkundig onderzoek woorrn opgenomer.,. 

octuele grondwo1erstonden en de daoraon gereloleerde grondwa1er1rap op hel percee: 

zelf; 

gegevers over het oppervlaklewolers1elsel voor en no on1gronding (s;iuo1ieschets. 

walerpeilen/sluwpeilen) , inclusiei even1uele droinageoanleg. 

en indien er sproke is van een onlgronding 1er voorkoming var. verdroging. een indicolie van 

de grondwolerslond over de afgelopen 10 joor op bo;;s van longjorige melingen oo 

relevon1e TNO-rneetbuizen in de omgeving; 

2) een bodemkundig onderzoek geboseerd op mel1ngen om de 50 meter (vierkon1ennel) : 

3) bedrijlseconomisch onderzoek noor de gevolgen van de on1gronding; 

4) evenluele altemolieve mogelijkt1eden op amgevings- en perceelsniveau. wao,mee eenzelfde 

elfec1 als van de onlgronding bereikt kon warden IN.B l"11ervoor dient eersl de wolerbeheerder 

om odvies gevroogd le warden) 

(Afhonke/ijk van he! beoogde ogromche doer bi/ de ontgronding dieni het occenl op een of meer von 

de hierboven genoemde onderdelen van hel londbouwi<Liridige onderzoek te liggen.) 

wonneer he1 le or:tgronde gebied voll in een gebied rnel ee,, hoge of middelt1oge indica1ieve 

archeologische waorden dient een orcheologisch onderzoeksropport volgens de Kwoli1eilsnorrn 

Nederlondse Arcrieologie ingedlend te worden woorin de resullalen van he1 onderzoek noor de 

ornvong, oord en kwolitei1 van de aonwezige orcheologische waorden zijn opgenomen. Zie 

orcheologierapportoge (m.n . bijloge 8 en 16). 1 evens is de koartbijloge bij addendum orcheologie 

bGgevoegd. 

in hel geval van een on1gronding. 

waorbij de bes1emming van he! te on1gronden 1ene•n word1 gewijzigd en/of 

woarbij de te winnen hoeveelheid oppervlaktedelfstol meer don 25-000 m' bedraogt en/of 

ligl in een o1ten1iezone oangegeven op de koorten behorende bij de Verordening op de 

wa1erhui~houding . 

dienen reden. eventuele gevolgen voor milieu en [geo)hydrologie. uitvoeringswijze eventuele fasering 

van de u11voering, f'Obeslemming. inrich1ingsmoatregelen en loekomstig beheer nader le warden 

1oegelichl er. onderbouwd. bijvoo•beeld in de vorm van een projec1nolo Zie Milieueftect•appor1 

Ontpoldering Noordwoord 

k. lndien de rnoximole ontgror.d1ngsdieple meer don 8 meter beneden hel rnooiveld lig1 er. dP. 1P. winr.en 

hoeveelheid oppervlok1edelfstot meer don 25.000 m' bedroogl dien1 de oonvraog vergezetd 1e goon 

von: NIE1 VAN TOEP.A.SSlNG 

een hydrologische onderzoek ; 

een s1obiliteilsonderzoek 
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lo1aol aan1al bijlagen: 17 Een overzichl von bijgevoegde kaor1en, figuren en bijlogen i~ gegeven in 

de hiernovolgende tobellen 

Bljgevoegde documenlen 

BTiloqenr. Documenlen 

I Procedure die 1s en word I gevolgd voo1 ontgrondingsoc1ivitellen op die percelen die nie1 

in eigendom van de s1001 (c .q . ini11atielnemer) zijn (zie 'Eigendomssiluolie 1.b.v. 

onlgrondingsvergunning' me1 de bijlagen ·eigenorenkoar1en per 31 oug 2009'. 'kaor1 

vas1aaed rood en oroen'1 

2 Toelichtino Deloilkoar1en Onlqrondinq Onloolderinq Noordwoord 

3 Onlwerp-Rilsinpossinqsplon On1polderina Noorctvvoard 

4 Beheer- en Onderhoudsplon Ontpoldering Noordwoord 

5 MER Onlooldenna Noordwoord 

6 Overzicht van olle eiQenoren in de l~oordwoord op 23 november 2009 

7 Eigenoren groene l=niel 1e onleigenen) percelen in de Noordwoord per 23 november 

2009 

8 Bosisdocumenl aeohvdroloaie On1ooldering Noordwoord 

9 Milieukundiq bodemonderzoek r,Joordwoord lase 2 

10 Bosisroooorl geo1echnisch en fys1sch oodemonderzoek lsomenvotlira: 

11 Grondstromenolor 

12 loelichtil"Q Salons onlqrondinQenforml1lie1 

13 Beheer- en Onderhoudsplon 

1'1 Archeoiooieroooor1 Onlpolderinq Noordwoord 

15 Addendum Arcr1eolooie d.d. 26 ouous1us 2009 

16 Gespreksversloqen d.d 13 lebruori 2008 en 4 novernber 2008 

Bijgevoegde Hguren 

Billaoenr. Fiouur nr. en herkomsl Omschrilvinq 

~ 7 Figuur 6.2 lnrichlingsplon Huidiige zomer- en winlerpeilen in de ogrorische 

beheerde polders in de t>Joordwoord 

18 figuur 5.5 bosisroppor1 Geohydrologie Berekende grondwo1ers1onc1en zorner vorior>I 

[GW-\j kleine comoortimenten 

19 figuur 5.6 bosisrappori Geohydrologie Bereke'1de grondwoterslonden winier vorionl 

IGvV-2! kleine comoar1irnen1en 

Bijgevoegd kaartmateriaat 

Bijlagenr. Kaartnr. Koar1 

20 0-1 Overzich1skoar1 kodoslrole en 1oooqrofische si1uotie l :12.500 

21 0-2 Mooiveldhooqte hu1diqe situo1ie l. l 2.500 (op basis van AHNI 

22 0-3 Overzicl1 lskaar1 l : 12.500 bodem 

23 0-4 Overzicr11skoorl I: 12.500 01 ondwo1erlronnen 

24 0-5 Overzichtskoorl Ontqrondin8en l:l 2.500 Imel kadoslro!e och1erqrond) 

25 0-6 Overalchlskoon Onlqrondinqen 1:12.500 Jrnel 1opoaro1ische ochle tQrond) 

26 0-71/m 0-18 De1oilkoar1en On1grondingen l :2.500 (met kodostrole ochtergrondi 

27 0-19 t/m 0-30 Detoilkaor1en Onlgrondinaen l :2.500 Imel lopogrofische ochtergrond) 
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28 I lnrichtinosolon visuoliso tie Toekomslbeeld 

29 2 lnrichlino.solon octuele maaiveldhooo te 

30 3 lnticl1lin1:m:ilon overzichtsl:aort inrich11nosmoolrerielen Onlpelderinq Noordwoord 

31 4 l/m 12 Maotregelenkaart kaarlblod O I t/m 09 

lnr1chl1nq5plon 

32 18 lnrich linosolon dwarsprofieten hoqe en loqe kodes 

33 l 9 lnrichllnqsp1on dworsorofielen slerk verbrede kooes en pnnc1oe01of1elen kreken 

3~ 20 lnrichlinosolon Overzicht kades en diiken 

35 24 lnrichtinosolan moo1reoelen landbovwwolerhui'shoudino en krekenslrucluur 

36 30 lnrlchlinosolon schemotische weerqove dimemionerinq 1oekomsliq krekenslelsel 

37 Kaortbijlage 

addendum 

Archeolooie 

Ruimte voor opmerklngen en eventuele toelichting 

Canlorm afsproken in he1 voorbereidings1rojec1 wordl de2e oonvraog 1nged1end De bi1gevoegde s1ukken zi1n 

conform de atspraken uil de mail van 17 januari 2009 (van de heer J. de Bode oan de l1eer D. Keeman) en de 

bijgesloten gespreksverslagen van de averleggen van 13 tebruari 2008 en 4 november 2008 

De oonvraag vindt plaats in het kader van he! Ontwerp-Rijksinpossingsplan voor de PKB-maatregel 

Ontpoldering Naordwaard. 

Datum Plaals 

~\ 
~t~ 

VerkJaring eigenaar/eigenaren 

De eigenaor verklaart/de e1genaren verklaren kennis le hebben genamen van deze aanvraog fol 

onlgrondingsvergunning. 

Noam elgenaar 

Wanneer mel het werk 

aangevangen ward I zijn de 

belretfende percelen eigendom 

van de Staa1 

Plaa1s Datum Handlekening 

lnd1en de aanvrager niet de eigenaar is van he1 le on1granden terrein. dienl de aanvrager ge!e! cp de 

e1gendomssitualie oannemelijk le maken da1 de onlgronding loch binnen ofzienbore lermiin kan worden 

uilgevaerd. 
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Programmaclirectie Ruimte voor de Rivier 

Mevrouw L. Koekoek 
Postbus 24103 

3502 UTRECHT 

011derwerp 

Vergunningaanvraag Ontgronclingenwet: ontwerp-beschikking. 

Geachte mevrouw Koekoek, 

Hierbij ontvangt u onze ontwerp-beschikking inzake uw aanvraag om 

ontgrondingsvergunning (artikel 3.11 Algemene wet bestuursrecht). 
Deze is door ons ontvangen op 15 januari 2010 en bekend onder zaak
nummer 1624 78 7. De vergunningaanvraag betreft het Ruimte voor de 

Rivierenproj ect Noordwaard. 

Overeenkomstig uw rol als coorclinerend bevoegd gezag is afgesproken dat u 

zorg draagt voor publicatie en verzencling van de stukken inclusief de 
eventueeel benocligde bijlagen aan betrokkenen. 

Voor inforrnatie kunt u z1ch wenden tot de behandelend ambtenaar 

de heer J.A.P. van Eijk van het bureau A:fVal- en Grondstoffenbeheer, 

telefoon (07 3) 681 26 30. 

Gedeputeerde Sta,ten van Noord-Brabant, 
' I nam~ns d ze, I 1 

I ! / 
'ljJit~ 

m<duw rr«. M.B. ~den-Augu.teyn, 
bureauhoofd Afval- en Grondstoffenbeheer. 

Bijlagen: 
2x ontwerpbeschikking 
2x bijlagen 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbasch 

Telefoon (07316812812 

Fox [073) 614 11 15 

iofo@brobaot.nl 

www .brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank I 07017 6 

Datum 

12 april 2010 

Ons kenmerk 

1673349 

Uw kenmerk 

NW100079 

RvdR/2010/0409 

Contadpersaon 

J.A.P. van Eijk 

Dlredle 

Ecologie 

Telefoon 

(073) 681 26 30 

Fax 

(073) 680 76 41 

Bijlage(n) 

4 

f.mail 

Hel provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stodsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis 
of met de treintoxi. 



- 0NTWERP BESCHIKKING -
betreflende vergmmingverlening op grond van de Ontgrondingenwet 

Onderwerp 

Vergunningaanvraag project Noordwaard. 

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de aanvraag om 
ontgrondingsvergunning. 
De aanvraag is ingediend door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
directeur Planstudies en Realisaties binnen de Programmadirectie Ruimte voor 
de Rivier, Boompjes 200, 3011 XO Rotterdam (hierna kortheidshalve: de 
vergunningaanvrager of Min. van V&W) en is bij ons bekend onder zaak
nummer 1624787. Het betreft het Ruimte voor de Rivierenproject Noord
waard (hiema kortheidshalve: project Noordwaard) 
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van de aanvraag (I), de 
procedure (Il), de belangenafweging (III) en het besluit met voorschriften (IV). 

Gegevens vergunningaanvraag 

a Gegevens ve:rzoek 
Vergunningaanvrager: 
Datum verzoek: 
Datum binnenkomst: 

b Lo ca tie 
Bestuurlijke gemeente: 
Kadastrale gemeente: 
Sectie: 
Perceelsnummer(s): 

Min. van V&W 
14 januari 2010 
15 januari 20 I 0 

Werkendam 
\Verkendarn 
zie tabel hieronder 
zie tabel hieronder 

Brabontlaan 1 

Pas!bus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax[073)614 ll 15 

info@brabonl.ni 

www.brabant.nl 

Bank ING 67.45.60.043 

Postbank l 07017 6 

Nummer 

1673349 

Directie 

Ecologie 
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sec tie 

AB 

N 

p 

u 

Q 

NB: De vergunningaanvrager heeft alle kadastrale percelen die binnen het 
projectgebied vallen opgegeven. In de lijst staan daardoor ook percelen 
aangegeven waar geen ontgronding zal plaatsvinden. 

Kndastmle .~emeente Werf-.endam 

perceelsnumrmrs 

1, 14, 15,3~35,36,37,38,3~46,47,48,49,50,52,55,56,57,5~60, 
61,62,68,69,72, 74, 76,77, 78,79,83,84,85,86,87, 88,91,93,95,97, 
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 111, 112, 119, 123, 124, 125, 
126, 128, 129, 130, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 
153, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 198, 201, 203, 
204, 205,206, 207,208,210,211,212,214,215,216,218,220,221,222, 
223, 224,225,233,235,236,239,244,245,250,251,252,255,256,258, 
259, 260,263,264,265,266,267,268,269,270,271,273,277, 281,283, 
284, 285, 293,294,300,301,302,305,323,328,329,330,331,335,336, 
337, 339,340,342,353, 354,355,356,357, 358,359,361,362, 363,364, 
365,367, 376,377,380,381,382,383,384,385,386,390,393,408,410, 
412,413,414,416,417,419,420,421,422,423,424,425,430,431,433, 
434,435,436,437,438,439,444,446,447,448,449,451,455,456,457, 
458,459,460,461,462,464,465,466,467,476,479,480,481,482,485, 
486,487,489,491,495,496,500,501,503,504,505,517,518,520,525, 
526,527,530, 531,535,536,537,538,539,542,543,544,545,547,550, 
553,564,566,567,568,569,570,574,598,599,607,608,609,610,611, 
615,626,661,665,666,637,638,639,647,652,653,654,655,657,658, 
659,660,663,664,668,669,670,671,672,673,674,675,677,679,680, 
681,684,685,686,687,688,690,691,692,693,694,696,698, 702, 704, 
709, 711, 718, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 740, 734, 744, 
748,751,752,753, 755, 767, 768, 772, 773,779,781,782,783, 78~785, 
786, 787, 788, 789, 798, 799,801,802,804,805,806,807,808,809,810, 
816,818,819,820,821,824,825,826,827(ged),830,831,832,833,834, 
835,836,837,838,839,840,842,843,844,848,850,851,852,853,854, 
855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869, 
870,871,872,873,874,875,876,878,879,888,889,890,891,892,894, 
895,896,897,898,899,900,901,902,904,905,906,907,908,909,910, 
915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,931,932, 
933,934,935,936,937,938, 939,940,941,942,943,945,946,947,949, 
950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,962,963,964,965,966, 
967, 968 (~ed), 969, 970, 971, 978, 979, 986, 987, 992, 994, 1001, 1002 

911, 1255, 1256, 1403, 1404, 1405, 1407, 1409, 1410, 1430, 1436, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447 
1066 
1nq 1n4 1n~ q~q q~4 q~~ q~~ qo1 qo7 ~nq ~n~ ~nA ~n~ ~nD ~no 
..1.v..,,, .... ...., .... , "'V'"'> ""''"'"""'> ""'v ·r, ""'V'-'> 4vv, ""'.J.&.) L,JI) oJV4> JV-.J) oJv-r, ..1vv, vvu, .JVJ) 

310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 326, 330, 352, 353, 
354,355,358, 359,360,361, 370,371 
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c 

d 

e 

De vergu.nning 
Type vergunningaanvraag: 
Gegevens eerdere vergunning: 

Doel va:n de ont,groruling 
Projectnaam: 
Ontgrondingsdod: 

Omvang ontgronding: 
Omvang plangebied: 

Aard/gebruik van het terrein 
V66r ontgronding: 

Na ontgronding: 

nieuwe vergunning 
n.v.t. 

Project Noordwaard 
veiligheid, waterberging, waterafvoer, 
rncreatie, nat:uurontwikkeli.ng eri 
landbouwwaterhuishouding 
311 hectare 
4.450 hectare 

grasland, water, bos, .natuur, bouwland 
en waterkeringen 
recreatie, waterafvoer, natuur, land
bouwwaterhuishoucling, waterberging 

f Grondbalans 
Aangevraagde hoeveelheid: 
Af te voeren hoeveelheid: 
Uit te wisselen: 

g De vergunning(},(lnvraag 

circa 3, 7 miljoen m3 

circa 0,3 miljoen m 3 

max. 2,5 rniljoen m 3 

De vergunningaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een aanvraagformulier tot verlening van ontgrondingsvergunning, 
gedateerd 14januarir 2010, binnengekomen op 15 januari 2010; 

• Bijlage 1: memo eigendomssituatie t.b.v. ontgronclingsvergunning, 
d.d. 23 november 2009(inclusief3 tekeningen); 

• Bijlage 2: Toelichting detailkaarten Ontgronding Ontpoldering 

Noordwaard, geen datum; 

• Bijlage 3: vervallen; 
• Bijlage 4: Beheer & Onderhoud, Ontpoldering Noordwaard, kenmerk 

NW100366, d.d. 23.maart2010; 

• Bijlage 5: Milieueffect rapport, Ontpoldering Noordwaard, d.d. 30 
januari 2010; 

• Bijlage 6: Overzicht alle eigenaren in de noordwaard per 23 
november 2009; 

• Bijlage 7: Overzicht eigenaren groene (= niet te onteigenen) percelen 

in de Noordwaard per 23 november 2009; 
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• Bijlage 8: Basisdocument geohydrologie planstudie ontpoldering 
Noordwaard, d.d. 2 oktober 2009; aangevuld per mail d.d. 27 
januari 2010; 

• Bijlage 9: Basisdossier bodem deel 1 rnilieukundig bodemonderzoek 
fase 2 planstudie ontpoldering Noordwaard, d.d. 28 september 2009; 

• Bijlage 10: Basisdossier bodem deel 2 geotechnisch en fysisch 
bodemonderzoek planstudie ontpoldering Noordwaard, d.d. 2 
oktober 2009; 

• Bijlage 11: Grondstromenplan, Ontpoldering Noordwaard, d.d. 15-
2-2010; 

• Bijlage 12: Toelichting Balans ontgrondingenformulier, geen datum; 
• Bijlage 13: vervallen; 
• Bijlage 14: Plangebied IVO vf Ontpolderingsgebied Noordwaard en 

IVO kflocatie Almonde, BAAC rapport V-08.003 7 d.d. juli 2009; 
• Bijlage 15: Vervallen; 
• Bijlage 16: Notulen betreffende overleg met betrekking tot het 

bodemonderzoek voor de ontpoldering Noordwaard d.d. 4 november 
2008; 

• Bijlage 17: Overzicht gemalen Noordwaard, d.d. 12 november 2009; 
• Bijlage 18: Figuur 5.5. Berekende grondwaterstanden zomer, variant 

Kleine Compartimenten, geen datum; 
• Bijlage 19: Figuur 5.6. Berekende grondwaterstanden winter, variant 

Kleine Compartimenten, geen datum; 
• Bijlage 20: Overzichtskaart kadastrale en topografische situatie, 

tekeningnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 01-1, d.d. 23-11-
2009; 

• Bijlage 21: Hoogtekaart op basis van AHN, projectnr. 
110501.201326, kaartnr. 02, d.d. 20-08-2009; 

• Bijlage 22: Bodemkaart, projectnr. 110501.201326, d.d. 28-08-
2009; 

• Bijlage 23: Grondwatertrappen, projectnr.110501.201326, d.d. 28-
08-2009; 

• Bijlage 24: Ontgrondingskaart (versie kadastraal), projectnurnmer 
110502.201326.001, tekeningnummer 0-5, versie 0!3, d.d. I 1-12-
2009; 

• Bijlage 25: Ontgrondingskaart (versie topografisch), projectnummer 
110502.201326.001, tekeningnr. 0-6, versieO!l, d.d. 11-12-2009; 

• Bijlage 26: 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 01 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.00 l, tekeningnr. 0-7, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
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Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 02 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-8, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 03 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-9, versie 0!1, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 04 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-10, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 05 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-11, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailka.art ontgrondingen, kaartblad 06 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-12, versie 0.2, 
d.d. 26-11-2009; schaal 1 :2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, ka.artblad 07 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-13, versie O!l, 

d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 08 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-14, versie O!l, 
d.d. 11-12-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 09 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-15, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 010 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-16, versie 0!1, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 0 11 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-17, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 012 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-18, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; 

• Bijlage 27: 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 01 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-19, versie 0!1, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 02 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-20, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 03 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-21, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; 
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Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 04 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-22, versie 0!1, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 05 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-23, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 06 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-24, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 07 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-25, versie 0!1, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 08 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-26, versie O!l, 
d.d. 11-12-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 09 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-27, versie 0!1, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 010 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-28, versie 0!1, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 011 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-29, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 012 (versie topografisch), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-30, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009; 

• Bijlage 28: Inrichtingsplan Ontpoldering Noordwaard, d.d. 4 
augustus 2009; 

• Bijlage 29: hoogtekaart op basis van AHN, projectnummer 
110501.201326, kaartnummer 02, d.d. 20-08-2009; 

• Bijlage 30: Overzichtskaartinrichtingsmaatregelen, 110502. 
201326.001, tekeningnummer 3, versie D!l8, d.d. 28-9-2009; 

• Bijlage 31: 
Maatregelenkaart, kaartblad 01, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 4, versie D!5, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 02, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 5, versie D!5, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 03, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 6, versie D!4, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 04, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 7, versie D!4, d.d. 28-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 05, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 8, versie D!4, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 06, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 9, versie D!5, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 07, projectnr. 110502.201326.001, 

•1 ~ 
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tekeningnummer 10, versie D!3, d.d. 28-8-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 08, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 11, versie D!3, d.d. 28-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 09, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 12, versie D!5, d.d. 28-9-2009; 

• Bijlage 32: Dwarsprofielen hoge en lage kades, projectnummer 
110502.201326.001, tekeningnr. 18, versie D!, d.d. 13-7-2009; 

• Bijlage 33: Dwarsprofielen sterk verbrede kades en principeprofielen 
kreken, projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 19, versie 
D!4, d.d. 22-9-2009; 

• Bijlage 34: Overzicht nieuw aan te leggen kades en dijken, 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 20, versie D!7, 
d.d. 14-9-2009; 

• Bijlage 35: Maatregelen landbouwwaterhuishouding en 
krekenstructuur, projector. 110502.201326.001, tekeningnr. 24, 
versie D!5, d.d. 28-9-2009; 

• Bijlage 36: Schematische weergave dimensionering toekomstig 
krekenstelsel, projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 30, versie 
D!2, d.d. 14-9-2009; 

• Bijlage 3 7: Ontpoldering Noordwaard, kaartbijlage advies 
archeologisch vervolgonderzoek, d.d. september 2009; 

• Passende beoordeling milieueffectrapport ontpoldering Noordwaard 
aanvraag natuurbeschermingswet 1998, d.d. maart 201 O; 

• Aanvullend Archeologisch booronderzoek Ontpoldering 
Noordwaard, rapportnr. V722, concept 1.2, d.d. 14januari 2010. 

• Ontpoldering Noordwaard te Werkendam, Situatietekening Totaal, 
opdrachtnummer MB-7800, d.d. 23-10-2009. 

• Aanvullende info geohydrologie, email met bijlage, d.d. 28-1-2010. 

II Procedure 

Besluit tot toepassing van de ri.jkscoordinatieregeling 
Op 1 oktober 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/986 sector I&O, heeft de 
Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat besloten tot toepassing van de 
rijkscoordinatieregeling op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke 
ordening voor genoemd project en deze zich aangewezen als eerstverant
woordelijke voor de gecoordineerde voorbereiding en bekendrnaking. 
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Het betreft de coi:irdinatie van het voorbereiden en bekendmaken van het 
Ontwerp-Rijksinpassingsplan Outpoldering Noordwaard en de besluiten op 
grond van de Ontgrondingenwet, de Wet Bodembescherming, de Wet 
rnilieubeheer, de Keur van het Waterschap Rivierenland, de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Genoemde besluiten 
maken samen deel uit van een cluster. Op deze procedure is afdeling 3 .4. van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

Op grond van voomoemde regeling heeft de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat formeel de wettelijke coi:irclinatietermijn vastgestcld zoals bedoeld in 
artikel 3. 3 1, lid c en lid e van de Wet ruimtelijke ordening voor wat betreft de 
ontwerp-vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, de 
Ontgrondingenwet, de Flora- en Faunawet en de Wet Bodembescherrning. Dit 
betekent dat genoemde ontwerp-vergunningen uiterlijk 15 april 2010 in het 
bezit client te zijn van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

Zienswijzen kunnen naar aanleiding van dit ontwerp- besluit door een ieder 
warden ingebracht overeenkomstig het gestelde in de bijgevoegde 
bekendrnaking. 

a Milieueffictrappor!Age (MER) 
De m.e.r.-procedure is gestart ten behoevc van het Rijksprojectbesluit. 
De verplichting voor het opstellen van een MER voor dit project is niet 
gewUzigd door de invoering van de nieuwe Wro. De verplichting tot het 
opstellen van een Milieueffectrapport Ligt vast in de Wet milieubeheer. In 
het Besluit rnilieueffectrapportage staat voor welke activiteiten en 
besluiten het maken van een MER verplicht is. 

Vanwege bet R.ijksinpassingsplan (gericht op een functieverandering 
categorie 9 van de C-lijst van het Bes1uit m.e.r. l 994 en aanpassing van 
de dijk, categorie 12.1) is sprake van een m.e.r.-plicht Daamaast kan 
mogelijk ook m.e.r.-plicht aan de orde zijn vanwege categorie 16. l en 
18.5: 
• De inrichting van het landelijk gebied in gevallen waarin de ingreep 

betrekking heeft op een functiewijziging in de natuur, recreatie of 
landbouw over een oppervlakte van 250 hectare ofmeer (categorie 
9.2 Besluit m.e.r.). 

• Wijziging van een rivierdijk van 5 kilometer of meer (categoric 12.2 
Besluit m.e.r.). Bij elke wijziging moet beoordeeld worden of een 
MER nodig is om de milieueffecten in beeld te brengen (m.e.r.-plicht). 

• Ontgronding in de Noordwaard. Voor ontgronding geldt een m.e.r.
plicht bij een oppervlakte van 100 hectare ofmeer (categorie 16.1). 

• Storten van grond in de Noordwaard. Voor het storten van grond 
geldt een m.e.r.- plicht bij een hoeveelheid van 500.000 m3 of meer 
(categorie 18.5 ). Bij een hoeveelheid van 2 SO. 000 m3 of meer moet 
beoordeeld worden of een MER nodig is om de milieueffecten in 
beeld te brengen (beoordelingsplicht). 

De vergunningaanvraag geeft aan dat de ontgronding in het Project 
Noordwaard een omvang heeft van circa 311 hectare. Op basis van de 
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omvang van de ontgronding en de mogelijk mer-plicht client het 
opgestelde milieueffectrapport dus zowel ten behoeve van 
bovengenoemde overige besluiten als de hier voorliggende beschikking. 

Op grand van artikel I 0 van de Ontgrondingenwet moeten, 
voorafgaande aan de vergunningverlening, alle belangen die betrokken 
zijn bij de ontgrond.ing worden afgewogen. Het doel van de mer
procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats in deze 
afWeging te geven. 

De aanvraag om een ontgrondingsvergunning is vergezeld van het 
milieueffectrapport "Milieueffectrapport Planstudie Ontpoldering 
Noordwaard" d.d . 18 september 2009. 
Het altematiefKleine compartimenten (voor toelichting zie bijlage 5) is 
gekozen als basis voor het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (I\lfMA). 
Het altematiefKleine Compartimenten is door de initiatiefnemer
/vergunningaanvrager gekozen als (basis) voor het voorkeursaltematief. 
De vergunning Ontgrondingenwet wordt voor bet voorkeursalternatief 
aangevraagd. 

Er is toepassing gegeven aan de artikelen 7 .12 tot en met 7 .20 en 7 .26 
van de vVet milieubeheer, dat wil zeggen <lat wij hebben geconstateerd 
dat het op 15 januari 2010 ontvangen MER voldoet aan de gestelde 
regels en de voorgeschreven procedure is doorlopen. 

b Gevolgde besluifJJQ77Ytingsprocedure 
Afdeling 3. 4 Algemene wet bestuursrecht 

c Aanvmag 

De ontvangstbevestiging aan het Min. Van V&W is verzonden d.d. 21 
januari 201 O; 

• De toezend.ing van de aanvraag en bijbehorende stukken aan 
betrokken andere bestuursorganen heeft plaatsgevonden d.d. 21 

januari 201 O; 
• Van de mogelijkheid om aanvullende gegevens te vragen is geen 

gebruik gemaakt. De proceduretermijn is niet geschorst; 
• De aanvraag is op 2 8 j anuari 2010 aangevuld met een toelichting op 

het rapport 'Basisdocument Geohydrologie Planstudie ontpoldering 
Noordwaard', 2 oktober 2009. 
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d Adviezen naar aan/,eiding van de aanvraag 
Van de betrokken andere bestuursorganen en overige adviseurs zijn 
adviezen ontvangen van: 
• Enexis, ingekomen 9 februari 2010. 

De adviseur merkt op dat t.g.v. de ontgronding een omvangrijk deel 
van haar infra vervvijderd moet \.Vorden en in nieuwe traces onder
gebracht. Enexis vindt dat er thans onvoldoende duidelijkheid is t.a. v. 
financiele en technische randvoorwaarden, waaronder de verleg
gingen tot stand zouden kunnen komen. Om deze reden heeft Enexis 
het standpunt ingenomen dat de ontgrondingsvergunning geweigerd 
moet worden indien de geplande verleggingen van haar infrastructuur 
niet beantwoorden aan de eisen die de netbeheerder stelt. 
Voor wat betreft onze overweging bij dit advies verwijzen wij naar het 
algemeen gestelde onder III BelangenafWeging, puntj, kabels en 
leidingen. 

• Rijkswaterstaat provincie Noord-Brabant, ingekomen 9 februari 
2010. 
De adviseur is van mening dat met alle relevante aspecten rekening is 
gehouden. Om deze reden staat zij positieftegenover het project en 
heeft zij geen bezwaar tegen de aangevraagde 
ontgrondingsvergunning; 

• Gemeente Werkendam; ingekomen 11februari2010. 
De gemeente geeft aan geen opmerkingen te hebben of adviezen met 
betrekking tot de inhoud van de aanvraag ontgrondingsvergunning 
Noordwaard. 

• Brabant Water, ingekomen 22 februari 2010. 
Brabant Water geeft aan dat zij geen bemerkingen hebben ten 
aanzien van de vergunningaanvraag. In het gebied zijn geen cruciale 
watertransportleidingen aanwezig. In het voortraject heeft zij 
aangegeven dat het van belang is dat in het uitvoeringstraject rekening 
wordt gehouden met de herinrichting van de leidingconfiguratie ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening van de toekomstige bewoners. 

Voor zover de reacties warden overgenomen verwijzen wij naar de 
voorschriften; voor zover de reacties niet warden overgenomen 
verwijzen wij naar de belangenafweging onder ill. 
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Ill Belangenafweging 

Algemeen 
De dreigende overstromingen van 1993 en 1995 hebben aangetoond dat de 

bescherming van het rivierengebied tegen water voortdurend de aandacht 

vraagt. Het kabinet heeft daarom in december 2000 besloten om toekomstige 
hoge rivierafvoeren veilig naar zee af te voeren door rivieren meer ruimte te 

geven in plaats van alleen de dijken te verhogen. Hiervoor is een Planologische 

Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier opgesteld. De PKB wordt thans, 
gelet op het bepaalde in artikel 9.1.2, eerste lid, Invoeringswet Wro, 

aangemerkt als een structuurvisie in de zin van artikel 2.3 Wro. 

In een PKB wordt op nationaal niveau de ruimtelijke inrichting van een 

plangebied in grote lijnen vastgesteld. In de PKB Ruimte voor de Rivier zijn de 
locaties van maatregelen, het type maatregelen en de bijbehorende 

functie(wijzigingen) vastgelegd. Per maatregel is ook beschreven hoeveel 

centimeter waterstanddaling de afzonderlijke maatregelen moeten opleveren. 
Het hele pakket aan maatregelen moet voor 2015 zijn uitgevoerd. 

Voor bet Project Noordwaard is vastgelegd dat deze maatregel 3 0 centimeter 

In bovenstaande figuur staat bet plangebied van het Ruimte voor de 

Rivierenproject Noordwaard aangegeven. Op de volgende bladzijde staan de 

namen van de polders opgesomd die deel uit ma.ken van het plangebied. 

Aan de zuidzijde van de Noordwaard ligt de Brabantse Biesbosch. In de huidige 
situatie heeft de Noordwaard hoofdzakelijk een landbouwkundige functie met 

zowel akkerbouw als veeteelt. Het landbouwgebied is 2050 hectare groot met 

49 huizen en 26 boerderijen. Verschillende huizen en boerderijen in de 

Noordwaard zijn monumentaal. In de noordoostelijke hoek van de 

Noordwaard ligt een bedrijventerrein, een woonwijlrje en fort Werkendam. Dit 

voormalige vestingwerk was het zuidelijke sluitstuk van de 19e eeuwse Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. De Noordwaard bestaat uit landbouwpolders omsloten 

door de bosschages rond kreken. De polders zijn relatief klein (ongeveer 1 a 2 

km in doorsnede). Er is een grote afwisseling van open en besloten plekken en er 

zijn sterke contrasten tussen landbouw (ruime akkers), natuurlijke elementen (de 

kreken) en culturele elementen (terpen, kades en polders). 

Ruimte voor de Riviermaatregel: de ontgrondingen 
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Bij het Project Noordwaard wordt de huidige waterkerende dijk verlaagd en 
warden instroom en uitstroomopeningen in de bandijk gemaakt zodat bij 
hoogwater van de rivier het gebied gaat meestromen. De voormalige kreken 
warden daarmee weer watervoerend. Om voldoende afVoercapaciteit te creeren 
wordt het doorstroomprofiel van de kreken aangepast. In het gebied worden, 
naast het doorstroomgebied, de verschillende poldertjes Oaag bekaad, hoog 
bekaad) bij bepaalde waterstanden ook alsnog v,raterbergend. Het gebied v1ordt 
ten behoeve van deze functie aangepast. 
Naast deze waterstaatkundige functie wordt het gebied aangepast om huidige 
functies zoals wonen, agrarisch gebruik, natuur en recreatie te verbeteren of te 
herstructureren in verband met het veranderende gebruik. Hiertoe warden 
agrarische bedrijfsgebouwen en resterende woningen op terpen geplaatst en 
wordt in de nieuw bekade gebieden de waterhuishouding aangepast 
(hoofdsloten, kwelsloten). Ten behoeve van de natuurfunctie, welke veelal is 
gekoppeld aan de kreken en het doorstroomgebied, warden oak extra 
inrichtingsmaatregelen genomen zoals maaiveldverlagingen. 

Specifiek 
Binnen het plangebied warden de volgende ontgrondingsactiviteiten in de 
diverse deelgebieden onderscheiden: 
• Verlagen van deel primaire kering tussen de nieuwe hoog bekade polder tot 

op 2,0 meter +NAP/tot op maaiveld; 
• Graven van 3 instroomopeningen; 
• Verlagen/verwijderen deel van de kade; 
• Aanleg (graven/verbreden/verdiepen) kreken; 
• Maaiveldverlagingen; 
• Graven waterpartijen; 
• Koningin Anna Paulownapolder: realiseren van hoofd- en kwelsloten; 
• Catharinapolder: realiseren van hoofdsloten; 
• Polder Donderzand: realiseren van hoofd-, dwars- en kwelsloten; 
• Oude Dooijemanswaard: aanleg kreken, verwijderen van deel van de kade, 

verlagen van deel van de kade, realiseren van dwars- ofkwelsloten; 
• Polder Eijerwaard: realiseren van hoofd-, dwars- en kwelsloten; 
• Polder Kleine Eijeiwaard: realiseren van hoofd- en dwarssloten; 
• Polder Ganzewei: verwijderen/verlagen van deel van de kade, aanleg 

kreek; 
• Polder Happenhennip: realiseren van hoofd- en kwelsloten; 
• Polderjantjesplaat: maaiveldverlaging (voormalig depot), graven van 

waterpartijen, realiseren van hoofdsloten en verlagen van deel van 
bestaande kade; 

• Japewaard: graven van instroomopening; 
• Polder Keizersguldenwaard: verlagen van maaiveld, aanleg kreken, graven 

van waterpartijen, verwijderen van deel van de kade; 
• Polder Achterste Kievitswaard: realiseren van hoofd- en kwelsloten; 
• Paider Middelste Kievitswaard: realiseren van hoofd- en kwelsloten; 
• Polder Binnen Kievitswaard: realiseren van hoofd- en kwelsloten; 
• Polder Buitenste Kievitswaard: reaiiseren van hoofd- en kwelsloten; 

·~: 
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• Polder Kooiwaard-oost: realiseren van hoofd- en dwarssloten; 
• Paider Kooiwaard-west: realiseren van hoofd- en dwarssloten; 
• Polder 't Kooike: verwijderen/verlagen van dee] van de kade, realiseren 

van hoofd-, dwars- en kwelsloten; 
• Polder De Kroon: realiseren van hoofd-, dwars- en kwelsloten en kreek; 
• Polder Matha: verwijderen/verlagen van deel van de kade, aanleg kreek; 
• Groote Muggenwaard: aanleg kreken en verwijderen deel van kade; 
• Polder Steenenmuur: realiseren van hoofd- en kwelsloten; 
• Polder Vogelenzang: realiseren van hoofd-, dwars- en kwelsloten; 
• Realiseren hoofdsloot bij Driehoek van Werkendam; 
• Po Ider De Zalm: realiseren van hoof d-, dwars- en kwelsloten, aanleg kreek; 
• Polder De Kleine Zalm: realiseren van hoofd-, dwars- en kwelsloten, aanleg 

kreek; 

De onderhavige ontgronding heeft bij elkaar opgeteld een totale oppervlakte 
van circa 311 ha, met een maximale ontgrondingsdiepte tot circa 4,5 meter ter 
plaatse van de instroomopeningen. In onderstaande tabel wordt aangegeven 
welke hoeveelheden vrijkomen en hoe deze naar verwachting verwerkt gaan 
worden. 

Soort delfstof Te verwerken Afte voeren Totaal te 
binnen project vergraven 
(x milioen ma) (x mi~joen m9) (x miljoen m3) 

Zand ca. 1,6 ca. 0,2 ca. 1,8 
Klei ca. 1,0 ca. 0,0 ca. 1,0 

Rooflaag ca. 0,8 m ca. 0,1 ca. 0,9 
Totaal ca. 3.4 ca. 0,3 ca. 3,7 

Bij deze beschikking op de ontgrondingsaanvraag zijn de volgende deelaspecten 
onderscheiden en gewogen. 
a. Milieueffectrapportage 
b. Ruimtelijke ordeningsaspecten 
c. Mede bevoegd gezag 
d. (Geo)hydrologie 
e. Bodemkwaliteitsaspecten 
f. Cultuurhistorie/ Archeologie 
g. Aardkundige waarden 
h. Natuur en landschap 
i. Grondstoffen 
J. Uitvoeringsaspecten 

Belangenafweging per onderscheiden deelaspect : 
a Mili.eueffectrapportage (mer) 

Zoals bij de voorbereidingsprocedure is aangegeven is ter ondersteuning 
van de besluitvonning een mer opgesteld. 
Gelet op de rapportage achten wij de keuze van het voorkeursaltematief 
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juist. Het is ook het alternatiefwelke het dichtst tegen het MMA aan zit. 
De veiligheidsdoelstellingwordt gehaald. Voar de aspecten natuur, 
landschap, cultuurhistorie en vooral recreatie wardt de situatie verbeterd. 
Dit wel ten koste van het areaal van de functies landbouw en de waon- en 
leefomgeving. 
Wij achten de pasitieve en negatieve effecten in balans. De positieve 
effecten die met deze inrichting gerealiseerd wordt, gaa.TI niet oneven
redig ten koste van de belangen landbouw en leefmilieu. Het aantal 
landbouwbedrijven en woningen vennindert, maar de kwaliteit en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de overblijvende bedrijven verbeteren. 
Wij waarderen de keuze van het voorkeursalternatief oak vanwege de 
verbetering van de bestaande ruimtelijke kwaliteit en goede benutting 
van de potenties welke warden gerealiseerd met dit veiligheidsproject. 
Vele ruimtelijke relicten, gaan weer in hun aarspronkelijke vorrn 
functioneren. Hiermee is de duurzaamheid van het ontwerp en hun 
beheer beter voor de toekomst gegarandeerd. Bij de keuze is goed naar 
draagvlak gezocht in de amgeving. 

Op basis van bovengenoemde overwegingen stemmen wij in met de 
conclusies van de milieueffectrapportage en kunnen wij ons vinden in de 
keuze van het voorkeursalternatief. 

b Ruimtelijke ordeningsaspecten 
De Ontgrandingenwet (artikel 10, lid 6) bepaalt dat "Een vergunning 
wordt niet verleend of gewijzigd indien de beaagde ontgronding in strijd 
is met een ruimtelijk besluit, tenzij die strijd naar verwachting zal warden 
opgeheven". 
Zoals in hoofdstuk II van deze beschikking is aangegeven is de coor
dinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat voor het betreffende 
gebied een Rijksinpassingsplan wordt opgesteld welke gecoordineerd in 
procedure wordt gebracht. De bestenuningen warden in avereenstem
ming gebracht met de voorgenomen ontgrondingen. 
Wij hebben in het kader van de Rijksinpassingsplanprocedure 
aangegeven dat op onderdelen meer inzicht is gewenst. Strijdigheid met 
de provinciale ruirntelijke belangen wordt na verdere verduidelijking van 
het inpassingsplan niet meer voorzien. 
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Hiermee wordt aan artikel 10 lid 6 van de Ontgrondingenwet voldaan. 
Gelet op het bovenstaande ontmoet de onderhavige ontgronding vanuit de 
ruimtelijke ordeningsaspecten geen bezwaar. 

c Mede bevoegd gezag 
In artikel 8, lid 3 van de Ontgrondingenwet is bepaald: 
"Ten aanzien van ontgrondingen in een tot de rijkswateren behorende 
rivier heeft de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid betrekking op het 
zomerbed van de rivier. Voor het niet tot het zomerbed behorende 
gedeelte van de rivier tot aan de begrenzing van de rivier ingevolge 
artikel 3 .1, tweede lid, van de Waterwet oefenen gedeputeerde staten 
hun in het tweede lid bedoelde bevoegdheid uit in overeenstemming met 
Onze Minister (de Minister van Verkeer en Waterstaat)". 

Het meest westelijk deel van het plangebied, de Hilpolder en recreatie
knooppunt Spieringssluis zijn buitendijks gelegen. Voor deze 
gebiedsdelen dienen wij de beschikking met instemming van de minister 
afte geven. Gegeven deze vergunningaanvraag van het Min. Van V&W 
beschouwen wij dit tevens als zijnde de instemming voor betreffende 
gebiedsdelen. 

d (Geo)Jrydrologie 
Door de ontpoldering en herinrichting van de Noordwaard wordt de 
oppervlaktewaterhuishouding veranderd en daarmee ook de grond
waterstanden in het gebied. Deze veranderingen worden in gang gezet 
door een complex aan inrichtingsmaatregelen waar meerdere besluiten 
aan ten grondslag liggen. Deze besluitvorming vindt gecoordineerd plaats 
(zie hoofdstuk II). Voor het voorliggende besluit betekent dit dat zo goed 
mogelijk de reikwijdte duidelijk gemaakt zal warden binnen het complex 
aan besluiten. 
De verandering in de waterhuishouding wordt primair ge1nitieerd met 
het ontpolderingsbesluit. Hiermee wordt de bestaande hoogwater
bescherming omlaag gebracht, neemt de overstrorningsfrequentie toe en 
wordt een groat deel van het gebied door de open verbinding met de 
rivier een inter-getijdengebied met een hoger oppervlaktewaterniveau 
clan voor de ontpoldering. Voor deze gebieden is de waterhuishouding in 
overeenstemrning met de nieuwe bestemming. 

Bij de ontpoldering van de Noordwaard en het aanleggen/uitdiepen van 
kreken wordt plaatselijk de deklaag verwijderd tot in de zandondergrond. 
De hydrologische effecten van deze maatregelen zijn berekend in het 
rapport 'Basisdocument Geohydrologie Planstudie ontpoldering 
Noordwaard', 2 oktober 2009. Per mail aangevuld op 2 7 januari 2010. 

De maatregelen hebben effect op de grondwaterstand in de nieuw te 
realiseren polders (hoog bekaad) van de Noordwaard. Ook zUn er 

15/36 



effecten op de, aan de oostzijde van de Noordwaard, grenzende polders. 
Voor zowel de zorner- als de winter periode worden grondwaterstand
verhogingen berekend. In de laag bekade polders vindt natuurherstel 
plaats. Daar zal de natuurontwikkeling zich aanpassen aan de nieuwe 
natuurlijke omstandigheden. In de hoog bekade polders blijft de land
bouwkundige functie gehandhaafd. Een en antler conform de 
doelstellingen van dit prqject. Volgens de berekeningen komt in aan 
aantal polders, te weten 't Kooike, Steenenmuur, Vogelenzang, De 
Kleine Zahn en het zuidelijk deel van Happen Hennip de grondwater
stand dicht bij het maaiveld. Ook in een tweetal polders buiten het 
projectgebied, namelijk de polders Krijntjesweide en Pauluszand, stijgt de 
grondwaterstand als gevolg van de voorgestelde maatregelen. 

Zeals in het rapport geschetst, kan een verhoogde grondwaterstand in de 
zomer positief zijn, omdat dit de verdroging tegengaat. Constant (te) 
hoge grondwaterstanden kan de landbouwkundige productie echter 
nadelig beln.vloeden. De berekeningen geven eveneens aan dat de kwel in 
de polders toeneemt met gemiddeld 1,5 nun/dag. Deze toename van de 
afvoer uit de polders is op te vangen door het plaatsen van gemalen, 
uitbreiding van de pompcapaciteit en aanpassing van de afvoercapaciteit 
van het afwateringsstelsel zoals voorgesteld in het herinrichtingsplan. 

De berekeningsresultaten geven een 'worst case' situatie weer, waarbij de 
werkelijkheid sterk is geschematiseerd en het effect van de afwatering 
door het bestaande dan wel aan te leggen afwateringsstelsel niet is 
berekend. In de praktijk kunnen deze berekende effecten daarom ook 
niet optreden. 
Vanwege de grove benadering van de hydrologische effecten achten we 
bet noodzakelijk de voorgestelde maatregelen in de verschillende polders 
te volgen, om te zien of de berekeningen kloppen en de aanpassing van 
het ontwateringsstelsel (onderdeel vergunningaanvraag) toereikend zijn. 
Daartoe wordt een monitoringsnetwerk voorgeschreven. Door moni
toring van de grondwaterstanden kan worden gecontroleerd of de daad
werkelijke effecten geen negatieve consequenties zullen hebben voor de 
landbouwgebieden in de in- en aanliggende agrarische polders. Ter 
monitoring van hydrologische effecten, en om te garanderen dat 
negatieve hydrologische effecten in de landbouwpolders teniet worden 
gedaan nemen wij voorschriften op in deze vergunning. 

Op grand van het voorliggende en onder toevoeging van voorschriften 
kunnen wij instemmen met de verwachte hydrologische effecten van het 
voorgenomen plan. 

e Bodemkwaliteitsaspecten 
Het te ontgronden gebied client overeenkomstig het onderzoeksprotocol 
NEN5 7 40 op verontreiniging te warden onderzocht. Het doel van dit 
onderzoek is na te gaan of in het gebied, waarop de voorgenomen 
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werken betrekking hebben, verontreinigingen aanwezig zijn in de grond 
ofhet freatische grondwater in gehaltes boven de streefWaarde of het 
geldende achtergrondgehalte. 
Een dee! van het gebied is onderzocht, een deel wordt later onderzocht. 
Voor zover het gebied is onderzocht zijn deze rapporten onderdeel van 
deze aanvraag. Geconcludeerd wordt dat de aangeleverde rapporten 
voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. De rapportages geven aan dat 
in het gebied verontreinigingen zijn aangetroffen. Op dat moment is de 
Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing. In verband met de 
aangetroffen verontreinigingen is een melding gedaan in het kader van de 
Wbb. De beschikking Wbb wordt gecoordineerd genomen (zie coc>r
dinatieregeling, hoofdstuk II). 
Op de tekening van Inpijn-Blokpoel, Ontpoldering Noordwaard, 
situatietekening totaal, opdrachtnummer MB-7800, d.d. 23-10-2009 
staan de boorpunten aangegeven waarvoor nog bodemonderzoek moet 
plaatsvinden. Voor deze locaties dient vergunninghouder een aanvullend 
bodemonderzoek aan te bieden aan het bureau Afval- en Grondstoffen
beheer van de provincie Noord-Brabant overeenkomstig de daarvoor 
gestelde criteria. 
Voor het deel van het plangebied dat nag onderzocht moet worden is het 
veldonderzoek al uitgevoerd. Naar verwachting wordt dit binnen de 
proceduretijd van deze vergunningaanvraag afgerond en aangeboden. 
Voor zover (en zolang) het projectgebied niet is onderzocht wordt 
hiervoor een voorschrift opgenomen. 

f Cultuurhistorie/ Archeologi,e 
Het rapport Gemeente Werkendam, Pf.angebied JVO VF Ontpolderingsgebied 
Noordwaard en JVO KF locatie Almonde, Bureauonderzoek en Inventariserend 
veldonderzoek, BAAC rapport V-08. 008 7,juli 2009 en hetAanvullend 
archeologisch booronderzoek Ontpoldering Noordwaard, Een veldonder;:,oek d.m.v. 
boringen en een veldverkenning als risico-ana!Jise t. b. v. van te graven lwofdwatergangen 
en dwarssloten in het zuidelijlc deel van het plangebied, Rapport V72 2, concept I. 2, 
d. d. 14 januari 2 0 I 0 gemaakt door Vestigia in opdracht van 
Rijkswaterstaat Bureau Noordwaard vormen de basis van de beoordeling 
van het aspect archeologie. Op basis van het onderzoek van BAAC is 
voor de Polder Jantjesplaat, Catharina polder, Polder Groote 
Muggenwaard, Polder Donderzand, Polder Kleine Eijerwaard, Polder 
Eijerwaard, Polder Kooiwaard west, Polder Kooiwaard oost, Polder 
Oude Dooijemans waard een lage archeologische verwachting 
vastgesteld. 
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Op basis van ditzelf de onderzoek is voor de polders Steen en 
Muur,Vogelenzang, de Kroon, Polder Kleine Zalm en de Zalm een 
middelhoge archeologische verwachting vastgesteld. Voor deze laatste 
polders is het aanvullende onderzoek door Vestigia uitgevoerd. 

Kreken 
Voor de beoordeling van de kreken is tevens gebruik gemaakt van Grote 
HistorischeAtlasvan.Nederlo.nd 1:50.000, ,(,uUl.-Nederland 1838-1857 
(Kraijenhoffkaart) en Grote Historische topogrefische Atlas+/- 1905 van Noord
Brabant 1:25. 000 (Bonnerbladen). Op basis van beide historische kaarten 
blijkt dat het merendeel van de nieuw te graven kreken grotendeels binnen 
de contouren van het J 9e eeuwse krekenstelsel valt. Voor de te graven 
kreken blijkt op basis van het onderzoek van BAAC dat in de zuidelijke 
delen de maxin1ale ontgrondingsdiepte niet dieper reikt dan de historische 
geuldiepte. Op basis hieivan is het zeer waarschijnlijk dat ook voor de 
noordelijke delen van de kreken de maximale ontgrondingsdiepte niet 
dieper reikt dan de historische geuldiepte. Gelet hierop en mede gelet op de 
relatief geringe dimensies van deze kreken en het feit dat het ontstaan van 
deze geulen sterk erosief van karakter was, is het risico klein dat bij het 
graven van geulen archeologische waarden zullen worden aangetast. 
Gegeven dit relatief kleine risico en gelet op de relatieve grootte van de 
inspanning om dit kleine risico verder te minimaliseren, achten wij een 
aanvullend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. 

Polders 
Polder de Kroon (Laag bekade polder) 
Wij constateren - op basis van de resultaten zoals gepresenteerd in het 
rapport van Vestigia - dat de diepte van de voorgenomen werkzaamheden 
niet dieper reiken dan de diepte waarop archeologische waarden verwacht 
kunnen worden. Op basis hiervan concluderen ""ij dat een aantasting van 
mogelijk aanwezige archeologische waarden niet aan de orde zal zijn. Wij 
zullen voor polder de Kroon geen voorschriften opnemen met betrekking 
tot het aspect archeologie. 

Polder de Zalm (Laag bekade polder) 
Wij constateren - op basis van de resultaten zoals gepresenteerd in de 
rapporten van BAAC en Vestigia - dat de diepte van de voorgenomen 
werkzaamheden niet dieper reiken dan de diepte waarop archeologische 
waarden verwacht kunnen worden. Op basis hiervan concluderen wij dat 
een aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden niet aan de 
orde zal z~jn . Wij zullen voor polder de Zalm geen voorschriften opnemen 
met betrekking tot het aspect archeologie. 

., 
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Polder Kleine Zalm (Hoog bekade polder) 
Wij constateren dat de variatiebreedte van de minimale diepte van de 
vetwachte archeologische waarden slechts een zeer geringe overlap heeft 
met de ontgrondingsdiepte van de hoofdsloten. Op basis van dit gegeven 
en gezien de situatie dat de fl.uviatiele sedimenten onder de 
Biesboschafzettingen plaatselijk erosief zijn aangetast, concluderen wij dat 
een aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden niet of 
nauwelijks aan de orde zal zijn. Gegeven dit relatiefkleine risico en gelet op 
de relatieve grootte van de inspanning om dit kleine risico verder te 
rninimaliseren, achten wij een aanvullend archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk. Wij zullen voor polder Kleine Zalm geen voorschriften 
opnemen met betrekking tot het aspect archeologie. 

Polder Vogelenzang (Hoog bekade polder) 
Wij constateren dat de variatiebreedte van de minimale diepte van de 
vetwachte archeologische waarden slechts een zeer geringe overlap heeft 
met de ontgrondingsdiepte van de hoofdsloten. Op basis van dit gegeven 
en gezien de situatie dat de fluviatiele sedimenten onder de 
Biesboschafzettingen plaatselijk erosief zijn aangetast, concluderen wij dat 
een aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden niet of 
nauwelijks aan de orde zal zijn. Gegeven dit relatiefkleine risico en gelet op 
de relatieve grootte van de inspanning om dit kleine risico verder te 
rninimaliseren, achten wij een aanvullend archeologisch onderzoek niet 
noodzakelijk. Wij zullen voor polder Vogelenzang geen voorschriften 
opnemen met betrekking tot het aspect archeologie. 

Polder Steenen Muur vml. Dooye Mans W aard (Hoog bekade polder) 
Het aanvullend onderzoek van Vestigia heeft aangetoond dat in dit dee! 

van het plangebied de Biesbosch afzettingen 2 m tot 2,5 m dik zijn. Waar 
de onderkant van de Biesbosch afzettingen tussen 1,3 0 m en 2 ,3 0 m -NAP 
liggen, liggen de ontgrondingsdiepten tussen 1,60 m -NAP tot 2, 10 m -
NAP bij het uitgraven van de Bevert en I, 70 m -NAP bij het uitgraven van 
de hoof dsloot. De onderliggende bodems (veen en fluviatieleafzettingen) 
lijken plaatselijk geerodeerd. Wij constateren dat in het rapport V72'2. geen 
uitsluitsel wordt gegeven over de aard van de afzettingen onder dit veen en 
onder de fluviatiele afzettingen. Tevens constateren wij dat in het rapport 
V722 in de analyse met verkeerde ontgrondingsdiepten is gewerkt. Voor 
de hoofdsloten wordt gewerkt met een ontgrondingsdiepte van 1,5 m -
NAP (i. p.v. 1, 7 m -NAP) en voor de kwelsloten wordt gewerkt met een 
ontgrondingsdiepte van 0,5 m -Mv (i.p.v. 1,5 m -Mv). 
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De onderkant van de Biesboschafzettingen varieert hier tussen 1,30 men 
2,30 m -NAP, de ontgrondingsdiepte van de hoofdsloot bedraagt 1,70 m -
NAP. Wij constateren dat de variatiebreedte van de diepte van de 
verwachte archeologische waarden (1,30 men 2,30 m -NAP) een 
aanzienlijke mate van overlap heeft met de ontgrondingsdiepte van de 
hoofdsloten (1, 70 m -NAP) heefi:. Gelet echter op het feit dat het hier 
komafzettingen betreft is het aannemelijk dat het hier een lage 
archeologische verwachtingswaarde betreft. Op basis van dit gegeven 
concluderen wij dat de kans op aantasting van mogelijk aanwezige 
archeologische waarden door de ontgrondings-werkzaamheden zeer gering 
lS. 

In de rapporten wordt geen uitsluitsel gegeven over de absolute 
ontgrondingsdiepte van de te graven kwelsloot ten noorden en westen van 
het buurtschap Steenen muur. Tevens wordt er geen uitsluitsel gegeven 
over de diepte van de hier te verwachten archeologische waarden binnen 
het als "vermoedelijk archeologisch locatie" aangegeven gebied. Hierdoor 
is niet te bepalen of de archeologische waarden hier in het geding zijn. 

Wij constateren voor polder Steenen Muur dat de variatiebreedte van de 
diepte van de verwachte archeologische waarden een zekere overlap heeft 
met de ontgrondingsdiepte van de hoofdsloten. Op basis echter van het 
gegeven dat het hier komafzettingen betreft met een lage archeologische 
verwachtingswaarde, concluderen wij dat een aantasting van mogelijk 
aanwezige archeologische waarden niet ofnauwelijks aan de orde zal zijn. 

De toegezonden gegevens geven geen uitsluitsel over de diepte van de te 
verwachten archeologische waarden binnen het als "vermoedelijk 
archeologisch locatie" aangegeven gebied bij het buurtschap 
Steenenkamer. Wij concluderen dat niet uitgesloten is dat bij het uitgraven 
van de kwelsloten binnen bet als "vermoedelijk archeologisch locatie" 
aangegeven gebied, de archeologische waarden in het geding zijn. Wij 
adviseren voor het gebied "vermoedelijke archeologische locatie" nabij bet 
buurtschap Steenenmuur zoals afgebeeld in Rapport V722 (zie Afb. 8: 
lnrichtingsplan met de liggi,ng van de hoorraaim en de vermoedelijke liggi:ng uan de 
stroomgordels) een archeologische begeleiding conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie. Dit houdt in dat de ontgrondings
werkzaamheden archeologisch begeleid worden. Indien tijdens de 
werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, zullen de 
ontgrondings-werkzaamheden opgeschort worden en zullen de waarden 
worden gedocumenteerd en warden veiliggesteld. 

Wij zullen voor polder Steenen Muur en het aangrenzende gebied van de 
voormalige Kreek De Bevert nadere voorschriften opnemen in de 
vergunning met betrekk.ing tot het aspect archeologie. 
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g Aardl.-undige waarden 
De Provincie Noord-Brabant wil aardkundige waarden behouden. 

Aardkundige verschijnselen zijn van grote betekenis voor zowel de 
belevingswaarde als natuurpotentie van het landschap. Wij hebben de 

Aardkundig waardevolle gebiedenkaart (AWG) vastgesteld en in het 

ruimtelijk beschermingsbeleid opgenomen (Interim Structuurvisie 2008). 

Het plangebied van Noordwaard heeft een grote overlap met het A WG 
de Biesbosch. Het AWG de Biesbosch betreft een groot voormalig 

zoetwater-getijdengebied van intemationaal belang op de overgang van 

het Nederlandse rivierengebied. 

Het plangebied heeft vooral overlap met het noordelijk gedeelte van <lit 
voormalige zoetwater-getijdengebied. Dit deel bestaat uit polders met 

binnendijkse kreken tussen oude lage dijken. Het zuidelijk deel bestaat uit 
grienden, zonder of met lage overstroombare kaden, dat doorsneden 

wordt door een aantal grote actieve geulen ofkillen (vroegere getijden

kreken) en een ftin vertakt net van kleinere geulsystemen. In <lit zuidelijk 
deel komen ge1soleerde kleinere gebieden ingepolderd land voor. Na het 

grotendeels wegvallen van de getijdenwerking zijn de typische erosie- en 

sedimentatieprocessen van het getijdengebied gestopt en vervangen door 

riviersedimentatie en -erosie. Dit is veel minder dynamisch. 

Bij het ontwerp van plan Noordwaard is de kaart met het historische 

krekenpatroon uit 1905 een van de uitgangspunten geweest. Dit betekent 

<lat nog bestaande kreekrelicten en de loop van voormalige kreken 

bepalend z~jn geweest bij het ontwerp en zoveel mogelijk worden 

teruggebracht. 

De veelal verlandde kreken worden verbreed en verdiept. De oor

spronkelijke dimensies worden daarmee weer benaderd. Door de 

ontpoldering worden ook actief vormende processen van aardktmdige 

waarden weer op gang gebracht. 

Het noordelijk deel van het AWG de Biesbosch, <lat bestond uit kreek

relicten wordt op een vergelijkbaar waardeniveau gebracht als het 

zuidelijk deel. 

Een verschil met het zuidelijk deel van het aardkundig waardevolle 
gebied de Biesbosch is de vegetatie en sedimentatie. In het zuidelijk deel 

is <lit een bedreiging. Voor het noordelijk deel zal <lit minder het geval 
zijn. Om de doorstroomfunctie voor de toekomst te waarborgen heeft 

men bij het ontwerp rekening gehouden met de sedimentatieprocessen. 

De hoogte van de vegetatieontwikkeling is een belangrijk onderdeel in het 
beheer- en onderhoudsplan. 
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Geconstateerd kan worden dat b~j dit plan voldoende rekening is gehouden 
met de aardkundige waarden en zelfs de aardkundige waarden van het 
gebied worden hersteld. 

Op grond van het voorliggende hebben w-ij vanuit het aspect aardkundige 
waarden geen bezwaar tegen het voorgenomen plan. 

h Natuur en landschap 
In hoofdstuk II van deze beschikking is aangegeven dat de coordinatie
regeling van toepassing i5. Voor het project wordt o.a. een vergunning 
Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing op grond van de Hora
en faunawet aangevraagd. Voorzover het plangebied is gelegen binnen 
Habit.atsrichtlijngebied en Vogelrich~jngebied (Natura 2000-gebied) 
worden de belangen van natuur en landschap binnen dat kader worden 
gewogen. Dit betreft specifieke wetgeving. Indien specifieke wetgeving 
van toepassing is client meer algemene wetgeving terug te treden. 

Natuur 
In de milieueffectrapportage (zie bijlage 5) staat beschreven wat de 
effecten zijn op de natuur. Voor de uitgebreide effectbeschrijving 
verwijzen wij daar clan ook naar. 
De herinrichting na de ontpoldering heeft als effect dat bet areaal natuur 
wordt uitgebreid met circa 12 7 0 hectare. Tevens vindt er een verschui
ving plaats. Het relatiefhoog gewaardeerde areaal bosnatuur (belangrijk 
voor o.a. vleermuizen, onderdeel EHS) neemt aften gunst van een veel 
groter areaal relatieflager gewaardeerde natuurtypen. Tijdens de aanleg
fase zijn de efecten op beschermde soorten neutraal tot negatief. 
Mitigatie en compensatie hiervan wordt, voorzover nodig, geregeld in de 
onthefling Flora- en Fanauawet. 
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat na de aanlegfase een positief 
effect wordt verwacht op bescherrnde flora en fauna. Verwacht wordt dat 
de mimte voor natuudijke processen bimmen het plangebied toeneemt. 
De ecologische relaties op regionaal niveau nemen toe. Verwacht wordt 
dat de foerageermogelijkheden voor ganzen en eenden niet veranderen. 
De bestaande en nieuwe natuur ondervindt kan plaatselijk verstoring als 
gevolg van recreatie ondervinden. 
In verband met wilgenopslag zal de benodigde beheersinspanning in het 
intergetijdengebied groot zijn. Kortom ontpoldering en herinrichting 
heeft enerzijds vooral in de aanlegfase negatieve e:ffecten op bestaande 
natuur, maar biedt anderzijds na herinrichting door de areaal vergroting 
en vergrote milieudynamiek heel goede kansen voor de ontwikkeling van 
nieuwe natuur. Geconstateerd wordt dat bij dit plan voldoende rekening 
is gehouden met de natuur waarden en deze uiteindelijk zelfs kunnen 
toenemen. 

Lands chap 
Het landschapsbeleid is sinds de Nota Landschap gericht op het 
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bevorderen van de instandhouding en het herstel en de ontwikkeling van 
een kwalitatief hoogwaardig landschap. 
In het provinciaal beleid zijn een aantal landschappelijke structuren 
onderscheidden. De groene hoofdstructuur (GHS) is een samenhangend 
netwerk van alle natuur- en bosgebieden, landbouwgebieden en andere 
gebieden met bijzondere natuurwaarden en landbouwgebieden die 
bijzondere potencies hebben voor de ontwikkeling van natuurwaarden. 
De provincie wil de (potentiele) natuurwaarden en de hiermee 
samenhangende landschappelijke waarden in de GHS planologisch 
beschermen. De agrarische hoofdstructuur (AHS) omvat het gebied 
buiten de GHS en de bebouwde kemen en infrastructuur. In de AHS 
staat de instandhouding en de versterking van de landbouw voorop. 
Landbouwbedrijven hebben er in beginsel de ruimte om zich te 
ontwikkelen in de door hen gewenste richting. 
Het Biesboschgebied is begrensd als regionale en natuur en landschaps
eenheid (RNLE). Het plangebied Noordwaard valt hier geheel binnen. 
De RNLE Biesbosch bestaat grotendeels uit GHS en omvatten daamaast 
een gedeelte van de AHS. Het beleid voor de RNLE is gericht op bet 
beschermen en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden, cultuur
historische Qandschaps)waarden, recreatie met een groen karakter en een 
bij de schaal en de aard van het gebied passende landbouw. De polder 
Noordwaard valt onder de categorie AHS landschap. Het AHS
landschap omvat landbouwgebieden met de overige bijzondere 
(potentiele) natuurwaarden en de daarmee samenhangende 
landschapswaarden. Zij omvat ook de landbouwgebieden die op zichzelf 
genomen geen bijzondere (potentiele) natuurwaarden bezitten, maar 
vanwege hun Jigging ten opzichte van bos- en natuurgebieden en 
landbouwgronden met bijzondere natuurwaarden binnen een RNLE zijn 
opgenomen. 

In de milieueffectrapportage zijn de veranderingen van het landschap 
beschreven aan de hand van 6 'bouwstenen' van het landschap. Dit zijn 
Verandering in de landschappelijke elementen; Verandering in de 
ruimtelijke ordening; Verandering in landschapstype; Verandering in 
relatie met de rivier karakteristiek; Verandering in de vormentaal; 
Passendheid in het landschap, ruimtelijke verschijningsvorrn. Voor de 
uitgebreide omschrijving en toelichting hierop verwijzen wij naar de 
milieueff ectrapportage. 
Op alle onderscheiden bouwstenen worden in het gebied Noordwaard 
positieve tot zeer positieve effecten verwacht. Alleen voor het 
doorstroomgebied midden worden bij meerdere bouwstenen matig 
negatieve effecten verwacht. De reden hiervan is als volgt. 
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De oorspronkelijke kreekstructuur vormt hier de basis van het 

middengebied. De kreekstructuur wordt teruggebracht en de lage kades 

om de polders verwijdert. De kreekstructuur wordt zichtbaar, maar het 

polderlandschap zal alleen nog in de hoog bekade landbouwpolders te 
zien zijn. Het landschap is dynamisch en bet midden gebied bestaat voor 

de helft uit intergetijdengebied en voor de andere helft uit 
natuurgrasland. De randen van het middengebied bieden ruimte aan 
ooibos. De diversiteit aan natuurwaarden is in het middengebied wordt 

groot. 
Geconstateerd wordt dat bij <lit plan voldoende rekening is gehouden met 
de landschappel~jke waarden en deze overwegend positief veranderen. 

Op grand van het voorliggende hebben wij vanuit het aspect natuur en 

landschap geen bezwaar tegen het voorgenomen plan. 

Grondrtqffen 
Op 15 december 2006 hebben provinciale staten de nota "Hoofdlijnen 

Actualisatie van het Brabantse grondstoffenbeleid" vastgesteld. 

Met het beleid in deze nota wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een 

duurzarne ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Het begrip duur
zame ontwikkeling betekent voor de grondstoffenvoorziening dat zuinig 
en doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en grondstoffenvoor

raden en bet stimuleren van een hoogwaardige inzet van alternatieven en 

secundaire bouwgrondstoffen. In dit beleid is geen sprake van kwantita

tieve shiring. Het accent ligt op de kwaliteit van de ontgrondings
projecten. 

Het voorliggende verzoek heeft betrekking op het ontgronden ten 
behoeve van ecn veiligheidsdoelstelling, recreatie, en natuurontwikkeling, 

landbouwwaterhuishouding en waterberging. De ontgrondingen hebben 

een diepte en inrichting welke in overeenstemming is met de nmctie. Bij 
de ontgronding komen grote hoeveelheden oppervlakte delfstoffen vrij 
(zie tab el hieronder). Hiervan wordt ingeschat <lat circa 10% af gevoerd 
gaat worden en de rest binnen het plangebied toegepa~t. 

Soort delfstof Verwerkt Afte voeren Totale te 
binnen project vergraven 
(x miljoen m3) (x milioen m3) (x miljoen m3) 

Zand ca. 1,6 ca. 0,2 ca. ~,8 
Klei ca. 1,0 ca. 0,0 ca. 1,0 

Rooflaag ca. 0,8 m ca. 0 1 ca. 0,9 

totaal ca. 3,4 - ca. 0,3 ca. 3,7 

-i': 
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Wij merken deze ontgronding op basis van te realiseren maatschappelijke 
doelen, omgevingskwaliteit, functies en ontgrondingsdiepte aan als een 
multifunctionele ontgronding. Het voorliggend verzoek past binnen het 
provinciale ontgrondingen- en grondstoffenbeleid. 

Toepassing van grond die van elders wordt aangevoerd kan een andere 
granulaire bodemsamenstelling en een andere 
bodemvruchtbaarheidsamenstelling opleveren. Ook kunnen hiermee 
gebiedsvreemde zaden worden aangevoerd. Om ontwikkeling van 
gebiedsvreemde flora- en fauna zoveel mogelijk te voorkomen heeft het 
onze voorkeur om de vrijkomende grond zoveel mogelijk lokaal toe te 
passen. Ook uit overwegingen van zuinig energiegebruik is het 
transporteren van grote hoeveelheden grond over grote afstanden niet 
wenselijk. Echter, het gebied zal worden ingericht als inter-getijdengebied 
en staat in de toekomst sterk onder invloed van de rivier. Daarmee komt 
het onder invloed van zaden die met de rivier worden meegevoerd. Ook 
de bodemvruchtbaarheid zal zich onder invloed hiervan kunnen 
WIJzigen. 
Voor een adequate en brede aanbesteding van het werk zou onze 
voorkeur om de grand lokaal toe te passen beperkend kunnen zijn en 
derhalve ook tot een hogere aanbestedingsprijs kunnen leiden. Ook de 
grondbalans kan in het geding komen als de vrijkomende grond in het 
gebied toegepast moet worden maar niet de vereiste kwaliteit heeft. Dan 
moet er alsnog aangevoerd warden en client voor de overbodige grand 
een toepassing gezocht te warden. 
De voorkeur om de grond lokaal toe te passen vinden wij gezien de 
waarde die hier aan toegekend mag worden en gezien de nadelen die dit 
kan opleveren niet van zodanig gewicht dat een voorschrift hiertoe in de 
rede ligt. 

Uit de vergunningaanvraag blijkt dat het mogelijk is dat een hoeveelheid 
van 2,5 miljoen m3 uitgewisseld kan gaan worden. Ben dergelijke 
hoeveelheid kan dus het gebied verlaten. De uiteindelijke inrichting van 
het gebied en het functi.oneren daarvan is onlosmakelijk verbonden met 
de toepassing van een dergelijke hoeveelheid grond benodigd voor kaden 
en terpen e.d. Een scenario waarbij de afVoer zou hebben 
plaatsgevonden en de uitvoerend aannemer niet meer aan zijn 
verplichtingen zou kwmen voldoen kan als risico aangeduid worden voor 
het uiteindelijke doel waar de vergunning voor wordt verleend. 
Er client daarom oak gewaarborgd te worden dat een zelfde hoeveelheid 
grond in het gebied toegepast wordt. Om dit te waarborgen wordt een 
voorschrift toegevoegd die de werken waar grond voor benodigd is als 
resultaatsverplichting voorschrijft. 
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Om ook zicht te houden op de aan- en afvoer van de grond wordt het 
standaard monitoringsvoorschrift qua -frequentie verhoogd van lx per 
jaar naa.r 2x per jaar. 

j Uitvoeringsaspecten 
• Eigendomssituatie 

Uit de aanvraag blijkt niet dat de overige eigenaren van de te 
ontgronden percelen ingestemd hebben met de ontgronding of op de 
hoogte zijn gesteld. 
Uit de aanvraag blijkt verder: 
De verwerving van de gronden die nodig zijn voor realisatie van de 
stroomgeul vindt uitsluitend plaats op basis van de beginselen van de 
Onteigeningswet en de daarmee samenhangende jurisprudentie; 
De verwerving van ruilgronden vindt plaats binnen het projectgebied 
(in de nieuwe polders) op basis vrijwillige verwerving. De waardering 
van deze gronden geschiedt eveneens uitsluitend op basis van de 
beginselen van de Onteigeningswet en de daarmee samenhangende 
jurisprudentie; 
Op het moment dat het Rijksinpassingsplan is vastgesteld wordt voor 
de dan nog niet verworven onroerende zaken een gerechtelijke 
onteigeningsprocedure opgestart; 
De adminis.tratieve onteigeningsprocedure wordt opgestart parallel 
aan het minnelijke verwervingsproces, maar nadat er voldoende en 
zorgvuldig is onderhandeld met de rechthebbende(n). Bij voorkeur 
moet er een bod zijn uitgebracht; 
De minnelijke verwerving moet afgerond zijn rand media 2 0 l 0 
omdat clan de gerechtelijke procedure wordt gestart (na het definitief 
warden van het Rijksinpassingsplan). Dat betekent dat de 
administratieve procedure uiterlijk in het derde kwartaal 2010 moet 
warden opgestart; 
De rechthebbenden van de onroerende zaken dat bij hoogwater 
onder water komt te staan krijgen de gelegenheid een 
inundatieovereenkomst te sluiten. 
Hierdoor zullen uiterlijk op 31 december 2011 alle voor de maatregel 
benodigde gronden verworven zijn via de minnelijke dan wel de 
gerechtelijke procedure. Alle gronden bestemd voor ruilverkaveling 
zijn op dat moment beschikbaar. 
Uit de overzichtstekening eigendomssituatie per 11 september 2009, 
wordt geconcludeerd dat nog relatief weinig grond in eigendom is bij 
particulieren en/ ofbedrijven. 
Ook wordt geconcludeerd dat, voor zover gronden benodigd zijn voor 
dit project en deze niet op minnelijke wijze verworven kunnen 
worden, hiervoor voldoende Guridische) middelen beschikbaar zijn 
om dit alsnog te realiseren. 
Gelet hierop stellen wij vast dater geen sprake is van een kennelijke 
niet-uitvoerbaarheid van de ontgronding. 
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• T echnische uitvoering 
Zoals hiervoor al vermeld in het bij de aanvraag gevoegde 
grondstromenplan, komen bij de uitvoering van deze ontgronding 
diverse grondstoffen vrij te weten zand, klei, rooflaag, totaal circa 3, 7 
miljoen m3. 
Uit de grondbalans blijkt dat circa 0,3 miljoen ms zand en rooflaag 
van de locatie wordt af gevoerd. De resterende grondstoffen zand, klei 
en rooflaag kunnen nuttig warden toegepast bij de herinrichting van 
het onderhavige gebied. Op deze wi.jze is de totale grondbalans van 
de onderhavige ontgrondingslocatie sluitend. Wel wordt met de 
vergunningaanvraag een optie aangevraagd om 2,5 miljoen m3 te 
mogen afvoeren. Dit om bij de aanbesteding zoveel mogelijk ruimte te 
geven aan de aannerner. Zie voor onze overwegingen t.a.v. dit punt 
onderdeel III h. 

Voor bet toepassen en (her)gebruiken van de vrijkomende grond
stromen op of in de bodem en oppervlaktewater is de gemeente 
Werkendam (binnendijks) en RWS (buitendijks) bevoegd gezag (Wbb/ 
Besluit Bodemkwaliteit). De betreffende procedures hieromtrent zijn 
inmiddels in gang gezet. 

De betreffende ontgrondingswerkzaamheden zullen warden 
uitgevoerd overeenkomstig is aangegeven op de hieronder vermelde 
bij de aanvraag gevoegde tekeningen van Arcadis. 
Het betreffende de tekeningen: 
- Ontgrondingskaart (versie kadastraal), overzichtstekening, 

projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-5, versie 0!3, d.d. 
11-12-2009; schaal 1:12.500; 

- Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 0 l (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-7, versie O! 1, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 02 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-8, versie 0!1, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 03 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-9, versie O!l, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 04 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-10, versie O!l, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 05 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-11, versie O! 1, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 06 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-12, versie 0.2, d.d. 
26-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 07 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-13, versie 0!1, d.d. 
23-11-2009; schaal 1 :2.500; 
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Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 08 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-14, versie O!l, d.d. 
11-12-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 09 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-15, versie O!l, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 0 10 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-16, versie O!l, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 011 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-17, versie O!l, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 012 (versie kadastraal), 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 0-18, versie O!l, d.d. 
23-11-2009; schaal 1:2.500; 
Dwarsprofielen hoge en lage kades, projectnr. 
110502.201326.001, tekeningnr. 18, versie D!, d.d. 13-7-2009; 
schaal 1: l 00; 
Dwarsprofielen sterk verbrede kades en principeprofielen kreken, 
projectnr. 110502.201326.001, tekeningnr. 19, versie Dt4, d.d. 
22-9-2009; schaal 1: 100/1.000; 
Overzicht nieuw aan te leggen kades en dijken, projector. 
110502.201326.001, tekeningnr. 20, versie D!7, d.d. 14-9-2009; 
schaal 1 :20.000. 

Het eindbeeld van het onderhavige terrein behorende tot het gebied 
Noordwaard is aangegeven op de, bij de aanvraag gevoegde tekening 
Inrichtingsplan Ontpoldering Noordwaard, d.d. 4 augustus 2009 
(bijlage 28). 

Gelet op de omvang van de uit te voeren werkzaamheden zal clit het 
gebied danig verstoren. De vele plaatsen waar grond vrijkomt en naar 
gelang de aard elders in het gebied weer gaat warden toegepast zal tot 
gevolg hebben dat een groat gebied tegelijkertijd in uitvoering is. Een 
fasering hierin zou de impact op het gebied verkleinen. 
Voor de uitvoering van het werk zullen vrijwel alle huiclige bewoners 
het gebied (tijdelijk) verlaten in verband met de realisatie van 
woningen en bedrijfsgebouwen op terpen. Een fasering in de uitvoer, 
voorafgaand op de aanbestecling zou belemrnerend en kosten
verhogend kunnen gaan werken en de uitvoeringsduur verlengen. 
Dit afWegende vinden wij een fasering in uitvoer (vooralsnog) een te 
zwaar middel om hier toe te passen. 

• Werkperiode/ einddatum 
De vergunning is aangevraagd voor de totale uitvoeringsduur. Deze is 
voorzien tussen begin 2011 tot en met 201 7. Een uitvoeringsperiode 
van 7 jaar is voor een ontgronding van deze omvang niet onevenredig 
lang. De gevraagde periode is ook niet zodanig lang dat het nodig 
wordt geacht om een toetsingsmoment in te !assen in verband met 
tussentijdse beleidswijzigingen e.d. 
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• Mogelijkheid tot verlenging 
lndien de vergunde uitvoeringsduur om welke reden dan ook niet 
voldoende is om deze uit te voeren kan om verlenging warden 
gevraagd. Afhankelijk van de complexiteit en omstredenheid van de 
eerdere vergunning wordt hiervoor een korte danwel uitgebreide 
procedure voor bepaald door het bevoegd gezag. Om de vergunning 
tijdig te kunnen verlengen, client deze 16 weken voor afloop te 
warden aangevraagd. lndien de vergunning later wordt aangevraagd 
client een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Een voorschrift 
hieromtrent hebben wij opgenomen. 

• Kabels en leidingen 
lnzake de in de nabijheid van de voorgenomen ontgronding gelegen 
kabels en leidingen merken wij het volgende op. 
Ter bescherming van het belang van kabels en leidingen zijn overeen
komsten van zakelijk recht gesloten met de eigenaar van de 
betreffende terreinen waarin deze zijn gelegen. Ingevolge dit zakelijk 
recht is de eigenaar verantwoordelijk voor de ongestoorde Jigging 
hiervan. Dit zijn privaatrechtelijke belangen welke binnen het 
privaatrecht behartigd dienen te worden. 

• De voorgenomen ontgrondingen zijn in oppervlak en hoeveelheid 
grondverzet groot te noemen. Deze zijn echter relatief ondiep en 
vinden plaatsen in een nog veel omvangrijker plangebied. Slechts 7% 
van het plangebied wordt ontgrond. De hoeveelheid vrijkomende 
grand per hectare is daardoor klein en de intensiteit van het 
grondtransport als afgeleide daarvan ook. Schade als gevolg van de 
ontgroncling, zoals zetting, trilling e.d. ligt niet in de lijn der 
verwachting. Vastlegging van een nulsituatie zeals gebruikelijk bij 
zandwinning wordt in deze situatie om bovengenoemde reden niet 
nodig geacht. 

Samenvatting 
Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrokken 
belangen alsmede gelet op de binnengekomen adviezen die in de 
belangenafweging zijn meegenomen, komen wij tot de condusie dat - onder de 
hierna nader omschreven voorschriften- geen overwegende bezwaren bestaan 
tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. 
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IV. Besluit 

Gedeputeerde Staten zijn voornemens te besluiten de vergunning aangevraagd 
door het Min. van V&W, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam zoals hierboven 
beschreven, overeenkomstig de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte 
bescheiden na afweging van alle belangen te verlenen. 
Dit besluit heeft betrekking op de percelen, zoals in onderstaande tabel staan 
weergegeven. 

-

KatkLrt:rak f(pnunte Werkendam 

sec tie /KT&i!tlmzuntnm 

AB I, 14, 15,3~3~36,37,38,39,46,47,4~49,50,5~55,5~57,5~60, 
61,62,68,69,72, 7~7~77,7~79,83,84,85,86,87,88,91,93,95,97, 
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, I I I, 112, 119, 123, 124, 125, 
126, 128, 129, 130, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 149, 150, 151, 
153, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 172, 174, 175, 176, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 198, 201, 203, 
204, 205,206,207,208,21~211,212,214,215,21~218,22~ 221,222, 
223, 224,225, 233,235,236,239,244,245,250,251,252,255, 256,258, 
259, 260,263,264,265,26~267,268,26~27~271,273,277, 281,283, 
284, 285,293, 294,300,301,302,305,323,328,329,330,331, 335,336, 
337, 339,340, 342,353,354,355,356,357, 358,359,361,362, 363,364, 
365, 367,376,377,380,381,382,383,384, 385,386,390,393,408,410, 
412,413,414,416,417,419,420,421,422,423,424,425,430, 431,433, 
434,435,436,437,438,439,444,446,447,448,449,451,455,456,457, 
458,459,460,461,462,464,465,466,467,476,479,480,481,482,485, 
486,487,489,491,495,496,500,501,503,504,505,517,518,520,525, 
526,527,530,531,535,536,537,538,539,542,543,544,545,547,550, 
553, 564,566,567,568,569,570,574,598,599,607,608,609,610,611, 
615, 626,661,665,666,637,638,639,647,652,653,654,655,657,658, 
659,660,663,664,668,669,670,671,672,673,674,675,677,679,680, 
681,684,685,686,687,688,690,691,692,693,694,696,698, 702, 704, 
709, 711,71~723, 724,72~727,728,72~ 730, 732,733,74~ 734,744, 
748,751,752,753,755,767,768,772,773,779,781,782, 783,78~785, 
786, 787, 788, 789, 798, 799,801,802,804,805,806,807,808,809,810, 
816, 818, 819, 820, 821, 824, 825, 826, 827 (ged), 830, 831, 832, 833, 834, 
835,836,837,838,839,840,842,843,844,848,850,851,852,853,854, 
855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869, 
870,871,872,873,874,875,876,878,879,888,889,890,891,892,894, 
895,896,897,898,899,900,901,902,904,905,906,907,908,909,910, 
915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,931,932, 
933, 934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,945,946,947,949, 
n~n nr.1 nkn nkq n~A nkk nk~ n~~ n~o o~o Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ Okk 
:J..JV, ;;:J.Jl., ::J.J"J ;;J.J..J) :J.J-Y) ;;J.J..J) JJVJ ,;J.,J/) .:./WU) .. J.J.J' JV~) .JVV) ...,.._,..,, .,,....,..,., ...,....,...,, 

967, 968 (ged), 969, 970, 971, 978, 979, 986, 987, 992, 994, 1001, 1002 

N 911, 1255, 1256, 1403, 1404, 1405, 1407, 1409, 1410, 1430, 1436, 1442, 
1443, 1444, 1445, 1446, 1447 

30/36 



p I066 

u 103, I04, l 05, 262, 264, 265, 266, 291, 297, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 

310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 325, 326, 330, 352, 353, 

354, 355, 358, 359, 360 , 361,370,371 

0 102 

Het te ontgronden gebied staat weergegeven op de bij dit besluit behorende 
gewaarmerkte tekeningen. De ontgronding is 3 11 hectare groot en het betreft 

een te vergraven hoeveelheid van 3, 7 miljoen m3. 

Bij uitvoering van de ontgronding dienen de volgende voorschriften te worden 

nagevolgd: 

Voorschriften 

Geldigheidsduur 
I e. Deze vergunning is geldig tot 1 januari 2019. De ontgrondings

activiteiten en opleveringsverplichtingen moeten voor 1 januari 2018 
zijn voltooid. 

2e. De in het voorgaande voorschrift genoemde geldigheidsduur van deze 
vergunning kunnen Gedeputeerde Staten, conform de daarvoor voor
geschreven procedure, verlengen. Een zodanige verlenging client ten 
minste 16 weken voor het verstrijken van de in het eerste voorschrift 
genoemde geldigheidsduur van deze vergunning bij Gedeputeerde 
Staten te worden aangevraagd. 

3e. Indien op het verzoek om verlenging, als bedoeld onder het tweede 
voorschrift, niet binnen 16 weken is beslist wordt de in het eerste 
voorschrift genoemde gelcligheidsterrnijn geacht door te lopen en blijft 
de ontgronclingsvergunning zijn geldigheid houden totdat op het 
verlengingsverzoek door Gedeputeerde Staten een beslissing is geno
rnen. 

Aanvang ontgronding 
4e. Vergunninghouder client uiterlijk een week v66r aanvang van de 

ontgrondingswerkzaamheden het bureau AfVal- en Grondstoffen
beheer van de provincie Noord-Brabant hiervan schriftelijk in kennis 
te stellen, onder vermelcling van datum en nummer van deze 
ontgrondingsvergunning. 

5e. Vergunninghouder client ter mitigatie van de optredende hydro
logische effecten in de hoog bekade polders als gevolg van de 
ontgronding en ontpoldering, als nadere uitwerking van de tekening 
'Maatregelen landbouwwaterhuishouding en krekenstructuur, 
projector. 110502.201326.001, tekeningnr. 24, versie D!5, d .d. 28-
9-2009 (zie voorschrift 12), een gedetailleerd uitgewerkt inrichtings
plan op te stellen van het landbouV1-Waterhuishoudkundige systeem van 
de hoog bekade polders. 
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Dit plan client goedgekeurd te zijn door het waterschap Rivierenland 
en ter instemming overlegd te warden aan bureau .AfVal- en 
Grondstoffenbeheer. Dit uitwerkingsplan maakt na instemming 
onderdeel uit van de opleveringsverplichting. 

6e. Vergunninghouder client binnen twee maanden na afgifte van deze 
vergunning, conform NEN 5120, een ontwerp op te stellen voor een 
meetnet van peilbuizen, bestaande uit minimaal 2 peilbuizen per 
hierna te noemen polders, en dit ter goedkeuring aan het bureau 
.AfVal- en Grondstofienbeheer van de provincie Noord-Brabant aan te 
bieden. Het meetnet betreft de polders 't Kooike, Steenenrnuur, 
Vogelenzang, De Kleine Zalrn en Happen Hennip in het project
gebied van de Noordwaard zelf, en de polders Krijntjesweide en 
Pauluszand buiten het projectgebied. In het totaal gaat het hiermee 
om een meetnet van minimaal 14 peilbuizen. 

Na bovengenoemde goedkeuring dienen de peilbuizen binnen drie 
maanden na afgifte van deze vergunning geplaatst te warden. Het op 
grand van NEN 512 0 op te stellen verslag client aan het bureau Afval
en grondstoffenbeheer van de provincie Noord-Brabant te warden 
toegezonden (AGB@brabant.nl). 

Vergunninghouder client minimaal op de l 4e en 2 8e van iedere maand 
opname te doen van de waterstand in de grondwaterstandspeilbuizen. 
De resultaten van deze opname dienen ten opzichte van NAP plaatst 
te vinden en in verzamelstaten, 2 maal per jaar, in de eerste week van 
j anuari en juli aan het bureau Afval- en grondstoffenbeheer van de 
provincie Noord-Brabant te warden toegezonden. 
De opname van de peilbuizen client te worden voortgezet tot 12 
maanden na beeindiging van de ontgrondingsactiviteiten. 

7 e. lndien uit de resultaten van de opnamen blijkt dat de fluctuaties van 
de grondwaterstand als gevolg van de ontgronding een onevenredig 
nadelig effecten hebben in de hoog bekade polders, is vergunning
houder verplicht binnen een door bureau .AfVal- en Grondstoffen
beheer van de provincie te bepalen termijn af doende maatregelen te 
treffen. Deze maatregelen behoeven de schriftelijke instemming van 
bureau .i\fval- en Grondstoffenbeheer. 

Eigendommen 
Se. De ontgrondingswerkzaamheden mogen alleen aanvangen op de 

percelen die in eigendom zijn van de vergunninghouder clan wel op de 
percelen waarvoor de akkoordverklaring is overlegd. Ten aanzien van 
de resterende percelen mogen de werkzaamheden pas aanvangen 
nadat deze in eigendom zijn verkregen door de vergunninghouder en 
het bureau .AfVal- en Grondstoffenbeheer van de provincie Noord
Brabant hierover schriftelijk is ge1nformeerd clan wel hiervoor een 
akkoordverklaring aan dit bureau is overlegd. 
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13odenzonderzoek 
9e. Op de tekening van Inpijn-Blokpoel, Ontpoldering Noordwaard, 

situatietekeningtotaal, opdrachtnummer MB-7800, d.d. 23-10-2009 
staan de boorpunten aangegeven waarvoor nog bodemonderzoek 
moet plaatsvinden. Voor deze locaties client vergunninghouder een 
aanvullend bodemonderzoek aan te bieden aan het bureau Afval- en 
Grondstoffenbeheer van de provincie Noord-Brabant overeenkomstig 
de daarvoor gestelde criteria. 
De ontgrondingen aldaar mogen pas starten nadat vergunninghouder 
van het bureau Afval- en Grondstoffenbeheer van de provincie Noord
Brabant een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen dat met de 
resultaten en conclusies van het aanvullende bodemonderzoek kan 
worden ingestemd. 

Archeologische aspectm 
1 Oe. De archeologische werkzaarnheden dienen in de voor de uit te voeren 

werken benodigde bestek(ken) c.q. werkopdrachten te worden 
opgenomen. Indien bij de ontgrondingswerkzaarnheden in polder 
Steenen Muur archeologische waarden worden aangetroffen dienen de 
ontgrondingswerkzaamheden opgeschort te worden ten behoeve van 
archeologisch onderzoek. De directeur Ecologie wordt hiervan direct 
op de hoogte gesteld. 

I le. Van de vergunning voor polder Steenen Muur mag eerst gebruik 
gemaakt worden nadat: 

a. aan de directeur Ecologie van de provincie Noord-Brabant een 
archeologisch werkplan ter goedkeuring is overgelegd; 

b. indien er een archeologische begeleiding plaatsvindt, conform 
het door de directeur Ecologie goedgekeurde archeologisch 
werkplan. 

In het werkplan dienen de volgende aspecten te zijn vervat: 
De archeologische werkzaarnheden dienen te warden uitgevoerd 
door een veldarcheoloog conform de eisen in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA); 
In het werkplan wordt aangegeven wanneer de 
ontgrondingswerkzaamheden beginnen binnen het gebied 
"vermoedelijke archeologische locatie" nabij het buurtschap 
Steenenmuur zoals afgebeeld in Rapport V722 (zie Afb. 8: 
Inrichtingsplan met de ligging van de boorraaien en de vmnoedelijke liggi.ng van 
de stroomgordels); 
In het werkplan wordt aangegeven wanneer de archeologische 
werkzaamheden beginnen binnen het gebied "vermoedelijke 
archeologische locatie" nabij het buurtschap Steenenmuur; 
Bij de archeologische begeleiding - binnen de contouren van de 
"vermoedelijke archeologische locatie" nabij het buurtschap 
Steenenmuur - is permanent een archeoloog aanwezig tijdens de 
graafWerkzaarnheden. De volgende werkzaamheden vinden hierbij 
minimaal plaats: 
o het inspecteren van de graafvlakken, waarbij gelet wordt op 

archeologische waarden; 
o het vlakdekkend inspecteren van het graafvlak met behulp van 

een metaaldetector; 
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o verzarnelen en registeren van vondstmateriaal per 
spooreenheid; 

o alle archeologische sporen worden getekend, eventueel 
gefotografeerd en gedocumenteerd volgens de KNA en 
gecoupeerd en afgewerkt; 

o indien aangetroffen archeologische sporen buiten de 
begrenzing van de geplande ingrepen doorlopen, wordt een 
waarderingsadvies opgesteld aan de hand van de waarderings
criteria in de KNA en een advies gegeven ten aanzien van 
inrichting en beheer. 

De archeologische objecten en documentatie dienen aanvullend op 
de KNA conform de eisen van het Provinciaal Depot 
Bodemvondsten Noord-Brabant te worden aangeleverd; 
Het eventueel als gevolg van het archeologisch onderzoek met zich 
meebrengende kosten voor het registreren, documenteren, 
conserveren, rapporteren en veiligstellen van archeologische 
waarden, is voor rekening van de vergunninghouder. 

Technische uitvoering en inrichting 
12e. De ontgronding en de inrichting dienen te geschieden overeenkomstig 

de bij het besluit behorende en als zodanig gewaannerkte tekeningen: 
Ontgrondingskaart (versie kadastraal), (overzichtstekening), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-5, versie 0!3, 
d.d. 11-12-2009, (bijlage 24 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgronclingen, kaartblad 01 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-7, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009, (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 02 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-8, versie O!l, 
d.d. 23-11-2009, (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 03 (versie kadastraal), 
projectnurnmer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-9, versie 0!1, 
cl.cl. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 04 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-10, versie 
O!l, d.d. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 05 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-11, versie 
0!1, d.d. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 06 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-12, versie 
0.2, d.d. 26-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 07 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-13, versie 
O!l, d.d. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 08 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-14, versie 
O!l, d.d. 11-12-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 09 (versie kadastraal), 
projectnummer 11.0502.201326.001, tekeningnr. 0-15, versie 
O! l, d.d. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
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Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 010 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-16, versie 
O! 1, d.d. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 011 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-17, versie 
0!1, d.d. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Detailkaart ontgrondingen, kaartblad 012 (versie kadastraal), 
projectnummer 110502.201326.001, tekeningnr. 0-18, versie 
0!1, d.d. 23-11-2009; (bijlage 26 vergunningaanvraag); 
Inrichtingsplan Ontpoldering Noordwaard, d.d. 4 augustus 2009 
(bijlage 2 8 vergunningaanvraag) ; 
Overzichtskaart inrichtingsm.aatregelen, 110502.201326.001, 
tekeningnummer 3, versie D!18, d.d. 28-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 01, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 4, versie D!S, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 02, projector. 110502.201326.001, 
tekeningnwnrner 5, versie D!5, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 03, projector. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 6, versie D!4, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 04, projector. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 7, versie D!4, d.d. 28-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 05, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 8, versie D!4, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 06, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 9, versie D!S, d.d. 14-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 07, projector. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 10, versie D!3, d.d. 28-8-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 08, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 11, versie D!3, d.d. 28-9-2009; 
Maatregelenkaart, kaartblad 09, projectnr. 110502.201326.001, 
tekeningnummer 12, versie D!5, d.d. 28-9-2009; 
Dwarsprofielen hoge en lage kades, projectnurnmer 
110502.201326.001, tekeningnr. 18, versie D!, d.d. 13-7-2009 
(bijlage 32 vergunningaanvraag); 
Dwarsprofielen sterk verbrede kades en principeprofielen kreken, 
projectnumrner 110502.201326.001, tekeningnr. 19, versie D!4, 
d.d. 22-9-2009 (bijlage 33 vergunningaanvraag); 
Overzicht nieuw aan te leggen kades en dijken, projectnummer 
110502.201326.001, tekeningnr. 20, versie D!7, d.d. 14-9-2009 
(bijlage 34 vergunningaanvraag); 
Maatregelen landbouwwaterhuishouding en krekenstructuur, 
projector. 110502.201326.001, tekeningnr. 24, versie D!5, d.d. 
28-9-2009 (bijlage 35 vergunningaanvraag); 
Schematische weergave dimensionering toekomstig krekenstelsel, 
projector. 110502.201326.001, tekeningnr. 30, versie D!2, d.d. 
14-9-2009 (bijlage 36 vergunningaanvraag); 
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Opgave gwonnen hoeveelJ1.eden 
l 3e. Vergunninghouder moet 2 maal per jaar, met peildatum I januari en 

1 juli respectievelijk v66r l april en v66r 1 oktober opgave doen van: 
• de in het voorafgaande jaar gewonnen hoeveelheden grand 

gedifferentieerd naar: binnen het project toegepast, afgevoerd, 
soort oppervlaktedelfstof en; 

• de nog resterende te winnen hoeveelheden. 
Binnen een maand na de definitieve beeindiging van de 
ontgrondingswerkzaamheden moet op overeenkomstige wijze 
opgave worden gedaan van de in hetjaar van beeindiging 
gewonnen hoeveelheden. 
Deze gegevens moeten op een door de provincie bescbjkbaar 
gesteld formulier worden verstuurd aan bet bureau Afval- en 
Grondstoffenbeheer van de provincie Noord-Brabant. 

Toezicht 
14e. Deze vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaam

heden op het terrein aanwezig zijn en op verzoek kunnen warden 
getoond aan de met bet toezicht belaste ambtenaren. 

l 5e. Verguoninghouder is verplicht bij controle door ambtenaren van de 
provincie Noord-Brabant, kosteloos personeel, de nodige nodige meet
materialen en zonodig een vaartuig beschikbaar te stellen. 

Oplevering 
l 6e. De in deze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder de afwerking 

en inrichting van de ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd be
schouwd, als aan de voorschriften is voldaan en dit door Gedeputeerde 
Staten schriftelijk is bevestigd. 

's-Hertogenbosch, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

mw. mr. M.B. van der Kaaden-Augusteyn, 
bureauhoofd Af\ral-en Grondstoffenbeheer. 

. ' 
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Van: 
Aan: 
Datum 
OndanNerp: 
Bijlagen: 

beste collega, 

Graag deze mail met bijfagen regislreren onder zaaknummer 1624787 

Bvd, 

groet, Dennis Keeman 

»> R.P.LM. (Ronald) van HE!eswijk Donderdag 28 Januari 2010 >>> 
Hoi allemaal, • · 

. · 2 8 JAN 2010 
Briefnr.: / . 

Hieronder en In de bijlage de readfe op onze opmertdng over geohydrologis9ie effecten op landbouwgrond bulten het 
plangebfed van de Noordwaard. 
Is het wat ons belreft accoord en opgelost als dlt zo in het basisdorument geohydrologfe wordt aangepast7?7? 

Greet, 
Ronald 

r: 

age J 



,, • t 

Zijn er negatieve geohydrorogische effecten op (landbouw)grond buiten het 
plangebied? 

In hoofdstuk 5 van het basisdocument Geohydrologle staan figuren waarnp het verschil in 
berekende grondwaterstanden ten opzichte van de huldige situatie Is weergegeven (figuur 
5.7-5.10 pagina 26-28) Voor het beoordelen van de eventueie effecten van de Noordwaard 
Is met name relevant figuur 5.6 waarop het verschil in grondwaterstand In de zomer tussen 
de huldlge sltuatie en variant Kleine Compartlmenten staat weergegeven. Voor de landbouw 
zijn met name de effecten op het grondwater tijdens het groeiseizoen van belang (zomer) 

N 

A 
Legenda 
c:::J1op10 

dlfl_100-000 
wrschllln m 
c:J<D.OS 

l'm!lo.00-0.1 
ffa¥i! 0.11 - D.2 

(30.21 - 0A 

L:J Q.41 - 0.8 

mJo.61·0.9 

-0.81- 1 

-1.M · t.2 

-1.21-,.25 

Op deze kaart is te zlen dat oak buiten het plangebled verschillen In grondwaterstand 
optreden. Dit Is het geval In Zuiderklip en enkele landbouwpolders aan de oostzljde van het 
Steurgat. Volgens de flguur treedt hler een verhoglng van de grondwaterstand op van 0 tot 
circa 0,4 m (wit, rood, oranje, gele en lichtgroene tlnten). Voor deze landbouwpolders kan 
dezelfde waarderlng warden aangehouden als bij de hoog bekade (landbouw) polders. Een 
verhoogde grondwaterstand mits beneden 0,3 m -NAP, wordt volgens tabel 5.1 
gewaardeerd als neutraal tot positief voor de landbouw. 

Gestandaardiseerde kwalitatieve score Waardertng Veranderfng 
grondwatemanden In de hoog bekade 
polders 

+ Positief Posltlef Verhoogde grondwalerstand In de zomer, 
grondwatersland< 0,30 m + NAP 

O Neulraal Neutraal Verhoogde grondwaterstand In de mmer, 
• grondwaterstand:> o 30 m + NAP 

- Matig negatlef Matlg negatief Geen veranderfng In grondwaterstand in 
de :zomemeriode en winterper1ode 

-Negatief Negatief Vertaagde grondwaterstand In de 
zomemerlode 

Tljdens de zomeromstandigheden zullen de gewijzlgde grondwaterstanden niet tot 
vernattlngsc::;hade leiden maar tot afname van de droogteschade. 
Er zijn dus geen negatieve effecten op (landbouw)grond bulten het plangebled. 
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Aan 

College van Gedeputeerde Staten 
t.a.v. de heer 0. Hoes 
postbus 90151 
5200 MC Den Bosch 

Contactpersoon 
F. de Bruijne 
Datum 
14 januari 2010 

Ons kenmerk 
NW100079 
Onderwerp 

Aanvraag vergunning Ontgrondingenwet 

Geachte heer Hoes, 

Doorkiesnummer 
06-22568974 
Bijlage(n) 

Ontpoldering Noordwaard 

Baac rapport en aanvullend onderzoek 
Vestigia (in vijfvoud) 
Uw kenmerk 

Per koerier heeft u op 4 januari 2010 een aanvraag op grand van de 
Ontgrondingenwet voor het project ontpoldering Noordwaard ontvangen. In de 
begeleidingsbrief was aangegeven de aanvraag per 15 januari 2010 in 
behandeling te nemen. Door de manier waarop de documenten in uw 
postregistratie zijn verwerkt, is uwerzijds abusievelijk de ontvangstdatum als 
behandeldatum aangemerkt. Hierdoor loopt in uw opvatting mogelijk de 
behandelingstermijn niet synchroon met de procedure in het kader van het 
Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard. Gelet hierop verzoek ik u conform 
het verzoek van de heer R. van Heeswijk van uw dienst, gedaan per mail van 7 
januari jl. de aanvraag van 4 januari 2010 te vervangen door de bijgaande 
aanvraag. Ik verzoek u de reeds in uw bezit zijnde bijlagen bij laatstgenoemd 
aanvraagformulier te voegen. 

Tenslotte verzoek ik u ter completering van de aanvraag bijgevoegde 
eologische rapporten (in vijfvoud) eveneens toe te voegen aan de aanvraag. 

greet, 

.--
.]. Hoenderkamp 

Manager Projectbureau Noordwaard 

Rulmte voor de Rivier, Projectbureau Noordwaard 

Postadres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 

Bezoekadres: Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam 

Telefoon: (010) 402 66 60 

Telefax: (010) 402 70 94 

E-mail : noordwaard@rws.ni 

Internet: www. ruimtevoorderivier. n 1/noordwaard 

Bereikbaar vanaf N'S station Rotterdam CS met de metro (staHon Leuvehaven) en vanaf NS station Blaak; met de auto volg havennummer 160·170 
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Aanvullend archeologisch booronderzoek Ontpoldering 

Noordwaard 

Een veldonderzoek door midde/ van boringen en een veldverk.enning als risico-ana/yse ten 
behoeve van te graven hoofdwatergangen en dwarssloten in het z::uidelijk dee/ van het plangebied 

Vestlgia BV 
Spoorstraal 5 

.39 11 MN Amersloo~ 
telo!oon 033 277 92 00 

la:t 033 277 92 01 

Rapportnummer: V722 

Projectnummer: V09/1707 

ISSN: 1573 - 9406 

Status en versie: Concept 1.2 

In opdracht van: Rijkswaterstaat Bureau Noordwaard 

Rapportage: W.A.M. Hessing, M.J.P. Gouw 

Plaats en Datum: Amersfoort, 14 januari 20 I 0 

Gecontroleerd door W .AM. Hessin d.d. 14-01-20 I 0 

Geaccordeerd door F. de Brui"ne, RWS-Noordwaard d.d. 15-01-2010 

Niets uit dit werk mag worden verveefvoudigd enlof openbaor gemoakt worden door middel van drok. fotokopie 

of op welke cndere wijze don ook, dooronder mede begrepen gehele of gedeeltefijke bewerl<ing von het werk. 

zonder voorcfgaonde schri(t.elijl<e toestemmlng van Vestigia BV 

/ " inlo@vesligia.ni 
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Memo 

Aan 

D. Keeman, R. van Heeswijk (prov . 
Noord-Brabant) 

Van 
Jacco Zwemer 
Datum 
23 november 2009 
Onderwerp 
Eigendomssituatie t.b.v. 
ontgrondingsvergunning 

Doorkiesnummer 
06-51454254 
Nummer 
NW091619 
Bijlage(n) 

Ten behoeve van de aanvraag van de Ontgrondingenvergunning wordt 
de eigendomssituatie inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen gronden die zo nodig onteigend zullen warden en 
gronden die niet onteigend hoeven te warden . Gronden die niet 
onteigend hoeven te warden zijn gelegen in de toekomstige hoge kade 
polders. 
Dit onderscheid is aangegeven op de bijgevoegde kaart met referentie 
p: \ax \noordwaard\aankoop.mxd met rode en groene aanduidingen. 
Groen zijn de gronden die in de toekomstige hoge kade polders liggen. 
De Hilpolders ontbreken in deze kaart. De gronden in Hilpolders hoeve 
niet onteigend, maar wel ontpacht warden. Per type volgt hieronder een 
korte beschrijving . 

Groene gronden 
De eigenaren van de groene gronden zijn opgenomen in de tabel 
Eigenaren groene ( =niet te onteigenen) perce/en in de Noordwaard per 
23 november 2009 . 
De werkzaamheden op eigendom van deze eigenaren blijven beperkt tot 
ingrepen ten behoeve van de waterhu ishouding in de hoge kade polders. 
Met a lie eigenaren wordt op dit moment 1 : 1 gesprekken gevoerd over 
de consequenties van de Ontpoldering Noordwaard. Bij de start van de 
formele procedure ( =aanvraag vergunningen) zullen deze eigenaren 
door RWS worden aangeschreven. Daarbij zal de bekendmaking voor de 
publicatie van de Ontgrondingenvergunning warden meegestuurd. 

Ruimte voor de Rivier, Projectbureau Noordwaard 

Postadres: Postbus 556, 3000 AN Rotterdam 

Bezoekadres: Boompjes 200, 3011 AX Rotterdam 

Telefoon: (010) 402 66 60 

Telefax: (010) 402 70 94 

E-mail: noordwaard @rws.nl 

Intern et: www.ruimtevoorderivier.ni/noo rdwaa rd 

Bereikbaar vanaf NS station Rotterdam CS met de metro (station Leuvehaven) en vanaf NS station Blaa k; met de auto volg havennummer 160-170 



Rode gronden 
De eigenaren van de rode gronden zijn opgenomen in de tabel Overzicht 
van a/le eigenaren in de Noordwaard op 23 november 2009. Deze 
kadastrale nummers in deze lijst corresponderen met de nummers op de 
kaarten met referentie 
p: \AX\Noordwaard\ vastgoed/eigenaren_polders1 .mxd en 
p: \AX\Noordwaard\ vastgoed/eigenaren_po/ders2. mxd 

De genoemde tabel bevat ook de eigenaren van groene gronden, maar 
dat komt omdat vrijwel alle percelen binnen de hoge kade polders deels 
rood zijn. Deze gronden warden door het Rijk verworven omdat ze 
onderdeel warden van het doorstroomgebied. De gronden in de 
Hilpolders zijn oak in deze lijst opgenomen. 
Bij de start van de formele procedure (=aanvraag vergunningen) zullen 
deze eigenaren door RWS warden aangeschreven. Daarbij zal de 
bekendmaking voor de publicatie van de Ontgrondingenvergunning 
warden meegestuurd. 

Bij de uitvoering van deze vastgoedopgave, hanteert het projectbureau 
Noordwaard de hieronder geformuleerde uitgangspunten: 
· De verwerving van de gronden die nodig zijn voor realisatie van de 
stroomgeul vindt uitsluitend plaats op basis van de beginselen van de 
Onteigeningswet en de daarmee samenhangende jurisprudentie. Het 
onderhandelingskader is voor alle partijen gelijk ter voorkoming van 
willekeur. 
· De verwerving van ruilgronden vindt plaats binnen het projectgebied 
(in de nieuwe polders) op basis vrijwillige verwerving. De waardering 
van deze gronden geschiedt eveneens uitsluitend op basis van de 
beginselen van de Onteigeningswet en de daarmee samenhangende 
jurisprudentie. 
· De bewoners en agrariers warden, onafhankelijk van de huidige ligging 
van hun gronden, op gelijke wijze behandeld . 
· Op het moment dat het RIP is vastgesteld wordt voor de dan nog niet 
verworven onroerende zaken een gerechtelijke onteigeningsprocedure 
opgestart. 
· De administratieve onteigeningsprocedure wordt opgestart parallel aan 
het minnelijke verwervingsproces, maar nadat er voldoende en 
zorgvuldig is onderhandeld met de rechthebbende(n). Bij voorkeur moet 
er een bod zijn uitgebracht. 
· De minnelijke verwerving moet afgerond zijn rand media 2010 omdat 
dan de gerechtelijke procedure wordt gestart (na het definitief warden 
van het RIP). Dat betekent dat de administratieve procedure uiterlijk in 
het derde kwartaal 2010moet warden opgestart. 
· De rechthebbenden van de onroerende zaken dat bij hoogwater onder 
water komt te staan krijgen de gelegenheid een inundatieovereenkomst 
te sluiten. 
Resultaat 
· Op 31 december 2011 zijn alle voor de maatregel benodigde gronden 
verworven via de minnelijke dan wel de gerechtelijke procedure. 
· Alie gronden bestemd voor ruilverkaveling zijn op dat moment 
beschikbaar. 
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· Met alle bewoners en agrariers zijn passende maatwerkoplossingen 
overeengekomen en zijn de overeenkomsten met betrekking tot 
inundatieschade gesloten. 

3 



Gegevenslevering aan Provindeten behoevevan aanvraag ontgrondingvergunning 

dd . 24 november 2009 

Beste Dennis Keeman en Ton Agterberg, 

H ierbij als bel oofd aangepaste informatie ter ondersteuning van de aanvraag ontgrondingvergunning voor het 

project Ontpoldering Noordwaard . 

Een aangepast aanvraag formulier met bijbehorende gegevens wordt nog geleverd via de lijn van J3roen de Bode. 

Bijgeleverd zijn : 

Aangepast kaartmateriaal (conform afspraak van 17 novernber) 

Kaartnr. Kaart 

0-1 Overzichtskaart kodastrale en topoqrafische situatie 1 : 12.500 

0-2 Maoiveldhoogte huidiqe situatie 1: 12.500 (op basis van AHN) 

0-3 Overzichtskaart 1: 12.500 bodem 

0-4 Overzichtskaart 1: 12.500 grondwatertrappen 

0-5 Overzichtskaort Ontqrondinqen 1: 12.500 (met kodastrale achterqrond) 

0·6 Overzichtskaort Ontgrondingen 1: 12.500 (met topografische achtergrond) 

0-7 t/m 0-18 Detailkoorten Ontgrondingen 1 :2.500 (met kodostrole ochtergrond) 

0 -19 t/m 0-30 Detoilkoorten Ontqrondinqen 1 :2.500 (met topogrofische ochterqrond) 

Aangepaste informatie aangaande eigendomssituatie en ontgrond ingsactiviteiten 

Document en toelichtinq 

Notitie Eigendomssituatie t.b.v. ontgrondingsvergunning, met toelichting op 'groene' en 'rode' 

qebieden 

Kaartbeeld met indeling qebied in stroomqeul en hoog bekode polders 

Kaortbeeld met eiqenoren per 31 auqustus 2009 (2 delen) 

Tabel met overzicht van alle eiqenaren in de Noordwoord op 23 november 2009 

label (excell) met doorin de eigenoren van de 'groene' (= niet le onteigenen) percelen in de 

Noordwoord per 23 november 2009 

Met groet 

Eric &hel I ekens 



Ontpoldering Noordwaard 

Beheer & Onderhoud 
Ontpoldering Noordwaard 

NW100366 



Colofon 

Uitgegeven door 

Informatie 
Telefoon 
Fax 
Uitgevoerd door 
Datum 
Status 
Kenmerk 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, 

www.ruimtevoordervier.nl 
010-4026660 
010-40267094 
projectbureau Noordwaard 
23 maart 2010 
Definitief 
NW100366 
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Voorwoord 

Dit plan geeft aan hoe de inrichting van de ontpolderde Noordwaard 

duurzaam in stand gehouden kan worden zodat gewaarborgd is dat ook 

in de toekomst aan de hydraulische taakstelling voldaan wordt. 

Daarom is het nodig om het benodigde beheer en onderhoud in beeld te 

brengen, taken en verantwoordelijkheden tussen diverse partijen helder 

te krijgen . Het plan zal onder andere gebruikt worden bij 

vergunningaanvragen maar ook bij gesprekken met beherende partijen 

voor nadere afspraken voor de toekomst. 

Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Waarborgen van een duurzame instandhouding van de 

heringerichte Noordwaard; 

• Geven van een integrale, eenduidige visie op het te voeren beheer; 

• Bieden van duidelijkheid over het rivierkundig beheer; 

• Beschrijven van beheermaatregelen die in combinatie met de 

inrichting de gewenste natuur ontwikkeling mogelijk maken; 

• Beschrijven taakverdeling tussen beheerders; 

• Bieden van een basis voor het naleven van de 

vergunningvoorsch riften; 

• Geven van een aanzet tot het opstellen van een monitorings- en 

evaluatieprogramma. 

Ten aanzien van de vraag welke partij voor welke taken 

verantwoordelijk wordt wat betreft het beheer en onderhoud wordt 

uitgegaan van het principe bij wet vastgelegde toedeling van 

verantwoordelijkheden aan eigenaren/beherende partijen (jurid isch 

beheer) en welke partij in de praktijk feitelijk beheerder zal zijn . 

Concrete afspraken met toekomstige beheerders worden door Bureau 

Noordwaard in een convenant met deze partijen vastgelegd. 

Beheervisie 

Beheer & Onderhoud Ontpoldering Noordwaard 
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Inleiding 

Een belangrijke stap bij de totstandkoming van het beheerplan is het 

ontwikkelen van een visie op het te voeren beheer. 

Bij de ontpoldering van de Noordwaard is een van de belangrijkste 

veranderingen ten opzichte van de huidige situatie dat de Noordwaard 

van een binnendijks gebied verandert naar een buitendijks gebied. 

Kenmerkend voor deze nieuwe situatie en daarmee ook direct voor het 

te voeren beheer en onderhoud is dat het gebied zowel doorstroombaar 

als overstroombaar is . Deze twee kenmerken zij n bepalend voor de v isie 

op het beheer en onderhoud. 

Doorstroombaar 

Om de gewenste waterstandsdaling op de rivier te kunnen realiseren 

moet een groat deel van de Noordwaard bij hogere rivierafvoeren met 

de rivier meestromen. Bovendien komt het doorstroomgebied door het 

stelsel van kreken onder invloed van het dagelijks getij . Hier is de 

inrichting van het doorstroomgebied, bestaande uit kreken, 

intergetijdengebied, laag bekade polders, en de hoog bekade polders op 

afgestemd . 

Belangrijke voorwaarde voor het blijven voldoen aan de 

veil igheidsdoelstelling is dat in het gebied niet te veel obstakels en 

ruigtes ontstaan die de rivierafvoer via het gebied belemmeren. Daarom 

moet de zogeheten "hydraulische ruwheid" van het gebied binnen 

duidelijke grenzen onderhouden warden. Hier komt het spanningsveld 

tussen veiligheidsdoelstelling en de doelstelling van ruimtelijke kwaliteit 

naar voren . Het plan biedt ruimte aan natuurontwikkeling . Deze mag 

echter nooit leiden tot het niet realiseren van de primaire 

veiligheidsdoelstelling . 

Overstroombaar 

Het feit dat het overgrote deel van de Noordwaard doorstroombaar 

wordt, betekent dat deze gebieden ook daadwerkelijk zullen 

overstromen . Dit bepaalt in sterke mate de aard en de omvang van het 

te voeren beheer en onderhoud. 

In het ontwerp is met de bestendigheid tegen overstromen reken ing 

gehouden, maar evengoed zal overstromen gevolgen hebben voor de 

onderhoudsinspanning binnen het gebied . Zo zal bijvoorbeeld rekening 

gehouden moeten warden met herstelwerkzaamheden aan 

infrastructuur, kades en watergangen maar ook aan 

opruim/schoonmaak werkzaamheden. 

Aan de andere kant betekent het dynamische karakter van de inrichting 

met kreken en overstroombare delen dat ook niet alle objecten op de 

Beheer & Onderhoud Ontpoldering Noordwaard 
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aanlegdimensies onderhouden hoeven te worden. Wei gelden er 

interventieniveaus die de bandbreedte voor deze ontwikkeling 

afbakenen . Zo vormt voor meerdere onderdelen de aangelegde 

vormgeving een startpunt voor verdere natuurlijke ontwikkeling . Een 

voorbeeld hiervan is de vormgeving van kreken die onder invloed van 

het water mogen verflauwen, versteilen en eroderen. 

Om de visie ten aanzien van beheer en onderhoud verder vorm te geven 

is onderscheid gemaakt in verschillende soorten beheer. Uitgangspunten 

voor de visie vormen de randvoorwaarden vanuit het rivierkundige 

beheer en de in het inrichtingsplan beschreven gewenste 

natuurdoeltypen. 

Robuust ontwerp 

Bij de inrichting van de Noordwaard is het cruciaal dat deze ook 

duurzaam aan de hydraulische taakstelling voldoet, toekomstvast te 

onderhouden is en bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit. Om de robuustheid van het ontwerp te toetsen is een 

hydraulische gevoeligheidsanalyse uitgevoerd en heeft met ecologen een 

sessie over het beheer van het gebied plaatsgevonden. 

Gebleken is dat bij het huidige inrichtingsplan intensief beheer 

noodzakelijk is (doorstroomgebied) om op de lange termijn aan de 

taakstelling te voldoen. 

Het is vooral de vegetatieontwikkeling in het doorstroomgebied die de 

sleutelfactor is in de hydraulische effectiviteit van de Noordwaard . 

Ongewenste vegetatieontwikkeling be.invloedt de ruwheid van het gebied 

zodanig dat de hydraulische taakstelling niet meer wordt gehaald . Met 

het inrichtingsplan wordt precies aan de taakstelling voor de 

Ontpolderde Noordwaard voldaan (30,0 cm) . Onder natuurlijke 

omstandigheden kan het niet-bekade dee\ van het doorstroomgebied op 

den duur vol groeien met riet en rietruigten. Op de hogere en drogere 

delen ontstaat naar alle waarschijnl ijkheid ooibos. Er is onzekerheid over 

het tempo waarmee deze ontwikkeling plaatsvindt. Daarom is 

geconcludeerd dat intensief beheer noodzakelijk is om het 

intergetijdengebied hydraulisch gezien glad te houden. 

Het beheer kan deels met gestuurde begrazing, maar zeer waarschijnlijk 

is aanvullend beheer in de vorm van maaien noodzakelijk. Dit is een 

effectieve, maar kostbare maatregel. Vraat door ganzen wordt door de 

expert ecologen niet als een structurele oplossing gezien . 

Om de resterende onzekerheden in beheer en onderhoud te beheersen 
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kunnen de volgende maatregelen genomen word en: 

• De vegetatieontwikkeling wordt direct na ontpoldering continu 

gemonitord. 

• Het niet bekade deel van het doorstroomgebied wordt door middel 

van (gestuurde) begrazing onderhouden, waarbij de intensiteit 

wordt afgestemd op de fysieke mogelijkheden en de 

vegetatiekundige ontwikkeling. Aanvullend wordt in het maa ien 

van riet voorzien. De inzet is om het niet bekade deel van het 

doorstroomgebied ieder najaar zo kaal mogelijk op te leveren . 

• De beheersmaatregelen warden met duidelijke interventiewaarden 

vastgelegd in het beheerplan . Deze warden gebaseerd op 

hydraulische berekeningen. 

Beheervisie 

Om op hoofdlijnen meer duidelijkheid te geven over de invulling van 

beheertaken gaat de beheervisie in op de volgende soorten beheer: 

• Rivierkundig beheer; 

• Natuurbeheer; 

• Waterhuishoudkund ig beheer; 

• Beheer wegen, bruggen en waterkeringen; 

• Landbouwkundig beheer; 

Vooral van belang zijn het rivierkundig beheer en het natuurbeheer 

omdat deze de hoofddoelstelling van het project raken . Daarnaast wordt 

kort ingegaan op het beheer tijdens de uitvoeringsfase . 

Rivierkundig beheer 

Binnen het rivierkundig beheer wordt onderscheid gemaa kt tussen het 

sedimentbeheer en het vegetatiebeheer. 

Sedimentatiebeheer 

Het sedimentbeheer is gericht op het op hoogte en diepte houden van 

het doorstroomgebied met het krekenstelsel zodat het voldoet aan de 

rivierkundige doelstelling zoals deze ook is vastgelegd in de voormalige 

Wbr vergunning . Het heeft daarbij zowel betrekking op sedimentatie als 

op erosie. 

De actuele hoogteligging van terreinen, vorm en diepte van kreken zal 

regelmatig gemonitoord moeten warden om na te kunnen gaan of het 

doorstroomgebied nog voldoet aan de riv ierkundige doelstellingen. 

Cruciaal hier in is hoe groot de integrale verhoging van het maa iveld 

door sedimentatie van het doorstroomgebied in de loop van de tijd zal 

zijn . Onbekend is wat een geringe aanslibbing van het gebied betekent 

voor de benodigde waterstandsverlaging . Wei is bekend dat bij een 

Beheer & Onderhoud Ontpoldering Noordwaard 



pagina 8 van 18 

integrale verhoging van 50 cm (in 50 jaar) niet meer aan de 

hydraulische taakstelling wordt voldaan. Om de aanslibbing te volgen in 

de tijd zal een monitoringsplan opgesteld moeten worden. Als uit 

monitoring blijkt dat niet meer voldaan wordt, zal actief ingegrepen 

worden . Dit kan bestaan uit het uitbaggeren van kreken en eventueel 

het afgraven van maaiveld in de laag bekade polders. 

Vegetatiebeheer 

Het vegetatiebeheer staat in het overgrote deel van het 

intergetijdengebied ten dienste van de hoogwaterveiligheid. Bij hoge 

afvoeren in de Merwede moet het rivierwater ongemoeid kunnen 

afstromen . Dit betekent dat in het doorstroomgebied grote delen v66r 

het hoogwaterseizoen (1 november - 1 april) een lage hydraulische 

ruwheid moeten hebben. Daarbij is onderscheid te maken naar de 

verschillende delen van het doorstroomgebied. 

In de zomer voldoet de vegetatiestructuur in het intergetijdengebied aan 

het hydraulische ecotoop Natte ruigte en als gevolg van beheer voldoet 

het in de winter aan het hydraulische ecotoop Natuurlijk grasland. De 

hydraulische ruwheid voor de droge laag bekade polders moet in de 

winter voldoen aan de hydraulische ecotoop productiegrasland. In de 

natte laag bekade polders moet de vegetatiestructuur in de winter 

vergelijkbaar zijn aan het hydraulische ecotoop Natuur/ijk grasland. Voor 

zowel de droge laag bekade polders als de natte laag bekade polders 

geldt dat in de zomer een gevarieerder vegetatiebeeld kan ontstaan 

waarbij vooral seizoensgebonden - meer kruidige - soorten ontstaan. 

Beheersinspanningen moeten er op gericht zijn de ontwikkeling van 

rietmoeras, ruigte en wilgenbos zodanig in de hand te houden dat de 

interventiewaarden niet warden overschreden. Bij het beheer wordt 

gestuurd op de vegetatiestructuur en niet zozeer op de natuurwaarde 

van de vegetatie. Hiermee wordt een hydraulische ruwheid van het 

gebied gewaarborgd die past binnen de randvoorwaarden van de 

taakstelling. Natuurbeheer, waarbij het behouden of verbeteren van 

natuurwaarde wel het hoofdoel is, is apart behandeld in paragraaf 2.3. 2 . 

Voor het beheer van de vegetaties in de intergetijdenzone en de natte 

laag bekade polders wordt uitgegaan van het toepassen van gestuurde 

begrazing met grote grazers . Door monitoring wordt bepaald waar en in 

welke mate aanvullende beheer nodig is om de toegestane maximale 

ruwheid in het doorstroomgebied niet te overschrijden. Verwacht wordt 

dat het aanvullend beheer bestaat uit het verwijderen van wilgenopslag 

en het maaien van riet(ruigte) . 

Natuurbeheer 

Op een aantal plekken in de Noordwaard is het vanuit hydraulisch 
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oogpunt niet noodzakelijk om de vegetatie jaarlijks te beheren. Hier kan 

de natuur meer haar gang gaan en is de natuurwinst groat. Het beheer 

heeft op deze plekken primair tot doel om natuurwaarden te behouden 

en verder te ontwikkelen. Deze vorm van beheer is natuurbeheer. 

Op de stroomluwe delen tussen de instroomopeningen door de bandijk is 

het vanuit hydraulisch oogpunt niet nodig om de vegetatie te beheren. 

Hier kunnen zich waardevolle rietmoerassen ontwikkelen met op termijn 

volgroeid en overjarig riet. Dit kan van grate betekenis zijn als 

leefgebied voor minder algemene moerasvogels zoals Roerdomp, 

Purperreiger, Kwak, Grote karekiet en Bruine kiekendief. Daarnaast kan 

het ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de populatie van de 

Noordse woelmuis in de Biesbosch. De Noordse woelmuis is voor zijn 

voortbestaan afhankelijk van natte rietlanden en rietruigte onder invloed 

van het getij. Intensieve begrazing en jaarlijks maaien is juist nadelig 

voor deze soort. Op de hogere delen van het gebied zijn mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van zachthoutooibos. Op de gebiedsdelen met een 

maaiveldhoogte tussen NAP +0,50 m en NAP + 0,60 m zijn 

mogelijkheden voor de ontwikkeling van Wilgenvloedbos. Ooibossen zijn 

van belang voor soorten zoals Bever en IJsvogel. Ook warden sinds 

enkele jaren weer broedende Ooievaars in wilgen gezien. 

Zachthoutooibossen behoeven vanuit ecologisch oogpunt geen beheer. 

De ontwikkeling van bossen wordt toegestaan daar waar dit niet van 

invloed is op de hydraulische taakstelling. 

Op basis van het inrichtingsplan is op een aantal aangewezen plaatsen 

de ontwikkeling van zachthoutooibos en rietkragen in een aantal kreken 

niet beperkend voor de doorstroombaarheid van het gebied en het 

voldoen aan de hydraulische taakstelling. Vooral in kreken die parallel 

!open aan de stroomrichting in geval van hoogwater, zijn er 

mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van natuur. De afwisseling 

tussen rietkragen, wilgenstruweel en volgroeide populieren en wilgen 

levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit en omvang van het 

leefgebied voor onder andere moerasvogels zoals Blauwborst, Kleine 

ka rekiet en Rietzanger, maar ook boombroedende soorten zoals Buizerd 

en Ooievaar. Begroeide kreken zijn bovendien waardvol als ecolog ische 

verbinding voor landgebonden soorten, zoals bijvoorbeeld voor de 

Noordse woelmuis. 

Waterhuishoudkundig beheer 

Het waterhuishoudkundig beheer heeft betrekking op de bekade 

gebieden binnen het plangebied Ontpoldering Noordwaard. Dit zijn de 

hoog bekade polders, de laag bekade polders in het doorstroomgebied 

en het gebied binnen de Driehoek van Werkendam. 
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Binnen de Driehoek van Werkendam (binnen primaire waterkering) en in 

de hoog bekade polders is sprake van regulier gebruik van de gronden. 

In de hoog bekade polders is slechts onder bijzondere omstandigheden 

(1/100 of 1//1.000 per jaar) sprake dat het gebied tijdelijk als 

waterberging fungeert en meestroomt met het doorstroomgebied. 

Omdat onder normale omstandigheden de situatie in de hoog bekade 

polders niet anders is dan in de huidige situatie blijft het 

waterhuishoudkundig beheer vrijwel gelijk aan de huidige situatie. 

Afwijkend ten opzichte van de huidige situatie is dat voor de hoog 

bekade polders na de situatie van waterberging rekening gehouden 

moet warden met extra opruimwerkzaamheden (drijfvuil) en het 

mogelijk verwijderen van extra sediment. De omvang hiervan is op 

voorhand niet in te schatten. 

In laag bekade polders speelt het feit dat deze polders regelmatig en 

soms voor langere periodes onder water staan een belangrijke rol in het 

gebruik van de gronden. Voor agrarisch gebruik in de vorm van 

intensieve dan wel extensieve begrazing is het in het belang van de 

agrarier om de polders na hoge waterstanden zo snel mogelijk weer 

ontwaterd te hebben. Anderzijds is het vanuit ecologisch oogpunt 

ongewenst dat de natte laag bekade polders te snel of te veel bemalen 

warden. Hier zal toezicht op moeten warden uitgeoefend. Het 

waterhuishoudkundig beheer moet zo optimaal mogelijk warden 

afgestemd op het gewenste gebruik en de gewenste natuurdoelen . Het 

beheer van kades, greppels en afwateringsduikers hangt sterk samen 

met het meestromen van de polders. Rekening zal moeten warden 

gehouden met het regelmatig opschonen van greppels en duikers. 

Beheer wegen, bruggen en waterkeringen 

Voor de wegen en bruggen gelden wettelijke eisen voor openbare 

wegen. Dit betekent dat het beheer en onderhoud binnen het regulier 

beheer van wegen en bruggen kan warden opgenomen van de 

Gemeente Werkendam. De inrichting van de Noordwaard en de 

rivierkundige doelstellingen stellen geen bijzondere hydraulische eisen 

aan het beheer van de wegen. Wei is het zo dat het feit dat het gebied 

regelmatig meestroomt consequenties heeft voor het beheer en 

onderhoud van de wegen. In de eerste plaats zal na het meestromen 

van het gebied aanvullende inspanning vereist zijn voor het opschonen 

van wegen. Daarnaast zal de beheerder na inundatie bestaande, 

gehandhaafde, wegen voor langere tijd moeten afsluiten i.v.m. 

verzading van het wegcunet. In hoeverre regelmatige inundatie 

gevolgen heeft voor de toestand van de bestaande wegen wordt in 

updracht van Bureau Noordwaard onderzocht. De resultaten van dit 

onderzoek zijn op dit moment nog niet beschikbaar. 
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Het beheer en onderhoud aan de waterkeringen binnen het gebied heeft 

betrekking op de primaire waterkering en de kades van de hoog bekade 

polders. De waterkeringen zullen binnen het reguliere onderhoud van 

het waterschap met waterstaatkundig beheer warden onderhouden. Dit 

kan door de grastaluds te maaien waarbij het maaisel wordt afgevoerd 

of eventueel door de taluds te beweiden met schapen. Hier kunnen door 

het waterschap via een pachtcontract agrariers voor warden 

ingeschakeld. Hoewel rasters langs taluds, grenzend aan het 

doorstroomgebied, bij hogere afvoeren vuil kunnen "vangen" is de 

hydraulische weerstand hiervan beperkt. Om deze reden zijn vaste 

rasters wel toegestaan . Wei bestaat het risico dat rasters beschadigen 

bij hogere afvoeren . Het is aan de gebruiker van de gronden om de 

afweging te maken tussen het plaatsen van vaste rasters en deze 

vervolgens regelmatig schoon te maken en te herstellen of te werken 

met tijdelijke rasters die voor de winterperiode warden verwijderd. 

Aangezien de dijken en kades zijn ontworpen op de optredende 

belasting bij het meestromen van het gebied zijn geen grate 

herstelwerkzaamheden te verwachten. Wei zal bij het beheer en 

onderhoud extra aandacht uit moeten gaan naar het opschonen van 

taluds na hoog water. 

De in- en uitstroom openingen zijn onderdeel van het 

doorstroomgebied, maar kennen een directe interactie met de 

constructie van de bruggen die over deze openingen liggen. De in- en 

uitstroomopeningen zelf kennen rivierkundig beheer dat met name 

gericht is op het op diepte houden van openingen . Bij het ontwerp van 

de pijlers en landhoofden van de bruggen is rekening gehouden met 

mogelijke ontgronding zodat aanvullend beheer niet verwacht wordt. 

Landbouwkundig beheer 

De hoog bekade polders en de droge laag bekade polders zijn in 

agrarisch gebruik. De natte laag bekade polders hebben een 

natuurbestemming en kennen een beheer gericht op het in stand 

houden van natte graslandvegetaties. 

Binnen de droge laag bekade polders is juist wel agrarisch beheer 

mogelijk, maar dan in de periode van 1 april t/m 31 oktober. In de hoog 

bekade polders is regulier agrarisch gebruik mogelijk, binnen het 

reguliere mestbeleid . Daarbij zal de eigenaar of pachter van de grand 

onder eigen verantwoordelijk op perceelniveau beheer uitvoeren. Het 

beheer- en onderhoudsplan gaat hier niet verder op in. In de natte laag 

bekade polders is geen regulier agrarisch beheer mogelijk. 
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Omdat de laag bekade polders onderdeel uitmaken van het 

doorstroomgebied mag zich geen hoog opgaande vegetatie ontwikkelen. 

Vanuit deze rivierkundige eis en de wens om nieuwe natuurwaarden te 

ontwikkelen bestaat de toekomstig gewenste vegetatie in de droge laag 

bekade polders uit productiegrasland en in de natte laag bekade polders 

uit natuurlijk grasland. Van 1 april t/m 31 oktober zal het beheer door 

middel van agrarisch beheer plaatsvinden. Door middel van peilbeheer is 

de beheerbaarheid (begaanbaarheid) van de polders bij te sturen. Het 

agrarisch natuurbeheer van het grasland in de droge laag bekade 

polders (Kroon en Zalm) heeft een positieve invloed op de omgeving 

omdat het de overlast door ganzen in de hoog bekade polders kan 

verminderen. 

In de droge laag bekade polders is tussen april en september 

landbouwkundig beheer mogelijk. Dit beheer kan als patroonbeheer op 

perceelsniveau door agrariers of een Agrarische Natuurvereniging (AN) 

door middel van inscharing van runderen warden vormgegeven. 

Bemesting van het grasland met vaste mest is toegestaan. Voor de 

natte laag bekade polders geldt dat deze langer nat zijn waardoor in de 

periode tussen april en september alleen extensieve begrazing mogelijk 

is. Oak dit zou als patroonbeheer door agrariers kunnen warden 

uitgevoerd. Een andere mogelijkheid kan zijn om meerdere polders 

gezamenlijk door procesbeheer met beg razing extensief te beheren. Dit 

zou aangestuurd kunnen warden door een natuurbeherende organisatie 

waarbij gebruik wordt gemaakt van vee van agrariers. 

Voor alle laag bekade polders geldt dat rasters zijn toegestaan. Hoewel 

rasters bij hogere afvoeren vuil kunnen "vangen" is de hydraulische 

weerstand hiervan beperkt. Wei bestaat het risico dat rasters 

beschadigen bij hogere afvoeren. Het is aan de gebruiker van de 

gronden om de afweging te maken tussen het plaatsen van vaste 

rasters en deze vervolgens regelmatig schoon te maken en te herstellen 

of te werken met tijdelijke rasters die voor de winterperiode worden 

verwijderd . 

Beheer tijdens uitvoeringsperiode 

Door de omvang van de Noordwaard en de uit te voeren 

inrichtingsmaatregelen duurt de uitvoering van de werkzaamheden 

meerdere jaren . Dit zal betekenen dat op een gegeven moment delen 

van de nieuwe inrichting gereed zijn terwijl andere delen op dat moment 

nog in uitvoering zijn. Om te voorkomen dat bij oplevering delen al 

achterstallig onderhoud kennen zal oak tijdens de uitvoeringsfase al 

direcL rnet beheer en onderhoud van gereed zijnde deien gestart moeten 

warden. 
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Voor het uitvoeren van dit onderhoud zijn twee opties : 

Uitvoeren door de realisatie-aannemer tot oplevering; 

• Uitvoeren door (toekomstige) feitelijke beheerders Noordwaard . 

De eerste optie zal waarschijnlijk contractueel gezien de meest 

eenvoudige oplossing zijn omdat niet gewerkt hoeft te worden met 

deelopleveringen en een gefaseerde overdracht van beheer- en 

onderhoudstaken. Nadeel is wel dat binnen enkele jaren na aanleg het 

beheer alweer overgedragen meet worden naar een andere partij en dat 

de belangen t .a. v. beheer- en onderhoud tussen een realiserende partij 

en de uiteindelijke beherende partij kunnen verschillen. 

Vanuit het oogpunt van de continu.iteit van beheer en daarmee 

samenhangend de ontwikkeling van het gebied en het realiseren van de 

gewenste natuurwaarden heeft het de voorkeur om het beheer- en 

onderhoud van onderdelen direct over te dragen naar de (toekomstige) 

feitelijke beheerders. Gefaseerd opleveren en overdragen zal in goede 

onderlinge overeenstemming tussen aannemer, eigenaar en feitelijke 

beheerder moeten plaatsvinden tijdens de contractfase. 

Organisatie van beheer 

Voor het Beheer- en onderhoudsplan meet vastliggen wie 

formeel/juridisch verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van 

de diverse onderdelen van het inrichtingsplan en wie formeel eigenaar is 

van de betreffende objecten . Voor veel onderdelen ligt dit in huidige wet 

en regelgeving vast. 

Belangrijke publieke partijen zijn Rijkswaterstaat Zuid Holland als 

rivierbeheerder, Waterschap Rivierenland als huidig beheerder van de 

waterkeringen en de waterhuishouding en de Gemeente Werkendam als 

beheerder van o.a. weginfrastructuur. Daarnaast speelt voornamelijk 

Staatsbosbeheer vanuit haar huidige rol in natuurbeheer in het gebied 

een belangrijke rol in het beheren van gebieden met een natuurfunctie . 

Het is een nadrukkelijke wens van de staatssecretaris en de Gemeente 

Werkendam om ook de lokale agrariers te betrekken bij het Beheer en 

onderhoud. 

In onderstaande tabellen (Tabel 1 t/m Tabel 3) is per beheerobject 

aangegeven wie formeel/juridisch als beheerder (huidig en toekomstig) 

verantwoordelijk is voor het beheer- en onderhoud. Daarnaast is 

aangegeven wie het object in eigendom heeft. 
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Tabel 1 Doorstroomgebied - Verantwoordelijke partijen per beheerobject• 

Inclusief infrastructuur 

Beheerobject Huidige Toekomstig 
Beheerder luridisch beheerder Feitelijk beheerder 

Overlaat Nieuwe Merwede WS Rivierenland RWS Zuid-Holland RWS Zuid-Holland 
Instroomopeninqen doo r de Bandijk N.v.t. RWS Zuid-Holland RWS Zu id-Holland 
Bandijk WS Rivierenland RWS Zuid-Holland WS Riv ierenland 
Uitstroomopeningen N.v.t. RWS Zuid-Holland RWS Zuid-Holland 
Lage kades in doorstroomgebied Deels geen; deels particulieren RWS Zuid-Holland Agrariers/particulieren en 

en Staatsbosbeheer Natuurbeherende organisatie. 
Terpen agrariers I particulieren agrari ers I particulieren agrariers / particulieren 
(perceel wonen en ringkade) 
Waterhuishoudkundig (kwantiteit) WS Riv ierenland RWS Zuid-Holland Agra riers/particul ieren en 
beheer Laag bekade polders Natuurbeherende organisatie . 
(incl. kunstwerken) 

Landbouwgebieden " droge" Laag Agrariers RWS Zuid-Holland Agrariers/particulieren 
bekade polders 
Landbouwgebieden "natte" Laag Agrariers RWS Zu id-Holland Agrariers/particulieren en 
bekade polders Natuurbeherende organisatie . 
Krekenstelsel Deels geen ; deels RWS Zuid-Holland Natuurbeherende organisatie 

Staatsbosbeheer en WS 
Rivierenland 

Intergetijdengebieden Agrariers; deels RWS Zuid -Holland Agrariers/ Natuurbeherende organisatie 
Staatsbosbeheer 

• In de ta bel len 1 t/m 3 wordt een voorstel gegeven wie j uridische en wie de feitelijke beheerder is. Deze keuzes dienen nog in 

onderling overleg met betrokken partijen definitief te word en afgestemd. 
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Eigenaar 
Sta at 
Sta at 
Sta at 
Sta at 
Sta at 

agrariers I 
particulieren 
N.v.t. 

(Staat) 
Sta at 

Sta at 

Staat en 
Natuur-
beherende 
organisatie 
Staat en 
Natuur-
beherende 
orqanisatie 



Bos- en beplantingsstroken Veelal Staatsbosbeheer; RWS Zuid-Holland Agrar!ers/particulieren en Staat en 
plaatselijk particulieren Natuurbeherende organisatie. Natuur-

beherende 
organlsatie 

Natuurgebieden Hilpolders incl. Staatsbosbeheer Natuurbeherende Natuurbeherende organisatie Natuur-
infrastructuur organisatie beherende 

organ isatie 
Recreatieve voorzieningen Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Sta at 
(Recreatiepoort Werkendam en 
Recreatieknooppunt Spieringsluis) 
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Tabel 2 Hoog bekade polders / prim. waterkering- Verantwoordelijke partijen per 
beheerobject 

Inclusief infrastructuur 

Beheerobject Huidige ToekomstiQ 
Beheerder Juridisch beheerder Feiteliik beheerder EiQenaar 

Nieuwe primaire waterkering (dijk n.v .t . WS Rivierenland WS Rivierenland ws 
rondom Fort) Rivierenland 
Westelijke dijk van Steurgat incl . WS Rivierenland WS Rivierenland WS Rivierenland Sta at 
afsluitconstructies (voorliggende 
waterkerinq Oostwaard) 
Bandiik WS Rivierenland RWS Zuid-Holland WS Rivierenland Sta at 
Overlaten van de hoog bekade WS Rivierenland, agrariers I RWS Zuid-Holland WS Rivierenland Sta at 
polders particulieren Staatsbosbeheer 
Aanliggende hoge kades WS Rivierenland, agrariers I RWS Zuid-Holland WS Rivierenland Sta at 

oarticulieren Staatsbosbeheer 
Terpen agrariers I particulieren agrariers / particulieren agrariers / particulieren agrariers I 
(perceel wonen en rinqkade) oarticulieren 
Waterhuishoudkundig beheer WS Rivierenland WS Rivierenland WS Rivierenland ws 
Driehoek van Werkendam Rivierenland 
(incl. kunstwerken) 
Waterhuishoudkundig (kwantiteit) WS Rivierenland RWS Zuid -Holland WS Rivierenland n.v.t. 
beheer hoog bekade polders 
(incl. kunstwerken) (WS 

( WS Rivierenland) Rivierenland J 
Landbouwgebieden hoog bekade agrariers I particulieren agrariers / particulieren agrariers I particulieren Staat en 
po Ide rs agrariers I 

oarticulieren 
Waterberging (in dijkring 23) n.v.t. WS Rivierenland WS Rivierenland ws 

Rivierenland 
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Tabel3 Infrastructuur - Verantwoordelijke partijen per beheerobject 

Beheerobiect Huidige Toekomstig 
Beheerder luridisch beheerder Feiteliik beheerder Eiaenaar 

Wegen en wegbeheer Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Gemeente 
(Doorstroomgebied) Werkendam 
Wegen en wegbeheer Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Gemeente 
(hooa bekade oolders) Werkendam 
Bruggen n.v.t. RWS Zuid-Holland RWS Zuid-Holland Sta at 
( Doorstroomgebied) 
4 st instroomopening + st 
uitstroomopening 
Bruggen n.v .t . RWS Zuid-Holland Gemeente Werkendam Sta at 
(Doorstroomgebied) 
Overiae bruaaen 
Fietspaden n.v.t . Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Gemeente 
(Doorstroomqebied) Werkendam 
Fietspaden n.v.t. Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Gemeente 
(hooq bekade oolders) Werkendam 
Wandelpaden Staatsbosbeheer Natuur beherende Natuur beherende organisatie Sta at 
(Doorstroomgebied) organisatie 
Wandelpaden Staatsbosbeheer Natuur beherende Natuur beherende organisatie Sta at 
(hooq bekade po/ders) oroanisatie 
Bermsloten langs weg WS Rivierenland RWS Zuid -Holland WS Rivierenland Sta at 
( Doorstroomaebied) 
Bermsloten langs weg WS Rivierenland WS Rivierenland WS Rivierenland Sta at 
(hooq bekade polders) 
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Overzicht van alle eigenaren in de Noordwaard op 23 november 2009 
ID RECHTHEBBE KADNUMMER EIGENAAR PACHT TYPE ADRES AREA PERIMETER HECTARES OVERDRACHT EX_BEWONER 

0 Staatsbosbeheer AB233 4531.006 571,737 0,453 
0 De Sta at ( Verl<eer en Walerstaat) AB860 24,982 20,174 0,002 
0 Particulier AB917 JP Baetde Witboomkil 5 52949.403 1065,270 5,295 JP. Baelde 
0 Waterschap Rivierenland AB916 3170,618 238,357 0,317 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB527 verworven Loswal 1 1229,305 141,576 0,123 26-07-2006 
0 Particulier AB785 C Kant Beverstaart 2 6705,791 395,930 0,671 C Kant 
0 De Staal ( Verkeer en Walerstaal) AB783 59868, 188 2487,888 5,987 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB786 68934,263 3077,361 6,893 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB517 Namweg 1 419812,355 3447,164 41,981 
0 De Slaat ( Financien, Domeinen) AB505 292041,321 2820,853 29,204 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB740 107157,940 1354,831 10,716 
0 Staatsbosbeheer AB844 2998,320 480,581 0,300 
0 Particulier AB857 A Vonk Noordegraaf Reugtweg 1 10057,933 504,809 1,006 A Vonk Noordegraaf 
0 Particulier AB801 A Vonk Noordegraaf Reugtweg 1 6521.495 459, 144 0,652 A Vonk Noordegraaf 
0 Waterschap Rivierenland AB868 3924,191 1027,296 0,392 
0 Particulier AB119 Essent 46,540 27,416 0,005 Essent Netwerk Brabant 8 V 
0 Particulier AB123 Es sent 45,364 27 , 188 0,005 Essent Netwerk Brabant B V 
0 Waterschap Rivierenland AB112 1590.489 220,726 0,159 
0 Particulier AB607 G Damminga D Altenaer 1 4821,297 587,451 0,482 G Damminga 
0 Waterschap Rivierenland AB111 5914 ,590 435,857 0,591 
0 Particulier AB110 J S J K Snijder Boomgatweg 1 7728,506 413,410 0,773 J S J .K Snijder 
0 Particulier AB100 G Damminga D Altenaer 1 14393,437 679,311 1,439 G Damminga 
0 Waterschap Rivierenland AB98 1863,736 184,745 0,186 
0 Staatsbosbeheer AB842 12865,824 501.019 1,287 
0 Staatsbosbeheer AB843 29649,631 1002,762 2,965 
0 Particulier AB639 P Paans Nerzienweg 11 4641,271 354,232 0,464 P Paans I E C Adelerhof 
0 Gemeente Werkendam AB908 14354,310 2007,507 1,435 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB894 13603,477 598,347 1,360 
0 Waterschap Rivierenland AB895 9031 ,024 743, 127 0,903 
0 De Sta at ( Verkeer en Waterstaat) AB896 verworven Nerzienweg 6 947.474 196 ,986 0,095 07 -08-2008 
0 Particulier AB897 M J Ambtman Nerzienweg 7 214,636 79,165 0,021 M J Ambtman 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB898 veJWorven Nerzienweg 8 283,492 99,876 0,028 16-05-2008 
0 De Staat ( Verl<eer en Waterstaat) AB900 veJWorven Nerzienweg 10 206,647 77,051 0,021 26-03-2009 P Visser I M Spaargaren 
0 Particulier AB901 P Paans Nerzienweg 11 382,992 85,995 0,038 P Paans I E.C Adelerhol 
0 Particulier AB902 M J Ambtman Nerzienweg 7 68,402 34,088 0,007 M J Ambtman 
0 Particulier AB904 Vermue Akkerbouw B V Nerzienweg 14 8105,644 380,595 0,811 Venmue Akkerbouw B V 
0 Particulier AB905 MW Vermeulen Nerzienweg 14 4127,386 339.485 0,413 MW Vermeulen 
0 Particulier AB907 M W Vermeulen Nerzienweg 14 2808,241 678,395 0,281 MW Vermeulen 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) AB910 188606,039 2494,354 18,861 
0 Waterschap Rivierenland AB906 26741,638 2222,080 2,674 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaal) AB637 vervvorven Nerzienweg 4/5 1994,764 176, 105 0, 199 13-06-2007 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB638 verworven Nerzienweg 3 1284,649 149, 115 0,128 30-12-2008 J van Hearn I HA van der Gaag 
0 Particulier AB899 VP Gremmer Nerzienweg 9 255,214 92.148 0,026 V P Gremmer I C Biert 
0 Particulier AB647 p Paans Nerzienweg 11 21,990 22,484 0,002 P. Paans I E.G. Adeterhof 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB993 verworven Nerzienweg 1 O 25,354 22,992 0,003 26-03-2009 p Visser I M Spaargaren 
0 Particulier AB994 p Paans Nerzienweg 11 669,520 125,634 0,067 P Paans I E C Adelerhof 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB570 verworven Nerzienweg 1 2678,984 276,140 0,268 27-04-2008 
0 Particulier AB609 H CJ Penninx Nerzienweg 2 8807,668 427,547 0,881 H CJ Penninx 
0 Staatsbosbeheer AB34 53732,324 1136,016 5,373 
0 Particulier AB569 WC van Dijk Nerzienweg 2 65766,237 1209,153 6,577 WC. van Dijk 
0 Particulier AB101 G Damminga D Altenaer 1 3306,478 528,407 0,331 G Damminga 
0 Staatsbosbeheer AB875 10957,510 859,111 1,096 
0 Staatsbosbeheer AB876 11386,000 1494,626 1,139 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB874 360977,751 3173,900 36,098 
0 Staatsbosbeheer AB666 14223,807 1456,665 1,422 
0 Particuller AB608 WC van Dijk Nerzienweg 2 145169,820 1611,640 14,517 WC van Dijk 
0 Particulier AB665 MG C. Becker Kooike 1 2922,878 272,976 0,292 MG C Becker 
0 Particulier AB978 M.G C Becker 91,525 68,430 0,009 MG C Becker 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB35 25812,033 1056,501 2,581 
0 Particulier AB457 JC Rink Muggenwaard 2 81976,884 1361.303 8,198 JC. Rink 
0 Gemeente Werkendam AB979 12599,251 1753,511 1,260 
0 Gemeente Werkendam AB95 23898,976 2605.755 2,390 
0 Particulier AB430 CT de Regt Dorpsstraat 56 94108,202 1431,045 9,411 CT de Regl 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB36 235186.351 2275,696 23,519 
0 Waterschap Rivierenland AB97 30027.144 2857,280 3,003 
0 Particulier AB610 G Damminga D Altenaer 1 41124 ,481 1750,908 4.112 G Damminga 



O Particulier AB456 MC de Regt Muggenwaard 1 55046,718 1239,810 5,505 MC de Regl 

0 Particulier AB870 Paulus Van Pauwvliel Leysenstraal 51 5232,021 466,422 0,523 B M A Paulus Van Pauwvliet 

0 De Staal ( Financien, Domeinen) AB872 399180,896 4694,423 39,918 

0 Particulier AB871 Paulus Van Pauw\lliet Leysenstraat 51 2284,873 1017,989 0,228 BMA Paulus Van Pauwvliet 

0 Waterschap Rivierenland AB873 48749,214 4261,372 4,875 

0 Particulier AB869 Paulus Van Pauw\IJiet Leysenstraat 51 74499,944 1327,006 7.450 BMA Paulus Van Pauwvliet 

0 Gemeente Werkendam AB37 22684,645 2673,951 2,268 

0 Particulier AB39 Paulus Van Pauw\lliet Leysenstraat 51 403131,064 2573,367 40,313 BMA Paulus Van Pauwvliet 

O Waterschap Rivierenland AB38 4519,387 1637,069 0,452 

0 Particulier AB458 JC Rin~. Muggenwaard 2 79848,924 1168,570 7,985 JC Rink 

0 De Sta at ( Verkeer en Walerstaal) AB425 verworven Japesloot 1 6188,726 396,887 0,619 T J. Overwater 

O Particulier AB459 CT de Regt Dorpsslraat 56 43156,893 1078,667 4,316 CT de Regt 

0 Particulier AB890 Paulus \Ian Pauwvliet Leysenslraal 51 12286.444 689,890 1.229 B M A Paulus Van Pauwvliet 

0 Particulier AB47 Essen I 15,934 17,023 0,002 Essent Netwerl< Brabant B V 

0 Waterschap Rivierenland AB58 8056,373 2172,120 0,806 

0 Particulier AB56 MP den Haan Raadhuisplein 33 30649,749 800,273 3,065 MP den Haan 

O Particuller AB50 A van Drunen Amerscamp 4 1896,769 214,939 0,190 A van Drunen 

0 De Staal ( Verkeer en Walerstaat) AB57 verworven 57786,276 1037,405 5,779 T J Overwater 

0 Particulier AB46 MC de Regl Muggenwaard 1 47016,870 1035,016 4,702 MC de Regt 

0 Particulier AB61 Essent 47,355 27,908 0,005 Essen! Nelwerk Brabant B V 

0 Particulier AB60 J W Sib,,ijn Bandijk 27 1007,088 127,859 0.101 JW Sibeijn 

0 Particulier AB525 J W Sibeijn Bandijk 27 220, 184 82,937 0,022 J W Sibeijn 

0 Gemeenle Werkendarn AB526 34567,040 2245,979 3,457 

0 Particulier AB751 C Kant Beverstaart 2 3813,074 292,814 0,381 C Kanl I A P van Drunen 

0 Particulier AB752 A van Drunen Amerscamp 4 331,547 158,921 0,033 A van Drunen 

O Particulier AB49 HA Roubos Vlietstraat 23 1637,518 190,023 0,164 H A Roubos I A N Roubos 

0 Waterschap Rivierenl.c:ind AB52 11573,283 3278,550 1.157 

0 Gemeente Werkendarn AB48 2066,037 318,375 0,207 

O Waterschap Rivierenlc1nd AB14 4133,054 1421.407 0,413 

0 Particulier AB750 A van Drunen Amerscamp 4 68222.742 1088,333 6,822 A van Drunen 

O Particulier AB500 H N van Drunen Duizendblad 3 79022,993 1246,482 7.902 H N van Drunen 

0 Gemeente Werkendar1 AB62 10264,390 1046,004 1,026 

O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB781 69395,905 2315,022 6,940 

0 Waterschap Rivierenlc1nd AB782 49836 ,640 2421,818 4,984 

O Particulier AB599 L Combee He! Fort 1 1331.414 164.812 0,133 L Combee 

0 Particulier AB807 bewoners 't Fort 't Fort 13345,780 439,097 1,335 bewoners 't Fort 

0 Particulier AB806 Vereniging van Eigenaars 505,615 158,384 0,051 Vereniging van Eigenaars Fort Steurgat T 

0 Particulier AB808 Werbra Holding B \I 28446, 129 1312,145 2,845 Werbra Holding B V 

O Particulier AB460 HA Roubos Vlietstraat 23 189843,925 1958,204 18,984 H A Roubos I A N Roubos 

o Particulier AB809 HA Roubos Vlietstraat 23 8364,782 51 1,388 0,836 HA Roubos I AN Roubos 

O Particulier AB810 AN Groeneveld Beverstaart 1 1433,608 155,904 0,143 AN Groeneveld 

O De Staat ( Financien, Domeinen) AB504 231296.473 2672,490 23,130 

0 Particulier AB15 Paulus V3n Pauwvliet Leysenstraat 51 50362,854 1159,363 5,036 B MA Paulus Van Pauwvliet 

0 Gemeente Werkendam AB889 13,997 17,014 0,001 

0 Gemeente Werkendam AB888 27,270 46,664 0,003 
0 Waterschap Rivierenland AB891 19370,593 1883,565 1,937 

0 Particulier AB1002 Paulus V.:m Pauwvliet 127722,560 2132,872 12.772 B M A Paulus Van Pauwvliet 

0 Gemeente Werkendam AB893 14542,694 1724,052 , .454 

0 Waterschap Rivierenland AB878 9296,374 1265,009 0,930 
0 Particulier AB887 Paulus Van Pauwvliet Leysenstraat 51 446188,188 3634,839 44,619 B M.A Paulus Van Pauwvliet 

0 Particulie r AB598 L Combee Het Fort 1 4640,335 391,512 0,464 L Combee 

0 De Slaat ( Financien, Domeinen) AB744 156980,793 3393,271 15,698 

0 De Staat ( Verl<eer en IV aterslaat) AB779 40017,456 1702,200 4,002 

0 Waterschap Rivierenland AB947 28413,444 1970,190 2,841 
0 Gemeente Werkendam AB13 31778,864 2519,924 3,178 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB503 169375,282 1902,280 16,938 
O Waterschap Rivierenland AB476 85,289 82,876 0,009 
0 Walerschap Rivierenland AB950 3934,981 281,063 0,393 
O Waterschap Rivierenland AB938 18095,271 784 , 183 1,810 
0 Particulier AB939 Essen I 23470, 185 642,111 2,347 Essen! Nelwerl< Brabant B V 

0 Staatsbosbeheer AB704 1466,137 266,974 0,147 
0 De Staat ( Flnancien, Domeinen) AB518 564036,595 4499,612 56,404 
0 Waterschap Rivierenland AB789 75230,527 3855.074 7,523 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB788 95059,160 3950.424 9,506 
O Waterschap Rivierenland AB934 , 9571,034 1021,128 1,957 
O Particulier AB730 B V Loverendale 526,102 95,517 0,053 B V Cultuur Maatschappij Loverendale 

0 Particulier AB856 Van Winden Bevertweg 3 207656,586 2084.507 20,766 J G van Winden I W P van Winden I J G 
0 Particulier AB654 Van Winden Bevertweg 3 28430 ,358 1254,099 2,843 J G van Winden I W P van Winden I J G 



0 Staatsbosbeheer AB679 12164,902 1045,042 1,216 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB272 verworven Galeiweg 4 195508,519 1810,519 19,551 03-08-2009 M J de Jager I J G Merkens 
0 Particulier AB491 EM Roders Bevertweg 2 953, 180 132,135 0,095 E M, Roders I J Biemond 
O Waterschap Rivierenland AB165 1788,409 218,196 0,179 
O De Staal ( Financien, Domeinen) AB139 395,930 99,139 0,040 
O Staatsbosbeheer AB176 743,717 350,415 0,074 
0 Waterschap Rivierenland AB130 3816,078 1255,526 0,382 
O Staatsbosbeheer AB690 2768,990 314,753 0,277 
0 Partlculler A8753 M J Ames Hallinqlaan 17 7219,500 495,788 0,722 M J Ames 
0 Particulier AB696 Essent 41 ,908 25,916 0,004 Essent Netwerk Brabant B V 
0 Waterschap Rivierenland AB755 79 ,948 55,250 0,008 
O Particulier AB652 G L tppel Nerzienweg 1 5 en 151 336510,014 2343,652 33,651 G L tppet 
O Staatsbosbeheer AB693 15279,252 995,902 1,528 
O Staatsbosbeheer AB677 23420,608 1060,149 2,342 
O De Staat ( Financien, Domeinen) AB680 467756,328 2662,347 46,776 
0 Staatsbosbeheer AB681 28087,085 760,723 2,809 
O Waterschap Rivierenland AB175 6923,156 700,255 0,692 
0 Staatsbosbeheer AB417 47578,954 1456,713 4,758 
O De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB170 verworven 't Zalmpje 2 3521,437 257,745 0,352 19-02-2009 H de Groot 
O De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB448 verworven 't Zalmpje 2 54177,732 1388,432 5,418 19-02-2009 H de Groot 
0 Particulier AB446 H Pak 't Zalmpje 1 1050,226 150,533 0,105 H Pak 
0 Gemeente Werkendam AB222 3471,234 337,967 0,347 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB223 verworven Galeiweg 4 4099,860 266,506 0,410 03-08-2009 M J de Jager I J G Merkens 
O Waterschap Rivierenland AB224 934,171 176,898 0,093 
0 Staatsbosbeheer A8105 77725,669 2121,364 7,773 
0 Waterschap Rivierenland AB273 19938,496 2077,863 1,994 
0 Waterschap Rivierenland AB263 4893,412 1113,007 0,489 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) AB673 291 ,215 94 ,053 0,029 
O Particulier AB126 A A van Winden Rijsdijk 13 441,715 88,033 0,044 A A van Winden 
0 Particulier A8611 A A van Winden Rijsdijk 13 22881, 186 861 ,032 2,288 A A van Winden 
0 Staatsbosbeheer AB125 266,672 67,144 0,027 
0 Waterschap Rivierenland AB104 24129,243 2207,874 2,413 
0 Staatsbosbeheer AB174 70297,959 1251,357 7,030 
O Waterschap Rivierenland A8124 945.089 233,641 0,095 
O Waterschap Rivierenland A8168 8070,800 2656,366 0,807 
O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB449 verworven 't Zalmpje 2 60753,733 1286,355 6,075 19-02-2009 H de Groot 
O Waterschap Rivierenland AB266 4452,202 1238,460 0,445 
0 Staatsbosbeheer AB225 2579,597 266,105 0,258 
O Particulier AB653 Vermue Akkerbouw B V Nerzienweg 14 135737.462 1562,779 13,574 Venmue Akkerbouw B V 
O Waterschap Rivierenland AB107 8140,071 2168,821 0,814 
O Waterschap Rivierenland AB103 27147,705 2535,357 2,715 
0 Staatsbosbeheer AB545 2002,219 208, 130 0,200 
O Staatsbosbeheer A8547 33588,406 1271,253 3,359 
O Staatsbosbeheer A8732 80620,818 2514,610 8,062 
O Staatsbosbeheer AB542 3638 ,552 718,181 0,364 
O Staatsbosbeheer AB543 124940.654 4111 ,045 12,494 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) A8832 J Kant 201489,612 1812,038 20,149 
0 Waterschap Rivierenland AB218 5667,546 1822,387 0,567 
O De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB835 verworven Galeiweg 4 117918,443 1415,932 11,792 M J de Jager I J G Merkens 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB839 7789,036 688,219 0,779 
O De Staal ( Financien, Domeinen) AB838 Onderzand 2 10255,368 534,589 1,026 J Kant 
O Waterschap Rivierenland AB355 11315,285 752,462 1,132 
O Staatsbosbeheer AB848 20923,087 1871 ,580 2,092 
O Gemeente Werkendam A8129 17844, 165 2774 ,913 1,784 
0 Particulier AB802 A Vonk Noordegraaf Reugtweg 1 6715,669 462,476 0,672 A Vonk Noordegraaf 
O Waterschap Rivierenland AB867 54960,234 3919,890 5,496 
O Waterschap Rivierenland AB863 35864,424 3210,408 3,586 
0 Waterschap Rivierenland AB865 29029,261 2533,651 2,903 
0 Gemeente Werkendam A8864 17864,639 2604,276 1,786 
O Gemeente Werkendam AB216 37958,778 4007,679 3,796 
0 De Staal ( Financien , Domeinen) A8271 M J de Jager I J G Merkens Galeiweg 4 54499,544 995,000 5,450 
O De Staat ( Financien, Oomeinen) AB940 J S J K Snijder 307275,452 2716,489 30,728 
0 Particulier A8854 A A van Winden Rijsdijk 13 126804,906 1584,157 12,680 A A van Winden 
0 Particulier AB855 Van Winden Bevertweg 3 327463,865 2251,863 32,746 J.G van Winden I W.P van Winden I J.G 
O Gemeente Werkendam AB866 23097,338 3735,980 2,310 
O Waterschap Rivierenland AB128 9101,207 2595.035 0,910 
0 Gemeente Werkendam A8220 12566,220 1439,156 1,257 
O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) A8157 verworven Galeiweg 4 105860,874 1557,302 10,586 M J de Jager I J G. Merkens 



0 Waterschap Rivierenl.3nd AB937 6999,650 912,430 0,700 

0 Slaalsbosbeheer A8263 12137,176 1026.694 1,214 
0 Bureau Beheer Landbouwgronden AB952 55,745 92,445 0,006 
0 Waterschap Rivierenl.md AB951 35132,389 1632,715 3,513 
O Bureau Beheer Landbouwgronden AB953 4,542 10,773 0,000 

0 Gemeente Werkendam AB954 25,742 26,256 0,003 
0 Gemeente Werkendatn AB955 17357,667 2976,967 1,736 

O Waterschap Rivierenland AB957 3871,195 289,427 0,387 

O Particulier AB655 G l lppel Gr Reinaldweg 2 236151,602 2025,256 23,615 G l lppel 

0 Particulier AB657 Orde Balije Vermue 516366,780 3550.457 51,637 Ridderlijke Duilsche Orde Balije Van Ulr 

0 Particulier AB729 Van Winden Bevertweg 3 28162,776 2044,301 2,816 J G van Winden I W P van Winden I J G 

0 De Sta at ( Verkeer en Waterstaat) AB624 verworven Bevertweg 1 109273.667 1594,036 10,927 01-12-2008 AW van Dongen I H Verdoorn 

0 De Staat ( Verkeer en Waterslaal) AB662 verworven Bevertweg 1 10495,630 500.514 1,050 01-12-2008 A W van Dongen I H Verdoorn 

0 Staatsbosbeheer AB156 13377, 159 482,394 1,338 

O De Staal ( Verkeer en Waterslaat) AB444 J A de Groot verworven 't Zalmpje 2 52673,266 1133,002 5,267 19-02-2009 

0 Waterschap Rivierenland AB163 16157,329 3779.474 1,616 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) ABB25 285444.371 2176,976 28,544 
0 Gemeente Werkendarn AB172 25368,572 2971 ,712 2,539 

0 Slaalsbosbeheer AB691 4761,987 658,695 0,476 
0 De Staat ( Financien, 'Jomelnen) AB834 MJ de Jager I J,G Merkens Galeiwe9 4 374302,843 2529,327 37,430 
O Waterschap Rivierenland AB221 8684,235 2408,478 0,668 

O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB447 verworven 't Zatmpje 2 1731,193 430,146 0, 173 19-02-2009 H de Groot 
0 Bureau Beheer LandbJuwgronden AB694 Bergeijk 454017,737 3625,306 45,402 

0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB451 J A de Groot verworven 't Zatmpje 2 243659,017 1945.946 24,366 19-02-2009 J A de Groot 

0 Gemeenle Werkendarn AB662 35466,799 3669.536 3,547 
0 Staatsbosbeheer AB698 41661,713 616,265 4,166 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB633 De Onderzand 2 219921,654 2133,247 21,992 J Kant 

0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB266 5066,259 796,691 0,507 
0 Particulier AB63 T H van den Heuv el Bandijk 31 971 ,679 169,941 0,097 T. H van den Heuvel 

0 Particulier AB196 t Kant Bandijk 45 127,603 45,731 0,013 I Kant I G Arendshorst 
O Particulier AB461 A C van Oversteeg Bandijk 43 920,127 160,267 0,092 A C van Oversteeg 
0 De Slaat ( Verkeer en Waterstaat) AB195 vervvorven Bandijk 44 604,796 102,088 0,060 22-06-2009 PA Venzelaar I E de looze 
0 De Staal ( Verkeer en Walerstaal) AB151 verworven 166,805 63,371 0,017 B V Atgemene Beheermaalschappij Katsdon 

0 Waterschap Rivierenl.e1nd AB55 1462.295 346,625 0,146 
0 Particulier AB250 Essent 41,567 27,421 0,004 Essent Netwerk Brabant B.V 
O De Staal ( Verkeer en Walerstaat) AB438 verworven Bandijk 49 962 ,737 126.644 0,096 09-02-2006 
0 Gemeente Werkendari AB439 27,669 22,602 0,003 
O Gemeente Werkendani ABBS 320,650 80,701 0,032 
0 Particulier AB734 H de Vries Witboomkil 2a 15666,062 927,046 1,569 H de Vries 

O Particulier AB434 WAJ Reijm Galeiweg 1a 181743,942 1990.409 16,174 WAJ Reijm 
0 Waterschap Rlvierenlc:nd AB76 9791,454 2724,978 0,979 
0 De Slaat ( Verkeer en Waterstaat) AB69 verworven Mollaan 5 34791,754 1074,064 3,479 T J Overwater 

0 Particulier AB150 CT de Regt Dorpsslraat 56 2096,613 251,755 0,210 CT de Regl 
O Staatsbosbeheer AB666 15203,617 726,686 1,520 
0 Particulier AB367 CT de Regt Dorpsslraal 56 1039,1 50 134,083 0,104 CT. de Regt 
0 Staatsbosbeheer AB675 139536,626 3476,593 13,954 
O Particulier AB661 MC de Regt Muggenwaard 1 244,204 65,032 0,024 MC. de Regt 
O Waterschap Rivierenland AB161 852,995 266,035 0,085 
0 De Staat ( Verkeer en Naterstaat) AB424 verworven Motlaan 5 413667,646 2941,263 41,367 T J Overwater 

0 Particulier AB455 MC de Regt Muggenwaard 1 55041,690 1224,016 5,504 MC de Regt 
O Staatsbosbeheer AB666 13939,515 901,374 1,394 
0 Waterschap Rivierenland AB146 124,777 52,166 0,012 
0 Waterschap Rivierenland AB143 6332,094 1959,229 0,633 
0 Particulier AB376 WC van Dijk Nerzienweg 2 232172,235 2011,203 23,217 WC van Dijk 
0 Particulier AB659 MC de Regt Muggenwaard 1 1071,666 454,607 0, 107 MC de Regt 
0 Particulier AB656 CT de Regt Dorpsstraat 56 2760,713 393,008 0,276 CT de Regt 
0 Particulier AB660 MC de Regt Muggenwaard 1 233,575 67,016 0,023 MC de Regl 
0 Particulier AB64 AJ Kant Bandijk 29 1342,200 199.535 0,134 A J Kant 
0 Waterschap Rivierenland AB140 10309,701 2123,457 1,031 
C Gemeente Werkendam AB162 12425, 140 1396,514 1,243 
0 Particutler AB726 JP Baelde Witboomkit 5 54333,450 968,008 5,433 JP Baelde 
0 Waterschap Rivierenland AB300 63472, 145 3372,626 6,347 
0 Particulier AB76 Fortis Braspenning 5 1167,676 137,412 0.117 Fortis Asr Levensverzekering N V 
O Waterschap Rivierenla nd AB256 16909.569 1129.610 1,891 
O Waterschap Rivierenla 1d AB153 1499,663 257.561 0,150 
0 Waterschap Rivierenla1d AB208 26735,605 3033,690 2,674 
0 Waterschap Rivierenla1d AB149 8442,247 1919.683 0,644 
0 Gemeente Werkendarr AB361 87,301 41,320 0,009 



0 Gemeente Werkendam AB479 653,855 155,456 0,065 
O Staatsbosbeheer AB702 5174,591 328,025 0,517 
0 Particulier AB495 K J Janse Kroonweg 4 3017,159 297,941 0,302 K J Janse 
0 De Staat ( Verkeer en Walerstaat) AB181 verworven Mollaan 5 164745,708 1714,030 16,475 T J Overwater 
O Particulier AB77 J de Jong Braspenning 3 456140, 168 3341,974 45,614 J de Jong 
O Particulier AB377 WC van Dijk Nerzienweg 2 218710, 197 1907,648 21,871 WC. van Dijk 
O De Staal ( Verkeer en Walerstaat) AB671 verworven Galeiweg 2 1454,084 172, 144 0,145 07-22-2006 
O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB68 verworven Mollaan 5 63100,560 1138,972 6,310 T J Overwater 
O Waterschap Rivierenland AB784 47806,375 2593,713 4.781 
0 Waterschap Rivierenland AB787 58562,371 3010,162 5,856 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB861 JP Baelde I Kant 214327,687 2036,814 21,433 
O Staatsbosbeheer AB683 3804.656 319,413 0,380 
O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB435 verworven Bandijk 52 1753,519 171,679 0,175 H den Hartog 
O Gemeente Werkendam AB252 704,896 218,716 0,070 
O Particulier AB436 DC lppel Bandijk 51 1048,304 129,896 0, 105 DC lppel I J I Rousse 
0 Particulier AB437 w de Haas Bandijk 50 996,706 126,782 0,100 W de Haas 
O Staatsbosbeheer AB180 7261 ,592 944,260 0,726 
0 Waterschap Rivierenland AB182 2858,112 1012,691 0,286 
O Particulier AB363 C T de Regt/ M C de Regl Dorpsstraat 56 182,966 55,208 0,018 C T de Regt/ M C de Regt 
O Particulier AB364 MC de Regt Muggenwaard 1 199,602 60,208 0,020 MC de Regt 
O Particulier AB365 MC de Regt Muggenwaard 1 101,100 42,614 0,010 MC, de Regt 
0 Particulier A8538 J H Ebbing Bandijk 41 91,589 38,372 0,009 J H Ebbing / I. Meuleman 
O Particulier A8204 SM du Burck Bandijk 38 114,077 52,232 0,011 S M du Burck IM A de Graaf 
0 Particulier AB467 SM du Burck Bandijk 38 178,092 77,241 0,018 S M. du Burck I M A de Graaf 
O Particulier AB203 SM du Burck Bandijk 38 105,892 51,052 0,011 S M. du Burck I M A. de Graaf 
O Particulier AB466 SM du Burck Bandijk 38 258,932 82,421 0,026 S M, du Burck I M A de Graaf 
O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB465 verworven Bandijk 39 531,357 131.298 0,053 24-04-2008 
O Partlculier AB236 w de Jong Bandijk 53 257,527 65,232 0,026 w de Jong I JC Platschorre 
O Particulier AB481 w de Jong Bandijk 53 464,497 125,083 0,046 w de Jong I JC Platschorre 
0 Staatsbosbeheer AB669 10080,856 736,274 1,008 
O Particulier AB674 AG J M van den Broek Galeiwe9 1 819,033 146,482 0,082 A G J M van den Broek 
O Staatsbosbeheer AB259 1287,245 139,973 0,129 
O Gemeente Werkendam AB260 6366,656 377,308 0,637 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) A8462 Bandijk 42 1696,011 225,326 0,170 HJ Kamp 
0 Particulier AB431 A.C Kant Namweg 1 5925,850 323 ,943 0,593 AC Kant 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) ABBS 1638,344 470,937 0,164 
0 Bureau Beheer Landbouwgronden AB244 131898.770 1469,928 13,190 
O Bureau Beheer Landbouwgronden AB501 55434,784 1150,379 5,543 
0 Particulier AB191 A van den Toi Bandijk 48 2324,619 201,986 0,232 A van den Toi 
0 Particulier AB433 C Rijkers De Onderzand 1 18798,415 1006,002 1,880 C Rijkers 
O Particulier A886 Essent 29,461 21,800 0,003 Essent Netwerk Brabant B V 
O Particulier AB567 A Kanl I v d Linden 860,575 243,483 0,086 A. Kant I A van der Linden I G.D. van d 
0 Particulier AB87 A Kant I v d Linden Bandijk 28 628,135 136,812 0,063 A Kanl I A van der Linden IC D van d 
O Particulier AB201 WF van Lelieveld Bandijk 40 217,913 63,189 0,022 W F van Lel ieveld 
0 Particulier AB464 W F van Lelieveld Bandijk 40 228,403 78,942 0,023 W F van Lelieveld 
0 Particulier AB804 W F van Lelieveld Bandijk 40 14 ,978 93,277 0,001 W F van Lelieveld I A M Heijslek 
O Particulier A8805 J H Ebbing Bandijk 41 471.920 112.100 0,047 J H Ebbing/ I Meuleman 
O Particulier AB818 H de Vries Wederik 9 19984,884 655,272 1,998 H de Vries 
O Particuller AB819 H de Vries Wederik 9 8163,087 373,035 0,816 H de Vries 
0 Particulier AB820 WA J Reijm Galeiweg 1a 62,346 78,482 0,006 WAJ Reijm 
O Particulier AB192 RA Visser Bandijk 4 7 2111,690 271,021 0,211 R A Visser I H A Assies 
0 Waterschap Rivierenland AB193 5096,499 1614,450 0,510 
0 Partlculier AB185 RJ van der Zwalm Bandijk 36 824,790 141,370 0,082 R J van der Zwalm IP T G Goedhart 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB830 Bandijk 34 993,832 125,983 0,099 J F van Rijn 
0 Particulier A8852 JP Baelde Witboomkil 5 39924,359 1106,516 3,992 JP Baelde 
O Particulier A8853 J S J K Snijder Boomgatweg 1 39922,422 1106,503 3,992 J S J,K Snijder 
O Particulier AB489 c T de Regt Dorpsstraat 56 448,533 97,940 0,045 CT de Regt 
O Particulier AB858 CT de Regt Dorpsstraat 56 19,502 18,701 0,002 C T de Regt I Vodafone Libertel N V 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB687 J P Baelde I Kant 271598.866 2338,264 27,160 
O Gemeente Werkendam AB183 26520,201 3694,827 2,652 
O Waterschap Rivierenland AB184 6736,003 2329,032 0,674 
O Staatsbosbeheer AB301 447000,661 3563,097 44,700 
0 Gemeente Werkendam AB91 29273,589 3788,561 2,927 
0 Gemeente Werkendam A8258 3884 .930 766,439 0,388 
0 Particulier AB826 JAM Kanl Bandijk 46 110144,061 1348,295 11,014 J AM Kant I M E Burgers 
O Staatsbosbeheer A8496 8279,004 510,372 0,828 
O Gemeente Werkendam AB264 46497,315 5097,668 4,650 
O Waterschap Rivierenland AB235 5503,677 2199,579 0,550 



0 Gemeente Werkenda Tl AB160 26872,130 3244,292 2,687 

0 De Staal ( Financien, Oomeinen) AB840 J Kant 519775,662 3177,857 51,978 J Kant 

0 Particulier AB727 JP Baelde Witboomkil 5 53493,852 924 ,279 5,349 J P Baelde 

0 Staalsbosbeheer A872 19998,046 688,663 2,000 

0 Waterschap Rivierenl3nd AB74 7066,699 2521,786 0,707 

0 Gemeente WerkendalTI AB79 14305,910 2172,161 1.431 

O Gemeente Werkendarn AB482 61313,848 3009.941 6, 131 

0 Waterschap Rivierenl.3nd AB358 8878,632 933,065 0,888 

0 De Slaat ( Verkeer en Waterstaal) AB725 veiworven Bandijk 55 12127,452 614,467 1,213 P J van Koningsbrugge I D M Rijsdijk 

O De Staal ( Verkeer en Waterstaal) AB615 verworven Bandijk 55 442.479 78,911 0,044 P J van Koningsbrugge I Transportbedrij 

O Particulier AB919 D. Roodzant Kroonweg 1 127723,276 1465,978 12,772 D Roodzant 

0 Particulier AB923 W van der Beek Burg H Blokstraat 3L 5116,866 332,631 0,512 W van der Beek I J Wyatt 

0 Waterschap Rivierenland AB922 2858,833 375,576 0,286 

O Waterschap Rivierenl;md AB931 26422,309 3689,688 2,642 

0 Waterschap Rivierenland AB933 31523,274 1520,114 3,152 

O Waterschap Rivierenland AB927 2592.144 347.008 0,259 

0 Waterschap Rivierenlimd AB932 1593,705 260,683 0,159 

0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB925 veiworven Bandijk 55 1082,163 193,926 0,108 P J van Koningsbrugge 

0 Particulier AB926 D Roodzant Kroonweg 1 174739.634 1803,596 17.474 D Roodzant 

0 Staatsbosbeheer AB672 59236, 166 1635,869 5,924 

O Particulier AB362 MC de Regt Mug9enwaard 1 962, 149 125.291 0,096 MC de Reg! 

O Particulier AB958 C T de Re9t I M C de Reg! 403,945 153,083 0,040 CT deRegl/MC de Reg! 

O Particulier AB670 J P Bae1de Witboomkil 5 223,702 BS, 179 0,022 JP Baelde 

0 Gemeente Werkendarn AB245 43111,948 4866,581 4,311 

0 Waterschap Rivierenland AB967 4838,086 613,674 0,484 

O Staatsbosbeheer ABB21 20831,226 577,972 2,083 

0 Waterschap Rivierenltind AB93 20652,118 4995,134 2,065 

0 Staatsbosbeheer AB102 84746,329 1889,758 8,475 

O Particulier AB969 W.AJ Reijm Galeiweg 1a 9939,252 408,992 0,994 W AJ Reijm 

0 Particulier AB971 Van Cappellen Stichting WAJ Reijm 137161 ,524 2098, 177 13,716 Van Cappellen Stichting 

0 Particulier AB970 WA J Reijm Galeiweg 1a 287790.780 2691 ,565 28,779 WA J Reijm 

0 Particulier AB564 C J Duynhouwer Braspenning 1 9482 , 129 518,462 0,948 CJ, Duynhouwer 

0 Particulier AB566 KM de Kraker Braspenning 2 31636.977 1157,057 3,164 KM de Kraker 

0 De Staal ( Flnancien, Domeinen) AB142 AC Kant 91798.946 1336,594 9,180 

0 Gemeente Werkendar'1 AB568 36484,778 2615,801 3,648 

0 De Slaat ( Financien, Domeinen) AB574 AC Kant 169090,532 2710,437 16,909 

O Gemeente Werkendan AB14 1 14840,033 2161 ,732 1,484 

0 Particulier AB959 MC de Regl Muggenwaard 1 3523, 109 554,039 0,352 MC de Reg! 

0 Particulier AB663 CT. de Regl Dorpsstraat 56 130669,232 2641,460 13,067 CT de Reg! 

O Particulier AB664 MC de Regl Muggenwaard 1 554405, 116 3799,837 55,441 MC de Regt 

0 Staalsbosbeheer AB144 41112.438 1885,191 4,111 

0 Particulier A8962 JP Baelde Wilboomkil 5 189339,230 2029.748 18,934 JP Baelde 

0 Particulier AB941 AG J M van den Broek Gaieiweg 1 98501,005 1581,562 9,850 A G.J M van den Broek 

O Particulier AB963 J de Boe! Schans 6 100507,041 1310,334 10,051 J. de Boe! 

O De Staal ( Financien, Domeinen) AB942 AG J .M van den Broek 111179,775 1501 ,003 11,118 

0 Particulier AB859 CT de Regt Dorpsstraat 56 405633,022 3187,888 40,563 CT de Reg! 

O De Staal ( Financien, Domeinen) AB685 19044,066 1003,520 1,904 

O Staatsbosbeheer AB684 22246,401 1126,367 2,225 

O Particulier AB188 A C van den Hoek Bandijk 32 308,996 70,364 0,031 A C van den Hoek 

0 Gemeente Werkendam AB530 31430,641 3320,314 3,143 

0 De Staal ( Verkeer en Naterslaat) ABB31 verworven Bandijk 35 1701,519 280.412 0, 170 09-01-2008 
O Particulier AB187 A van den Hoek Bandijk 33 4933,325 301,082 0,493 A van den Hoek 

a Particulier AB539 I Kant Bandijk 45 6235,960 544,076 0,624 I Kant I G Arendshorsl 

0 Gemeente Werkendam AB189 19687,857 2111,981 1,969 

O De Staal ( Verkeer en 'Naterstaal) AB205 veiworven Mollaan 5 323889,015 2636,218 32,389 T J Overwater 

O De Staal ( Financien, Domeinen) AB206 22996,048 652, 124 2,300 
O Staatsbosbeheer AB207 31819,868 761,578 3,182 
0 Waterschap Rivierenland AB357 10137,066 671 ,877 1,014 
0 Gemeente Werkendam AB215 16029,842 1945,973 1,603 
O Particulier AB531 JC Janse Kroonweg 3 10145, 159 441,231 1,015 JC Janse 

0 Particulier AB836 JC Janse Kroonweg 3 108523,977 1675,066 10,852 JC Janse 

0 Waterschap Rivierenland AB356 25253,494 1888,026 2,525 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) AB837 JC Janse 234312,287 1942,866 23,431 
O Staatsbosbeheer AB210 128245,866 2668 ,689 12,825 
0 Bureau Beheer Landbc1uwgronden AB211 Bergeljk 162083,554 1899,761 16,208 
0 Waterschap Rivierenla id AB212 4379,525 1471,611 0.438 
0 Staatsbosbeheer AB214 74669,770 2572,582 7.467 
0 Bureau Beheer Landbcuwgronden AB692 Bergeijk 163833,152 1877,379 16,383 



0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB924 D Roodzant 206583,796 2043,959 20,658 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB733 verworven Witboomkil 2 4405,134 515,649 0,441 31-03-2009 E J Dijksma I M N Sturm 
0 Waterschap Rivierenland AB251 21497,580 3455,088 2,150 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB920 D Roodzant 229137,955 2040,955 22,914 
0 Staatsbosbeheer AB255 88164,154 1698,455 8,816 
0 Staatsbosbeheer AB270 57506,882 2197,924 5,751 
0 De Staal Financien, Domeinen) AB269 JC Janse 321454,322 2393, 134 32,145 
O De Staal Financien, Domeinen) AB267 5381,911 848, 145 0,538 
0 De Staat Financien, Domeinen) AB265 J S J K Snijder 522232,120 3410,723 52,223 
0 De Staal Verkeer en Waterstaat) AB480 verworven Bandijk 54 1525,876 189,307 0, 153 01-02-2008 
0 De Staal Financien, Domeinen) AB918 D Roodzant 81746,737 1174,492 8,175 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB987 verworven Bandijk 54 1732,782 208,516 0, 173 01-02-2008 
0 Particulier AB986 W de Jong Bandijk 53 1734,394 168,167 0,173 W de Jong I J C Platschorre 
0 Waterschap Rivierenland AB909 323,307 222,968 0,032 
0 Particulier AB1001 W A Douw van der Krap Schullevaerkade 51 805,156 116,619 0,081 W A Douw van der Krap 
0 De Staal ( Verkeer en Walerstaat) U264 pacht 23,929 38,633 0,002 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) U262 pacht 168,832 58,768 0,017 
0 Particulier U312 P de Kraker Kooikamp 8 995,857 127,634 0,100 P de Kraker 
0 De Staal ( Verkeer en Waterslaat) U265 37261,995 2174,037 3,726 
0 Staatsbosbeheer U266 61738,675 1200,653 6,174 
0 Staalsbosbeheer U291 712868,945 3943,834 71,287 
0 Staatsbosbeheer U311 pacht 218281,854 2803,686 21,828 
0 Particulier U314 Rw Klop Holding BV Gal aan de Hil 90957,463 3505,657 9,096 Rw Klop Holding BV 
0 Staatsbosbeheer U316 516,475 120,185 0,052 
0 Staatsbosbeheer U308 994365,161 7233,286 99,437 
0 Staatsbosbeheer U310 44289,011 2046,004 4,429 
0 Staatsbosbeheer U320 78929,413 2763,940 7,893 
0 De Staal ( Financien , Domeinen) U309 2541771 ,389 10238,192 254,177 
0 Bureau Beheer Landbouwgronden U354 Deeneplaatweg 5 1969,231 193,199 0,197 
0 Bureau Beheer Landbouwgronden U355 Deeneplaatweg 4 2808,167 222,238 0,281 
0 Staatsbosbeheer U353 pacht 515221,856 4223,411 51,522 
0 Staatsbosbeheer N1443 Deeneplaatweg 1 9098,798 452,231 0,910 
0 Particulier U302 Stichting De Biesdonk Deeneplaatweg 2 8436,953 1116,168 0,844 Stichting De Biesdonk 
0 Particulier U297 NV Waterwinbedrijf 60568,127 1335,003 6,057 NV Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch 
0 Waterschap Rivierenland AB340 703,818 150,497 0,070 
0 Particulier U323 NV Waterwinbedrijf 4066,213 428,183 0,407 NV Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch 
0 De Staat ( Financien, Domeinen ) N1255 106751,474 1742,536 10,675 
0 Staalsbosbeheer U322 19434,836 1102,797 1,943 
0 Staatsbosbeheer U105 pa chi 6736,533 513,413 0,674 
0 Waterschap Rivierenland U326 4383,724 294,563 0,438 
0 Staatsbosbeheer AB380 5661,749 452,131 0,566 
0 Waterschap Rivierenland AB342 5536,062 342,898 0,554 
0 Staalsbosbeheer N1410 30107, 158 1075,844 3,011 
0 Staatsbosbeheer U321 149143,939 2873,622 14,914 
0 Staatsbosbeheer AB768 7089,011 401,821 0,709 
0 Staatsbosbeheer U304 397389,863 3817.009 39,739 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) N911 3044,288 276,748 0,304 
0 De Staal ( Verkeer en Waterslaat) N1256 14140,002 1769,844 1,414 
0 Staatsbosbeheer AB383 4392,090 1184,875 0,439 
0 Staatsbosbeheer AB381 26822,859 908,763 2,682 
0 Waterschap Rivierenland AB329 7941,293 771,490 0,794 
0 Staatsbosbeheer AB328 30287,969 758,301 3,029 
0 Staatsbosbeheer AB336 345465,671 2481,681 34,547 
0 ParticuHer AB724 NV Waterwinbedrijf 2056,446 228,911 0,206 NV Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch 
0 Waterschap Rivierenland U325 1621,178 207,207 0,162 
0 Particulier AB723 NV Waterwinbedrijf pacht 3501,178 241,768 0,350 NV Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB330 1905,236 226,391 0,191 
0 Gemeente Werkendam AB331 6225,034 893,643 0,623 
0 Staatsbosbeheer N1409 11140,857 1718,393 1,114 
0 Staatsbosbeheer AB382 75179,293 1813,605 7,518 
0 Staalsbosbeheer U303 pacht Catharinapolder 126248,312 1531,425 12,625 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) U103 14343,163 1716,020 1,434 
0 Staatsbosbeheer AB384 34838,480 1450,062 3,484 
0 Particulier U330 NV Waterwinbedrijf pacht 422,840 83,189 0,042 NV Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch 
0 Waterschap Rivierenland AB33g 56297,562 3328,718 5,630 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) U104 4987,438 441,613 0,499 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) U306 1558201, 730 10450,525 155,820 
0 Staatsbosbeheer U317 pacht Deeneplaatweg 3 240239,006 2246,823 24,024 



0 Staatsbosbeheer U318 Catharinapolder 113069,937 2779,753 11 ,307 
O Staaisbosbeheer U352 53164,571 1629,083 5,316 
O Particulier U359 M Burgers Lijnoorden 15 6108,192 351,430 0,61 1 M Burgers 

0 Staatsbosbeheer AB718 14269,791 1821,577 1,427 
0 Gemeente Werkendarn U358 11036,307 1703,260 1,104 
0 Particulier U371 J E van Loon Lijnoorden 16 7,780 113,279 0,001 J E. van Loon 
O Particulier U361 CA G.S Severein Lijnoorden 6 140,510 74,019 0,014 C A G S Severein 
0 Particulier U370 W M Dolisla9er Lijnoorden 14 0, 100 10,301 0,000 W M Dolisla9er 

0 Particulier U360 NV Waterwinbedrijf 32563,713 1943,501 3,256 NV Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch 

0 Particulier AB536 P N Venus Spieringsluis 6 20,262 20,594 0,002 P N Venus 

0 Slaatsbosbeheer AB390 A A van Oversteeg pacht Spieringsluis 5 386, 137 77,901 0,039 A A van Oversteeg 

0 De Staat ( Flnancien, Domeinen ) N1404 268183,511 4119,166 26,818 

0 Particulier N1436 c de Waal Spieringsluis 7 1001,576 130,517 0,100 C de Waal 

D Gemeeme Werkendarn N1447 5,623 13,773 0,001 

0 Particulier N1444 c de Waal Spieringsluis 7 1547,690 335,316 0,155 C de Waal 
0 De Staat ( Financien, Jomeinen) N01403 135074,646 3703,931 13.507 
0 Staatsbosbeheer N1430 1439.196 218,093 0,144 

0 Staatsbosbeheer AB486 A A van Oversteeg pacht Spieringsluis 5 20109,575 799,720 2,011 A A van Oversteeg 

0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) N1405 72586,379 3139.656 7,259 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB393 51029,702 1048,356 5,103 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) AB767 3746,854 340,723 0,375 

O Staatsbosbeheer AB354 4108,182 307,292 0,411 
0 Staatsbosbeheer AB353 209,353 83,639 0,021 
0 Staatsbosbeheer AB386 28,838 31 ,173 0,003 
0 Staatsbosbeheer N1407 21081 ,831 1299,494 2,108 
0 Staatsbosbeheer AB385 24176,743 1414,567 2,418 

0 Staatsbosbeheer N1445 C Kant, J de Boef, Groeneveld 777093,656 4188,888 77,709 
0 Gemeente Werkendarn N1446 10939,943 1344,970 1,094 
0 Staatsbosbeheer AB487 12164 ,688 1303, 139 1,216 
0 Particulier AB626 HF P Heijnen Spieringsluis 2 362.336 82,383 0,036 HF P Heijnen 
O Particulier AB485 P N Venus Spieringsluis 6 2141 ,972 210,113 0,214 P N Venus 
O Particulier AB535 J H Ruijtenberg Spieringsluis 10 996.083 139.528 0,100 J H Ruijtenberg 
O Waterschap Rivierenlc:md AB798 5027,004 422,275 0,503 
0 De Staat ( Financien, lJomeinen) N1442 438330,433 4093,006 43,833 
O De Staat ( Financien, Domeinen) AB520 80596,417 1139,311 8,060 
0 Gemeente Werkendam AB537 12327,880 949,387 1,233 
D Gemeente Werkendam AB799 4762,944 604 ,792 0,476 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB964 9985,894 719,433 0,999 
O De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AP965 38,041 24,672 0,004 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB966 51,279 28,966 0,005 
O Staatsbosbeheer AB305 21879,207 720,530 2,188 
O Staatsbosbeheer AB337 107851 ,784 1546,703 10,785 
0 Staatsbosbeheer AB709 7875,481 1070,117 0,788 
0 Staatsbosbeheer AB943 1073,551 139,207 0,107 
O Staatsbosbeheer AB949 16069,061 1067,119 1,607 
0 Staatsbosbeheer AB359 8955 ,798 763,016 0,896 
0 Waterschap Rivierenland AB335 4596,602 546,037 0,460 
0 Bureau Beheer Landbouwgronden AB293 236,542 63,648 0,024 
0 Waterschap Rivierenland AB302 328,919 99.916 0,033 
0 Waterschap Rivierenland AB239 761,036 183,970 0.076 
O Bureau Beheer Landbouwgranden AB936 4587,324 352,741 0,459 
0 Staatsbosbeheer AB711 8289,207 604 ,799 0,829 
0 Gemeente Werkendam AB294 2451 ,747 405,493 0,245 
O Staatsbosbeheer AB946 8323 ,785 392,044 0,832 
0 Bureau Beheer Landbouwgronden AB935 45,597 121,746 0,005 
0 Bureau Beheer Landbc1uwgronden AB921 3935,168 284,838 0,394 
0 Bureau Beheer Landbciuwgronden AB945 223,974 194,077 0,022 
0 Staatsbosbeheer AB416 130104,078 1681 ,532 13,010 
O Staatsbosbeheer AB419 5758 ,172 342,962 0,576 
0 Staatsbosbeheer 0102 3026,831 280,773 0,303 
O Staatsbosbeheer AB553 35134,314 1707,229 3,513 
0 Staatsbosbeheer AB138 144766,097 2074,914 14,477 
0 Staatsbosbeheer AB412 103480,463 1579,273 10,348 
0 Staatsbosbeheer AB421 79837,474 1178,190 7,984 
0 Staatsbosbeheer AB423 52176,085 2261 ,803 5,218 
0 Staatsbosbeheer AB410 38255,962 1031,359 3,826 
O Staatsbosbeheer AB408 13825,286 801,834 1,383 
0 Staatsbosbeheer AB420 71421,340 2101 ,360 7,142 



0 Staal$bosbe~ AS422 81065,174 1205.306 8,107 
0 S!aatsbosbeheef ABSSO 171280,270 3974,892 17.128 
0 Slaal$bo5beh0er AB413 470250,71' 4805.706 47.025 
0 Siaatsbo5behe<lr A99S6 149111,775 1187 464 1,492 
0 Staa~l>eet AS544 7027.953 396,066 0.703 
0 StaalSllMbel\eeI AS41~ 1022,,987 522.301 1,022 
O Gemeente W~endam A8284 2181,044 249,459 0.218 
0 Waterschap RIY>erenlalld A9285 1374.952 199.897 0,137 
0 Slaalsbosbetie<!< A8851 288.J72 75.482 0.029 
0 Slaatsbosbehee• A8850 33975.25-C 3363.6d8 3.398 
0 StaatsbosbeneC! AS915 332.801 149,883 0.033 
O Wale1$chap RMorenland AS281 6(1(),498 1916.623 0.060 
0 De Staal ( Flnaneien, Oomeinen) P105& 14421,250 834.&65 1,442 
O Gi!meenie Wetl<endam A5879 1351,547 359.112 0,135 
o Wate1SCll<lp Rivk>relllano A8892 121~.513 322.349 0.121 
0 Par11ClJ!ler AB992 k A •n J A VOOt den Dag Sano11k 1 122.377 $7,811 0.012 HA enJ A 11oorden Oag 
0 Particuffer AB748 HM Bakker Werkense<lljk 39 9185,495 1238.739 0.919 HM Bakke• 
0 De Staal ( Verkeet en wa:"<sra111) ABOOI 213.220 331,683 0.021 
0 Watc~ep Rivleienland AS773 92,141 70,231 0,001! 
0 WatCl$Cllap Rllllerenlana AB772 6,345 46,294 0,001 
0 Partfculle1 A5816 GB Kotk Bandijk 13 B,31J 42,524 0,001 GB Kook 
o De swu ( Flnancren. Domelneh) AB827 ged links 0 Rootit.anl 266018,831 2425.290 28,602 Roodz.ant 
0 De Sl<WI ( Ffnancten. ~melnen) AB827 ge<,1 reeh1s JAM. Kan! 332027.744 2719,466 33.203 
0 Bureau Beheer Landbouv.gronden AB9B8 gild onaer C Kam 7• 579.557 1135,332 25.lOll 
0 Bureau Beheer landbouwgrondcn AB9!!8 gad boven J.P Baelde 178477,458 1762.627 25.306 
0 Staatsbos!>eh- AB688 (goo) O Roodzant 2081<:.820 803.475 4,345 
O S1aa1stiosbe11eer AB688 22835.471 11•2.SS7 4,345 



Efgenaren groene C=nlet te onteigenen) percelen in de Noordwaard per 23 november 2009 I I 
ID RECHTHEBBE KADNUMMER EIGENAAR PAC HT AD RES AREA PERIMETER HECTARES EX BEWONER 

0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB036 235186,351 2275.696 23,519 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB068 Mollaan 5 63100,560 1138,972 6,310 T.J. Overwater 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaatl AB069 Mollaan 5 34791.754 1074,064 3,479 T.J. Overwater 
0 Staatsbosbeheer AB105 77725.669 2121.364 7,773 
0 Waterschap Rivierenland AB107 8140,071 2168,821 0,814 
0 Waterschap Rivierenland AB163 16157,329 3779,474 1,616 
0 Waterschap Rivierenland AB168 8070,800 2656,366 0,807 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaatl AB170 't Zalmpje 2 3521,437 257,745 0,352 H. de Groot 
0 Gemeente Werkendam AB172 25388,572 2971.712 2,539 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB181 Mollaan 5 164745.708 1714.030 16,475 T.J. Overwater 
0 Waterschap Rivierenland AB182 2858, 112 1012,691 0,286 
0 Gemeente Werkendam AB183 I 26520,201 3694,827 2,652 
0 Waterschap Rivierenland AB184 6736,003 2329,032 0,674 
0 Gemeente Werkendam AB189 19687.857 2111,981 1,969 
0 Particulier AB191 A. van den Toi Bandiik 48 I 2324,619 201 ,986 0,232 A. van den T ol 
0 Particulier AB192 R.A. Visser Bandijk 47 2111,690 271 ,021 0.211 IR.A. Visser I H.A. Assies 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaal) AB205 Mollaan 5 323889,015 2636,218 32,389 T.J. Overwater 
0 De Staal ( Financien. Domeinen) AB206 22996,048 652, 124 2,300 
0 Staatsbosbeheer AB207 31819.868 761,578 3,182 
0 Gemeente Werkendam AB220 12566.220 1439.156 1,257 
0 Waterschap Rivierenland AB221 8884,235 2408,478 0,888 
0 Staatsbosbeheer AB233 4531 .006 571,737 0,453 
0 Waterschap Rivierenland AB235 5503,677 2199.579 0,550 
0 Particulier AB236 W. de Jong Bandijk 53 257,527 65.232 0.026 W. de Jona I J.C. Platschorre 
0 Bureau Beheer Landbouworonden AB244 131898,770 1469,928 13,190 
0 Gemeente Werkendam AB245 43111,948 4866,581 4,311 
0 Gemeente Werkendam AB252 704.896 218,716 0,070 
0 Gemeente Werkendam AB258 3884,930 766,439 0,388 
0 Gemeente Werkendam A8361 87,301 41,320 0.009 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB435 Bandijk 52 1753,519 171,679 0,175 H. den Hartog 
0 Particulier AB436 D.C. l[Jpel Bandiik 51 1048,304 129,896 0,105 D.C. lppel I J.I. Rousse 
0 Particulier AB437 W. de Haas Bandiik 50 996.706 126.782 0,100 W. de Haas 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB438 Bandllk 49 962,737 126.644 0,096 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaatl AB444 J.A. de Groot 't Zalmpje 2 52673,266 1133,002 5.267 
0 Particulier A8446 H. Pak 't Zalmpje 1 1050,226 150,633 0,105 H. Pak 
OIDe Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB447 'tZalmpie 2 1731 ,193 430.146 0,173 H. de Groot 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB448 't Zalrnpje 2 54177,732 1388,432 5.418 H. de Groot 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB449 't Zalmpje 2 60753,733 1286.355 6,075 H. de Groot 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaatl AB451 J.A. de Groot 'tZalmpie 2 243859.017 1945.946 24,386 H. de Groot 
0 Gemeente Werkendam A8479 653,855 155,456 0,065 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB480 Bandijk 54 1525,876 189,307 0,153 
0 Particulier AB481 W. de Jong Bandiik 53 464,497 125,083 0,046 W. de Jong I J.C. Platschorre 
0 Gemeente Werkendam AB482 61313.848 3009,941 6,1 31 
0 Bureau Beheer Landbouwgronden AB501 55434.784 1150,379 5,543 
0 Particulier AB611 A.A. van Winden Rijsdijk 13 22881, 186 861,032 2.288 A.A. van Winden 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB637 Nerzienweg 4/5 1994,764 176,105 0.199 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB638 Nerzienweo 3 1284.649 149,115 0,128 J. van Hoorn I H.A. van der Gaaq 
0 Particulier AB652 G.L. lppel Nerzienweq 15 en 1 336510.0141 2343,652 33,651 G.L. lppel 
0 Particulier AB653 Vermue Akkerbouw B.V. Nerzienweg 14 135737,462 1562,779 13.574 Vermue Akkerbouw B.V. 
0 Particul ier AB654 Van Winden Bevertweg 3 28430,358 1254,099 2.843 J.G. van Winden I W.P. van Winden I J.G. 
0 Particul ier AB655 G.L. lppel Gr. Reinaldweg 2 236151,802 2025,256 23,615 G.L. lppel 
0 Particulier AB657 Orde Baliie 516366.780 3550.457 51.637 Ridderliike Duitsche Orde Ba\ije Van Utr 
0 Staatsbosbeheer A8666 14223,807 1456.665 1.422 
0 Staatsbosbeheer AB677 I 23420.608 1060,149 2,342 



O Staatsbosbeheer AB679 I 12164,902 1045.042 1.216 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB680 467756,328 2662,347 46,776 
0 Staatsbosbeheer AB684 22246,401 1126,367 2.225 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB687 J.P. Baelde I Kant 271598,866 2338.264 27, 160 
O Staatsbosbeheer AB688 43450,291 1887,523 4,345 
0 Staatsbosbeheer AB702 5174,591 328,025 0,517 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaatl AB725 Bandiik 55 12127,452 614,467 1.213 P.J. van Koninqsbruqqe I D.M. Rijsdi'k 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB733 Witboomkil 2 4405, 134 515,649 0,441 !E.J. Diiksma I M.N. Sturm 
O Particulier A8734 H. de Vries Witboomkil 2a 15886,082 927.046 1,589 H. de Vries 
0 Waterschap Rivierenland AB787 58562,371 3010,162 5,856 
0 Waterschap Rivierenland AB789 75230,527 3855.074 7,523 
0 Particulier AB818 H. de Vries Wederik 9 19984,884 655,272 1.998 H. de Vries 
0 Particulier AB819 H. de Vries Wederik 9 8163.087 373,035 0,816 H. de Vries 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) AB824 Bevertweg 1 109273.867 1594,036 10,927 A.W. van Dongen I H. Verdoorn 
0 I De Staat ( Financien. Domeinen) ,AB825 285444,371 2176,978 28,544 
0 Particulier AB826 IJ.A.M Kant Bandiik 46 110144,061 1348,295 11.014 JAM. Kant I M.E. Burqers 
0 De Staal ( Financien, Oomeinen) AB827 (ged.) Roodzant 266018 ,831 2425.290 26.602 Roodzant 
0 De Staat ( Financien, Domeinen) AB827 (ged.) JAM. Kant 332027 ,744 2719,466 [ 33,203 
0 Particulier A8852 J.P. Baelde Witboomkil 5 39924,359 1106,516 3,992 J.P. Baelde 
0 Particulier AB853 J.S.J.K. Snijder I Boomgatweci 1 39922,422 1106,503 3,992 J.S.J.K. Snijder 
0 Particulier AB854 A.A. van Winden Riisdiik 13 126804,906 1584,157 12,680[A.A. van Winden 
0 Particulier AB855 Van Winden Bevertweg 3 327463,865 2251 .863 [ 32,746 J.G. van Winden I W.P. van Winden I J.G. 
0 Particulier AB856 Van Winden Bevertweg 3 207656,586 2084,507 20,766 J.G. van Winden I W.P. van Winden I J,G. 
0 Particulier AB857 A. Vonk Noordeqraaf Reugtweq 1 10057,933 504,809 1.006 A. Vonk Noordegraaf 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) A8860 24,982 20,1741 0,002 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaat) A8861 I J.P. Baelde I Kant 214327,687 2036,814 21,433 
0 Gemeente Werkendarn AB864 17864,639 2604.276 1,786 
0 Waterschap Rivierenland AB865 29029.261 2533,651 2,903 
0 Gemeente Werkendarn AB866 23097,338 3735,980 2,310 
0 Waterschap Rivierenland AB873 48749,214 4261,372 4,875 
0 De Staal ( Financien. Domeinen) A8874 I 360977,751 3173,900 36,098 
0 Gemeente Werkendarn AB908 I 14354,310 2007,5071 1,435 
O Waterschap Rivierenl<lnd AB916 3170.618 238.357 0,317 
o Particotier AB917 J .P. Baelde Witboomkil 5 52949,403 1065,270 5,295 J.P. Baelde 
0 De Staat ( Financien. Domeinen) AB918 81746,737 1174,492 8,175 
0 Particulier AB919 D. Rood~ant Kroonweq 1 127723,276 1465,978 12.772 D. Roodzant 
0 De Staal ( Financien, Domeinen) AB920 D. Roodzant 229137,955 2040.955 22,914 
0 Particulier AB923 W. van der Beek Burg. H. Blokstraat 5116,866 332,631 0,512 W. van der Beek I J. Wyatt 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) AB924 D. Roodzant 206583,796 2043,959 20,658 
0 Particulier A8926 D. Roodzant jKroonweq 1 174739,634 1803,596 17,474 D. Roodzant 
0 WaterschaD Rivierenlrnd AB927 2592, 144 347,008 0.259 
0 Waterschap Rivierenland AB967 4838,086 613,674 0,484 
OJ Bureau Beheer Landbouwgronden AB968 J.P. Baelde 253057,015 2037,717 25,306 
OjGemeente Werkendam AB979 12599,251 1753,511 1,260 
0 Particulier AB986 W. de Jonq Bandi'k 53 1734,394 168,167 0,1 73 JW. de Jonq I J.C. Platschorre 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaal) AB987 Bandijk 54 1732,782 208,516 0, 173 
0 De Staat ( Verkeer en Waterstaall N1256 14140,002 1769.844 1,414 
0 Slaatsbosbeheer N1443 Deeneplaatweg 1 9098,7981 452,231 0,910 
0 Staatsbosbeheer N1445 C. Kant, J. de Boe!, M. Groeneveld 777093,656 4188,888 77,709 
0 Gerneente Werkendam N1446 10939,943 1344,970 1.094 
0 De Staal ( Verkeer en Waterstaat) U104 4987,438 441,613 0,499 
0 I Staatsbosbeheer U105 pacht? 6736.533 513.413 1 0,674 
0 Staatsbosbeheer [U303 I jpacht? Catharinapolder 126248,312 1531,425 12,625 
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VOORBLAD BASISDOSSIER GEOHYDROLOGIE 

Het basisdossier Geohydrologie bestaat uit het basisdocument behorende bij de MER. Het 
onderzoek uit dit basisdocument is uitgevoerd in 2006. In het basisdocument is de informatie 
vastgelegd op basis waarvan de MER is opgesteld. Het MER geeft de bandbreedtes 
waarbinnen het ontwerp verder is uitgewerkt. 

LEESWIJZER 

Het ontwerpproces voor de Planstudie Ontpoldering Noordwaard beeft een aantal fasen doorlopen. De 
ontwikkeling van bet ontwerpproces voor de Planstudie Ontpoldering Noordwaard in de tijd en de 
daarbij behorende producten en onderlinge samenhang is in onderstaande figuur weergegeven. 
Gestart is met een studie naar de verschillende mogelijke altematieven (beschreven in de MER) en bet 
opstellen van de Ontwerpvisie, te bescbouwen als een door alle belangbebbenden gedragen en gewenst 
alternatief. Deze parallelle ontwikkeling en afstemming resulteerde in 2007 in de selectie van bet 
voorkeursaltematief (bet VKA); een voorkeursaltematief <lat op boofdlijnen overeenkomt met de 
Ontwerpvisie. 

Vervolgens is bet voorkeursalternatief nader uitgewerkt in bet inricbtingsplan. Tevens is bet ontwerp 
van bet inrichtingsplan voor verscbillende aspecten, zoals dijken, grond, natuur en bet bebeer en 
onderboud nader uitgewerkt in aparte producten. Deze producten zijn in nauwe wisselwerking met het 
inricbtingsplan opgesteld. Totaal zijn zeven boofdproducten opgesteld: inricbtingsplan, 
ontwerprapporten dijkring 23, bebeer- en onderboudsplan, grondstromen- (en sanerings)plan, 
compensatieplan, passende beoordeling en natuurtoets. Deze zeven boofdproducten vormen samen 
met de MER en de ontwerpvisie de benodigde informatie en onderbouwing voor diverse vergunning
en ontbeffingsaanvragen en voor het Rijksinpassingsplan. 
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1.1 

Figuur 1.1 

Schematisatie alternatief 

"Grote Compartimenten" 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

In het proces van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de ontpoldering van het 

Plangebied Noordwaard zijn drie alternatieven ontwikkeld. Deze altematieven brengen de 

hoofdkeuzes in dit project in beeld. Het gaat hierbij om de altematieven 'Grote 

Compartimenten', 'Kleine Compartimenten', en 'Maximale Waterstanddaling'. 

Het voorliggende Basisdocument Geohydrologie levert de geohydrologische gegevens aan 

voor het MER Ontpoldering Noordwaard en geldt als achtergrondrapportage voor dit 

document. 

AL TERNA Tl EVEN 

Het altematief "Grote Compartimenten" is gericht op het zoveel mogelijk handhaven van 

de huidige landbouw. De nieuwe inrichting van het gebied geeft invulling aan de 

doelstelling op het gebied van de waterstanddaling op de Merwede en probeert daarnaast 

om de mogelijkheden van de landbouw zo goed mogelijk te (blijven) benutten. Het 

alternatief "Grote Compartimenten" is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de 

kosten (zie figuur 1.1). 
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Figuur 1.2 

Schematisatie alternatief 

"Kleine Compartimenten" 

Figuur 1.3 

Schematisatie alternatief 

"Maxi male Waterstanddaling" 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

Het alternatief "Kleine Cornpartimenten" richt zich naast de waterstanddaling op optimale 

ruimtelijke kwaliteit, waarbij naast landbouw ook natuur, landschap, en recreatie goed tot 

hun recht kunnen komen (zie figuur 1.2). 

• 

Het alternatief "Maximale Waterstanddaling" is alleen gericht op het bereiken van een zo 

groot mogelijk effect ten aanzien van de gewenste waterstanddaling in de Merwede. Bij dit 

altematief is gezocht naar een maximale waterstanddaling binnen de gestelde 

randvoorwaarden. Robuuste kreken, natuurlijke ontwikkeling en kansen voor 

waterrecreatie zijn kenmerken van dit altematief (zie figuur 1.3). 

• • 
D 

"'l>_....,,. ""-· . 

\ 

/ 

Voor de alternatieven "Grote Compartimenten" en "Kleine Compartimenten" zijn de 

geohydrologische gevolgen bestudeerd van ontpoldering. Orn een goede indruk te 

verkrijgen van de effecten die de versd-tillende c1lterm1tieven van ontpoldering op de 

geohydrologie van het Plangebied Noordwaard hebben zijn modelberekeningen uitgevoerd 

met MODFLOW. 
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1.2 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 wordt de doelstelling toegelicht van de geohydrologische studie. Hoofdstuk 

3 handelt over de model input. Hoofdstuk 4 gaat in op de modelcalibratie en 

gevoeligheidsanalyse. Hoofdstuk 5 levert de resultaten van de grondwatermodellering en 

hoofdstuk 6 bevat de conclusies. 
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Tabel 2.1 

Te onderzoeken effecten van 

ontpoldering in Plangebied 

Noordwaard 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

HOOFDSTUK 

Doelstelling 

Het doe! van de geohydrologische studie en de grondwatermodellering in het kader van de 

MER Ontpoldering Noordwaard is het bepalen van de effecten van de voorgenomen 

ontpoldering - en de verschillende varianten daarvan - op de grondwaterstanden in het 

ontpolderde gebied en de aangrenzende landbouw polders. Voorts warden de effecten 

beoordeeld op de landbouw, de aanwezige bebouwing (als gevolg van eventuele zetting), 

en op de binnendijkse waterkwaliteit. 

In Tabel 2.1 zijn, in verband met de voorgenomen ontpoldering in het Plangebied 

Noordwaard, de "geohydrologische vraagstelling voor de MER", de "maatlat", 

"modeleigenschap" en "soort resultaat" weergegeven. 

Vraag in MER Maatlat Modeleigenschap Soort resultaat 
Effecten van ontpoldering op Kwantitatief (m) . Quasi-stationiare Verandering in 

grondwaterstand. berekening voor meters. 

wintergemiddelden en 

zomergemiddelden 

(waterstanden}. 

Veranderingen van Beoordeling Quasi-stationiare Beschrijving 

grondwaterstanden in verandering GHG, GLG berekening voor verandering van 

buitendijkse niet en gemiddelde wintergemiddelden en opbrengsten in 

meestromende gebieden en grondwaterstand. Voor zomergemiddelden de landbouw. 

binnendijks gebied (GLG & landbouw vertaald naar (waterstanden). 

GHG). verandering in 

opbrenqst. 

Effecten op bebouwing door Maximale verlaging Quasi-stationiare Beoordeling per 

zetting (zowel voor de grondwaterstand in berekening voor bebouwingskern 

bebouwing in het plangebied zones met zomergemiddelden 

als voo r bebouwing in de woonbebouwing, (waterstanden) . 

omgeving van het kw al itatief beoordeeld 

plangebied). naar potentiele schade 

bij fundering op houten 

pal en. 

Effecten op waterkwaliteit Kwel bepaalt de Quasi-stationiare Kwelkaart met 

binnendijks; oak in de nieuwe macrokwaliteit van het berekening voor verandering in 

landbouwpolders grand- en wintergemiddelden en kwel. 

(aandeel kwel in grondwater oppervlaktewater zomergemiddelden 

onder gemiddelde binnendijks. Het (waterstanden). 

omstandigheden). percentage verandering 

in kwel onder de dijk is 

maatgevend. 
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3.1 

3.2 

BASISOOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

HOOFDSTUK 

Model input 

MODELGEREEDSCH P 

Om veranderingen in het grondwatersysteem kwantitati f te kunnen b palen i een 

grondwatermodel geb uwd van het Plangebied Noordwaard, dat met de beschikbare 

g gevens zo goed mogelijk de ruimtelijke en tijdafhankelijke variaties in het w tersys.teem 

simuleert. Hel ontwikkeld model i in staat om veranderingen di bij verschillende 

hydrologisd1e situaties optreden te berekenen. Als model is MOD FLOW toegepa ·t. 

SCHEMATISATIE EN MODELINPUT 

Bodemopbouw 

D volgende gegevens zijn gebruikt om de model ·chematisatie van de ond.ergrond amen te 

t II n : 

• REGIS ll; 

• TNO grondwaterkaart blad 37 O; 

• Bodem.onderzoek Haskoni.ng Okt ber/November 2006; 

• ·r 0 databa e. 

REGJS-gegevens zijn besd1ikbaar uit twee hydro! gische modellen: Zuid-HoJland n 

Noord-Brabant. De grens tussen beide interpolatiemodellen loopt midden doo.r het 

modelgebi d. E n dwarsdo rsned uit REGIS is we rgeg •n in 6guur 3.1. Figuur 3.2 en 3.3 

zijn afk!i>rnstig uit de Grondwaterkaart van Nederland blad, 37 0. 

ARCADIS I DHV I Haskonl rig I 9 



Figuur 3.4 

Dwarsdoorsnede Oost-West 

(REGIS). 

Flg~ur 3.5 

L1gg1ng dwarsprofielen TNO 

grondwa erkaart, blad 370 

Geohydrologlsch model, Provlncle Noord-Braband 
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Figuur 3.6 

Dwarsprof1el Zuid Noord TNO 

grondwaterkaart. 

Tabel 3.1 

Laagindel1ng en parameters 

voor ontwikkeld Modflow 

grondwatermodel. 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

... 
.· 

::;;:;:;:::~~"'fl:~-===--i!!!E!!!':;!~~~,,e~~·-='~:-- ~~~- ~-~~~~. --~ -1 ~ . 
. 1 •: 

:l 
::l .. 
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i 

· · -··· . . . .. . . . .. IW 

De gegevens van het Noord-Brabant-model passen het best bij de beschikbare boor- en 

sonderinggegevens. Daarom is deze laagindeling verder geextrapoleerd naar het 

noordwesten. De REGIS gegevens bevatten een meer gedetailleerde laagindeling voor de 

diepere ondergrond dan de profielen uit de TNO-grondwaterkaart. 

Uit de beschikbare gegevens kan geconcludeerd worden dat de bodemopbouw van het 

projectgebied complex is door de aanwezigheid van oude geulenpatronen, een deklaag, en 

een gelaagde diepere ondergrond. 

De verticale schematisatie voor het grondwatermodel voor het Plangebied Noordwaard -

uitgedrukt in de laagindeling en de gebruikte paramaters voor de modellering - is 

weergegeven in Tabel 3.1. De geohydrologische basis wordt gevormd door de bovenkant 

van de slecht doorlatende laag op 25 en 32 m -NAP (Kh 0,04-0,15 ml dag; Kv 0,004-0,015 

ml dag). Waarom is deze opmerking toegevoegd? 

Slee ht Deklaag1 Tussen 3 en O 0, 1 0,01 

doorlatend 

2 Goed Deklaag2 Tussen 2 en -10 5 0,5 

doorlatend 

3 Coed WVP1a Tussen -3 en -17 5,86 - 29,48 0,59 - 2,95 

doorlatend 

4 Goed WVP1b Tussen -7 en -25 2. 35,8 0,2 - 3,6 

door la tend 

5 Goed WVP1c Tussen -20 en -25 3.2 - 47.6 0,3 - 4,8 

doorlatend 
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Figuur 3.7 

Ontwateringspeil 

perceelsontwatering in m NAP 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

De weerstand van de deklaag, de intreeweerstand van ontwateringsmiddelen en de 

gebiedsontwatering zijn niet eenduidig uit de basisgegevens af te leiden. Afgeleide 

gegevens zijn op hoofdlijnen echter we! bekend. Grondwaterstanden voldoen aan een 

ontwateringsdiepte die landbouw mogelijk maakt en het slotenpatroon geeft een indruk van 

de weerstand van de gebiedsontwatering. Een goede waarde voor rekenparameters in 

modflow kan alleen proefondervindelijk na verschillende iteraties verkregen worden of 

door gericht veldonderzoek. In deze fase van het project is proefondervindelijk tot bepaling 

van de weerstand van de deklaag in de huidige situatie gekomen door het rekenen met de 

volgende parameters: 

• Weerstand van de deklaag; 

• Weerstand van de ontwateringsmiddelen ("drain conductance" in Modflow); 

• Gemiddeld grondwaterpeil van 60 cm - mv. in de landbouwpolders. 

In figuur 3.4 is het ontwateringspeil van de perceelsontwatering weergegeven. 

N 

A 

stage of drain 

In de varianten worden geulen gegraven of uitgediept waarbij de deklaag verwijderd 

wordt. In deze geulen wordt niet !anger het huidige polderpeil gehandhaafd maar mag het 

buitenwater vrij in en uitstromen. Bij de variantenberekeningen is daarom de weerstand van 

de deklaag ter plaatste van geulen aangepast, evenals het waterpeil en de drain conductance 

van de geul. 

Oppervlaktewater 
Een schematisatie van het oppervlaktewater is voor twee deelsystemen gemaakt: de grate 

rivieren en de poldersystemen. Bij de variantenis het "deelsysteem rivieren" uitgebreid met 

geulen. Hierbij is het geulenpatroon gevolgd uit de inrichtingsschetsen. 

De invloed van het (oppervlaktewater)peil van de Nieuwe Merwede en de Amer zijn in het 

model gebruikt aan de hand van gemterpoleerde meetwaarden. Waterhoogtes voor de 

normale winter- en zomersituaties zijn ontleend aan mePtp1mten va.n_ Rljkswaterstaat. 

Tussen deze meetpunten is het verhang gelnterpoleerd. 
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Grafiek 3.1 

Waterstanden Werkendam 

buiten 

Grafiek 3.2 

Waterstanden Deeneplaat 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

De volgende meetpunten zijn gebruikt: 

• Deeneplaat; 

• Geertruidenberg Amercentrale; 

• Kop van het Land; 

• Werkendam binnen (Steurgat); 

• Werkendam buiten. 

In Grafiek 3.1 zijn de waterstanden weergegeven die zijn gemeten bij meetpunt Werkendam 

buiten. Grafiek 3.2 toont de gemeten waterstanden bij meetpunt Deeneplaat. 
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Voor elk meetpunt zijn de winter- en zomergemiddelden berekend en in Tabel 3.2 

gepresenteerd. 

M 
m 
m 

M 

~ ~ 0 
0 
N 

~ "' "' '" 
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Tabel 3.2 

Zomer- en wintergemiddelden 

in m t.o v. NAP 

Figuur 3.5 

Ligging TNO-peilbuizen 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

Peri ode Deeneplaat 
Kop van het Werkendam Geertruidenberg Werkendam 

Land buiten Amercentrale binnen (sluis) 

Zomer 1980 0.54 0.67 0.83 0.52 0.54 

Winter 1980- 0.56 0.68 0.86 0.60 0.56 

1981 

De zomer- en wintergemiddelden zijn vlakdekkend gei:nterpoleerd om het verhang te 

bepalen over de Nieuwe Merwede en de Amer. Het verhang is opgenomen in het rekengrid 

en in de begrenzingen van het ontwikkelde grondwatermodel voor Plangebied 

Noordwaard. 

De gebruikte bodemweerstand voor de rivieren is c = 0.1 dag. 

Onttrekkingen 
Uit de gegevens die beschikbaar zijn gesteld door de provincie Zuid-Holland blijkt dater 

geen wateronttrekkingen voorkomen binnen het modelgebied. 

Grondwaterstanden 
Grondwaterstanden uit de TNO DINO database leverden de waarden voor de 

modelranden. TNO meetwaarden zijn ook gebruikt om het grondwatermodel te kalibreren. 

In Figuur 3.5 is de Jigging van de TNO-meetpunten weergegeven. 

De grondwaterstanden en stijghoogtes bij de TNO-meetpunten zijn in Grafiek 3.3 

gepresenteerd. 
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Grafiek 3.3 

Grondwaterstanden in 

Plangebied Noordwaard 

QUASI STATIONAIRE 

AANPAK 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

Grondwaterstanden 
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Modelnetwerk 

Het modelnetwerk is horizontaal geschematiseerd in gridcellen van 100*100 rn. De grootte 

van de cellen is een keuze tussen rekentijd en ruimtelijke nauwkeurigheid en is gelimiteerd 

door de gridgrootte van de basisgegevens in REGIS. Het rekengrid dat is gebruikt in het 

ontwikkelde grondwatermodel is weergegeven in Figuur 3.6. In deze figuur zijn de 

inactieve cellen zwart weergegeven. 

Als randen van het modelgebied zijn genornen: 

• De Nieuwe Merwede (noordelijke en westelijke begrenzing); 

• Het gebied oostelijk en zuidelijk van Gat van Kampen, Gat van de Noorder Klip, Ruigt, 

en Steurgat. 

Voor beoordeling van de effecten van de herinrichting zijn de zomer- en winterperioden, 

met hun verschillende meteorologische kenmerken, essentieel. Voor de effecten van 

wateroverlast voor bebouwing is de winterperiode maatgevend, rnaar voor wat betreft nat

en droogteschade voor landbouw en ecologie is vooral de zomerperiode - waarin het 

groeiseizoen valt- van belang. 

Een volledig stationair model kan voor de zomerperiode geen realistische 

grondwaterstanden berekenen. Een volledig in-stationair model, gebruikt om de dynarniek 

in het grondwatersysteem in de tijd correct te simuleren, vereist betrouwbare inputreeksen 

voor rivierpeilen, (grondwater)randvoorwaarden en bijpassende rneteorologische 

waarnemingen. Een goede dataset, die nodig is om in-stationair te kunnen rekenen, is niet 

beschikbaar voor het Plangebied. Daarom is gekozen voor een quasi-stationaire aanpak. 

Hierbij wordt een zomerperiode in-stationair doorgerekend metals initiele condities het 

wintergemiddelde en zomergemiddelden voor neerslag, verdamping en rivierpeilen. Op 

deze wijze worden voor het einde van de zomerperiode waarden verkregen van 

grondwaterstanden en stijghoogtes, die de waarden benaderen van een in-stationaire 

berekening. De langs deze weg verkregen waarden voor het einde van de zomer zijn voor 

alle rekenvarianten onderling vergeleken om een zo goed mogelijke effectbepaling van de 

herinrichting te kunnen geven. 
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Figuur 3.6 

Modflow rekengrid voor 

Plan gebied Noordwaard; 

ce llen 100 * 100 m 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

De verticale begrenzing van het grondwatermodel is schematisch weergegeven in Tabel 3.1. 

-----

N 

A 

Legend a 

CJ grid 

-noftow 
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4.1 

Figuur 4.1 

Verschil tussen gemeten en 

berekende gemiddelde 

grondwaterstanden (m); zomer 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

HOOFDSTUK 

Modelcalibratie en 
Gevoeligheidsanalyse 

MODELCALIBRATIE 

Het model is geverifieerd aan de hand van meetwaarden uit de TNO Dino database. 

Vanwege het geringe aantal meetpunten was geen uitgebreide calibratie mogelijk. Behalve 

met grondwaterstanden is het model ook gecontroleerd op afvoerdebieten van het 

poldersysteem. 

Vergelijking van grondwaterstanden 

In Figuur 4.1 is per meetpunt het verschil weergegeven tussen de gemeten en de berekende 

waarde van het zomergemiddelde. Figuur 4.2 presenteert per meetpunt het verschil tussen 

gemeten en berekende wintergemiddelden. 

De gevonden verschillen binnen het plangebied zijn wisselend en varieren van 11 tot 37 cm, 

met een gemiddeld verschil van 25 cm voor de zomersi tuatie en 22,5 cm voor de 

wintersituatie. Deze verschillen warden acceptabel geacht voor het ontwikkelde 

grondwatermodel. 

N 

A 
Legend a 

o afwljktng zomer 

0 31 - 0 45 
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Figuur 4.2 

Verschil tussen gemeten en 

berekende grondwaterstanden 

(m); winter 

4.2 

BASISDOCUMENT GlOHYOROLOGlrl 

N 

A 
Legend a 

0 afwijking winter 

-0,.29 - -0.15 

Vergelijk op afvoerdebiet 

Om te beoordelen of de hoeveelheid grondwateruitwisseling correct benaderd wordt is het 

berekende afvoerdebiet vergeleken met gegevens afkomstig van gemalen en 

ontwerpdebieten van het huidige watersysteem. Het berekende afvoerdebiet van het 

poldersysteem is onder normale hydrologische omstandigheden in overeenstemming met 

de range van dagelijkse hoeveelheden neerslag en kwel. 

GEVOELIGHEIOSANALYSE 

Nadat het model is opgebouwd zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor 3 bepalende 

geohydrologische parameters: de verticale doorlatendheid van deklaag 1, de horizontale 

doorlatendheid van deklaag 2 en de "drain conductance". Hierbij zijn de parameters 

gewijzigd in een bandbreedte van extreme waarden, verkregen door het vermenigvuldigen 

van de parameters met de factoren 0,1; 0,5; 1,0; 5,0en10,0. Gekeken is naar de afwijking 

tussen gemeten en berekende grondwaterstanden bij gebruik van de berekende extreme 

waarden voor de parameters. 

De resultaten van de runs met het ontwikkelde Modflow-grondwatermodel zijn als volgt: 

• Verticale doorlatendheid van deklaag 1 (weerstand in deklaag): Effect nihil; 

• Horizontale doorlatendheid van deklaag 2 (watervoerende laag): Effect nihil. 
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Grafiek 4.1 

Gevoeligh eidsanalyse voor 

"drain conductance " 

4.3 

Figuur 4.3 

Geohydrolog1sche 

schemausaue van het 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

"Drain conductance" 

Uit de gevoeligheidsanalyse komt naar voren dat alleen bij gebruik van verschillende 

waarden voor de "drain conductance", een effect optreedt inhet grondwatermodel. Grafiek 

4.1 presenteert hiervan de resultaten. De bij de gevoeligheidsanalyse gevonden waarden 

varieren van 0,21 tot 0,35. De een na beste variant - een "absolute residual mean" van 0,24 -

is gebruikt voor het doorrekenen van het grondwaterrnodel. 

Het verschil tussen de optirnale waarde van 0,21 en de gebruikte waarde van 0,24 is dermate 

klein dat het niet noodzakelijk is het grondwatermodel voor het Plangebied Noordwaard 

aan te passen. 

Gevoellgheidsanalyse 
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RESULTATEN ANALYTISCHE BENADERING 

Ter controle van het Modflow model is voor een dwarsdoorsnede een analytische 

benadering uitgewerkt van het grondwatersysteem in het Plangebied Noordwaard. Daarin 

is gebruik gemaakt van afleiding 244.02 uit "Analytical Solutions of Geohydrological 

Problems", G.A. Bruggeman, 1999. De formule geldt voor een radiale stromingssituatie. 

De schematisatie van de geohydrologie is hierbij als volgt (zie figuur 4.3). 

-=F"' • =-0 ...................... ······!---- -----

R D 
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Grafie.k 4 .2 

Vergeli1k1ng modelresu ltaat en 

analyt1sche bere enmg 

BASISDOCUMEN1 GEOHVDROLOGIJ 

btide ge hydrol gische chematisati 1V<\n 'i~ poldersysteme.n is aen-Scheiding gemaakt in 

tw~ syst · m .n m~~ ~lk .. eelil: eig@ polderpeil en elk lfil:t\ igen weerstand ;vcmd~ deklaag.l'n: 
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4.4 

BASISOOCUM(Nl CEOHYOROLOGIEI 

CONCLUSIE 

De basisgegevens voor het model zijn bcperkt en daarom is optimaal gebruik gemaakt va n 

de beschikbare gegevens. Met name aan de calibratie van he t model is aandacht besteed. Op 

basis van opgedane professionele ervaring mag gecond udeerd worden da t het opgestelde 

model de grondwaterstanden voldoende gocd s imuleert. 
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5.1 

5.2 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIE I 

HOOFDSTUK 

Resultaten 
Modellering en lnterpretatie 

ALGEM EEN 

Uit de modelresultaten en berekeningen blijkt dater geen sprake is van uitstralingseffecten 

naar gebieden buiten het plangebied. De verschillen in grondwaterstand door het 

ontpolderen en de aanleg I uitdieping van kreken treden met name op in de in het 

middendeel van de ontpolderde Noordwaard gelegen landbouwpolders, de zogenaamde 

lage kadepolders. Maar oak in de hoog bekade polders, de landbouwpolders aan de 

noordwest- en de zuidoostzijde van het projectgebied, treden substantiele veranderingen op 

in de grondwaterstand. De geohydrologische effecten zijn daarom alleen beoordeeld voor 

de gebieden in het plangebied zelf. Daarom warden de effecten van de alternatieven voor 

grondwater bepaald aan de hand van de volgende criteria: 

verandering van de grondwaterstanden in de hoog bekade polders (de 

landbouwgebieden voor de toekomstbedrijven); 

verandering van de kwelflux in de hoog bekade polders; 

verandering van de grondwaterkwaliteit door afname landbouwareaal; 

verandering in de drooglegging van de bebouwing; 

verandering van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landbouwpolders door wijziging 

in de kwelflux en verontreinigingen. 

In de hiemavolgende paragrafen warden de resultaten per criterium nader besproken. 

GRONDWATERSTANDEN 

Grondwaterstanden in winter- en zomerperiode 

De verschillen in grondwaterstand door het ontpolderen en de aanleg/uitdieping van 

kreken treden met name op in de landbouwpolders, de zogenaamde !age kadepolders. De 

grootte van het effect is berekend op basis van een gewijzigde verticale weerstand in de 

geulen, doordat de deklaag door ontgraving verwijderd zal warden tot in de 

zandondergrond. De weerstand in de geulen zal hierdoor direct na ontgraven nihil warden. 

Na verloop van tijd zal door sedimentatie van slib de bodemweerstand weer toenemen. De 

berekende effecten warden daardoor kleiner. 

Bij de modellering is rekening gehouden met een reductie van de weerstand van de deklaag 

door ontgravingen in het plangebied tot 0.1 dag. Er is bewust gekozen voor deze "worst 

case" benadering aangezien uit de rekenresultaten blijkt dat oak met deze benadering 

slechts kleine effecten optreden. Bij deze keuze speelt mee dat, zoals reeds eerder is 

aangegeven, de basisgegevens beperkt zijn. 
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Figuur 5.1 

Berekende grondwaterstanden 

huidige situatie, zomer (m 

t.o.v. NAP) 

BASISDOCUMENT GEOHYOROLOGIEI 

Door de keuze voor een "worst case" benadering wordt in zekere zin extra veiligheid 

ingebouwd. Voor het MER-proces vormt de "worst case" benadering geen probleem, 

aangezien deze voor alle drie de varianten is toegepast, waarmee de effectvergelijking niet 

in het geding komt. 

De voorgenomen ontpoldering van de Noordwaard heeft veranderingen tot gevolg in de 

grondwaterhuishouding in de polders in de aangrenzende gebieden. Wanneer het terrein in 

het doorstroomgebied bij hoogwater onderloopt dan zal door de verwijderde deklaag in de 

geulen de stijghoogten in het onderliggende watervoerende pakket warden bei'nvloed. Dit 

zal zich uiten in meer kwel tijdens hoogwater en een hogere grondwaterstand in de 

resterende landbouwpolders. Dit effect is berekend voor de varianten "Grote 

Compartimenten" en "Kleine Compartimenten". 

Het resultaat hierbij is: stijgende grondwaterstanden in de landbouwpolders in zowel de 

zomer als in de winter van minder dan 5 cm tot plaatselijk ca. 80 cm, met een gemiddelde 

van ca. 40 cm. In onderstaande figuren 5.1t/m5.10 zijn de berekeningsresultaten 

weergegeven. De figuren geven inzicht in de zomer- en winterwaterstanden in de huidige 

situatie en de situatie na ontpoldering voor de varianten "Grote Compartimenten" en 

"Kleine Compartimenten". 

Resultaten huidige situatie 

I l 10502/WA9/0131201326 

N 

A 
Legend a 

0.46 -0.60 

031-045 

LJ016-030 

CJ o.01-0.15 

- -014-0.00 

- -029--015 

' - -0 44 --0.30 

- -0 59 - -0.45 

- -0.74. -0.60 

ARCADIS I DHV I Haskoning j 23 



Figuur 5.2 

Berekende grondwaterstanden 

huidige situatie, winter (m 

t.o.v. NAP) 

Figuur 5.3 

Berekende grondwaterstanden, 

zomer, variant Grote 

Compartimenten (m t.o.v. 

NAP) 

Resu/taten na ontpoldering 
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BASISDOCUMENT GEOH VDROLOGIEI 
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Figuur 5.4 

Berekende grondwaterstanden, 

winter, variant Grote 

Compartimenten (m t.o .v. 

NAP) 

Figuur 5.5 

Berekende grondwaterstanden, 

zomer, variant Kleine 

Compartimenten (m t.o.v. 

NAP) 
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BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 
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Figuur 5.6 

Berekende grondwaterstanden, 

winter, variant Kleine 

Compartimenten (m t.o.v. 

NAP) 

Figuur 5.7 

Verschil in grondwaterstand, 

zomer, tussen huidige situatie 

en variant Grote 

Compartimenten (m) 

I, 10502/WA910131201326 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 
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Figuur 5.8 

Verschil in grondwaterstand, 

winter, tussen huidige situatie 

en variant Grote 

Compartimenten (m) 

Figuur 5.9 

Verschil in grondwaterstand, 

zomer, tussen huidige situa tie 

en variant Kleine 

Compartimenten (m) 
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Figuur 5.10 

Verschil in grondwaterstand, 

winter, tussen huidige situatie 

en variant Kleine 

Compartimenten (m) 

Tabel 5.1 

Waardering van de verandering 

in de grondwaterstanden in de 

hoog bekade polders 

5.3 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

N 

A 
Legend a 

Doordat vrijwel het gehele plangebied door ontpoldering van binnendijks tot buitendijks 

gebied wordt omgevormd wordt de oppervlaktewaterstand in de niet omkade delen van 

het plangebied ruim 1 meter verhoogd met gevolgen voor de grondwaterstanden in de 

omkade gebieden. De effecten op de laag bekade polders zijn niet beoordeeld, daar deze als 

niet onderscheidend zijn beoordeeld omdat in alle varianten herstel plaatsvindt van een 

meer natuurlijke situatie. Relevant in relatie tot de wijziging in grondwaterstand zijn de 

effecten op de hoog bekade polders, die primair zijn bedoeld om voor de zittende 

landbouwbedrijven een situatie te creeren die zoveel als mogelijk gelijk is aan de huidige 

situatie. In de waardering (Tabel 5.1) van de grondwaterstandverandering is er van 

uitgegaan dat een verhoogde grondwaterstand in de zomerperiode positief is - de 

verdroging neemt af - , mits deze grondwaterstand niet hoger is dan 0.30 m +NAP (bij 

hogere grondwaterstanden heeft dit een mogelijk negatieve invloed op 

landbouwomstandigheden ). 

Gestandaardiseerde Waardering Verandering grondwaterstanden in de hoog bekade 

kwalitatieve score polders 

+ Positief Verhoogde grondwaterstand in de zomer, grondwaterstand 

<0,30m+NAP 

0 Neutraal Verhoogde grondwaterstand in de zomer, grondwaterstand 

> 0,30 m +NAP 

- Matig negatief Geen verandering in grondwaterstand in de zomerperiode 

en winterperiode 

-- Negatief Verlaagde grondwaterstand in de zomerperiode 

KWELFLUX 

Voor de effecten op kwel en wegzijging is gekeken naar de grondwaterafvoer vanuit de 

zandondergrond naar de deklaag. De verschillen tussen de zomer- en wintersituaties zijn 

gering. Gemiddeld treedt er in het bei:nvloede gebied in de huidige situatie circa 2,1 
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BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

mm/ dag kwel op. Bij het Altematief Kleine Compartimenten wordt dit gemiddeld 3,7 

mm/ d en bij het Altematief Grote Compartimenten 3,6 mm. 
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Tabel 5.2 

Kwel bij hu idige situatie en 

var1anten 

Tabel 5.2 

Waardering van de 

verandering van de kwelflux 

in de hoog bekade polders 

5.3.1 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

Deze waarden staan gelijk aan een toename van ca. 0,451/s/ha in het bei"nvloede gebied. In 

normale afvoersituaties voor de poldersystemen zal deze toename van kwel geen 

problemen veroorzaken. Een toename van 0,45 1 Is I ha bij een maatgevende afvoer van 1,5 

I Is I ha is op te vangen met uitbreiding van de pompcapaciteit van gemalen en de capaciteit 

van het afwateringsstelsel. 

Huidlge sit. /Alternatief lnpoldering Gemiddelde kwel mm/da 

Huidige situatie, zomer 1,9 

Huidiqe situatie, winter 2,2 

Kleine Compartimenten, zomer 3,6 

Kleine Compartimenten. winter 3,8 

Grote Compartimenten, zomer 3,6 

Grote Compartimenten, winter 3,6 

Door de verhoogde oppervlaktewaterstanden in de niet bekade gebieden kan de kwelflux in 

de bekade gebieden toenemen. De effecten op de laag bekade polders zijn niet beoordeeld, 

daar deze als niet onderscheidend zijn beoordeeld omdat in alle varianten herstel 

plaatsvindt van een meer natuurlijke situatie. Relevant in relatie tot de wijziging in kwelflux 

zijn de effecten op de hoog bekade polders, die primair zijn bedoeld om voor de zittende 

landbouwbedrijven een situatie te creeren die zoveel als mogelijk gelijk is aan de huidige 

situatie. Indien een wijziging in de kwelflux optreedt die de verdrogingsschade beperkt en 

niet leidt tot vemattingsschade is deze wijziging als positiefbeoordeeld (5.3). 

Gestandaardiseerde Waardering Ve1·andering van de kwelflux in de hoog bekade polders 

kwalitatieve score 

+ Positief Verandering in de kwelflux leidt tot afname van de 

droogteschade en wateroverlast is goed beheerbaar 

(verandering in de kwelflux is 1 tot 5 mm/ dag 

0 Neutraal Er is geen sprake van een merkbare verandering in de 

kwelflux (verandering van de kwelflux is <1 mm I dag) 

- Matig negatief De kwelflux is zodanig dat deze leidt tot beperkte 

vernattingsschade (verandering in de kwelflux is 1 -5 

mm/dag) 

-- Negatief De kwelflux is zodanig dat deze leidt tot vernattingsschade 

(verandering in de kwelflux is> 5 mm/ dag) 

EFFECT VAN GRONDWATERVERANDERINGEN OP DE LANDBOUW 

De effecten op het grondwater die relevant zijn voor de landbouw zijn de effecten die 

tijdens het groeiseizoen optreden. De voorjaarssituatie en de zomersituatie veranderen met 

een gemiddelde grondwaterstijging van ca. 40 cm door de nieuwe imichting omdat de kwel 

toeneemt. 

Tijdens normale zomeromstandigheden zullen de gewijzigde grondwaterstanden niet tot 

vernattingschade leiden maar tot afname van de droogteschade. Aanvoer van Maaswater, 

zoals in de huidige situatie af en toe nodig is, kan in de toekomst warden beperkt. 
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label 5.3 

Waardering van de 

verandering van de 

grondwaterkwaliteit door 

afname landbouwareaal 

5.5 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

De gebieden in het midden zullen hierbij wel natter worden dan aan de flanken in het 

zuidoosten. 

Het effect van inundatie door het overschrijden van het oppervlaktewaterpeil hoger dan de 

kades of hoger dan maaiveld is geen onderdeel van dit rapport. Hiervoor wordt verwezen 

naar de rapportages van de oppervlaktewatermodellering. 

VERANDERING VAN GRONDWATERKWALITEIT DOOR AFNAME LANDBOUWAREAAL 

Gekoppeld aan de ontpoldering van de Noordwaard wordt een substantieel dee! van het 

gebied omgevormd van landbouwgebied naar doorstroomgebied met een 'natuurfunctie'. 

Het gebruik en daarmee de uitspoeling van nitraat en bestrijdingsmiddelen naar het 

grondwater zal afnemen. Indien het landbouwareaal meer dan 50% afneemt is dit effect als 

positief beoordeeld (5.4). Is er sprake van een merkbare afname van het landbouwareaal dan 

is dit positief beoordeeld. 

Gestandaardiseerde Waardering Ve1andering van de grondwaterkwaliteit dom afname 

kwalitatieve score landbouwareaal 

++ Positief Landbouwareaal neemt af met meer dan 50% van de 

oorspronkelijke oppervlakte 

+ Matig positief Landbouwareaal neemt af met 0-50% van de 

oorspronkelijke oooervlakte 

0 Neutraal Er vindt geen substantiele afname van het landbouwareaal 

plaats (0-10% van oorspronkelijke oppervlakte) 

DROOGLEGGING VAN DE BEBOUWING 

In het bei'nvloede gebied bevindt zich verspreid staande bebouwing. De stijgingen in de 

grondwaterstand zullen niet leiden tot negatieve effecten, te meer omdat de bebouwing 

merendeels op kleine verhogingen ligt. De grondwaterstanden blijven voldoen aan de norm 

van 60 cm beneden maaiveld bij jaarlijks hoogwater. 

Er is quasi-stationair gerekend om de situatie van een lange droge zomer met 

grondwaterstandverlagingen te simuleren. 

De effecten op de verspreide bebouwing in het gebied zijn beoordeeld voor de in het gebied 

b!ijvende bebouwing. Indien er geen negatieve effecten te verwachten zijn door de 

vematting van het gebied is dit effect als neutraal gewaardeerd (Tabel 5.5). Indien er sprake 

is van grondwaterstanden met een mogelijk negatief effect op de drooglegging van de 

bebouwing (grondwaterstanden tussen de 0 en 20 cm beneden de droogleggingsnorm), dan 

is dit als matig negatief beoordeeld. Indien grondwaterstanden de droogleggingsnorm 

overschrijden is dit als negatief beoordeeld. 
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Tabel 5.4 

Waardenng van de 

verandenng in de 

drooglegglng van de 

bebouwing 

5.6 

Tabel 5.5 

Waardering van de 

verandering in de potenties 

voor kwelgebonden 

vegetaties 

5.6.1 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

Gestandaa1diseerde W,1,udering Verandering van de ve1andering in de drooglegging van 

kwalitatieve score de bebouwing 

0 Neutraal Geen negatieve effecten op de bebouwing door verhoogde 

grondwaterstanden 

- Matig negatief Mogelijk negatieve effecten op de bebouwing door 

verhoogde grondwaterstanden (grondwaterstanden tussen 

0 tot 20 cm beneden de droogleggingsnorrn) 

- Negatief Negatieve effecten op de bebouwing door verhoogde 

grondwaterstanden (grondwaterstanden boven de 

droogleggingsnorrn) 

VERANDERING VAN DE OPPERVLAKTEWATERKWAUTEIT IN DE LANDBOUWPOLDERS 

DOOR WIJZIGING IN DE KWELFLUX EN VERONTREINIGINGEN 

Zoals al eerder is beschreven, neemt de kwel in de landbouwpolders toe. Gezien de 

gedifferentieerde samenstelling van de bodem zal de (extra) kwel, cq. de verhouding tussen 

het grondwater en het rivierwater, over het gebied sterk uiteenlopen. 

Zolang de landbouwpolders in agrarisch gebruik zijn en ook de watergangen in de 

landbouwpolders primair een landbouwkundige functie hebben, zullen de effecten van de 

extra kwel voor de ecologische waarden van het gebied gering zijn. 

Indien de kwelflux toeneemt leidt dit tot een toename van de potenties voor kwelgebonden 

vegetaties. Indien het landgebruik in deze polders agrarisch is, is het effect gezien de 

beperkte toename aan kwelflux als neutraal gewaardeerd (Tabel 5.6). Indien er echter ook 

sprake is van wijziging van het agrarisch landgebruik naar een op ontwikkeling van 

natuurwaarden gericht gebruik, is het effect positief gewaardeerd. 

Gestandaardiseerde Waardering Verandering in de potenties voor kwelgebonden 

kwalitatieve score vegetaties 

+ Matig positief Mogelijk effect op potenties voor kwelgebonden vegetaties 

door wijziging in grondgebruik in omkade gebieden van 

land landbouwgebied naar natuurgebied 

0 Neutraal Geen effect op potenties voor kwelgebonden vegetaties 

(verandering in kwelflux is beperkt en < 5 mm/ dag en laag 

en hoog bekade polders landbouwkundig in gebruik) 

. Matig negatief Er is sprake van een afname van de kwelflux en daarmee 

ook een afname van de potentie voor kwelgebonden 

vegetaties 

VERONTREINIGINGEN 

Het riviersediment van het geval van bodemverontreiniging Rijntakken is doorgaans 

verontreinigd met zware metalen, PAK's, PCB's, hexachloorbenzeen en minerale olie. Door 

toename in kwel zal het polderwater meer water uit de kreken (met rivierwaterkwaliteit) 

ontvangen. Dit betekent in principe een belasting van het watersysteem met hogere 

concentraties aan verontreinigingen. Echter slib zal worden afgezet in de kreken waardoor 

de weerstand na verloop van tijd significant zal toenemen. 
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BASISDOCUMENT GEOl IYDROLOGIEI 

De reis tijd van het grondwater vanuit de kreken naar de polders word! daarmee dermate 

lang dat eventuele effecten pas na tientallen jaren te vcrwachten zijn. Daar kornt bij dat 

zware metalen doorgaans sterk gebonden z ijn aan het sediment en daarmee weinig mobiel 

zijn. Samcngevat kan worden gesteld dal er gee.n sprake zal zijn van meetbare effecten op de 

waterkwaliteit als gevolg van verspreiding van vcrontreinigingen uit hel rivierwater of 

verspreiding van stoffen uil de walerbodem als gevolg van de wijziging in de 

grondwaterstTomen (extra kwel). 
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Tabel 6.6 

Effecten van de alternatieven 

op het grondwater 

BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

HOOFDSTUK 

Conclusies 

De conclusies van de geohydrologische studie en grondwatermodellering in verband met de 

voorgenomen ontpoldering in het Plangebied Noordwaard kunnen als volgt worden 

samengevat. 

Grote Kleine Maxima le 

compartimenten comparti- waterstands-
Criterium 

menten daling Landbouw Natuur 

Verandering van de grondwaterstanden + + + + 

in de hoog bekade polders 

Verandering van de kwelflux in de hoog +(ca. 3,5 +(ca. +(ca. 3,5 +(ca. 3,5 

bekade polders mm/d) 3,5 mm/d) mm/d) 

mrn/d) 

Verandering van de grondwaterkwaliteit + + ++ ++ 

door afname landbouwareaal 

Verandering in de drooglegging van de 0 0 0 0 

bebouwing 

Verandering van de 0 + 0 0 

oppervlaktewaterkwaliteit in de 

landbouwpolders door wijziging in de 

kwelflux 

Tota al 0 + + + 

Uit Tabel 6.6 blijkt dat de wijziging in de omstandigheden nauwelijks leiden tot 

differentiatie tussen de altematieven. Bovendien zijn de effecten goed oplosbaar (de 

verhoging van de grondwaterstanden en de toenarne van de kwel), is er sprake van licht 

positieve effecten (minder verdroging in de zomerperiode) en zijn de effecten 

verwaarloosbaar (verspreiding verontreiniging). 

Hieronder worden de conclusies per criterium nog nader toegelicht. 

Verandering van de grondwaterstanden in de /andbouwgebieden 

De verschillen in grondwaterstand door het ontpolderen van het gebied en de aanleg van 

kreken treden met name op in de landbouwpolders in het doorstroomgebied, de 

zogenaamde !age kadepolders. De ordegrootte van het effect is onzeker omdat niet uit de 

gegevens afgeleid kan worden wat de afnarne van de verticale weerstand van de deklaag is. 

Er is nu uitgegaan van een verminderde weerstand van 25% van de oorspronkelijke waarde. 

De ordegrootte van de effecten is bijna lineair afhankelijk van de weerstandafname. De 

gepresenteerde effecten op grondwaterstand zijn gebaseerd op een worst case benadering. 
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BASISDOCUMENT GEOHYDROLOGIEI 

Verandering van de kwelflux in de hoog bekade polders 

Voor de effecten op kwel en wegzijging is gekeken naar de grondwaterafvoer vanuit de 

zandondergrond naar de deklaag. De zomer en wintersituatie verschillen niet erg. 

Gemiddeld treedt er in het be'invloede gebied in de huidige situatie circa 2,1 mm/ dag op. Bij 

het alternatief Kleine compartimenten wordt dit gemiddeld 3,7 mm/ dag en bij het 

alternatief Grote compartimenten 3,6 mm I dag. Deze waarden staan gelijk aan een toename 

van ca. 0,451/ s/ha in het bei'nvloede gebied. In normale afvoersituaties voor de 

poldersystemen zullen deze toenames geen problemen veroorzaken. 

Een toename van 0,451/s/ha bij een maatgevende afvoer van 1,51/s/ha is op te vangen met 

uitbreiding van de pompcapaciteit van gemalen en de capaciteit van het afwateringsste\sel. 

De effecten op grondwater die relevant zijn voor landbouw zijn de effecten die elk 

groeiseizoen optreden. De voorjaarssituatie en de zomersituatie veranderen door de nieuwe 

inrichting. De kwel neemt toe. Tijdens normale zomeromstandigheden zullen de nieuwe 

grondwaterstanden niet tot vernattingschade leiden maar we! tot afname van de 

droogteschade. Aanvoer van Maaswater, zoals in de huidige situatie af en toe pl;i;itsvindt, 

kan in de toekomstsituatie worden beperkt. 

Verandering van de grondwaterkwaliteit door afname /andbouwareaal 

De uitspoeling van nitraat en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater zal afnemen. Op de 

huidige oppervlakte landbouwgrond vindt vooral akkerbouw plaats met het gangbare 

gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Het staken van landbouwgebruik op deze 

oppervlakten leidt tot ook het staken van de toediening van meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen op deze oppervlakten. Dit zal een verandering in het water met 

betrekking tot de concentraties nitraat, ammonium, fosfaat en voor de bestrijdingsrniddelen 

te weeg brengen. Hoe meer landbouwgrond omgevormt wordt naar antler gebruik, hoe 

grater het positieve effect op het grondwater. 

Indien bij !age kadepolders het inundatiewater niet wordt uitgemalen, maar wordt 

vastgehouden, wordt voedselrijk en bestrijdingsmiddelen bevattend rivierwater ingelaten 

en vastgehouden. Echter, er kan door de lange verblijfsduur een zelfreinigend vermogen 

optreden wat de effecten op de grondwaterkwaliteit weer zal beperken. 

Verandering in de drooglegging van de bebouwing 

In het be'invloede gebied bevindt zich verspreid staande bebouwing. De 

grondwaterstandstijgingen leiden niet tot een dusdanige afname van de droog!egging dater 

negatieve effecten te verwachten zijn. De grondwaterstanden blijven voldoen aan een norm 

v;in 60 cm beneden maaiveld bij jaarlijks hoogwater. 

Verandering van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landbouwpolders door wijziging 

in de kwelflux 

De kwel in de landbouwpolders neemt toe. Gezien de zeer gedifferentieerde samenstelling 

van de bodem zal de samenstelling van de extra kwel, c.q. de verhouding tussen het diepere 

grondwater en het rivierwater, verspreid door het gebied sterk uiteenlopen. 

Zolang de landbouwpolders in agrarisch gebruik zijn en ook de watergangen in de 

landbouwpolders primair een landbouwkundige functie hebben, zijn de effecten voor de 

ecologische waarden van het gebied gering. 

Wat betreft eventuele verontreinigingen kan worden gesteld dat er geen sprake zal zijn van 

meetbare effecten op de waterkwaliteit als gevolg van de wijziging in grondwaterstromen 

(extra kwel) . 
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VDDRBLAD BASISDDSSIER BDOEM DEEL 2 GEOTECHNISCH EN FYSISCH BDDEMDNDERZDEK 

Het Basisdoss1er Bodem bestaat uit twee onderdelen: 
• Deel J - Milieukundig bodemonderzoek fase 2 
• Deel 2 - Geotechnisch en fysisch bodemonderzoek 

Deel 2 Geotechnisch en fysisch bodemonderzoek bestaat uit het basisdocument (Fase 1) 
behorende bij de MER en uit een aantal aanvullende onderzoeken nl.: 
• Fase 2 - Aanvullend onderzoek ten beboeve van inricbtingsplan en dijkverleggingsplan 
• Fase 3 - Aanvullend onderzoek van vrijkomende grond uit recreatiepoorten ten behoeve 

van hergebruik in hoge kaden. 

In het basisdocument (fase 1) is de informatie vastgelegd op basis waarvan de MER is 
opgesteld. Het MER geeft de bandbreedtes waarbinnen het ontwerp verder is uitgewerkt. 

LEESWIJZER 

Het ontwerpproces voor de Planstudie Ontpoldering Noordwaard heeft een aaotal faseo doorlopen. De 
ontwikkeling van het ontwerpproces voor de Planstudie Ontpoldering Noordwaard in de tijd en de 
daarbij behorende producten en ooderl inge samcnhaog is in onderstaande figuur weergegeven . 
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1 ~ 

Landschap, Cultuur 
en archeologie 

~ ARCADIS 

.. 

Grondstromen-
plan (incl. saneringsplan) 

Beheer- en 
onderhoudsplan 

• • • -· .. -• • • 
ROYAL MAIKONING 



Gcstart is met eeu studic naar de verschillcnde mogclijke altcmatievcn (beschrcvcn in de MER) en hct 
opstcllcn van de Ontwerpvisie, tc bcschouwcn als ccn door allc belanghcbbendcn gedragcn en gewcnst 
altematief. Deze parallel le ontwikkcling en afstemming resulteerdc in 2007 in de selectic van hct 
voorkcursaltematicf (het VKA); ecn voorkeursalternaticf dut op hoofdlijncn ovcrcenkomt met de 
Ontwerpvisic. 

Vervolgens is het voorkcursallematief na<ler uitgewerkt in het inrichtingsplan. Tevens is het ontwcrp 
van het inrichtingsplan voor verschillencle aspecten, zoals dijken, grond, natuur en hct behcer en 
onderhoud nadcr uitgewerkt in apartc producten . Dcze productcn zijn in nauwc wisselwerking met hct 
inrichtingsplan opgcstcld. Totaal zijn zcven hoofdproductcn opgcsteld: inrichtingsplan, 
ontwcrprapportcn dijkring 23, bchcer- en onderhoudsplan, grondstromen- (en sanerings)plan, 
compensatieplan, passcndc bcoordeling en naluurtocts. Dcze zcven hoofdproductcn vonncn samcn 
met de MER en de ontwerpvisie de beoodigdc infom1atie en ondcrbouwing voor diverse vergunning
en onthefJingsaanvragen en voor Itel Rijksinpa~singsplan. 
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Voor het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw in het plangebied is gebruik 
gemaakt van bodemkaarten, een uitgebreide inventarisatie van eerder uitgevoerde 
(grond)onderzoeken, en nader onderzoek uitgevoerd in het kader van de MER en de 
gekozen inrichtingsvariant. Over het algemeen kunnen in het projectgebied in de diepte 
4 bodemlagen warden onderscheiden: toplaag van klei (gemiddelde dfkte ca. 1,5 m), 
tussenzandlaag, 2° kleilaag, en het diepere zand. Gezien de gebiedshistorie 
(meandering kreken) zijn lokaal afwijkingen te vinden de bodemopbouw. De 
verschillende lagen kunnen dan ook varieren in dikte. 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn in fase 1 strategische posities bepaald voor 
een aanvullend grondonderzoek ten behoeve van de MER. Het betreft hier verschillende 
vakgebieden als milieukundig, geotechnische en fysisch bodemonderzoek. In 
hoofdlijnen houden deze onderzoeken het volgende in: 
• Milieukundig bodemonderzoek: vaststellen milieukundige kwaliteit bodem ten 

behoeve van mogelijkheden hergebruik (mogelijke aanwezigheid 
verontreinigingen ); 

• Geotechnisch bodemonderzoek: vaststellen grondmechanische eigenschappen 
bodem ten behoeve van ingravlngen/ophogingen. Dit onderzoek geeft input voor 
het dijk- en kadeontwerp (bepaling zetting bij ophogingen, stabiliteit waterkeringen. 
etc.); 

, Fysisch bodemonderzoek: vaststellen fysische eigenschappen bodem ten behoeve 
van mogelijkheden hergebruik grand die wordt ontgraven, Op basis van deze 
eigenschappen kan bijvoorbeeld bepaald warden of grand geschikt is voor 
hergebruik elders (dijken, terpen, etc). 

Het bodemkundig onderzoek heeft enerzijds bestaan uit veldwerkzaamheden en 
anderzijds uit laboratoriurnonderzoek. Bij de veldwerkzaamheden zijn enerzijds boringen 
verricht tot een diepte varierend tussen 0,5 en 5.0 meter beneden maaiveld, en 
anderzijds sonderingen (tot ca. 20 meter, diepere ondergrond). Bij de boringen zijn 
grand monsters genomen, welke in een laboratorium milieukundig en fysisch 
geanalyseerd zijn . 

Ten aanzien van de fysische eigenschappen van de aangetroffen klei kan 
geconcludeerd warden dat in het Plangebied Ontpoldering Noordwaard alle 
erosiebestendigheid categorieen voorkomen (1 t/m 3, erosiebestendig t/m weinig 
erosiebestendig). In het geval dat categorie 2 of 3 klei word! ontgraven zijn er nog 
genoeg mogelijkheden voor toepassing in nieuw geplande waterkeringen, mits gezorgd 
wordt voor een goed ontwikkelde grasbekleding. Hlerbij zal het de voorkeur hebben 1 a 
2 groeiseizoenen te wachten, alvorens de waterkeringen warden blootgesteld aan 
golfbelastingen. Evaluatie van de eigenschappen van zand heeft weinig tot geen 
beperkingen opgeleverd in de mogelijkheden voor hergebruik. 
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Op de aangetroffen grondslag is het goed mogelijk voldoende stabiele waterkeringen te 
ontwerpen. Het veNullen van een regelmatig terugkerende waterkerende functie hoeft 
op zich niet nadelig te zijn voor de stabiliteit. Bij het ontwerp van de waterkeringen zal 
impliciet rekenlng warden gehouden met het hierbij optredende waterspanningsregiem. 
In de ontwerpen zullen de opbouw van het dijklichaam, taludhellingen, dimensies van 
eventuele binnenbermen warden afgestemd op de hydraulische randvoorwaarden en 
ondergrond. Ten aanzien van de stabiliteit is de bovenste cohesieve deklaag het meest 
bepalend. Tevens dient rekening gehouden te warden met de aanwezigheid van de 
2e kleilaag op grotere diepte. Met een dergelijke grondslag is het technisch goed 
(TIOgelijk waterkeringen te ontwerpen met een voldoende veiligheidsnivea_u. 

Na afronding van de MER-fase (fase 1) heeft een verfijnings1ag plaatsgevonden in het 
grondonderzoek, waarb1j de focus heeft gelegen op informatie benodigd voor het 
vastgestelde voorkeursalternatief. Deze fase in het grondonderzoek wordt aangeduid 
als 'fase 2' en Is verricht op strategisch gekozen locaties waar gegevens ontbraken of 
meer gedetailleerde gegevens wenselijk waren. 

Ten opzichte van de MER-fase zijn de volgende verfijningen voorzien: 
• Verifieren van geohydrologische en pipingparameters; 
• Afbakenen van de bodemopbouw; 
• Aanvullend (fysisch) onderzoek hergebruikmogelijkheden; 
• Aanvullen en verifieren proevenverzameling schuifsterkte; 
• Evaluatie van zettingsparameters (samendrukkingseigenschappen). 

Het grondonderzoek voor fase 2 is zonder uitgebreide interpretatie opgenomen in de 
bijlagen van voorliggend rapport. De interpretatle van de resultaten zal warden verzorgd 
in de rapportage van de stabiliteits- en zettingsanalyse ten behoeve van het 
dijkverleggingsplan en het inrichtingsplan als onderdeel hoge kades. 

Het grondonderzoek in fase 3 heeft bestaan uit de beproeving van klei voor hergebruik 
in hoge kades. De mogelijkheid tot hergebruik hangt samen met de 
erosiebestendigheid. De bepaling van herbruikbaarheid van klei heeft specifiek 
betrekking op de recreatiepoorten 'Werkendam' en 'Spieringsluis' en is dan ook 
uitgevoerd op monsters uit handboringen die aanvullend voor deze recreatiepoorten zijn 
genomen. 

Voor fase 3 geldt dat de handboringen voor de recreatiepoorten 'Spieringsluis' en 
'Werkendam' uitwijzen dat de dikte van de kleiige deklaag ca. 0,5 tot 1,0 m bedraagt. De 
bovenste ca. 0,2 m hieNan betreft de onbruikbare 'leeflaag'. De kleimonsters uit de 
handboringen zijn visueel beoordeeld in het laboratorium van Fugro. De beproeving van 
de kleimonsters is hierbij zodanig opgezet dat met de resultaten een beeld wordt 
verkregen van de variatie in erosiebestendigheid tussen de monsters. Uit de evaluatie 
van de laboratoriumresultaten blijkt dat de ktei uit de deklaag bij de recreatiepoorten 
Werkendam en Spieringsluis valt onder 'categorie 1: erosiebestendig'. De variatie 
tussen de monsters is relatief klein gebleken. Voor de meeste monsters geldt dat de klei 
geschikt is voor 1oepassing als materiaal voor deklaag en kern van dijken. 
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1 IN LEIDING 

1.1 Algemeen 

In het jaar 2005 heeft het kabinet in de Planologische Kernbeslissing deel I (PKB) 
"Ruimte voor de rivier" het voornemen bekend gemaakt hoe het de veiligheid tegen 
hoogwater wil waarborgen, en de ruimtelijke kwaliteit wil verbeteren. In de PKB is de 
'Plangebied Ontpoldering Noordwaard' opgenomen in een basispakket van 
maatregelen, en benoemd tot koploper project. 

In de planstudie Noordwaard zal de maatregel 'Ontpoldering Noordwaard' nader warden 
uitgewerkt. In de planstudie wordt de vraag beantwoord hoe waterstanddaling op de 
Merwede (60 cm bij Werkendam, 30 cm bij Gorinchem) bereikt kan warden door 
herinrichting van het Plangebied Ontpoldering Noordwaard. Naast een gedetailleerde 
beschrijving van het probleem warden oplossingsrichtingen in alternatieven uitgewerkt. 
Een overzicht van het plangebied en de begrenzing hiervan is weergegeven in Figuur 
1-1. Het project 'Plangebied Ontpoldering Noordwaard' kent de onderstaande fasen: 
• Startnotitie: beschrijving nader onderzoek alternatieven. Voorjaar 2006; 
• Milieueffectrapportage beoordeling alternatieven. Najaar 2006; 
• Ontwerp projectbesluit: keuze variant en uitwerking in uitwerkingsplan. 

Voorjaar 2008; 
• Ontwerp uitvoeringsbesluit: aanvraag vergunningen en voorbereiding uitvoering. 

Najaar 2008; 
• Start uitvoering in 2010. 

lo\ 

., __ _.... l;.ll~~~- Plangebied NW 
~- PKB contour 

Figuur 1-1 Overzicht plangebied en begrenzing [Ref. R7] 
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In het yoorjaar van 2006 is de opdracht voor het uitwerken van. de planstudie 
'Ontpoldering Noordwaard' verstrekt aan het consortium Arcadis, DHV en 

ROYAL HASICONING 

Royal Haskoning, waarbi] Arcadis penvoerder is. Royal Haskonlng brengt hterbij de 
expertise in ten aanzien van alle bodemkundige zaken (milieu, geotechniek, fysische 
eigenschappen, zowel veldonderzoeken als advisering), dijkverleggingsplan, 
grondstromen, en raming projectkosten. 

Opdrachtgever voor de planstud ie is Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Aan de zijde van de 
opdrachtgever is een projectbureau opgetuigd, te weten bureau Noordwaard (afgekort 
Bu No). 

1.2 Ooel onderzoek 

In het voorliggende "Basisrapport geotechnisch en fysische bodemonderzoek" warden 
de resultaten beschreven van het onderzoek dat in meerdere fase is uitgevoerd ten 
behoeve van de m!lieueffectrapportage (MER, fase 1) en het Ontwerp Projectbesluit 
(fase 2 & 3). Tevens is archiefonderzoek verricht. 

Het geotechnische en fysische bodemonderzoek heeft raakvlakken met het 
milleukundige bodemonderzoek, echter doordat het hier verschillende disciplines betreft 
is ervoot gekozen de rapportages te gescheiden. Voor het milieukundige 
bodemonderzoek wordt verwezen naar [Ref. R 10). 

1.2.1 Doel onderzoek fase 1 (MER) 

Voor de MER-fase is het van belang de ondergrond van het projectgebied te kennen, 
fen behoeve van het: 
• op hoofdlijnen vaststellen welke invloed de bodemopbouw heeft op de 

verschillende alternatieven (aanleg kades, primaire waterkering, etc); 
• opstellen geohydrologisch model (completering van de laagopbouw), met 

voldoende nauwkeurigheid voor het afwegen van de verschillende alternatieven; 
, verkrijgen van indruk van de hergebruikmogelijkheden van de grond die wordt 

ontgraven. Hierbij wordt gedacht aan hergebruik binnen het project, zoals 
toepassing in dijkenbouw (bekleding en kernmateriaal), toepassing als 
ophoogmateriaal bij aanleg terpen, wegen en dammen. 

Het onderzoek ten behoeve van de bovengenoemde punten is uitgevoerd in fase 1. De 
resultaten van het geotechnische en fysische onderzoek kunnen gebruikt warden ten 
behoeve van de MER. als wel verdere planvorming. 
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De opzet van het onderzoek voor fase 2 is bepaald uit de beschikbare gegevens uit fase 
1 en de gekozen inrichtingsvarlant. Fase 2 is bedoeld om te komen tot het 
dijkverleggingsplan. 

Dit grondonderzoek geeft samen met het archiefonderzoek de basisinformatie voor: 
• Zettingsberekenlngen; 
• stabillteitsanalyses hoge kades; 
• fysische eigenschappen winmateriaal voor hergebrulk hoge kades (kernmateriaal 

en bekleding); 
• kwelweglengte analyse (piping) hoge kades; 
• geohydrologische analyses. 

Het grondonderzoek voor deze fase is zonder aanvullende interpretatie opgenomen in 
voorliggend rapport. Deze interpretatieslag heeft plaatsgevonden in het ontwerprapport 
van het dijkverleggingsplan. 

1 .2.3 Doel onderzoek fase 3 

Als gevolg van de projectplanning heeft de bepaling van de fysische elgenschappen van 
klei voor hergebruik in hoge kades niet plaats kunnen vinden in fase 2. Dit onderdeel is 
daarom uitgevoerd in een latere fase, genaamd 'fase 3'. De bepaling van 
herbruikbaarheid van klei heeft specifiek betrekking op de recreatiepoorten 
'Werkendam' en 'Spieringsluis' en is dan ook uitgevoerd op monsters uit handboringen 
die aanvullend voor deze recreatiepoorten zijn genomen. 
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2 GEBIEDSINFORMATIE 

2.1 Algemeen 

Het projectgebied is gelegen in de provincie Noord-Brabant, en valt voornarnelijk onder 
het buitengebied van de gerneente Werkendarn. Het projectgebied is orngeven met 
water: aan de west- en noordzijde ligt de rivier 'Nieuwe Merwede', aan de oostzijde het 
Steurgat, en aan de zuidzijde Ruigt of Reugt, Gat van de Noorderklip, Gat van Van 
Kampen, en Gat van den Kleinen Hil (zie ook Figuur 1-1 ). 

Het gebied behoort grotendeels tot ingepolderd gebied en is omgeven door dijkring 23, 
welke onder het beheer valt van waterschap Rivierenland. De dijkring is een prirnaire 
waterkering van categorie a in de zin van de Wet op de Waterkering (normfrequentie 
gesteld op 1/2000 per jaar). De dijk aan de noordzijde wordt de Nieuwe Merwededijk 
genoemd. De oostzijde van de dijkring wordt gevormd door een dijk genaamd 
Noordwaard I en loopt langs het Steurgat. De zuidelijke dijk grenst aan de Biesbosch en 
wordt Noordwaard II genoemd. Noordwaard Il l is de westelijke dijk van de dijkring en 
wordt ook wel NOP-dijk genoemd. NOP staat voor Natuur Ontwikkelings Plan. Deze dijk 
is vrij recentelijk aangelegd (1996). Volgens de Wet op waterkeringen moet de 
beheerder van een dijk elke vijf jaar rapporteren over de veiltgheld van de 
waterkeringen. Deze toetsing is in 2005 uitgevoerd en geeft een inventarisatie van de 
toestand van de primaire waterkeringen [Ref. AB] . 

2.2 Historische ontwikkel ing 

Binnen dijkring 23 zijn in het landschap verhogingen, kaden en oude dijken te vinden. 
Vanaf de zestiende eeuw werd een begin gemaakt met het inpolderen van het 
plangebied; dit proces zette zich versneld door na de aanleg van de Nieuwe Merwede 
(1851-1860). Door de in de zestiger en zeventiger jaren uitgevoerde ruilverkavelingen is 
het karakteristieke relief vervaagd en is het gebied thans tamelijk vlak. Als oude nog 
bestaande dijk wordt de Bandijk genoemd, welke grotendeels parallel loopt met de 
Nieuwe Merwededijk. De Bandijk was vroeger een prirnaire kering; de Merwededfjk 
fungeerde destijds als (zomer)kade. Bij dijkversterking is ervoor gekozen de 
Merwededijk te versterken, waarbij de Bandijk een slapende functie heeft gekregen. 

In de Biesbosch zijn ln de jaren zeventig , ten behoeve van de drinkwatervoorziening van 
een aantal steden in het westen van het land, een aantal spaarbekkens aangelegd. Aan 
de zuidzijde van het projectgebied is het spaarbekken 'Petrusplaat' gelegen. welke een 
pppervlakte heeft van 105 ha en omgeven is met dijk, welke het bekken bescherrnd ten 
tijde van hoogwater. 

2.3 Bodemopbouw 

Voor de beschrijving van de bodemopbouw in het plangebied is gebruik gemaakt van de 
Bodernkaart van Nederland, aangevuld met resultaten van eerder uitgevoerde 
grondonderzoeken en grondonderzoek uitgevoerd in het kader van deze planstudie. 
Vol gens de Bodernkaart van Nederland [Ref. R6] kan het projectgebied word en 
onderverdeeld in verschillende bodemkundig-geografische eenheden die duidelijk van 
elkaar verschillen in aard van het moedermateriaal en bodemgesteldheid. Deze 
hoofdeenheden zijn zeekleipolders en buitendijkse gebieden. 
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Op basis van belangrijke bodemkundige kenmerken kan elke eenheid worden 
onderverdeeld. Deze kenmerken zijn o.a. het afzettingspatroon, afzettingsmilieu tijdens 
de afzetting, de rijping, het voorkomen van veen en zand In de ondergrond van 
zeekleipolders, de dikte en de aard van de humushoudende bovengrond bij 
zandgronden. De onderverdeling ts als volgt (zie oak Figuur 2-1 ): 
• Zeekleipolders: 

• Zavel- en kleigronden op jong rivierzand ondieper dan 120 cm (kalkrijke 
poldervaaggronden, die over het algemeen zijn opgebouwd uit lichte tot zware 
klei). Gelegen voornamelijk binnen dijkring 23; 

• Zavel- en kleigronden, ongerijpt of met half gerijpte andergrond ondieper dan 
120 cm (Nesvaaggronden en kalkrijke poldervaaggronden, over het algemeen 
opgebouwd ult klei tot zware zavel , kalkarm tot kalkrijk). 

• Buite.ndijks gebied: 
• Jonge zeekleigronden, niet gerijpt (gorsvaaggronden). 

Alie afzettingen behoren tot de Afzettingen van Duinkerke van de Westland Formatie. 
De gronden zijn over het algemeen redelijk ontwaterd (grondwatertrap IV en VII, wat 
overeenkomt met een GHG dieper dan 0,4 c.q. 0 ,8 m-mv). 
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Figuur 2-1 Bodemkundig-geografische gebleden (Ref. R6] 

Uit de bovengenoemde bron is op te maken dat in het merendeel van het prajectgebied 
een deklaag te verwachten zou zijn van< 1,20 m. Hierbij dienl bedacht le warden dal 
bodemkundigen over het algemeen niet dieper kijken dan 1,20 m. Er dient rekening 
gehouden le warden dat lokaal afwijkingen in de dikte van de deklaag kunnen zitten 
(bijv. door oude geulpatronen). 
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De toepasbaarheid van de klei in het gebied de "Noordwaard" voor aanleg van dijken is 
in belangrijke mate afhankelijk van de erosiebestendigheid ervan. Dit wordt uitgedrukt in 
een drietal categorieen. Op basis van de kleicategorie - in feite dus van de 
erosiebestendigheid - wordt bepaald voor welke functies in het dljkontwerp de klei kan 
worden toegepast. Naast deze categorie-indeling dient de klei te voldoen aan de 
algemene eisen volgens [Ref. RS, RAW artikel 22.06.21). 

In de beoordeling van klei voor gebruik in dijken wordt ten aanzien van de 
erosiebestendigheid de volgende driedeling gemaakt; 
• Categorie 1: Erosiebestendlg; 
• Categorie 2: Matig erosiebestendig; 
• Categorie 3: Weinig erosiebestendig. 

Het onderschetd tussen de drle categorieen is gebaseerd op de Atterbergse grenzen en 
het zandgehalte. Voor alle kleicategorieen zijn tevens eisen van toepassing ten aanzien 
van het organische stofgehalte, zoutgehalte, watergehalte (bij verwerking), en 
kalkgehalte. Voor een beschrijving van de eisen wordt verwezen naar [Ref. R2 en RS]. 

lndien klei zonder (gras)bekleding een waterkerende functie krijgt, dient deze categorle 
1 te zijn (erosie bestendig). In geval van een goed ontwikkelde grasbekleding komt 
toepassing van categorle 2 en 3 ook in aanmerklng. 

Mogelijkheid voor toepassing van klei op dijken: 
• Kern van zand; 
• Laag van categorie 1 klei; 
• Bovenop een laag van categorie 3 klei, waarop gras groeit en de klei dus zijn 

erosiebestendigheid ontleent aan de beworteling met gras. 

Hierbij wordt opgemerkt dat op klei van categorie 1 zich over het algemeen minder 
gemakkelijk een sterke graszode ontwikkelt. Op een zandiger klei van categorie 2 of 3 
kan zich gemakkelijker een sterke zode ontwikkelen. Uitgaande van een voldoende 
sterke grasmat ls al het materiaal dat volgens NEN 5104 als klei wordt geclassificeerd 
(minder dan 50% zand) geschikt als deklaag voor groene dijken die belast warden door 
golven tot ca. 0,7 m. Klei wordt nog wel op erosiebestendigheid aangesproken waar een 
graszode zich (nog) niet goed heeft ontwikkeld. Ten opzichte van de bovenstaande 
opbouw zijn er nog allerlei variaties mogelijk. Definitieve keuzes in de opbouw van de 
waterkeringen zullen warden gemaakt in het dijkverleggingsplan. 

Afhankelijk van de functie van de waterkering (primair waterkering of kaden) zijn 
verschitlende opties mogelijk voor het nog verbeteren van de eroslebestendigheid: 
• Aanpassen opbouw waterkering (dikte en soort klei); 
• Aanpassen geometr(e waterkering (flauwere taluds); 
• Voortrekken van bepaalde stukken waterkering in de fasering (zodat bekleding zlch 

hier kan ontwikkelen); 
• Buitengebrulk stellen van kaden voor 1 a 2 groeiseizoenen alvorens de 

inlaatopening te verlagen (zodat bekleding zich kan ontwikkelen); 
• Nernen van tijdelijke maatregelen orn erosiebestendigheid te verzekeren. 
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Naast de mate van erosiebestendigheid gelden oak eisen voor de toepassing van klei in 
de kern van de dijk en voar de waterremmende deklaag. Deze eisen hebben betrekking 
op de grootte. van de consistentie-index (l'c) van de klei . Klei kan gebruikt warden voor 
deklaag en kern als le> 0,75 en alleen voor kern als le > 0,60. 

3.2 Eisen bij classificatie zand 

Voor de aanwezige zandlagen in het gebied de Noordwaard is de bruikbaarheid 
onderzocht met betrekking tot verschillende toepassir:igen. Conform RAW systematiek 
(Ref. RS], worden de volgende toepassingen onderscheiden: 
• Zand in aanvulling of ophoglng [RAW, artikel 22.06.01]; 
• Draineerzand [RAW, artikel 22.06.02]; 
• Zand in zandbed [RAW, artikel 22.06.03]. 
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4 BESCHIKBAAR ARCHIEFONDERZOEK 

Ten behoeve van de planstudie heeft een uitgebreid archiefonderzoek plaatsgevonden 
naar eerder uitgevoerde grondmechanische onderzoeken en adviezen in het gebied. 
Het doel hiervan is optimaal gebruik te maken van beschikbare gegevens, om hiermee 
zo goed mogelijk strategische posities voor nieuw grondonderzoek te kunnen bepalen 
(zowel grondmechanisch veldonderzoek als laboratoriumonderzoek). Door gebruik te 
maken van eerdere onderzoeksresultaten, kan uitvoering van nieuw grondonderzoek 
warden beperkt (kostenaspect) evenals overlast van het veldwerk richtlng eigenaren in 
het gebied zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Bij het archiefonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd (met aantal 
onderzoekspunten, welke hieruit naar voren zijn gekomen): 
• Data bank TNO/NITG, 150 boringen (codering 84480030 of 419-110-0012), diverse 

jaartallen. 
• Geodatabank, archief Fugro, 9-tal onderzoeken, met totaal 43 sonderingen. 

4 boringen. Van sommige sonderingen kan de posit ie niet exact warden 
achterhaald, maar wel het adres of perceel (codering GH0927-2x, te weten 
oorspronkelijk opdrachtnummer, met het aantal punten welke op het perceel zijn 
uitgevoerd), diverse jaartallen [Ref. A 1 O tlm A 19]. 

• Archief gemeente Werkendam, 2-tal onderzoeken, met totaal 6 sonderingen. Van 
sommige sonderingen kan niet exact de positie warden achterhaald, maar wel het 
adres of perceel (codering VA-8113-6x, te weten oorspronkelijk opdrachtnummer, 
met het aantal punten welke op het perceel zijn uitgevoerd), diverse jaartallen. 

• Archief rapporten uitgevoerde dijkverbeteringen of toetsingen: 
• Verbetering Dijken Noordwaard grondmechanisch en geohydrologisch 

onderzoek, 1989, Grontmij, 61 mechanische sonderingen op de kruin en in de 
teen van de dijk (codering VDN89_05, locaties herleid van oorspronkelijke 
tekeningen) [Ref. A2]. 

• Dijkaanleg Noordwaard fase 3 grondmechanisch en geohydrologisch 
onderzoek, 1995, Grontrnij, 13 sonderingen en 76 boringen (codering 
DNf3GB_001, locaties herleid van oorspronkelijke tekeningen}. Bij dit 
onderzoek dient bedacht te worden dat ditis uitgevoerd voordat de N.O.P.-dijk 
ls aangelegd. Onderzoekspunten geven dus informatie over de destijds 
maagdelijke ondergrond, maar niet over de opbouw van de dijk [Ref. A6]. 

• Nieuwe Merwededijk technisch vooronderzoek, 1996, Grontmij, 6 sonderingen 
en 12 boringen op de kruin en achterland dijk (codering Tvr096_20, locaties 
moeilijk herleidbaar van kilometrerlng. ter indicatle, niet alle boringen gebruikt} 
[Ref. A1]. 

• Toetsfng Dljkring 23 'Biesbosch', 2005, Grontmlj, 9 diepe boringen op de kruin 
(codering Hm - 10kr, locaties herleid van oorspronkelijke tekeningen, ondiepe 
boringen buiten beschouwing gelaten) [Ref. AB]. 
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5 GRONDONDERZOEKFASE1 

5.1 Doel onderzoek 

Op basis van de gegevens welke uit het beschikbare archiefonderzoek naar voren zijn 
gekomen is aanvullend bodemonderzoek verricht op strategisch gekozen locaties 
(zowel grondmechanisch veldonderzoek als laboratoriumonderzoek). Het geotechnische 
en fysische onderzoek is uitgevoerd op deellocaties, waar verschillende ingrepen in de 
bodem zijn te verwachten: 
• Kreken (ontgraven nieuwe kreken, mogelijk verbreden/verdiepen bestaande 

kreken); 
• lnstroomopening (afgraven bestaande Merwededijk, maken verschillende 

instroomgaten in de bestaande Bandijk) ; 
• Uitstroornopening (nabij Biesbosch museum); 
• Trace nieuwe primaire waterkering (ter bescherming van bestaand bedrijventerrein 

en Fort Steurgat); 
• Traces nieuw op te rlchten kaden van kleinschalige polders; 
• Overige locaties waar grondverzet te verwachten is. 

Voor het bepalen van de locaties van nieuw bodemonderzoek is gebruik gemaakt van 
het door Bureau Noordwaard beschikbaar gestelde masterplan voor de toekomstige 
inrichting. Aangezien het masterplan tijdens fase 1 nog aan veranderingen onderhevig 
was. is gewerkt met verschillende versies, te weten 13-6-2006, 29-6-2006 en 7-7-2006. 

5.2 Beschrijving grondonderzoek fase 1 

5.2.1 Veldonderzoek (boringen I sonderingen) 

Op basis van de beschikbare archiefgegevens uit de inventarisatie en de toekomstige 
inrichtlng is een voorstel gemaakt voor aanvullend grondonderzoek. Voor deze fase· is 
het volgende onderzoek uitgevoerd: 
• 19 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 20 m-mv. 
• 68 boringen ter plaatse van bestaande kreken tot een diepte varierend tussen 

0,5 tot 4,0 m-mv. 
• 45 boringen ter plaatse van nieuw te graven kreken tot een diepte varierend tussen 

2,0 en 5,5 m-mv. 
• 6 boringen tot een diepte van 5,0 m-mv op de Merwededijk (inlaatopenrng en 

kreekopening). 
• 4 boringen tot een diepte varierend tussen 0,5 en 2,0 m-mv tussengebied 

Merwededijk en Bandijk (inlaatopening), 
• 4 boringen tot een diepte varierend tussen 0,5 en 2,0 m-mv uiterwaard 

(inlaatopening). 
• 11 boringen tot een diepte van 5,0 m-mv op en naast de Bandijk (doorstroomgaten 

inlaatopening). 
• 3 boringen tot een diepte varierend tussen 4,0 en 5,0 m-mv op dam/schiereiland 

Biesbosch museum (uitlaatopenlng). 
• 2 boringen tot een diepte van 3,0 m-mv polder nabij grootschalig grondverzet. 
• 5 boringen tot een diepte v;:in 5,0 m-mv op kruinen overige dijken (uit!aatopen ing, 

en opening ter plaatse van kreken). 
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Een overzicht van de uitgevoerde aantallen staat weergegeven in Figuur 5-1 t/m 5-3. 
Van de geplande onderzoekspunten is het niet mogelijk gebleken alle 
onderzoekspunten uit te voeren (bij sommige locaties geen toestemming tot het 
betreden van eigenaar/gebruiker). In bij lage 4d is een overzicht gegeven van de punten 
welke niet uitgevoerd konden worden. 

De resultaten van het sondeeronderzoek (Fugro lngenieursbureau) zijn opgenomen in 
bijlage 5. Het sondeeronderzoek is uitgevoerd in 2 fasen (mobilisatie in augustus, en in 
oktober), vanwege de mogelijkheden voor het verkrijgen van toestemmingen tot het 
betreden van terreinen. Bij de sonderingen is uiteindelijk voor een aantal locaties wel 
toestemming gekregen, onder de voorwaarde dat de eventuele gewassen van het land 
waren (ter voorkoming van schade). Aangezien de sonderingen in het groeiseizoen zijn 
uitgevoerd, konden hierdoor een aantal punten niet worden bereikt. Voorstel is om dew 
sonderingen (5 stuks) mee te nemen in de volgende fase (grondonderzoek ten behoeve 
van dijkverleggingsplan). 

De resu ltaten van de boringen (boorstaten) zijn opgenomen in bijlage 6. 
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5.2.2 Laboratoriumonderzoek 

Bij het uitvoeren van de boringen zijn monsters genomen van de kleideklaag en 
aangetroffen zandtagen. Op basis van de boorbeschrijvingen is een setectie gemaakt 
van monsters voor het bepalen van de fysische eigenschappen in het laboratorium. 

Voor de bepaling van fysische eigenschappen zijn de volgende proevensets uitgevoerd 
(met aantal): 
Set 1a Classificatie proeven klei (16x): 
• Bepaling gehalte op zeef 63 mu; 
• Bepaling watergehalte; 
• Bepaling gloeiverlies; 
• Bepaling Atterbergse grenzen. 

Set 1 b Classificatie proeven klei uitgebreid (9x): 
• Bepaling gehalte op zeef 63 mu; 
• Bepaling watergehalte; 
• Bepaling organlsche stof en kalkgehalte; 
• Bepaling zoutgehalte in bodemvocht; 
• Bepaling Atterbergse grenzen. 

Set 2 Classificatie proeven zand (5x): 
• Korrelverdeling (areometerproef); 
• Bepaling gloeiverlies. 

De bovengenoemde proeven zijn noodzakelijk voor het vaststellen van de fysische 
eigenschappen volgens de RAW-bepalingen, de uitkomsten van de proeven zijn 
getoetst aan de vereiste waarden. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door 
Fugro lngenieursbureau. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 7_ Voor een overzicht 
van de genomen monsters en evaluatie van de resultaten wordt verwezen naar de 
volgende paragraaf. 

5.3 Evaluatie resultaten grondonderzoek fase 1 

5.3.1 Database onderzoekspunten 

Gezien de grootte van het onderzoeksgebied en de grate hoeveelheid 
onderzoekspunten is voor de evaluatie gebruik gemaakt van het Geografisch lnformatie 
Systeem (GIS). Voordelen hiervan zijn dat de grote hoeveelheden informatie inzichtelijk 
kunnen worden gemaakt, eventuele wijzigingen en toevoegingen kunnen worden 
doorgevoerd, selecties kunnen worden gemaakt in de data en de bestanden digitaal 
kunnen warden uitgewisseld. Voor het in kaart brengen is alle informatie van 
grondonderzoekpunten verzameld in meerdere databases. Hierbij zijn per 
onderzoekspunt de volgende gegevens ingevoerd: 
• Uniek ID-nr (om dubbelingen in naamgeving te voorkomen). 
• Type onderzoekspunt (boring/sondering). 
• Type onderzoek waarbij onderzoekspunt is uitgevoerd. 
• Opdrachtgever. 
• Grondonderzoekbedrijf. 
• X/Y- coordinaten (Rijksdriehoekstelsel). 
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• Z- coordinaat, maarveldhoogte (m NAP, bij onderzoekspunten waarbij deze niet 
bekend was is deze bepaald op basis van het digitale hoogtebestand van het 
gebied). 

• Einddiepte (m-mv). 
• Dikte cohesieve deklaag (m). 
• Waargenomen onderkant deklaag, bovenkant zand (m NAP). 

Op basis van alle informatie zijn de volgende databases opgebouwd en weergegeven in 
de volgende bijlagen in dit rapport: 
• Bijlage 3: 

a. Database archief grondonderzoekpunten; 
• Bijlage 4: 

a. Database sonderingen: 
b. Database boringen kreken; 
c. Database boringen overig; 
d. Database onderzoekspunten niet uitgevoerd. 

5.3.2 Bodemopbouw en verloop 

Voor het bepalen van de bodemopbouw en de te verwachten grondsoorten kunnen 
enerzijds de boringen (tot ca. 5 m, ondlepere ondergrond, satnenstelling grond ter 
plaatse van kreken, bestaande dijken, etc) en anderzijds de sonderingen (tot ca. 20 m, 
diepere ondergrond) warden gebruikt. 

De sonderingen zijn uitgevoerd op polderniveau, over het algemeen ter plaatse van de 
as van nieuwe dijken/kaden. Hierbij wordt dus een maagdelijke bodemopbouw 
aangetroffen, welke input zal zijn voor het toekomstige dijk- en kadeontwerp. In 
Tabel 5-1 is een samenvatting gegeven van diktes van de aangetroffen bodemlagen 
(minimaal, gemiddeld en maximaal). Over het algemeen kunnen 4 bodemlagen warden 
onderscheiden: toplaag van klei, tussenzandlaag, 2e kleilaag en het diepere zand. 

d b Tabel 5·1 Overzicht bo emop ouw met d ilctes aanaetroffen laaen 

Laag_ ~schriivlna Minimale dilcte Gemlddelde dllcte Maxlmaled~ 

1 Klei, cohesieve toP.laaQ 0 1,5 3,7 

2 ZanQ,Jussenl~ 0 3 1 5.9 

3 Kief tussenlaaa 1 3 5 1 76 

4 Zand. tot verkende diepte 4,7 10,2 15,0 

(ca. NAP -19 ml 
-

Het verloop van de bodemopbouw is grafisch weergegeven in Figuur 5-4. De 
sonderingen zijn willekeurig door het projectgebied verspreid (zie bij lage 2A voor 
locaties). In de onderstaande figuur zijn de sonderingen weergegeven met een 
oplopend sondeernummer, op vaste afstanden van elkaar, om de verschillen in 
bodemopbouw duidelijk te maken. De figuur dient dus niet ge·interpreteerd te warden als 
lengteprofiel. 
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Voor het inzichtelijk maken van het verloop van de bovenste kleilaag (van belang voor 
bijvoorbeeld de winning van klei) is van alle onderzoekspunten (archief en nieuwe) de 
deklaagdikte ingebracht in GIS, waarna het verloop van de dikte in isohypsen Is bepaald 
(zie bijlage 2D). Hierbij heeft filtering plaatsgevonden van het aantal onderzoekspunten. 
Punten ter plaatse van dijken en/of water zijn niet meegenomen, omdat deze een 
vertekenend beeld zouden geven. De kleidikte-kaart is in combinatie met de klei
categorieen-kaart gebruikt voor het vaststellen van potentieel interessante winlocaties. 

lnd ien mogelijk heeft het de voorkeur de winning van klei/zand te combineren met al 
geplande ontgravingen ten behoeve van het masterplan. 

Ten aanzien van de bodemopbouw wordt het volgende opgemerkt: 
• Ter plaatse van sondering 2 zijn kleilagen tot grate diepte waargenomen (tot 

NAP -10,5 m, dikte ca . 11 ,3 m). De tussenzandlaag lijkt hier volledig te ontbreken. 
Ter plaatse van deze sondering is de oprichting van een primaire waterkering 
gepland (random Fort Steurgat). Bij het ontwerp van de waterkering dient terdege 
rekening gehouden te warden met de aanwezigheid van deze dikke kleilaag 
(voldoende stabiliteit en overhoogte ten aanzien van zettingen). Momenteel kan niet 
warden vastgesteld in hoeverre deze dikte van de kleilaag zich uitstrekt (mogelijk 
een geul). Wij adviseren dan ook ten behoeve van het dijkverleggingsplan op deze 
locatie nader onderzoek te doen. om zowel de omvang vast te stellen (inperken) en 
de eigenschappen van de cohesieve lagen. 

• Ter plaatse van het buurtschap Kievitswaard zijn een 3-tal sonderingen 
(S1-16, S1-17 en S1-25) in een raai uitgevoerd, aangezien hier een oude kreek zou 
liggen nabij de bebouwing. Hoewel een tweetal sonderingen zijn uitgevoerd vanaf 
een hoger gelegen terrein (sondering S1-16 en S1-17), is de onderkant van de 
cohesieve deklaag beperkt varierend aangetroffen (tussen NAP + 0,5 m en -0 ,5 m). 
De bodemopbouw lijkt hiermee redelijk uniform, en een dieper cohesieve geul Is 
niet aangetroffen. De tussenzandlaag van sondering S 1-17 heeft 
funderingstechnisch wel een lage draagkracht. 
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• In de dam aan weerszijden van het Biesboschmuseum zijn een 2-tal handboringen 
uitgevoerd tot een diepte van 5,0 m .. Volgens het masterplan komt aan weerszijden 
van het museum een watergeul van 100 meter breed en een diepte van ca. 
NAP -4,5 m. Hiertoe moet de dam ter plaatse verwijderd warden, echter in de kern 
worden beton- of natuursteen blokken verwacht. Boring B134 is doorgezet tot 
NAP -3,4 m (5 m volledig zand, geen obstakels waargenomen). Boring B133 is 
vastgelopen op NAP +0,5 m (interpretatie veldwerkers beton obstakel, boorprofiel 
3,5 m vrijwel volledig zand). Ter hoogte van het Biesbosch museum zijn teven een 
tweetal archief sonderingen beschikbaar. Zowel VDN89_68 (mv NAP +6,5 m) als 
VDN89_69 (mv NAP +4,5 m) zijn uitgevoerd tot een beperkte diepte (NAP -4 m 
respectievelijk NAP -2 m). De bovenste 2 meter bestaat uit klei met daaronder een 
zandlaag van 3 meter. Daaronder een gemengd pakket van klei en zand van 
enkele meters, waarna de sondering stopt op een stevige ondergrond. Dit lijkt een 
bevestiging dat obstakels aanwezig zijn. 

• Boring 8135 is op het schiereiland uitgevoerd, waar zich mogelijk een heterogene 
grondslag kan bevinden (antropogene invloed, aanvullingen). De uitgevoerde 
controle boring geeft een bodemopbouw welke vergelijkbaar is met de rest van het 
gebied (deklaag van 1 m, hieronder 4 m zand). Vooralsnog geen aanwijzing voor 
sterk wisselende grondslag. 

• Uit de boorstaten ter plaatse van de Merwededijk (8101 t/m B105, 8130) blijkt dat 
de Merwededijk vrijwel volledig uit zand bestaat. De bodemopbouw is schematisch 
weergegeven in dwarsprofielen over de Merwededijk (zie bijlage 8). De dikte van de 
kfeideklaag is eenmalig aangetroffen op 1 ,2 m, op meerdere locaties is de deklaag 
volledig afwezig (0,2 m teelaarde, hieronder meteen zand). Het zand in de kern van 
de Merwededijk is bij uitvoering van de boringen geclassificeerd als matig grof, 
grindhoudend zand, en voldoet aan de eisen voor dralneerzand (zie paragraaf 4.4). 

• Uit de boors ta ten ter plaatse van de Bandijk (B 106 t/m B 117) is op te maken dat er 
een verloop in de opbouw zit. De bodemopbouw over de verschillende openingen Is 
schematisch weergegeven in dwarsprofielen over de Bandijk (zie bijlage 8). Van de 
meest westelijke naar de meest oostelijke opening is in de dljk 0,5 m, 2,5 m, 2,2 m 
respectievelijk 4, 15 m klei aangetroffen. Aangezien boring B 106 beperkt is 
doorgezet {1,6 m) wordt aangeraden hier ter controle aanvullend in de dijk te 
prikken. Aan weerszijden van de dijk kan een deklaag warden verwacht van 0,5 tot 
1,0 m klei. Aangezien de instroomopeningen een geplande ontgravingsdiepte 
hebben van NAP -3,5 m, zal hierbij een behoorlijke hoeveelheid zand vrijkomen. 

• In de te ontgraven dijk ter plaatse van de Noorderkfipweg is een diepe boring 
uitgevoerd (8136). Deze laat zien dat de dijk ter plaatse is opgebouwd uit een 
deklaag van humeuze klei , met een dikte van 0.5 m. Daaronder bevindt zich een 
kern van fijn zand met een dikte van 2.7 m. Vanaf +1 .0 NAP een laag sterk zandige 
klei tot -0.5 m NAP (naar verwachting oorspronkelijke deklaag), daaronder een 
zandpakket. Als dit wordt vergeleken met archiefsonderingen is een dikkere 
deklaag af te leiden (2 meter zandige klei , met daaroncier een 1.5 m klei). 
Vervolgens op 0.0 m NAP bevindt zich een zandlaag van 2.5 m dikte, met 
daaronder 4.5 m klei. Tenslotte bevindt zich op NAP -7 m een dik zandpakket. 
Aangezien dit niet consistent is met de nieuwe boring, verdiend het aanbeveling bij 
nader onderzoek hier mogelijk aanvullend onderzoek uit te voeren. 
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Classificatie klei 

De uitkomsten van de laboratoriumproeven op klei zijn getoetst aan de eisen voor 
erosiebestendigheid ult hoofdstuk 3. Voor de laboratoriumresultaten wordt verwezen 
naar bijlage 7. De uitkomsten van de toetsing per monster staan weergegeven in 
Tabel 5-2. 

Tabel 5-2 Evaluatie onderzoek erosie b estendlat,eid klei fase 1 

Monster Borlngen ID· Locatle Diepte In Categorie Categorie Categorie 

nummer centimeters ult elsen ult grafiek elnd 

t.o.v. oordeel 

maaiveld 

1 RK07a Te graven kreek 0-50 1 1 1 

2 RK08c Bestaande kreek 150-300 3 1 3 -
3 RK10a re graven kreek 140-1 90 1 2 2 

4 RK10a Te graven kreek 210-420 1 1 1 

5 RK14a Te graven kreek 50-80 1 1 1 

6 RK20c Te oraven kreek 50-1 00 1 1 1 

7 MM RK25b Bestaande kreek 75-170 1 1 1 

8 RK26c Bestaande kreek 50.150 3 3 3 

9 RK28a Te graven kreek 0-270 - 3 . l"" 'I 

10 RK29a Te graven kreek 0-250 1 1 1 

11 RK30a Te graven kreek 50-120 2 3 3 - -
12 RK31b Te graven kreek 50-100 3 3 3 

13 RK32b Te graven kreek 170-270 3 3 3 -
14 RK33a Te graven kreek 0-60 3 3 3 

15 RK34a Te graven kreek 0-200 3 2 3 

16 RK36c Te graven kreek 250-300 1 1 1 

17 81-07 
lnlaatopening Bandijk 

bu1tendiiks 20 m uit as 
50-130 1 1 1 

18 81-11 lnlaatopening Bandijk kruln 90-250 1 1 1 

19 81-13 lnlaatopening Bandilk kruln 70-220 1 1 1 

20 81-17 lnlaatopening Bandiik kruln 0-350 1 1 1 

21 81 -32 PoldP.r KP.i7P.r!':o• 1lrtP.nwaarrl 0-70 ., 1 1 

22 91-35 
Sch1er-eiland nabij 

8iesbosch museum 
50-100 3 3 3 

23 81-37 
Up kruin bestaande dijk 

uitlaatooenino 
0-80 3 3 3 

24 81-38 Op kruln N O.P.-dijk 0-50 2 3 3 - -- --
25 81-40 

Op kruin bestaande dijk 

kreekooenino 
100-250 3 1 3 

Ad 1) BIJ dlt monster is een iets te hoog organische stof gehalte vastgesteld (6,0 > 5,0%), waardoor dit buiten elke 

categorie vall. 

De toetsing ten aanzien van de Atterbergse grenzen is ~rafisch weergegeven in 
Figuur 5-5 (vloeigrens tegen plasticiteitsindex). De rode lijnen betreffen de eisen die 
gelden voor de verschillende categorieen, de diagonale lijn wordt oak wel 'A-lijn' 
genoemd. 
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Flguur 5-5 Evaluatle erosiebestendigheid fase 1 volgens [Ref R2] 

Utt de evaluatle blijkt dat de kleimonsters in het Plangebied Ontpoldering Noordwaard in 
alle categorieen van erosiebestendigheid voorkomen. Het merendeel van de monsters 
lijkt echter wel tot categorie 1: erosiebestendig te behoren. Om een eventueel verband 
te kunnen leggen naar locaties (bijv . inlaatopening, kruin bestaande dijken) is de 
proevenverzameling uitgesplitst (zie legenda van Figuur 5-5) . Er blijkt echter geen 
eenduidig verband te bestaan. 

De uitkomsten van classificaties zijn tevens weergegeven op de masterkaart van het 
Plangebied Ontpoldering Noordwaard (zie bijlage 2C). Hieruit kan warden afgeleid dat 
ten aanzien van de kleicategorieen het Plangebied Ontpoldering Noordwaard globaal is 
op te delen in een aantal gebieden. De kleilaag van categorie 1 nabij RK07 heeft een 
dikte van ongeveer 0,5 m. De kleilaag nabij de Bandijk is ook van categorie 1 en heeft 
een dikte van enkele meters. Daarnaast is oak klei van categorie 3 aanwezig in het 
Plangebied Ontopoldering Noordwaard. 

De resultaten ult de kleiclass1ficatie In deze MER-fase in combinatie met de 
verschillende mogelijkheden ter verbetering van de erosiebestendigheid, geven 
voldoende vertrouwen in het (plannings)technisch oplossen van de erosiestendigheid 
van de verschillende nag aan te leggen waterkeringen. Keuze is afhankelijk van 
hoeveelheden en types beschikbaar materiaal, en de beschikbare tijd. Het ontwerp van 
de waterkeringen zal nader worden uitgewerkt in het dijkverleggingsplan. 
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5.3.4 Classificatie zand 

Tabel 5·3 Evaluatie onder.zoek classificatle zand 

Eis zand In Els 
Boring en Diepte In Zand voor 

aanvulling of draineer 
Monster ID· Locatle centimeters zandbed 

ophoglng zand 
nummer t.o.v. maaiveld 

(22.06.02) 
(22.06.03) 

{22.06.0!) 

1 61 -01 Merwededijk 100-500 Ja Ja Ja 

2 81-05 Merwededijk 80-330 Ja Ja Ja 

3 81-07 
lnlaatopenlng 

Bandilk 
130-500 Ja Nee Ja 

4 61 -37 
Uitlaatopening 

dijk 
80-500 Ja Nee Ja 

5 61 -38 
Ultlaatopening 

N.O.P-diik 
50-200 Ja Nee Nee 

-
Uit Tabel 5-3 blijkt dat alle geteste zandmonsters geschikt zijn voor 'zand in aanvulling 
of ophoging'. Het meeste zand voldoet oak aan de scherpere eisen voor 'zand voor 
zandbed'. behalve het zand dat is aangetroffen in de N.O.P.-dijk. Bij dit monster is te 
veel fijne fractie aangetroffen (18,5% ten opzichte van max 15%). Dergelijk zand is niet 
geschikt voor toepassing < 1,0 m ender het oppervlak van een wegdek. 

Het zand dat is aangetroffen in de Merwededijk, voldoet ook aan de eisen voor 
draineerzand (grof, in boorstaten oak geclassificeerd als grindhoudend zand) . In het 
geval dat binnen het project drainagesleuven moeten warden taegepast, biedt dit een 
magelijkheid vaor hergebruik. 
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6.1 Doel onderzoek 
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Na afronding van de MER-fase (fase 1) heeft een verfijningslag plaatsgevonden in het 
grondonderzoek, waarbij de focus heeft gelegen op informatie benodigd voor het 
vastgestelde voorkeursalternatief. Deze fase in het grondonderzoek wordt aangeduid 
als 'fase 2' en is verricht op strategisch gekozen locaties waar gegevens ontbraken of 
meer gedetailleerde gegevens wenselijk waren. 

Ten opzichte van de MER-:fase zijn de volgende verfijningen voorzien: 
• Verifieren van geohydrologische en pipingparameters. 
• Afbakenen van de bodemopbouw. 
• Aanvul lend (fysisch) onderzoek hergebruikmogelijkheden. 
• Aanvulleh en verifieren proevenverzameling schuifsterkte. 
• Evaluatie van zettingsparameters (samendrukkingseigenschappen). 

6.2 Beschrijving grondonderzoek fase 2 

Op basis van het archief grondonderzoek, de resultaten uit fase 1 en het gekozen 
voorkeursalternatief is een voorstel gemaakt voor aanvu!lend grondonderzoek, 
hieronder beschreven. 

6.2.1 Veldonderzoek (sonderingen/boringen) 

Het volgende veldonderzoek is opgeste[d voor fase 2: 
• 12 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 20 m-mv; 
• 6 sonderingen met kleefmeting tot een diepte van 30 m-mv; 
• 71 handboringen, verspreid over het terrein op strateglsche locaties, tot een 

maximale diepte van 3 m-mv; 
• 2 mechanische boringen tot 2 m tn het Pleistoceen zand. 

6 .2.2 Laboratoriumonderz.oek 

Bij de boringen uit het veldonderzoek zijn zand en klel/veen monsters genomen van de 
deklaag, de tussenzandlaag en de 2e kleilaag. Op basis van de boorbeschrijvingen is 
een selectie gemaakt van monsters voor het bepalen van enkele fysische 
eigenschappen in het laboratorium. 

Voor de bepaling van de fysische en sterkte-eigenschappen zijn de volgende proeven 
uitgevoerd (met aantal): 

1->roeven op klei (11x): 
• bepaling volumegewicht; 
• bepaling watergehalte; 
• tdaxlaalproeven (4x). t.b .v. de controle van de schuifsterkte van de deklaag en de 

2e kleilaag; 
• samendrukkingsproeven (6x), t.b.v. de bepaling van de samendrukbaarheid van de 

cohesieve lagen, deklaag en 2e kleilaag. 
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• korrelverdeling (natte zeving), uitgevoerd op monsters uit de tussenzandlaag t..b.v . 
de bepaling van de korrelverdelingen voor de berekening van de benodigde 
kwelweglengte tegen piping. 

6.3 Evaluatie resultaten grondonderzoek fase 2 

Het grondonderzoek voor deze fase is zonder uitgebreide interpretatie opgenomen in 
bijlagen 10 Um 12 van voorliggend rapport. De interpretatie van de resultaten zal warden 
verwerkt in de rapportage van de stabiliteits- en zettingsanalyse ten behoeve van het 
dijkverleggingsplan en het inrlchtingsplan als onderdeel hoge kades. Wei kunnen de 
volgende algemene conclusies u1t het voor fase 2 uitgevoerde grondonderzoek worden 
getrokken: 
• Ult de uitgevoerde sonderingen blijkt dat de globale bodemopbouw niet anders is 

dan na het grondonderzoek uit fase 1 werd vastgesteld. Voor de resultaten van de 
uitgevoerde sonderingen wordt verwezen naar bij lage 10. 

• De mechanische boringen zijn uitgevoerd bij de primaire waterkering rend 
Fort Steurgat en in de noordwestelijke polders met hoge kades. De uitkomsten van 
de boringen bevestigen het sondeerbeeld. De resultaten van de uitgevoerde 
boringen staan in bijlage 11 . 

De resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek in fase 2 zijn opgenomen in 
bijlage 12. 
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Het grondonderzoek in fase 3 heeft bestaan uit de beproeving van klei voor hergebruik 
In hoge kades. De mogelijkheid tot hergebruik hangt samen met de 
erosiebestendigheid. De bepaling van herbruikbaarheid van klei heeft specifiek 
betrekking op de recreatiepoorten 'Werkendam' en 'Spieringsluis' en is dan ook 
uitgevoerd op monsters uit handboringen die aanvullend voor deze recreatiepoorten zijn 
genomen. 

7.2 Beschrijving grondonderzoek fase 3 

Het boorprogramma heeft bestaan uit 2 handboringen (81 E01 en 81 E02) bij 
Spieringsluis en 14 handboringen (B1E03 t/m 81E16) bij Werkendam. De locaties van 
de boringen zijn opgenomen in bijlage 13 en de resulterende boorstaten in bijlage 14. 

De monsters uit de handboringen zijn visueel beoordeeld in het laboratorium van Fugro 
In Arnhem. In een eerste fase (fase 3a) is proevenset 1 b uitgevoerd op een selectle van 
monsters uit Werkendam, in een later stadium (fase 3b) is besloten om ook de monsters 
uit Spieringsluis op te nemen in het laboratoriumprogramma. 

De aanpak bij de monsterselectie voor Werkendam is er op gericht de verwachte 
ondergrens en bovengrens van de erosiebestendigheid te bepalen. Hiervoor zijn in 
totaal 4 monsters geselecteerd, namelijk 'B1 E04 0-50 cm-mv' en 'B1 E06 0-50 cm-mv' 
(beide als bovengrens ingeschat) en '81 E08 0-50 cm-mv' en '81E15 0-50 cm-mv' (beide 
als ondergrens ingeschat). Voor het gemiddelde beeld van de erosiebestendigheid in 
Werkendam zijn van de resterende monsters mengmonsters geprepareerd en beproefd. 

Voor Spieringsluis zijn uit de twee boringen twee mengmonsters geprepareerd en 
beproefd. 

7.3 Evaluatie resultaten grondonderzoek fase 3 

Uit de boorstaten uit bijlage 14 blijkt dat de dikte van de klefige deklaag in de twee 
recreatiepoorten varieert tussen ca. 0,5 en 1,0 m. Hiervan bestaat 0,2 m uit de 
onbruikbare 'leeflaag'. Hoewel de resterende dikte vrij beperkt Is, biedt het goede 
rnogelijkheden om na afgraven te worden hergebruikt als dijkmateriaal. 

Uit de evaluatie van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek blijkt dat alle beproefde 
kleimonsters uit de recreatiepoorten Werkendam en Spieringsluis behoren tot 'categorie 
1: erosiebestendige' klei, zie tabef 7.1. 
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Tabel 7-1. Evaluatie onderzoek erosiebestendjgheid klei fase 3 

Monster Boringen 10-nummer l ocatie Diepte In Categorie Categorie Categorie 

centimeters uiteisen uit grafiek eind 

t.o.v. maaiveld oordeel 

1 B1E03-1, B1E05-1 'Werkendam' 0-50 1 1 1 

2 B1E04-1 'Werkendam' 0-50 1 1 1 

3 B1E06-1 'Werkendam' 0-50 1 1 1 

4 
B1E07-1, B1E09-1, 

B1E10-1 
'Werkendam' 0-50 1 1 1 

5 B1E08-1 'Werkendam· 0-50 1 1 1 

6 B1E11 -1. 81E12-1 'Werkendam' 0-50 1 1 1 

7 
B1E13-1 , B1E14-1 , 

'Werkendam' 0-50 1 1 1 
81E16-1 

8 B1E15-1 'Werkendam' 0-50 1 1 1 

9 B1E03-2, B1E04-2 'Werkendam' 50+ 1 1 1 

10 81E06-2, B1E07-2 'Werk end am' 50+ 1 1 1 

11 B1E10-2. B1E11-2 'Werkendam' 50+ 1 1 1 

12 B1E15-2, B1E16-2 'Werkendam' 50+ 1 1 1 

13 81E01-1 'Spieringsluis' 0-50 1 1 1 

14 B1E02-1, B1E02-2 'Spieringsluls' 0-90 1 1 1 

In Figuur 7-1 zijn de vloeigrens (W1) en de plasticiteitsindex (Ip) van de monsters grafisch 
uiteengezet. 
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Figuur 7·1 Evaluatle erosiebestendigheid fase 3 volgens [Ref R2] 
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~oewel voor een ~antal proefresultaten geldt dat de afstand t.o.v. de A-lijn klein is, 
kunnen ook deze monsters zonder twijfel als erosiebestendig warden geclassificeerd. 
De abrupte overgang tussen de categorieen hangt samen met de (algemeen 
geaccepteerde) classificatiemethodiek. Er dient vooral waarde gehecht te warden aan 
het feit dat alle beproefde monsters tot categorie 1 behoren. 

Uit de toetsing van de consistentie~index aan de eisen uit hoofdstuk 3 blijkt dat het 
grootste deel van de monsters voldoet aan de eisen die gesteld warden aan toepassing 
als deklaag. Deze monsters zijn dan tevens geschikt als toepassing in de kern. Tijdens 
de uitvoering dient de mate van consistentie van de klei te warden gecontroleerd, zodat 
voldaan wordt aan de eisen. 
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8 RAAKVLAKKEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

8.1 Algemeen 

Door Rijkswaterstaat zijn dchtlijnen opges1eld waaraan de MER 
(Milieu Effect Rapportage) dient te votdoen [Ref. R11]. In de MER warden de volgende 
alternatieven uitgewerkt 
• Alternatief grate comparlimenten (I); 
• Alternatief kleine compartimenten (II); 
• Alternatief maximale waterstandsdaling (Ill}; 
• Voorkeursatternatief (VKA); 
• Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 

De eerste drie zijn de hoofdalternatieven. Het VKA en MMA warden gedefinieerd op 
basis van de eerste drie alternatieven en het alternatief uit het Masterplan. De 
alternatieven warden vergeteken met de referentiesituatle (huidige en autonome 
ontwikkeling). Ten aanzien van bodem en water dienen voor de verschillende 
atternatieven de volgende specifieke zaken beschreven te warden [Ref. R11 ]: 
1. Naadzakelijke vergravingen en ophogingen en het gebruik en taepassing van 

vrijkamende grondstromen. 
2. Risica's van het regelmatig ander water staan van het gebied vaar verweking en 

kades en averige waterkeringen met gevolgen voor de veiligheid tegen 
stabiliteitsverlies. 

8.2 Noodzakelijk grondverzet en grondstromen 

Vaar de antpotderingsmaatregelen zal aanzienlijk grondverzet moeten warden verricht. 
In haofd lijnen betreft het hier grondverzet ten behaeve van: 
• Ontgraven Merwededijk, ten behoeve van lnlaatdrempel (verwachting hoogte 

NAP +2,0); 
• Ontgraven Merwededijk, ten behoeve van kreekopening; 
• Ontgraven Merwededijk ter plaatse van aansluiting met N.O.P.-dijk; 
• Ontgraven inlaatopeningen (4x) Bandijk tot een diepte van NAP -3,5 m ; 
• Ontgraven groat gedeelte N.O.P.-dijk ten behoeve van uitstroomopening; 
• Ontgraving ter plaatse van Biesboschmuseum, watergeut aan weerzijden tot een 

diepte van ca. NAP -4,5 m; 
• GedeeJtelijke ontgraving sch iereiland nabij Biesboschrnuseum; 
• Ontgraven dijk Reugtweg ter plaatse van kreekopeningen (2x) en uitlaatopening 

zuidzijde; 
• Ontgraven dijk aan zu idzijde Paider Maltha (uitlaatopening); 
• Verbreden bestaande kreken; 
• Ontgraven nieuwe kreken; 
• Grootschatige maaiveldverlagingen (in geval van alternatief maximale 

waterstandsverlaging); 
• Oprichten lage kades in doorstroomgebied (beperkte haagte); 
• Oprichten hoge kades (ten behaeve van grote/kleine compartimenten); 
• Aanleg primaire waterkering (random Fort Steurgat, bedrijventerrein Werkendarn) . 
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Rij het grondstromenplan is de fasering van de werk7aamheden van belang. De 
inrichting van het plangebied dient in een zodanfg vergevorderd stadium te zijn, dat de 
vereiste veiligheid voor de compartimenten is gewaarborgd. Dit zal inhouden dat de 
kaden rand de grote/kleine compartimenten aanwezig moeten zijn, alvorens de 
Merwededijk kan warden verlaagd. De inlaatopeningen in de Bandijk zouden eventueel 
wel eerder gerealiseerd kunnen warden (geen prima1re waterkering). De waterkeringen 
dienen voldoende erosiebestendig te zijn, alvorens deze warden blootgesteld aan 
golfbelastingen (zie paragraaf4.3). Een goede fasering van de werkzaamheden kan de 
erosiebestendigheid positief be't'nvloeden. Hierop zal nader warden ingegaan in het 
dijkverleggingsplan. 

Ten behoeve van de planstudie zal een grondstromenplan warden opgestetd, waarin 
meer gedetailleerd wordt in gegaan op het grondverzet, voor zover deze voor de 
alternatieven onderscheidend zijn . Het al uitgevoerde geotechnisch en fysische 
bodemonderzoek levert een goede basis voor het mogelijke hergebrulk van de grand en 
het grondstromenplan. Hiervoor wordt verwezen naar een separate notitie 
(Grondstromen alternatieven MER, consortium Arcadis/DHV/Royal Haskoning, d.d. 
31 oktober 2006). 

8.3 Risico's stabiliteitverlies kades en overige waterkeringen 

Bij de alternatief ontwikkeling zijn de volgende type waterkeringen te onderscheiden: 
a. Lage kades (in doorstroomgebied, random landbouwgronden). 
b. Hoge kades (weerszijden doorstroomgebied ten behoeve van grote/kleine 

compartimenten). 
c. Primaire waterkering (random Fort Steurgat, bedr1jventerrein Werkendam). 

In het geval van hoogwater gaat het middendoorstroomgebied met de Merwede 
meestromen, zodra een lage drempel in de rivierdijk wordt overschreden. Op basis van 
overschrijdingsfrequenties is de verwachting dat dit enkele keren per jaar zal gebeuren. 
Ten aanzien van risico's en mogelljke gevolgschade bij falen neemt dit navenant toe van 
type a (niet of nauwelijks milieu, en economische effecten) naar type c (grate milieu-, 
sociaal- en economische effecten). 

Het vervullen van een regelmatig terugkerende waterkerende functie hoeft op zlch niet 
nadelig te zijn voor de stabilileit. Bij hel ontwerp van de waterkeringen zal impliciel 
rekening warden gehouden met het hierbij optredende waterspanningsregiem. Voor het 
ontwerp is enerzijds de MHW-situatie van belang (stabiliteit binnenwaarts) als de situatie 
van een snelle waterstandsdaling na MHW (stabiliteit buitanwaarts). In het ontwerp 
warden de opbouw van het dijklichaam, taludhellingen, dlmensies van eventuele 
binnenbermen afgestemd op de hydraulische randvoorwaarden en ondergrond. In het 
projeclgebied is een gemiddelde deklaag aanwezig van ca. 1,5 m klei, met hieronder 
een tussenzandlaag, een 2e kleilaag, en het diepere zand. Met een dergelijke grondslag 
is het technisch goed mogelijk waterkeringen te ontwerpen met een voldoende 
veiligheidsniveau. Het meest kritisch zal hierbij de situatie direct na aanleg zijn, waarbij 
er mogelijk nog wateroverspanning in de cohesieve lagen aanwezig is als gevolg van 
het oprichten van de waterkering. 
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In het voorliggende ··sasisrapport geotechnisch en fysisch bodemonderzoek" worden de 
resultaten beschreven van het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de 
milieueffectrapportage (MER) (fase 1 onderzoek) en het Ontwerp projectbesluit (fase 2 
en 3 onderzoek). 

9.1 Conclusies grondonderzoek MER (fase 1) 

Voor de MER-fase is het van belang de ondergrond van het projectgebied te kennen, 
zodat op hoofdlijnen kan worden vastgesteld welke invloed de bodemopbouw heeft op 
de verschillende alternatieven. Tevens is het van belang een indruk te verkrijgen van de 
hergebruikmogelijkheden van de grand welke in het plangebied wordt ontgraveo 
(belangrijk als input koslenraming project). 

Voor het vaslstellen van de bodemopbouw is enerzijds uitgebreid archiefonderzoek 
gedaan naar eerder uitgevoerde grondonderzoeken. Op basis hiervan is aanvullend 
grondonderzoek verricht op strategisch gekozen locaties (zowel grondmechanisch 
onderzoek als laboratoriumonderzoek). Het onderzoek is uitgevoerd op deellocaties, 
waar ingrepen (ontgraven c.q. ophogen) zijn te verwachten in de bodem. 

Ten aanzien van de bodemopbouw (tot ca. NAP -20 m) is gebleken dat in het algemeen 
4 bodemlagen worden aangetroffen: toplaag van klei, tussenzandlaag, 2e kleilaag, en 
het diepere zand. De bovenste kleilaag (meeste invloed op ontwerp kaden, 
mogelijkheden hergebruik) heeft over het algemeen een beperkte dikte (gemiddeld ca. 
1,5 m). 

In de dam aan weerszijden van het Biesboschmuseum zijn een 2-tal handborlngen 
uitgevoerd en heeft archiefonderzoek 2 sondeerresultaten opgeleverd. Uit de 
grondonderzoekpunten kan warden opgemaakt dat veelal niet op diep1e kon worden 
gekomen (vastgelopen tussen NAP +0,5 en -4,0 m). Onderzoekspunten lijken een 
bevestrging dater in de dam betonblokken aanwezig zijn. Hiermee dient rekening 
gehouden te warden bij het vaststellen van de ontgravingmethodiek en het hergebruik 
van hei materiaal. 

Uit evaluatie van de aangetroffen kleilagen in het Plangebied Ontpoldering Noordwaard 
blijkt dat alle erosiebestendigheid categorieen voorkomen (1 t/m 3. erosiebestendig t/m 
weinig erosiebestendig). Bij het uitzetten van de categorieen naar locatie van 
voorkomen blijkt dat gebieden globaal kunnen warden onderscheiden naar 
kleicategorie. Klei van categorie 1 is op een aantal plaatsen in het Plangebied 
Ontpoldering Noordwaard beschikbaar, maar dit betreft wel vrij dunne lagen. In het 
geval dat categorie 2 of 3 klei wordt ontgraven zijn er nog genoeg mogelijkheden voor 
toepassing in nieuw geplande waterkeringen. Bij minder erosiebestendige klei 
categorieen wordt de aanwezigheid van een goed ontwikkelde grasbekleding steeds 
belangrijker. Hierblj zal het de voorkeur hebben 
1 a 2 groeiseizoenen te wachten, alvorens de inlaatopening wordt verlaagd, en de 
waterkeringen mogelijk warden blootgestefd aan golfbelastingen. 

Evaluatie van de eigenschappen van zand heeft weinig tot geen beperkingen 
opgeleverd in de mogelljkheden voor hergebruik (al het zand voldoet aan 'zand voor 
ophoging', rneeste zand voldoet zelfs aan 'zand voor zandbed '). 
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Voor het hergebruik van materiaal dienen tevens milieuaspecten beschouwd te warden, 
aangezien verontreinigd materiaal niet zondermeer mag warden hergebruikt (categorie 
indeling conform bouwstoffenbesluit). Hiervoor wordt veiwezen naar het basisrapport 
milieukundig onderzoek [Ref. R10]. 

9.2 Conclusies grondonderzoek Ontwerp projectbesluit (fase 2 & 3) 

In de fase 'Ontwerp projectbesluit' is een inrichtingsvariant gekozen, waarvoor 
aanvullend grondonderzoek is uitgevoerd. De aard en omvang van dit grondonderzoek 
Is afgestemd op de resuJtaten van het grondonderzoek ult archief en fase 1 (MER). 

Het grondonderzoek voor fase 2 & 3 heeft bestaan uit veld- en laboratoriumonderzoek, 
waarbij fase 2 een vooral algemeen karakter heeft; fase 3 heeft specifiek betrekking op 
de classificatie van klei uit de recreatiepoorten 'Spieringsluis' en 'Werkendam'. 

De rapportage van het grondonderzoek uit fase 2 heeft zich beperkt tot de feftelijke 
presentatie van de onderzoeksresultaten, interpretatie hiervan vindt plaats in het 
ontwerprapporten van het dijkverleggings- en inrichtingsplan. lnterpretatie van het 
onderzoek uit fase 3 betreft de bepaling van de mogelijkheden voor hergebruik van de 
klei in de recreatiepoorten 'Spieringsluis' en 'Werkendam'. 

De algemene conclusie voor fase 2 luidt dat de uitgevoerde sonderingen en boringen 
het beeld van de globale bodemopbouw uit fase 1 bevestigen. 

Voor fase 3 geldt dat de handboringeh voor de recreatiepoorten 'Spieringsluis' en 
iwerkendam' uitwijzen dat de dikte van de kleiige deklaag ca. 0,5 tot 1,0 m bedraagt. De 
bovenste ca. 0,2 m hiervan betreft de onbruikbare 'leeflaag' . De kleimonsters uit de 
handboringen zijn visueel beoordeeld in het laboratorium van Fugro. De beproeving van 
de kleimonsters is hierbij zodanig opgezet dat met de resultaten een beeld wordt 
verkregen van de variatie in erosiebestendigheid tussen de monsters. Uit de evaluatie 
van de laboratoriumresultaten blijkt dat de klei uit de deklaag bij de recreatiepoorten 
Werkendam en Spieringsluis valt onder 'categorie 1: erosiebestendig'. De variatie 
tussen de monsters is relatief klein gebleken. Voor de meeste monsters geldt dat de klei 
geschikt is voor toepassing als materiaal voor deklaag en kern van dijken. 

Ook voor de recreatiepoorten geldt dat voor hergebruik van materiaal milieuaspecten 
beschouwd dienen te warden. Hiervoor wordt verwezen naar het basisrapport 
rnilieukundig onderzoek [Ref. R10]. 
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Onderstaand wordt een overzicht gegeven van normen, technische rapporten, en 
literatuur waarvan gebruik is gemaakt bij het opstellen van de rapportage. In het geval 
dat hierna wordt verwezen is dit aangegeven met een verwijzing volgens [Ref R. .. ]. In 
het geval dat verwezen wordt naar eerder uitgevoerde (grondmechanische) 
onderzoeken is dii aangegeven met [Ref. A .. .]. Een overzicht van deze specifieke 
archiefrapportages is opgenomen in bijlage 1. 

R1 NEN 6740, Geotechniek - TGB 1990 - Basiseisen en belastfngen. Nederlands Normalisatie-instftuul, 

Delft, september 2006. 

R2 Technisch rapport klei voordijken, Technlsche Advlescornmissie voor de VVaterkerlogen (TAW), Delft, 

mei 1996. 

R3 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructles, Geotechnische aspecten van dijken, dammen en 

boezemkaden, Technischc Adviescommissie voor de Walerkeringen (TAW), Del~, juni 2001. 

R4 Leidraad voor het ontwerpen van riv1erdtjken, deel 2 - benedenrMerengebied, Technische 

Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), Delft, september 1989. 

RS Standaard RAW bepalingen 2005, besteksregelingen, CROW, Ede, 2005 

R6 Bodemkaart van Nederland, Kaartblad 44 West Oosterhout. Stichling voor Bodemkartering. 

Wageningen. 1987. 

R7 OntpoJdering Noordwaard, startnotitie MER, bureau Noordwaard, Rotterdam, april 2006. 

R8 Planstudie Ontpoldering Noordwaard, projectvoorstel in een keer naar een toekomstpolder met rle 

gewenste flexibniteit, consortium Arcadls/DHV/Royal Haskonlng, april 2006. 

R9 Ontwerpvisie ontpoldering Noordwaard, bureau Noordwaard. Rotterdam, auguslus 2006. 

R 10 Basisrapport milieukundig bodemonderzoek Noordwaard. concept rapport , consQrtium 

Arcadis/DHV/Royal Haskoning, Rotterdam, oktober 2006. 

R11 Richtlijnen voor het MER, Ontpoldering Noordwaard, Mlnisterle Verkeer en Walerstaat, Directoraat

Generaal Water, Den Haag, augustus 2006. 

R12 Verbetering dijken Noordwaard, Grondmechanisch en Geohydrologisch onderzoek, Grontmij, november 

1989 

R13 Dijkaanleg Noordwaard lase 3, Grondmechanisch en Geohydrologisch onderzoek, Grontmij, 1 

november 1995 

R14 Dijkverbetering Nleuwe Merwede, Geotechnisch en hydrologisch onderzoek, Gron!mij, 27 mei 1997 
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Bijlage 1 
Overzicht beschikbare archiefrapporten grondmechanische 

onderzoeken 
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BIJLAGE 1. OVERZICHT BESCHIKBARE ARCHIEFRAPPORTEN 

Datum 
Tab Locatie 

rap portage 
Ref Titel rapport Opdrachtgever Opsteller (event. dijkpaal Globale inhoud 
nr. nummering) 

Plan voor Oostwaard, n.v.t. 
Verbetering dijken Oostwaard (fase 

Oktober Ill) Hoag heem raadsc 210-320-Keizersveer voor project Noordwaard + 

1987 
A3 

Grondmechanisch en 
hap Alm en Grontmij Rode bollen (buiten Bijlagen ontbreken 

Geohydrologisch onderzoek 
Biesbosch projectgebied) (profielen) 

(n.v.t. op dit project) 

Bodemopbouw + 
Notitie betreffende Geohydrologische 

November 
1988 

A4 berekeningsresultaten Grontmij Grontmij - schematisering + 
bermdimensionering ontwerpberekeningen 

Noordwaard 

Groene lijn 
Samenvatting uitgevoerd 

Slijs Werkendam -
veld- en labaratorium 

Steurgat - Ruigt -
onderzoek (naar aanleiding 

November 
Verbetering dijken Noordwaard Hoogheem raadsc Gat van de van Basisplan voor 

1989 
A2 Grondmechanisch en hap Alm en Grontmij Noorderklip - Boven 

Noordwaard) 
Geohydrologisch onderzoek Biesbosch Petrusplaat langs -

1 x overzichprofiel + 77x 
Gat van den 

lengteprofielen + 9x 
Hardenhoek -

detailonderzoek 
Spieringsluis 

September GH205980 IGN- Situatietekening + 
1991 

A14 
De Biesbosch - Ooievaar 

Particulier 
Fugro 

Ooievaar 
sondering 

December L002616 Reugtweg 1 /2 Biesbosch Tussen Reugtweg 1 Situatietekening + 
1993 

A18 gem. Werkendam 
Particulier Fugro en 2 sondering+ grondboring 

Dijkverbetering Noordwaard Ill 
(N .O.P.-trace) 

Hoogheemraadsc 110-146 Programma eisen gemaal + 
Oktober Maltapolder - Achterste 

A9 hap Alm en Grontmij N.O.P.-trace kabels en leidingen + 
1995 Kievitswaard 

Biesbosch Groene bollen inrichting winlocaties 
Concept-plan met toelichting 

conform Deltawet 

lnclusief situatietekeningen 
6x nieuw trace (met 

Dijkaanleg Noordwaard fase 3 
November Grondmechanisch en 

Hoogheemraadsc 110-146 onderzoekslocaties) + 

1995 
A6 

Geohydrologisch onderzoek 
hap Alm en Grontmij N.O.P.-trace geotechnische 
Biesbosch Groene bollen lengteprofielen 7x + 

(hoort als bijlage 4 bij rapport A9) Profielen boringen in 
bestaande 

December Martens en van 
Catharina-polder/ 2x situatietekening + 

1995 en A12 
Catharina-polder I Jantjesplaat en 

Oard B.V. te Fugro 
Jantjesplaat 4x Grondboring + 17x 

Januari polder Hooge Hof (D-6892) 
Leidschendam 

Deeneplaat-weg - Sondering + Labaratorium 
1996 Biesbosch onderzoek 

Overzicht archiefrapporten Royal Haskoning versie 25-09-2006 Page 1 of 2 

Uitgevoerd Locaties in 
veldonderzoek database GIS 

Grondboringen 
Sonderingen -

(Beide onbekend 
aantal) 

Grondboringen 19 
(12-50 m diep) 

Niet zelf uitgevoerd, -
maar gebruikt, geldt 

oak voor de 
sonderinQen 

388x 
Grondboringen 

61 x Mechanische 61x 
sonderingen (9 ,50- Sonderingen 

18,50 m diep) (mechanisch) 
(database code: 

VDN89_nr) 

1 x Sondering Ja 

1 x Sondering 
1 x Grondboring Ja 

- -

76x Grondboringen 10x 
sondering en 

(database code : 
60x boring 

DNf3GB_ nr en 
DNf3KB_nr) 

(voorafgaand 

13x Sonderingen 
aan aanleg 

dijk, sommige 
(database code: 

locaties niet 
Dnfase3_nr) 

terug te 
vinden) 

Ja, fase 2 4x Grondboring 
locaties niet 17x Sondering 

bekend 

Uitgevoerd 
laboratorium 

onderzoek 
8x 

volumegewicht 
7x 

triaxiaalproef 
.. x 

samendrukkinQ 

-

10x 
triaxiaalproef 

Samendrukki ng 
(genoemd in 

rapport, aantal 
en resultaten 
niet bekend) 

10x 
volumegewicht 

-

-

-

19x 
korrelverdeling 

15x 
triaxiaalproef 

25x 
samendrukking 

3x 
korrelverdeling 

bepaling 
korrelvorm 

• • • 
--------·-·--·-----• • • 

ROYAL HASKONING 

Ontvangen Locatie waar 
informatie rapport 

datum aanwezig 

22juni2006 Royal 

(waterschap) Haskoning 
(RGE) 

Royal 22juni2006 
(waterschap) Haskoning 

(RGE) 

22juni2006 Royal 

(waterschap) Haskoning 
(RGE) 

4 juli 2006 Royal 

(Fugro) Haskoning 
(RGE) 

4 juli 2006 
Royal 

(Fugro) 
Haskoning 

(RGE) 

13 juli 2006 Royal 
(H. Jagt- Haskoning 

RWS) (RGE) 

20juni2006 Royal 

(waterschap) 
Haskoning 

(RGE) 

Royal 4 juli 2006 
Haskoning (Fugro) 

(RGE) 

Datum 25-10-2006 



Datum 
Tab 

rapportage 
Ref Titel rapport Opdrachtgever Opsteller 
nr. 

Hoogheem raadsc 
Januari A7 

Dijkverbetering "Noordwaard Ill" 
hap Alm en 

Bestek nr. 60-1995, ON 31.5172.2 Grontmij 
1996 Met bijbehorende werken 

Biesbosch te 
Woudrichem 

Februari GH960282 IGN-
A15 Particulier 

1996 Werkendam - Bandijk Fugro 

Nieuwe Merwededijk 
Hoogheem raadsc 

April 1996 A1 
Technisch vooronderzoek 

hap Alm en Grontmij 
Biesbosch 

GH0927 IGN-
Mei 1997 A13 Particulier 

Werkendam Steurgat 3 Fugro 

September GH971886 IGN-
1997 

A16 Werkendam - Reugtweg 1 
Particulier 

Fugro 

Januari 
Merwededijk Sasdijk Hoogheemraadsc Arcadis 

A5 Geotechnische aspecten bij de hap Alm en Heidemij 
1999 

uitvoerinQ Biesbosch Ad vies 

December 15437 Loads Reugtweg 1 
A17 Particulier Fugro 

1999 Werkendam 

C8148 
Februari A10 Aardappelopslagloods aid Particulier Fugro 

2002 Nerzienweg 14 te Werkendam 

Landbouwloods aan de Galeiweg 
Juni2002 A19 Particulier Fugro te Werkendam (S03415) 

C8340 Particulier 
Maart 2004 A11 Woning aan de Witboomkil te Fugro 

Werkendam 

Januari 
Toetsing Dijkring 23 'Biesbosch' Hoogheemraadsc 

2005 
A8 Map 1 /2 Toetsingsrapport hap Alm en Grontmij 

en map 2/2 Bijlagen Biesbosch 

Overzicht archiefrapporten Royal Haskoning versie 25-09-2006 

Locatie 
{event. dijkpaal Globale inhoud 

nummering) 
Werk langs 
Reugtweg, Openbare aanbesteding 
Lijnoorden, dij kverbeteri ng, 

Boomgatweg, bestekteksten (met 
Witboomkil tot aan de materiaaleisen) inclusief 

nieuwe Merwede bestekstekeningen 

Situatietekening + 2x kaart 
Bandijk 

+ sondering 

146 - 210 
Rode lijn 

3x geotechnische Sluis Werkendam -
lengteprofielen + beprerkt Merwededijk tot aan 
veldonderzoek + eerste aansluiting N.O.P.-

analyse 
trace 

Situatietekening + kaart + Steurgat 
2x sondering 

Situatietekening + 4x 
Reugtweg 1 sondering 

Schaardijk 
Verslag grondmechanische 

begeleiding tijdens 
Sasdijk werkzaam heden 

Situatietekening + kaart + 
Reugtweg 1 

4x Sondering 

Aardappel 
opslagloods aid 8x Sondering + 
Nerzienweg 14 situatietekening 

Werkendam 

Galeiweg 4 Situatietekening + 2x kaart 
Werkendam 

Woning aan 3x Sondering + 
Witboomkil 
Werkendam 

Situatietekening 

Overzichtstekeningen + 
dwarsprofielen + 

0(210)-210 tekeningen lokatie boringen 
Dijkring 23 + boorprofielen + 

tekeningen lokatie kabels 
en leidingen + 

Page 2 of 2 

Uitgevoerd Locaties in 
Uitgevoerd 

veldonderzoek database GIS 
laboratorium 

onderzoek 

- - -

1 x Sondering ja -

7 x Sonderingen 
(database code: 6x sondering 

Tvr096_nr) (kruin), 12 6x 
Grondboringen boringen korrelverdeling 

TvrOGB_nr) (kruin en 
(locaties niet te binnenland) 

herleiden) 

2x Sondering ja 

4x Sondering ja -

- - -

4x Sondering Ja -

8x Sondering Ja -

1 x Grondboring 
Ja -

4x Sondering 

3x Sondering Ja -

Grondboringen 208 
(9 diep(kruin) 

database code: 3x 
Hm - nrkr, 199x 

9x boring 
Korrelverdeling 

ondiep(talud, teen), 
niet ingevoerd) 

-- • • • .... -
• • • 

ROYAL HASKONING 

Ontvangen Locatie waar 
informatie rapport 

datum aanwezig 

13 juli 2006 Royal 
(H. Jagt- Haskoning 

RWS) (RGE) 

4 juli 2006 
Royal 

Haskoning 
(Fugro) (RGE) 

13 juli 2006 Royal 
(H. Jagt- Haskoning 

RWS) (RGE) 

4 juli 2006 
Royal 

Haskoning 
(Fugro) (RGE) 

4 juli 2006 
Royal 

(Fugro) 
Haskoning 

(RGE) 

13 juli 2006 
Royal 

Haskoning 
(Arcadis) (RGE} 

4 juli 2006 
Royal 

Haskoning 
(Fugro) (RGE) 

Royal 4 juli 2006 
Haskoning (Fugro) 

(RGE) 

4 juli 2006 
Royal 

Haskoning 
(Fugro) (RGE) 

4 juli 2006 Royal 
Haskoning 

(Fugro) (RGE) 
Royal 

Haskoning 

20juni2006 (RGE) 

(waterschap) 
Situatietekenin 
gen + boringen 

digitaal 
ontvanQen 

Datum 25-10-2006 
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Legend a 

• Boring bestaande kreken 

• Boring te graven kreken 

• Overige boring 

Vervallen boring 

T Son de ring 

v Vervallen sondering 

Ondergrond: huidige situatie 

Titel : 

Locaties nieuw grondonderzoek 
(fase 1 MER) 

Project: 

Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever: 

Rijkswaterstaat 

Datum: 

30-10-2006 

Figuur: 

9R8354-A1 

Schaal: 

1 :25000 (A3) 
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ROYAL HASKONING 
HASi<ONIHG t4EOERLAt.o0 9 I/ IS A CO '.IPA/\ V OF ROYAL HA.SKONING 



Legenda 

@1 Boring bestaande kreken 

@ti Boring te graven kreken 

• Overige boring 

.-- Vervallen boring 

w Sondering 

\ / Vervallen sondering 

Ondergrond:masterplan d.d. 07-07-2006 

Ti tel : 

Locaties nieuw grondonderzoek 
(fase 1 MER) 

Project 

Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever 

Rijkswaterstaat 

Datum 

30-10-2006 

Figuur: 

9R8354-A2 

Schaal 

1 :25000 (A3) 



0 500 

Legenda 

Archief 

Type 

• Boring 

"' Sondering 

huidige situatie 

i Locaties archief grondonderzoek 

Ontpoldering Noordwaard 

Opdra chtgever· 

R ijkswaterstaat 

Datum 

30-10-2006 

9R8354-B1 

Schaal 

1 :35000 (A3) 
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landboUWOfltsilJIU~C: 

brugC, .... I 

veerpont 

3,000 

concept dd 07 jUli 2006 

Legenda 

Archief 
Type 

• Boring 

Sondering 

Ondergrond: masterplan d.d. 07-07-2006 

Ti tel : 

Locaties archief grondonderzoek 

Project: 

Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever: 

Rijkswaterstaat 

Datum: Schaal: 

30-10-2006 1 :35000 (A3) 

Figuur: 

9R8354-B2 

• • • • • • ••• 
ROYAL HASKONING 

HASKONING NEDERU.ND B V. IS A COMP/\NY OF ROYAL HASKONING 



D kleicategorie 

• Iii • zandcategorie 
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Kleicategorie : 

1111 

2 

;i 3 

Ondergrond: huidige situatie 

classificatie zand en klei 
(nieuw grondonderzoek) 

Project: 

Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever 

Rijkswaterstaat 

30-10-2006 

9R8354-C1 

Schaal 

1 :25000 (A3) 

••• ••• ••• 
ROYAL HASKONING 

HASKONlNO NEOERLANO B V. IS A COMPANY OF ROYAL HA.St<ONING 
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0 250 500 1,000 1,500 2,000 

Legenda 
D kleicategorie 

Ill • • zandcategorie 

Kleicategorie : 

IH 

~ 

~ 2 

Ii!] 3 

Ondergrond: huidige situatie 

Ti tel 

classificatie zand en klei 
(nieuw grondonderzoek) 

Project: 

Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever: 

Rijkswaterstaat 

Datum. 

30-10-2006 

Figuur: 

9R8354-C2 

Schaal: 

1 :25000 (A3) 
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ROYAL HASKONING 

HASKONING NEDERLAND e.v. IS A COMPANY OF ROYAL HASKONING 
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Boorpunten 

Boring 

Sondering 

RK101 Code boorpunt 

Deklaagdikte (m) 

- <0.5 

- 0.5-1 

CJ 1-1 .5 

CJ 1.5-2 

CJ 2-3 
CJ 3-4 

4-5 - >5 
Ondergrond: huidige situatie 

Ti tel: 

Verloop dikte cohesieve deklaag 
(klei) op basis van nieuwe en 
archief grondonderzoek 

Project: 

Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever: 

R ijkswaterstaat 

Datum: 

13-11-2006 

Figuur: 

9R8354-D2 

Schaal: 

1 :35000 (A3) 

••• • • • ••• 
ROYAL HASKONING 

HASKONING NEDERLAND B V. IS A COMPANY OF ROYAL HASKONING 
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ROYAL HAIKOlllNG 

PROJECT· ONTPOLDERING NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 3a DATABASE ARCHIEF GRONDONDERZOEKSPUNTEN Afscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring (mJ 2.00 

Selle><! "i < h011e l1gglng maaiveld [m NAPJ 2.50 

101 I IO-numme1· Type Sub1ypo Locatie Onderzoek Opdrachlgever Bron Uitvoerder Gemeten X-coord Gemeten Y-coord Gemeten Z-coord Einddiepte Jaar Oikle deklaag lsohyps 

101 10 "' 
Type Sub1vne Localie Onderzoek "lf'V'lrath1aeveJ Bron Uitv x y z Eindd Jaar Oekla l•OhVDS 

l·I l·l 1-1 1·1 1-1 1·1 1.1 1·1 1-1 lml lml lml 1m1 H l ml H 
1 84460030 Barino Diec Land Onbekond Onbnkend DINO lol<lll TNO/NITG 111 770.000 •21370 000 1.30 10.75 12•5 l ,90 Ja 
2 B«BOOGI Borma Oleo Land Oobe- Onl:l<tkend DINO lo'<el TNO/NITG 111800.000 •21350,000 I 40 17 20 1945 I 60 Ja 
3 64•60032 Barino Diec Land Onbekend Onbe~end DINO\~i<el TNO/NITG 111840,000 ~213 15,000 1,47 16,70 19•5 1,75 Ja 
4 644800~ Barino Diec Land Qribelceud Onbekenc! DINO lo!<et TNO/NITG 111870 000 42 1290,000 1,30 13,80 1945 1.50 Ja 

5 64480034 8onna Dieo Land Onb•~~nd Onliel<eod DINO lo'<at TNO/NITG 111920,000 <21270,000 1,25 16 50 1945 0,00 Ja 

6 84460035 Bonno Dieo Land ~kend Clnllekend DINO loket TNO/NITG 111740.000 42 1~0 . 000 1.40 12 00 19'5 1,55 Ja 
7 B44B0035 B!1rinc Diec Water Onbekend OnbeKend DINO loke1 TNOIMTG 111760,000 •21310,000 ·1,45 18.75 1945 1.50 Nee 
8 84480037 Borina Dieo Water Oiibel<end Onbekend OINO loket TNO/NITG 111520 000 42 1270.000 ·0.70 15,70 1945 2.00 Nee 
9 84460038 Sorin<> Dieo Water O"bel<end Onbekend DINO loket TNO/NITG 111860.000 42 1250.000 . 1,20 10.35 19•5 1.00 Nee 
10 84<60039 BorfM Dieo Land Onbekllnd Onbekend DINO lokel TNO/NITG 111880.000 42 1230.000 1,40 17 00 1945 2.29 Ja 
11 B«BOO•O Borlnt1 Dieo Land Onb<>kond Onbekend DINO loket TNO/NITG l 11820000 42 1Q1l0.000 2,90 43,50 1921 2 10 Nee 
12 8'480041 8o~no Diec Land Onbekend Onbekend DINO lake! TNO/NITG 112000.000 •21250.000 0.90 1110 195'1 1.35 Ja 
13 84480042 Borino Diec Land Onoel<and Onbekend DINO lokel TNO/NITG 112050,000 • 21250.000 1,00 1220 1954 >.SS Ja 
14 644B0043 B<>rlnn Diec Land Onbekend Onbekend DINO loket TNO/NITG 112000,000 <21250.000 2,50 4350 19:t7 2.10 Nee 
15 8448004& Bctlna Dieo Land Onbokend Onbekend DINO lokel TNO/NITG 112550,000 •21880.000 3,30 6S,00 195J • .Gil Nee 
16 8<460047 Bori" o Dieo Land Clnbel<end Onbekend DINO lake! TNO/NITG 112520,000 42 1830.000 0,90 $1 01 1954 0.00 Ja 
17 BA•B0048 BO<ino Oieo Land Onbe.'<and Onbekend DINO toke! TNO/NITG 118100 000 •23420,000 1,10 14 00 1952 2.2!1 Ja 
18 B4•BOD•9 B.orlnl'll Diel'l Land O"oo!ulno Onbekend DINO loket TNO/NITG 118130000 423400.000 1,76 15,•5 1952 2.00 Ja 
19 84460050 BorCna Diec Land Onbekend Onbekend DINO lake! TNO/NITG 117790,000 •23100.000 1 37 14,00 1952 I .SO Ja 
20 64-<BOOS t Borl"o Diec Land Onbel<eno Onbekend DINO lokel TNO/NITG 117765,000 4ZIC'.l!l000 1,80 14.40 1952 2•0 Ja 
21 84460052 SClnno Diec Land Onbakend Onbekend DINO lokel TNO/NITG 117750,000 42".,080,000 0.60 13 10 1952 1.00 Ja 
22 64460053 Bo Ma Diec Land Onbe'<end Onbekend DINO loket TNO/NITG 115680.000 •23235.000 1.05 u.oo 1952 1,40 Ja 
23 6«60054 Sorinq Dieo land Ol'bel<eftd OnoeKenCI DI NO lcko1 TNO/NTTG t 15700.000 423250.000 2 29 15,30 1952 2,85 Ja 
24 e.u0ooss Bonno Diep Land Onbelwnd Onbekend DINO lokel TNO/NITG 114420,000 •23325.000 2,40 1510 1952 2.40 Ja 
25 8448005 1 Bonno Diec Land Onbel<end Onbekend DINO loke1 TNO/N ITG 113560,000 422800.000 2 65 128,61 1933 11 .25 Nee 
26 8446007 1 Bonno Diec Land Onbekeod Onbekend DINO loket TNO/NITG 118435,000 •22no.ooo 0 60 1800 1945 12.00 Ja 
27 B4•BOOn Borina Diec Land Onbel«>nd Onbekend DINO lokel TNO/NITG 116870.000 • 21282.000 0,60 2 1.00 1957 • .40 Ja 
28 64460075 Barino Dieo Land Onbe~~nd Onbekend DINO lokel TNO/NITG 116922,000 42329",000 1,50 211.30 1908 10 .20 Ja 
29 B4•0oon Sarina Diec Land Or.IN!~ena Onbekend DINO lokel TNO/NITG 117110.000 422730.000 1.02 • 6.IS 1964 1.10 Ja 
30 S.O<B0092 Bonno Diec Land Onbel<ond Ollbel<afld OINOIO~BI TNO/NITG 116220 ,000 4221 40.000 0,93 29,35 1- 1,30 Ja 
31 B4480093 Bonno Diep Land Onbekend Onl>el<end DINO lokel TNOINITG 116820,000 4213 10 ,000 0,94 32.22 1- 1.05 Ja 
32 8448009< Borina Dieo Land Onbekend 0'1bekend ClNO loket TNOINITG 116940.000 •20080.000 0,99 l5.21 1 go.: 0.80 Ja 
33 844800515 Bonn a Dieo Land Onbel<end Oobel<end OINO lokel T NO/NITG 115990 000 4 19410000 0,64 33.69 1!il>< 0,80 Ja 
34 844600% Bonno Diec Lana Onbekend Onbekend DINO lokel TNO/NITG 115600,000 -<20560.000 0,84 29,30 1964 1.10 Ja 
35 64460097 Bonno Dieo Land Onbekend Onbekend O\NO loke1 TNO/NITG 115020,000 42 1520.000 093 30.Sl 196-1 0.80 Ja 
36 ll44B009a Bonno Diec Land Onbekend Onbei<end DIN0 1ck81 TNOINITG 114160.000 •20SSO ooo 1.40 30.87 196< 0.90 Ja 
37 84450099 Bonn a Dien Lana Oribekend Olbokend DINO lokel TNOINITG 114650.000 419820.000 0.82 35.85 1964 0.90 Ja 
38 844801 14 8orinc1 Diel'.'l Land Onbekend Oot>ei<elld OINO!Okel TNOINl'TG 112110.000 42ZO IO.OOO I 20 20,20 1942 1,40 Ja 
39 64480118 Bonno Oieo Land Onbekend On be!< end DfNO lokel TNO/NITG 11 4220 000 419710,000 0,70 15 00 1942 1.00 Ja 
•o 8«80132 Borinq Dieo Land Onbekend Or.be.~end DJNO loket TNOINITG 115480.000 •20695.000 0.90 16.00 1979 1.so Ja 
41 844801 54 Barino Diec Land Onbekend Ontl&Gnd DINO loKel TNO/NITG 118!i53.000 421 335'.000 1,02 12000 1996 2,00 Ja 
42 B4480 1S2 Borina Diec Land Onbekend Onbel<end DINO lokel TNO/NITG 116450.000 422495,000 1,00 32.00 2.002 1.60 Ja 
43 416-1 11-0001 Borma Dien Land Onbekend Onbilk!!IXI OINOloket TNO/NITG 111125,000 416775,000 0,50 7, 10 1988 1 00 Ja 
44 418·111·0002 Borinq Oieo Land Onbekend Onbel<end DINO lake! TNO,'NJTG 111260 000 418705,000 ·O 40 4,00 1995 0 90 Ja 
45 418·112-0002 8m1na Diea Land Onbekend Onbekend DINO lokel TNOINITG 11 2095 ,000 418780,000 0.20 5.00 1996 0.00 Ja 
46 418· 113·0001 Borina Ondieo Water Onbe~&rd Onbe;wicJ OINOloket TNO/NITG 113125,000 418325.000 · 1,30 2.5' 198;" 0 .00 N'ee 
47 418· 116-000 1 Borma Ondloo Land Onllekend Onb&kcncl OINO lokel TNO/NITG 116670,000 • t 8980,000 0,92 1 00 1992 0.75 Nee 
48 416·116-0002 BotlllQ OndloD Land ClnDekond Onbe~ond OINO lokel TNO/NITG 116950.000 418520.000 0,80 l 00 1992 1.00 Nee 
49 418-117-0001 BolfnQ Ond100 Land Onbekeud OnOe.<ond OINO loke: TNOINITG 117030,000 • ; 8960.000 0.84 1.00 1992 1,00 Nee 
50 418-117-0002 Botinn Ondieo Land O!>be!<end Cl!lbekl!nd OINO lol<el TNO/NITG 117010,000 • 18850 000 0.93 I.DO 1992 0 .90 Nee 
5 1 418·1 17-0003 Barino Oodieo Land Cnbokena OnbeWend OINO lokel TM"rulTG 117100,000 41 8900,000 1.02 1,00 1992 1 00 Nee 
52 418·117·000< Bcr~oc Ondleo Land Onbekimd Onbel<end DINO lo<el TNO/NITG 117190.000 41 8950.000 0,85 1,00 ~9!:~ 0,70 Nee 
53 418·1 l?-OOOS Bonno Ondieo Land OnbeKend Onbekend OrNO tokel TNO/NITG 11nso.ooo 41 8220000 0,93 1,00 1992 >.00 Nee 
54 419·110·0011 Bonno Dieo Wat Of Oi'lbekend O<ioeke.n!l DINO lol<e: TN01NITG 110840,000 41 9610.000 ·2,90 8.50 19'15 o.oo Nee 
55 419- 110-00 12 Borino Dieo Land Onbel<Bnd Onbel<end OlNOloKot TNOINITG 11098(),000 419060.000 1.00 4,00 1996 1.70 ·"' 56 419-111·000• Borina Oien Land Clr!belmnd Onbekend DINO lol<el TNOINITG 111520,000 419520 000 0 10 •.oo 1S95 070 Ja 
57 4 19 ·112·000! 80fina Oieo Land Onbekend Onbekl!lld DINO IOJ\ei TNOINITG 11 2500,000 4 19960,000 0.70 • co 1996 0,00 Ja 
58 4 l !H 13-0001 Botlna Oieo Land Onbekend Oflbekend O:NOIOkel TNOINITG 113475,000 419900000 0.70 11 00 1988 o.oo Ja 
59 419· 11 ~000 1 Sarina Oioo Land Onbekend Onbekend DINOlokcl TNO/NITG 115200 llOO 419090.000 0,60 11 00 1988 1. 10 Ja 
60 4 llM 16·0001 Barino Ondleo Land Onbel<oncJ Onbekend DINO lo'<el TNOINITG 11 6960,000 41 9030.000 0.76 t.00 19-"2 0.7S Nee 
6 1 419· 1 \ 6-0002 Borino IJI"" land Onbel<eno ~~~d OINOIOkel TNO/NITG 116430 000 419900.000 () 70 1090 1973 0,50 Ja 
62 4 19·116 ·0003 Borino Dfeo Land Onbei<end Qnbelmnd OINO loket TNO!NITG 116935 000 4 ;9645,000 oeo 590 1973 1.50 Ja 
63 • 19 · 116-000• Borino Oleo lJ!nd °'11>1>.'<ond Onbekend OINO loi<et TNOINITG 116700.000 • 19765.000 0.80 7.90 1973 0.50 Ja 
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•OYAL MASKONING 

PROJECT: ONTPOLDERING NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 3a DATABASE ARCHIEF GRONDONDERZOEKSPUNTEN Afscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring lml 2.00 
Sch<lkflng < nogo Ugglng m aaiveld fm NAP) 2,50 

101 ID-nummer Type Subtype Locatie Onderzoek Opdractllge.vor Bron Uilvoerder Gemeten X-coord Gemeten Y-coord Gemeten Z-coord Einddleple Jaar Dlkte deklaag lsohyps 

101 ID nr Tvoo Subtvoe Locatie Ondea<1ex .llYtrachtaevef Bron U1tv x y z EindO Jaar De kl a .. ~ 
1-1 l-1 J.I 1-1 H H f.I 1-1 H 1m1 lml lml lml H lml f.l 
6" <19-117-0001 Sarina Ondieo Laoa Onbel<end Onbekend DINOIOkOI TNOfNITG 117050.000 419070,000 084 1.00 1992 0,75 Nee 
65 419·117·0002 B~rlna Diao Land on~ana Qnb<lkel>d DINOlol<el TNO/NITG 117140,000 419120.000 0,93 320 1992 0.90 Ja 
66 419·117-0003 Borlno Oridloc LAn<l Onbekend Onbe!<snd DINO lokel TNOINITG 117230.000 419170.000 0.99 1.00 1992 0.85 Nee 
67 419- 117·0004 Boll no Clndieo L.al1d Qnbe_'<end Onbel<lln<l DINO loket TNOINITG 117120.000 •19010.000 0,51 1.00 19!!2 1.00 Nee 
68 419- 117-0005 Botino Ondlep Land Onbe<&nd Onb&k<!nd DINO loket TNOINITG 117210.000 419060.000 0.80 1,00 1992 0.60 Nee 
69 4 19·117-0006 Borma Ondiep Land Onoe.~ond Onbeken<l DINO lokel TNOINITG 117300.000 419100.000 0.82 1.00 1992 0.45 Nee 
70 41!1· 11 7-0007 Sarina Ond1eo Land Onbol<ond Onbekencl DINOlo~Ol TNO:NITG 111370.000 419040.000 0.88 1,00 1992 1.00 Nee 
71 4 19·117·0008 EIOMQ Diep Land Onbeltend O nbekend DINO lckol TNOINITG 117 1801000 419750.000 0,60 11.JO 1988 1,60 Ja 
72 419-117-0009 EIM na Diec l.al1d Onbe1<eoo Onbo~end DINO lckol TNOINITG 11701 o.ooo 419610.000 0,70 6.50 1973 1 ,10 Ja 
73 419- 117·0010 Bon~ OndieD latld Onbekend Onbekend DINOlokel TNOINITG 117070,000 419580.000 O.?O 1.50 1973 1.30 Nee 
74 419- 11 7-0011 Borino Oieo Land Onbckend Onl>okend DINO loket TNOINITG 117140,000 419540,000 0 ,70 5.70 1973 1.80 Ja 
75 419-1 17-001 2 BocinQ Orulieo Land Ollt>a1<l!nd Onbel<end DINO lokel TNOINITG 117380.000 419390.000 0 .80 2,90 1973 0.50 Ja 
76 419- 11 7-001 3 Bocin<! 0 1!!0 Land Qnbekena Onbel<end DINO loket TNOINITG 117550.000 4 1934-0.000 0.80 8,10 1973 0.60 Ja 
77 <19-117-001• Barino Diec Land Onbekond ont>e<eod DINO lokel T NOINITG 117610.000 4 19260.000 0,90 7.70 1973 1.55 Ja 
78 4 19- l lHlOIS 8o r1na Diec Land °'1bal<and Onbek&nd DINOIO!<&l TNO/NITG 1178<0000 419150,000 1,00 4.90 1973 0.50 Ja 
79 4 19-118-0001 Borina Dieo Land On!>ol<end Onbekend OINO lo!<et TNO/NITG 118125,000 419825.000 o.so 11,00 191!8 1.10 Ja 
80 420·110-0001 Borina Diec Land Onbekon<l Onbekend OL"IOIO!<el TNOINIIG 110910.000 420035,000 0.00 S.00 1880 1.30 Ja 
81 420-1 11 -0001 Bonno Diep Land Onbekend Onbekend 0111.'0lcklll <NOINITG 11 1990.000 420 125.000 0.70 11,30 1988 2.40 Ja 
112 420-1 1 J.0002 Borln<l Qndieo Wat~, Onbekend Onbekend DfN01<;Jce1 INOINITG 111298.000 420952.000 -1 .40 1.81 1987 1.80 Nee 
83 420- 111 ·0003 Batinc Oodieo Water Onl>ek•oo Onbokand DINO loket TNO/NITG 111193.000 • 20989,000 -3.80 1,49 1987 0.00 Nee 
84 420· 111 ·0004 Botlno Diep Land Onbekend Oribe~encl OlNO loket TNOINITG 111080.000 420340.000 0,00 6,70 1880 0.50 Ja 
85 • 20· 1 lt-0005 El<>Hn., Diec Land Onbekena Onbe~end DINO loket TNOINITG 111130,000 420540.000 0,00 6.60 1880 0.60 Ja 
86 420· I 1 1 .0006 Serino Diep Land Onbekend Onbek...O DINO IOl<e! TNOIN1TG 111110.000 420705.000 0-,00 6,00 1880 1,00 Ja 
67 420-1 11-0007 Borinq Diec Waler Ocl>el<end Onbekend OJNOIQkel TNO/NIJG 111230.000 420880,000 ·0.90 6,10 1880 o.ao Nee 
ae 420- I 11 ·0008 Borinll Diep Land Onbekend Onbekend DlNOlokal TNOINITG 111500.000 420310.000 0.30 • .00 1996 2,70 Ja 
il1I 420- 11 2·000 1 Bonno Diec Land OrbeK&nd Onbekend DINO loi<el TNOINITG 112560 .000 420390,000 o.w 11 ,30 1988 1.60 Ja 
90 420-113-0001 Sarina D1eo Laod Onbol<ancl Onoellencl DINO lo<el TNOINITG 113100,000 420725,000 0.80 11 ,2.0 1988 0.00 Ja 
91 420· 11 4·0001 Bon~ Diec Llll1ll Onbekend Onbelwrld DINOlakel TNOINITG 114440,000 420940.000 0.70 5,70 1973 0,30 Ja 
92 420-11 4-0002 Borll10 Oieo land OnMkMd Onbek&nd OINOlckel TNOINITG 11 4680,000 420820,000 o.~ 9.69 1973 0.60 Ja 
93 •20· J 14-0000 El<>rlna Oleo Land Onbell.Ond Onb<lkeM DINO loket TNOINITG I 14900.000 • 20690.000 1.00 5,30 1973 1.30 Ja 
94 420- 1 14-0000 Bonno Diec Land MU~kend Onbekand DINO lokel TNOINITG 11<960,000 420640,000 0,10 5.09 1973 0.00 Ja 
95 420- 11 4-0005 Borlnci Diep Land On!>el<end Onbekend OINOlol<Ol TNOINITG 114840.000 420425.000 0.60 11,00 1988 1,00 Ja 
96 420· 11 5·0001 eorinq Diep Lana Onbekend Onbekend DINO!okel TNOINITG 115135.000 420570,000 0,80 5.30 1973 0.60 Ja 
97 420· 11 5·0002 Borina Diep I.and °'11>ekend Onbekend DINOI01"'1 1NOINITG 115360,000 420460,000 0.70 8.69 1973 l,40 Ja 
9$ 420-11 5·0003 Bonno Diep Land Clrbkend Onbekend OlNOlakl>I TNOINITG 115620,000 420340,000 0.80 10.10 1973 0.60 Ja 
99 420- 11 5·0004 Bonne Diec I.And Qobekend Onllel<.end DtNO lo"": TNO/NITG 115815.000 4202 10.000 0.30 7,10 1973 1.85 Ja 
100 420- 11 5·0005 Barino Oloo Land Onbekend Onbf!l<e:nd DINO l0<&1 TNOINITG 115780,000 420120.000 0.70 11.00 1988 0.90 Ja 
101 420·1 16·000 1 Borina Diep Lana Onoekend Onbe<end DINO lokel TNQINfTG 116020.000 420065.000 0.70 8,90 1973 0.60 Ja 
102 420-11 6·0002 Bonne Oleo Laoa Onbekend Onbekend DINOlokol TNOINITG 116200,000 420010.000 0 70 8,10 1973 a.so Ja 
103 420-116-0003 Borilla Oieo land Onbcken<l Onbekl!nd DI NOloket TNOINITG 116875.000 420675,000 l,10 10 00 1988 2,90 Ja 
104 420·1 16·0004 Barino Diec Land Onbl>kend Onoo~ond DINO loke1 TNO/NITG 116240.000 •20980000 1.00 11 ,30 1988 0.60 Ja 
105 420·11N1001 Bonno Diec Land °'1b<!"'1nd Onb<!!cena DINO lakel TNOINITG 117900.000 420460.000 1.10 9,30 1988 0.70 Ja 
106 42Q.l 18·000 1 Borino Oieo Land OnlMlkond Onbe.~end OlNO I01<1!: TNO/NfTG 118425 .000 420180.000 0,70 4,00 1996 0,90 Ja 
107 421-1 12·0001 Bonno Diep Land Onbel\end Onbekend DINO loket TNOINITG 112480.000 42 1915.000 0 80 4.50 1973 1.10 Ja 
108 421-112·0002 Borr no Dlec Land Onbekond Onbekend DINO lol<et TNOINITG 112.625,000 421900,000 0,80 3 70 1973 1.70 Ja 
109 421·112·0003 Borrna Oleo land Onbekend Onbel<end DINO loket TNOr'NITG 112780,000 421755.ooo o.so 3,70 1973 1.65 Ja 
110 42 1-11 2-0004 Bo•lno Di<lD Lana Oobe~ilnd Onbekend DINOklV.ot TNOINITG 112375 000 4211 05,000 0.80 11 .20 1988 0,60 Jo 
111 421·1 13·000 1 Bortno Oleo Land Ont>al<&nd Onbe!c.end OtNOlckel 'TNOINITG 113040.000 42 1670.000 0.40 3.70 1973 1,30 Ja 
112 •21-1 13-0002 Bo.inn Dieo La1ll.1 Onbe~ond Onbekend DINO lake1 TNOINITG 113285.000 42 1545,000 0,50 3.50 1973 1,00 J~ 
113 42 1-113-0003 Sorrno Diep Land Onbelcend Clnbe'-d OINOlokel TNOINITG 113535.000 42 1420,000 0.60 3.30 1973 0.50 Ja 
11 • • 2 1-113-0004 eon no Dieo Land Onbeken<! Onbekend DI NO lokel TNO/NITG 113800.000 421280.000 0.80 4,30 1973 1.10 Ja 
115 421-113·0005 Bonno Diec Land Dnb<ll<eod Onbekend DINO lo~$1 TNOINITG 113900.000 421270.000 0.80 10.30 1988 0.80 Ja 
116 421-113-0006 B<mno Dieo Land Onbcl<.elld Onbekend OINO!ol<el TNOINITG 113325.000 421390,000 0,60 11.30 1988 0.80 Ja 
!17 42 1-1 14-000 1 Bonno Diec Land Onbe'<et)d O nbekend OINOlokel TNOIN!TG 11 4 100.000 42 1100.000 0,80 •.90 1973 1.10 Ja 
11 8 421-1 14·0003 Bonno Olef> Land Onbekend Onbel<elld OINOlol<et TNQINITG 114510.000 42 1990.000 o.ao n.00 1988 1,4-S Ja 
119 421-1 14·0004 Bonno 0 1t>!l Land Onbekena Onbel<end OIN01olw1 TNO;NITG 114370.000 42 1610.000 0.80 9.00 1996 0,60 Ja 
120 421-1 15-0001 Bonno Oleo Lafld Onbekena Onbekond DINO foket TNOll'llTG 115010,000 42 1480.000 070 11.00 1988 1.50 Ja 
121 421-116·0001 Bo•lno Oleo Lar!O Onlllikend Onbel<B<KI OINOIOl<tll TNOINITG 116975.000 421950.000 0,70 11 ,00 1988 1.00 Ja 
122 •21· 117-0001 Borlna Diec Land Onb!lkettd Onbokcr>a' DINO loket TNOINITG 117870,000 421910.000 0.50 9.00 1988 0.70 Ja 
123 <21-118-0001 Bonno Diec Land Qnbe.<eno Onboken<l DINO lokel TNO/NITG 11 8465.000 421080.000 0,90 11.00 1988 l 20 J a 
124 421-119·0001 Bonno rneo Land Onbeftelld Onbekend DINO loket TNOINITG 119325,000 •21530.000 0.90 s.oo 1996 7,80 Ja 
125 • 22· 11 2-0001 Bonno Diep Land Onbekend Onbeliand DINO loket TNOINITG 112980.000 • 22400.000 0,70 5,30 1988 1.00 Ja 
126 •22-11 2·0002 Bonno D1ap Water OnbOken<I Onbekernl OINOloke! TNO/NITG 112880.000 422890.000 -3,60 6.80 1947 0.00 Neil 
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•OYAL HAIKONING 

PROJECT· ONTPOLDERING NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 3a DATABASE ARCHIEF GRONDONDERZOEKSPUNTEN Afscheiding boring op Land 

Scheiding :::. diepe boring Im) 2.00 
Scheiding < ncge llgglng maaiveld tm NAP! 2,50 

ID1 ID-nummer Ty pe Subtyp< Locatie Onderzoek Opdrocbtgever Bron Uilvoerder Gemeten X-coord Gemelen Y-coord Gemeten Z-coord Einddiepte Jaar Dikte deklaag lsohyps 

ID I ID nr Tvoe Sublype Lo ca tie Onderzodk Oparactitaever Bren U11v x y -z Eindd Jaat DaklQ ISOh>'>S 
1.1 l·I 1-1 1.1 1-1 l ·I l·I 1.1 1·1 lml rmt lml lml 1·1 lml H 

127 • 22· 112-0003 e arina Dieo Water Onbekend Onbekend DINO loket TNO/NITG 112485.000 422;'85.000 ·3 .00 6.00 1947 0 .00 Nee 
126 • 22·112-0QOol Sarina Diec Water Onbekend Onbekend DINO loker TNO/NITG 112490.000 422640 •••• -380 6.75 · 947 0,00 Nee 

129 • 22-112.ooos Serino Dieo Waler Onbel<end Onbe.~ond OINOloket TNOIN!TG 11218MOO •22520 000 ·3.20 6,00 1947 a oo Nee 

130 422-1 1 2-00Qti Sarina Diec Water Onbekend Onbe.ltc<ld OINOlo~el TNOINfTG 112165 000 • 22:190.000 ·4 00 5 30 l 947 0,00 Nee 
131 422-t ·2-000:1 Bonne Diec Water OnbeKet!(I Onbei«'<ld OINOlol<et TNOINfTG 112070.000 4225 15.000 -4 ,BO 4.70 1547 3,80 N.., 

132 422· 113-0001 Sanna D1eo WllJ.eJ Onbekend Onbekend OINO loket TNO/NITG 113025.000 422875,000 .3 70 6,00 1947 0,00 Nee 

133 •22- 11 3-0002 Sarina Dieo Ulnd Onbekend Onbekend DINO loket TNO/NfTG 113520.000 422740.000 0 •O 5 80 1996 5,80 Ja 
134 422-114-0002 Barino Diec Lancl Onbekend Onbekend DINO loket TNO/N fTG 114060 000 422900 000 0 90 11,00 1988 1 60 Ja 
135 422-114·000:1 Sarina Dieo Land Onbekend Onbekend DINO lokel TNO/NJTG 114000 ODO 422390 000 0,90 9 50 1988 2,30 Ja 
136 422-115-000' 8onnq Diec land Onbekend Onbekend DlNO loke l TNO/NfTG 115590.000 422750,000 1.10 11.30 1988 2.60 Ja 
137 422· 115·000ll ll<>rlno Oleo Lano Onbekeno Onbekend OINOlokel TN()INfTG 115040,000 422825 000 0,60 6,20 1988 1,80 Ja 
! 38 4.22-1 16-000" Bonna Dieo Land OnbokeM Onbekend DINO lokel TNO/NITG 116580,000 422630,000 t .<O 11 00 i 992 1,50 Ja 

139 422- l 18·000" Bonna Dieo Land Onbalcend Onbekend OlNO loket TNOINfTG 118375,000 422690 000 0..90 11,30 1988 1,10 Ja 
140 ~22· , 1 8·000~ Bonna Diec Land Onbek•~tt Onbekend DINO lokel TNO/NITG 11 8800 000 422075,000 0.80 11,00 1988 1 70 Ja 
14 1 •22-119·000! Bonna Dieo Land Onl:>lll<and Onbekend DINO lokel TNCl'NITG 119360,000 422000.000 1,10. 11,00 1988 1 80 Ja 
142 423- 112-000£ Sorina Dieo Water Onoeken<l Onbekend DINO loket TNOINfTG 112960 ODO 423 110,000 ·3.50 6 10 1947 0,00 Nee 
143 42:1- 1 13·~ Sor1nq Dieo Water Oobe•end Onbekend DINO loket TNO/NfTG 113110,000 423040 000 ·3,80 5 65 194'1 0 00 Nee 
14.: •23-l 13·000; Sorinq Dieo Waler Onb<?kond Onbekend 01/!10 lokel TNOIN!TG 113740 000 423270,000 ·3.9(1 5,20 19<7 5 20 Nee 

1•5 423-Tl3·000i Sarina Dieo Waler Ont>ekMd Onbekend DINO loke l TNQIN!TG 113280,000 423055.000 - 3.20 3 65 194 / 3,65 Nee 
146 •23· 113 ·001~ Bonno Dieo Land Onbokond Onbekend DlNO loket TNOINITG 113890,000 423050 000 1.20 4,00 1996 1,00 Ja 
147 423- 11&-0001 Bonno Diec Land OnbeltDM Onbekend DINO lokel TNOINITG 116140 ODO 423080 000 1 00 4.00 1996 2.40 Ja 
148 423-11 9·000 1 Borina Diec. Land Onbekend Onbekend DINO lokel TNO/NfTG 119400 000 423000.000 1.SO 10.00 1988 2.10 Jo 
149 •23-119-000li Barino D1eo Land Onbel<end Onbel<eno DINOIOl<91 TNO/NITG 1194 10,000 423600 000 220 6,00 1996 1 00 Ja 
150 • 2• -1 19-000:;l Borinq Diep Land Qobell.end Onbe~end DINOlokDI TNO/NITG 119475,000 424170.000 1,40 4,00 1996 0,60 Ja 
151 s .. 0 0001 Sonderirm Oien Land Onbekend Onbekend DINO lcl<el Funro 111649,000 419582 000 0,00 15 00 1!1S5 1 50 J a 
152 8 1-MOS Barino Diec Land Toeis1na OR 23 ~ad>chiUl Alm e Toetsino OR 23 MOS 118489.000 420661,000 0 02 10 00 200< 0,00 Ja 
153 Hm- IO~r Barino Diec Land Toolslna OR 23 ~:::m..rnao Alm e Toelsina OR 23 Gtontm i· 119451,412 423271,706 0 00 6 ,00 2004 4.80 Ja 
154 Hm · 201<t Barino Diec Land Tcetslna OR 23 aadscllaa Alm e TO<!lsina OR 23 Gfcntmi' 119581,224 422309 340 0,00 6 ,00 2~ 4.60 Ja 
155 Hm • 30kt Borino Diec Land To01sino OR 23 tudscllao Alm " T oe1s lM OR 23 Granlmii 119312.9 18 42 1359,496 0,00 6.00 200< 4,20 Ja 
156 Hm - 40ill Barino Dieo Land Toe~na DA 23 Ml1§0ba.D Alm C Toe\Slno DR 23 Gronimii 118614 ,990 42066 1,079 0,00 6 00 200< 3,70 Ja 
157 Hm ·50l<t Sarina Diec Land TO..t&lno DR 23 ~•"><>hDO /\Im 0 T oe15lno OR 23 Gronlm ii 118508,772 419786, 185 0.00 6.00 2004 3.70 JB 
158 Hm · 601<! Sarina Diec Land T must no ElR 23 aadschao Alm e T oetsi r!Q OR 2l G1ontrnll 117851 703 419112 039 0.00 6,30 2004 5,50 J a 
159 Hm • 7 1}.ilu Sarina Diec Land T00l~OA23 :aadschao Alm e Toersino OR 23 Grontmil 116775.531 419305,032 0 ,00 6,00 2004 4,10 Ja 
160 I-Im . 8Sltt Sarina Diep Land Toetsina OR 23 aadschap Alm e T oetsina OR 23 Grol'ltmil 11 5677.697 419053.76 1 0,00 6,00 2004 6,00 Ja 
161 C8t•8·7• Sonderina Diep Land AardannAJU'W"'l:S. Particu lier Geoda!elJani< fooro 118458 000 420466.000 0.00 22 OD 1982 3.50 Ja 
162 C8340-3x Sonderinq Dieo Land wanln<l Wllboom!<ll Parucuner Geodalabanl< Foo10c 114473,000 •21696000 0, ()0 17.00 191!4 3 00 Ja 
163 D6892·fase2-1 O< Sonderina Dieo Land Polcle< Ht><IM Hof • SJesboscti artens en van 0 Geodatal:lanlt. FUQ<O 111624,000 419472.000 3,00 20 00 199£, 1,00 Nee 
164 D6892·81 Sarina Diec Land 1na1><11de1/Jan11eso1aauoa1!k!r Hoo rlens en van O GO<Mla1aba11k FUQro 111324 954 4 18035.415 030 12.00 19* 0,70 Ja 
165 06892-82 Sarina Oieo Land rirl31><11dBIIJanllcsolaaJioalder Hoo rtens en van 0 G.eodaiabarlil. Fuaro 110425 214 4 17953.338 O,O<l 12,25 1995 1.10 Ja 
166 D6892-83 Sarina Diec Land rnaoolde<IJon11esolullooldS! Hoo !lrtens en van 0 Goodalabank Fuoro 11018 1 ,009 417..,B,196 0,56 12 00 1!195 1,00 Jo 
167 D6892-85 Sarina Diec Land ru<ooldet/Jantleao1aa11Colde1 Hoo :ntens en van 0 Geodatebank FtJaro 109468, 164 4 17281 123 0 OS 12,00 1995 1,00 Ja 
168 D6892-DKM 1 Sonderino Diep Land • lnaooldorlJantles~a•llOOldor ~ rtens en van 0 Ge<>datattank Fu<1ro 111565 019 4 19737,816 0,58 15,00 1S95 1,50 Ja 
169 D6892-DKM2 SanderinQ Dieo Land rln•,.,ldl!r/Janliesolaal10<>1de1 Hoo mens en van Oc Geoda1abanit f'UQrt> 111445,155 4 19272.727 0. 11 15,00 1!195 1 00 Ja 
170 D6892·DKM3 Sonderino Dieo Land nn•~1dor/Ja111~S"""~id., H0<> rtens en van 0 Gendatai>ank ffin<C 111275 934 418944 ~59 0,04 15 00 1!!95 1,00 Ja 
171 D6692-DKM4 Sonderina Dieo Land """~klllr/Jamlo<O!aat1oof<ll!< Hoo rtens en van 0 Geodatebank fuoro 110387 623 417725.259 0,62 15 00 1995 0,90 Ja 
172 D6892·DKM5 Sonderina Diec Land lnaooldet/Jaruil!soi.uUpaldnr""" rtens en van 0 Geoclatabanl< Funro 110288,771 • Peos.011 0,67 15,00 1995 1.10 Ja 
173 D6892-DKM6 Sanderina Diec Land ln•~llf/Jannssolaallooldt!I Hoo :mens en van a Gandiltaballlt "'"'rO 110055,704 '17551.225 0.82 15 00 1995 0,50 Ja 
174 D6892·DKM7 Sanderina Dieo Land rnaooidot/Jan11eso!.:aa11nn1(ie1 .. nn nens en van o Geod01abank Fuciro 109720. 166 417329.853 0.38 15,00 1995 1.00 Ja 
175 GH0927-2x Sonderina Diep Land s1ev:ca1 ~ i'anlculiBI GeodaJabani( IGN·Fuaro 119380 000 422716 ODO 2.50 28 00 1997 4,00 N"" 
176 GR 2CJ5980-1 x ~anderinq Dieo Land 

-
Penlc:uli01 GOO<:!a!abanlt. IGN ·FUQrO 113162,000 421692 000 o.co 26,00 1991 1 50 Ja 

177 GH960282·1X ,,.,n,,,,.~ino Dien Land k Panlcullor Geooai!Ulank IGN-FUQro 115950 000 422725,000 2,:30 28 00 1996 5.50 Ja 
176 GH971886·3X ~onderina Oieo Land I/I I -Pan1t11lier Geodrua.ban~ IGN·F'- 116021,000 419550,000 0,00 25,00 1997 0 ,00 Ja 
179 15437-4x Sonderina Dieo Land Panlc:ufiei GecdatabaM fuoro 116021,000 419640,000 0,00 25,00 1999 0,50 .Ja 
180 L002616- 1x S onderina Diep Land 12 Partkunor Geodruabanl< ftJQ!O 116016,000 419650 000 0 00 11 00 19!13 0 00 Ja 
161 S3415-4x Sonderina Dieo Land Lendbouwloods 0..lelweg Paruculter Geoc!Slaban~ Fua10 116937 ODO 420642,000 0,00 16,00 2002 2,00 Jo 
182 596636·1 x Sonderino Dier:i Land Muooenwruud 2 PartlcuKer Gem~enla Weckondam J ~den 116220,000 422140,000 134 22 ,00 1996 1,50 Ja. 
183 VA-8113·6X Sonderino Oieo Land S!lll 1 za1mo1e Partlcufie! Gemcen:e We<k.ondnm fnoiln-B!ckooel 116062,000 419628,000 o.oo 22,00 1994 2.00 Ja 
184 VDN89 05 Sonderlna Diec Land rdwall!d arondmectianlsoh en oeo ••ds£nao Alm e Wate:schaP Rlv<eianlan<l Grontmll 119452,268 423384,662 2,6g 15,00 1989 2.40 Nee 
185 VDN89 06 Sonderina Diec Land rawaard oroodmecllanrsch. en oeo taad.s.chao Alm e Walerschao Rlvterenland Gron1mfi 119451,264 423229 772 3, 10 17,30 1969 2,70 Nea 
186 VDN89 07 Sonderina Diep Land tdwailtd orof\dmeehanlsch 9l'I oec aodschao Alm a Waterschao GrOlllrnil 119432 .865 423065,5 15 3.30 18. 10 1989 5.80 ~ 

187 VDN89 09 Sonderina Dieo Land rawaar<I Q<onomecttanlsd> en coo aadscnao Alm ~ Watersche.o G~antmil 119436.552 422800.229 3.•0 15.50 198Q 3.80 Nee 
186 VONB9 10 Sonderina Oieo Land rdwaard Qtondmeollanfsch en oeo illldsellaa Alm • Waiersc;ttsm HMetOntand Grantmij 119471,002 •2263J.1l65 3,15 1s.ao 1989 2.50 Nf!Jl 
189 VDN89 11 SoN!cnno Olm ll!nd rowarud arondrnec:hal'\isth en ooo aads""-ei"" Alm B Wa1erscM.O Aivierenland Gronimij , 19538,076 422446 .959 3.18 15.CO \989 4,20 Nee 
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•OVAL HA.IKOlllNG 

PROJECT· ONTPOLDERING NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 3a DATABASE ARCHIEF GRONDONDERZOEKSPUNTEN Afscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring [m] 2.00 

ScheidltlQ < hoge lloolfl!l maaiveld (m NAP) 2,50 

ID1 ID-nummer Type Subtype Locatie Onderzoek Opdrachtgever Bron Uitvoerder Gemeten X-coord Gemeten Y-coord Gemeten Z-coord Einddiepte Jaar Dikte deklaag lsohyps 

101 ID nr T""e Subt~ locAtJe Ondo""'"' Oodrachtoever Bron Uitv x y z Eir.dd Jaer °""'" lsohvns 

H r.1 1-1 r.1 1.1 H r.1 1.1 1.1 lml rm1 lml lml 1-1 lml [.I 

150 VON89 12 Som!arino Oleo land rdwa.a.rd OJondmechanisch en aeo aadschao Alm e Waterschaa Rivierenland Gtoniml 119557.479 •22208.101 2.75 15,50 1989 0,30 Nee 
191 VDNB11 13 Sonderlno Oieo Land rdwaard arondmechanisch en aeo laadschao Alm e Waterschaa Rivierenland Grontmt I 19<12.525 421993.293 1.00 15.00 1989 B.20 Ja 
192 VON89 14 Sonderina Dieo Land rdwaard arondmechanisch en oeo "8.adschao Alm e Wa:erscnnn RMerenland Grc01mi 11!141 1.956 42 1802.309 2 95 16.60 1989 4.70 Nee 
19:) VDN89 15 Sonderina Oleo Land rdwaard orondmechanisch en aea iaa<l~heDAlmc waiersctw> Rmeronland Grantm1 l 19391.21 5 42 1670,168 2,80 16,20 1989 4.20 Noe 
194 VDN89 16 Sonderina Diec Land rdwaard arondmecharnsch en aeo ;11:.n,.chao Alm c. Water.ictt.lD RNieran.land Grontmi 119347 725 42 1490,857 2,80 18.50 1959 ! .70 Nee 
195 VDN89 17 Sand~~ Di"" l.atld rdWllllld orondmecna.nlsch eo ooo ::tru:ISr.n;mAlmn Waierscha.c RMerenla.nd Grontmi' 119254.055 42 1264.71 1 3.60 12.50 1989 3.70 Noe 
196 VDNS9 18 Sor-de.rino Ole.a l.4nd rdwa.erd orondm&.:nanfsch en QOO ~adschao Alm e Walerschan Rivierenland Gron1m11 119155,033 421 152 307 3.•0 12.00 1989 J ,80 Ne& 
197 VON89 1S Sondenno ·~ land rdwaard arondmechanisch en oeo 0.adschap Alm e Wa!erschao Aivierenland Gronlmff 119009.008 • 2101•.1• 3 3,20 15.00 1969 3.20 Nee 
198 VDN89 21 Sonderino Dieo Land 1dwaard arondmechanfsch en oeo ~adschao Alm e Wa1ar<ehao Rivle1enland G1ontmK l 18804.607 •2GB69.959 3.20 14 50 1969 3.40 Nee 
199 VON89 22 Sonderino Dieo Land rdwaard arondmechanisch en qeo la.adschao Alm e Wa!ew::hao Rivierenland Grommr 11 8667.44 1 420727,781 3,30 15.00 1989 3 50 Nee 
200 VDN89 23 Sander inc Diec Land rdwaard arondmechanisch en aeo l!adschao Alm e Watorschao RMarenland Grontml I 18584,48l 420642 ,809 3,55 16.00 1989 3,50 N"" 
201 VDN89 24 Sonderina Diec Land rdwaard arondmechanisch en aea ••dschao Alm o Waiorschao Rlviorenland Gronirnr 118498.507 420633.442 3,70 15,10 1989 330 NOB 
202 VDN89 25 Sonderlno Dioo Land rdwa;11d arondmecltoniscll on ooo ~ad&choo Alm e Waterschao Aivierenland Grontmi' 118470.741 420475,541 3 40 11.•0 1989 3,60 Nee 
203 VDN89 26 Sonderlnn Dion Lend rdwOIUd orondrnecilaniscil on aeo aadschap Alm e Waterschao Aivierenland Gronlm 118456,690 420321 .989 295 ·sso 1969 3,20 Nee 
W4 VON89 28 Sonderlno Diop Land rdwaard arondrnechanisch en aeo aadschao Alm e WaLerscha_o Rivierenland Grc~•m• 118487.802 420055.699 3 ,40 15 ,SO 1989 0.10 Nee 
205 VON&9 29 Sonaonno Oleo Land rdwaard arondmechanisch en aeo •adscha.p Alm e Waterschaa Aivierenland Gronlm 11 8510.885 <19855 312 3.10 12.60 1989 3,20 Nee 
206 VON89 30 Sonderina Diec Land rdwaard arondmechanisch en aeo aadschao Alm e Walerschaa Rivierenland Gtontmi 1!8•92.4&5 • •9662.954 3,10 13.50 1989 3,10 Nee 
2.07 VDN89 31 Sonderina Diec Land rdwaard arondmechanisch en aeo a<lschaoAlm e Water&ehao RMmanland Grontml 11 8376 736 419509,068 3,05 14,60 1989 2.80 Noe 
208 VDN89 32 Sonderina Dieo Lano rdwaard arondmechaniscn en aeo tJldsthao Alm e Wa.tQJY!rum RMerenla.nd Grontmii 118267.510 419384 621 2.70 14,00 1989 o .. o Neo 
209 VDN89 33 Sonderina Diec Land rdWaard orondmethanlsth en eeo mdschao Alm e Waterschao Rivierenland Grontmii 118170.997 419292.289 3.30 1:1.70 1985 1.40 Nee 
210 VDN89 35 Sond<!1inn Dion Lano rdwaar<l o<onclmec:nnmseh on oea aCfstMo Alm e Waterschar> Aivierenland Grontmi' 118054.244 419183,900 360 13.70 1989 3.80 Nee 
211 VDN89 36 Sond•rinn Oieo land rdwaard a.ronctmecbanisch en o.eo aadschao Alm e Water..schan Rivierenland Gron1m• 117842,316 419106,956 3.1 0 14.50 1989 3.50 Nee 
212 VDN89 37 Sonderlnn DIBn land rdwaat<I orondmed1aolsch en Qeo aadschao Alm e Waterschao Aivierenland Grontml 117560.469 4191 14 .3 16 3.25 15,50 1989 3.30 Nee 
213 VDN89 38 Sondeilnn Dion land rdwaard arond.mechanisch en oeo aat"ISChap Alm e Waterscha.o Rivierenland Grontmi' 117313.917 419263.5 19 3 .30 14.70 1969 2,30 Nee 
21• VDNB.S 39 Sonde<ina Oieo Land rdwaard arondmechanisch en oeo aadschao Alm e Waterschao Rivierenland G1ontm1 117004.760 419350,498 1.65 12.50 1989 0.70 Ja 
215 VON89 40 Sonderinc Oieo land rdwaard orondmechanisch en oeo aadschao Alm e Walerschao Aivierenland •••nn•m' 116968.341 4 ' 9339.459 •.20 15-50 1989 0,70 Nee 
216 VDN89 41 Sonderino Diep Land cdwaard arondmechanisch en aeo a.adschao Alm e waterschao Rivierenlano urom.m 11on7.64J 419287.606 1.00 11 .50 1989 1.30 Ja 
217 VDN69 42 Sonderina Dieo Land rdwaard orondmechanisch en aeo ::i.an~nao Alrn o. Wstetscn-.n A1vie~nfancf Grontm- 11646 !,687 419282.253 0.90 10.50 1989 1.90 Ja 
218 VDN89 44 Sonderino Diec Lano rdwaaio arondmooha111seh en aoo aadschao Alm a Wa!ersettao Rlvierenla.nd Gtontml 1t6171 ,478 419326.746 1.75 10,60 1989 1.75 Ja 
219 VDN89 •5 Soriderinn 0190 land n:twaard Qn:indmect1anisch ett h.t!-0 adschao Alm e Watersch;m Aivieren!and Grontmii 116002,872 419344 142 3.15 13.50 1989 S.&S Nee 
220 VON89 47 Sollderlnti Dion Land rdwaard arondmechanisch en qeo aadscha.o Alm e Waterschao Riv\erenland Grontmi' 115960 720 419210,997 3.ll5 13.45 1989 3,90 Nee 
221 VDN69 48 So'l<ltlrino Dion Lattl rdwaa.rd Qrondmechanisch en q_eo laadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gronlmi 115885 450 419068 150 385 •3.45 1989 Q,85 Nee 
222 VDN89 49 Sonderlno Dion Land rdwaard urondrnechanisch en cieo .. dschao Alm e Waterschan Rivierenland Grontmr 115686,903 419062.129 3.85 1545 1989 1,30 Nee 
223 VON89 50 Sond.,lno Oleo land rdwaard qrondrnechanisch en cieo aadschao Alm e Walerschao Aivierenland Grontml 115491 ,869 419028.341 3.80 12.40 1989 2.60 Nee 
224 VON89 52· Sonde<lno Dieo Land rdwaard arondmechanisch en oeo :aadschao Alm e Waterschao Aivierenland Gronlm 115163.522 • 19042.39 1 3,35 13.45 1989 2.00 Nee 
225 V0~89 53 Sonderina Diec land rdwaard arondmechanisch en oeo aadschao Alm e Walerschao R1vierenland Gromm 11505680& 419 117.996 3.70 14,40 1989 0.40 Nee 
2:26 VDN89 54 Sonderin_a Dieo Land rdwaard arondmechanisch en oea aadsthao Alm o Watorscriao Atvlemnland Gron1m 1148'18,892 419 185.238 3.90 10,10 1989 4.90 Noe 
227 VDN89 55 Sonderina Dieo Land rdwaard .arondmechanisch en aeo aadscnao Alm e Wa1e1schatt Rlvi•ran!and G.ronlllll 11 4615553 419253.483 4.60 16.40 1989 1.40 Nee 
228 VDN89 56 Sonderina Dieo Land rdwaard arondmechaniscn en aeo ~aosr'rum Alm e Waters.th•a RMoranlan<I Grontm 11 4495,1 20 419084.542 3.50 11,50 1989 3.30 Nee 
229 VON89 58 Sonderina Diep La rid rllwaard oroQdme<:hanlsth on aeo aadsr .. n.im Alm e Warar~llalJ Rlvlerenland Grontm , 14002.85 1 419029.679 3,60 12.so 1989 0.80 Nlffi 
230 VDN89 59 Sondetjnn Dion land rdwaard nrondmDdlru'\isc-h en ne-c and"'""" Alme Waterschao Aivierenland Grontmij 113843.612 419077 517 320 12.•o 1989 5. 10 Nee 
23 1 VDN89 60 S<lr>detlnn Dll!<I land rdwaard Qrondmcchanlsth en Qeo aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gron: mi 11361 1.779 4190 18.304 J.ro 12.50 1989 4.60 Nee 
232 VDNBS 62 Sondetino Dion Land rdwa.a.rd orondmechanisch en Qeo aadschan Alm e Waterschao Rivierenland Grontmi 113534,167 419227.724 335 13.60 1S89 4.00 Nee 
233 VDN89 64 Sonderron Oioc lar>d rdwa.aJd arondmechanisch en oeo aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gron1ml' 113492.350 • l9693.J97 3.50 9 .SO 1989 0.75 Nee 
234 VON89 65 Sonderino Dieo land 1dwaard arondmechanisch en oea aadschao Alm e Walerschao Rivierenland GtonUTU 113312.03.5 4 19924.8116 4,75 12,45 1989 1.65 Nee 
235 VDN89 66 Sonderina Oieo Land rdwaard arondmechanisch en aeo aadschao Alm e Walerschap RivierenlanCI CifontmJ 113058939 419920.547 4,73 13,45 1989 0.60 Nee 
2:16 VON89 67 Sonderina Dieo la!1cl tdwaard arondmechanisch en aeo aadschao Alm e waterschao Rivierenland Grootm1 112830.973 419797. 103 4.9.5 11.15 1989 1.00 Nee 
237 VDN89 68 Sonderina Oleo Land rdwaard arondmechanisch en oeo ~;yi .. i:haoAJm e lllarerschaa Alvienmland Grontm; 112596.631 419714.807 6.25 10.45 1989 1.50 l'lee 
238 VDN89 69 Sonderina Oi!O Land rdwaatd tJtttndmechanl!ch en rtt«"l uiidscho.o Alm 0 Wa.tru&ehap Rlviamntand Grontml 112535 411 419836.913 4.60 6.20 1989 0.70 Neo 
239 VDN89 70 Sona~rlna Dieo Land rdWawo 01ooomechaniSCh e.n ooo aadscnno Alm e Wa<ers.chao RMruentand Grontr:nii 112459.137 419978.756 4,50 1Z50 1989 060 Nee 
240 VON~ 71 Soncnnno Olen land rdwaard orondmechanJsch en oeo :1.adsc.t"\an Alm a Waterschan Aivierenland Grontmi' 112312,610 420157 063 3.10 12.40 '989 2.70 Noe 
241 VDNa9 72 Solll:lerloo Oiea land rdwaard Qrondmechanisch en oeo aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gron(ml 112227.304 420254,079 350 l~.50 1989 4.00 Nee 
2•2 VON89 75 ScndurlM Oieo Land rdwaard qrondmechanisch en o_eo aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gron:ml 112348.573 420832 ,825 3.50 17.70 1989 4,50 Nee 
2•3 \IDN89 76 Sonder<na Diea lllnd rdwaard orondmechanisch en aeo aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Grontm1' 112414.142 42 1024.849 C.80 15.10 1989 1,80 Ja 
244 \ION89 77 Sonderina Diec Land rdwaard arondmechanisch en aeo aadschao Alm e Waterschao Rlvierenland Grooom 112225,790 42 12J6.944 1. 10 17.20 1989 1,90 Ja 
245 Tvr096 20 Sonderirm Diec land e Merwedediik Technisch voorond aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gron1ml 119402.269 •2•092.112 1.50 20.00 1996 0.70 Ja 
2•6 Tvr096 3C Sonderina Dieo Land e Merwedediik Technisch voorond aadschao Alm e Waterschaa Rivierenland Grorum 118998.263 4238:5,61• 5.28 25,00 1996 2 70 Nee 
247 Tvr096 4C Sonderina Dieo land e MerwedediikTechnisch voorond aadscl'lao Alm e W&ICJ'~hao RMerenland Gron1m1 1l7984.S79 423290,360 5.35 25.00 1996 2,50 Nee 
248 Tvr096 SC Sonderina Dleo Land e Merwededuk T echnisch voorond .. dscltaoAlm e llla1eischaa Rtvi!lranland Gron Im 117540.581 423159,779 5,60 2.2.00 1996 0.70 Nee 
249 Tvr096 6C Sonderina Dieo Land e Me<We<lodolr. r ... ,n.lscn vcorond ladscltaa Alm ; Walerschil<I Riviemnl>nd Grontml 11 6092.,730 423124.608 5. 13 25.00 1996 0.63 l'lee 
250 Tvr096 7C Sonoeirnn Dieo land e Mer.vededil~ Tecnnlscn voorc!ld ads.:noo Alm• Waterscliao Rivieteoland Gronun 114463.235 423273.956 5.49 2500 1996 0.60 Nee 
251 Tvr096GB 2C Bon"" Oien Land !e Me<wededllk Tedvl•scll voorond iadschao Alm • Waterschao Aivierentand Grontmii 11939 1.294 424 109,672 5,70 s .oo 1996 2.50 Ntt 
252 Tvr0$GB JC Bonno Oll'ft Land e Merwededijk Tecnnlsch voorond aadschao Alm e Walerschan Aivierenland GronunH , 18983,995 423602.443 5,30 5.00 1996 2.50 Nee 
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•OYAL HAllCOIHlllG 

PROJECT· ONTPOLDERING NOORDWAARD • BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 3a DATABASE ARCHIEF GRONDONDERZOEKSPUNTEN Alscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring [m] 2.00 
S:heod1ng < hog9 r'il!l;ng maaiveld (m NAP] 2,50 

ID1 10-nummer Type Subtype Locatie Onderzoek Opdrachtgever Bron Uitvoerder Gemeten X-coord Gemeten Y-coord Gemeten Z-coord Einddiepte Jaar Dlk1e deklaag lsohyps 

101 ID nr Tvoe Subtvoe Localie Oncen:oek Jl'V'ltach1Qever Bron Uitv x y z Eindd J28' DelllQ tsobvos 
r~ l·I l·l 1-1 1-1 f.I l·I l·I T-l rm1 rm1 1m1 lml l•I rml H 

:ZSl Tvr096GB 4C Sarina 01eo Lan Cl e Merwededlili Te<:hn1sch voorond 3adschao Alm e waierschan llivieientaiid GrOnlmij 117970,531 423283 .336 5,30 5,00 1996 2,50 Nee 
254 Tvt096Ge SC Serina D•ei> Lane! e Merwededi k Tec:hnls.ch voorcnd aadschao Alm e Wa1e1scJ"lao Rivieretila."td Gron uni 117529.433 423157,981 5.60 6,00 1996 2.70 Nee 
255 Tvr09&Ge O(; SorlflCI 0181> Lana 0 MorwOOOOJ ,I( Tcd1"1s-oh VQOIOnd :i.adschao Alm e Waterschao Rivierenland Gronunl 115080.750 • 231 27,008 5.10 5.00 1996 3.30 Nee 
256 Tvr096GB 7C Borino DieD Land 0 M<ltwl>d!l<)i ii: Techniscn voorond aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gron1mll I 1"452.22• • 232n.Jll3 5,SD 5.00 1996 3,00 Nee 
257 Tvr096GB 2i Bonnn Oleo La/ld e Merwe<iecl k Techros.<:n voorcnd :i.aascriao Alm e. Walerschap Aivierenland G rontmi" 119419.830 • 24061,381 1.40 500 1996 1.70 Ja 
258 Tvr096GB 3E Sanna Diep Land e Me<we<ledi • T ~thruscn vooro:'ld aallscnao Alm e Wa!&rSChaQ RIVtereniand Grontmi 11 9018.356 423791 ,83'0 1.<0 5.00 1996 2.70 Ja 
259 Tvr096GB •E Sarina Oieo Land e Mon<edOO % T.,.;hnlotti voorond i1adscnao Alm • Waterscnao R1vierenland G!Onttni 118000.032 423264 537 1,00 5,50 1996 3.00 Ja 
260 Tvr096G6 SE l!o<fna Oieo Land eMorwcoe01 k Technisch voorond aad;chao Alm e Wa1ern:hao AMerenland Grontmll 117573.277 423127,152 1,35 5.00 1996 uo Ja 
261 Tvr096GB 6E !!orlnQ Die.o Land e Merwadedr k Technisch voe.tom:! tladscllao Alm e Watersrn•n RMe:enJanct Gtonlml 116073,549 423097,007 0,80 6.00 1996 O.® Ja 
262 Tvr096GB 7E Bonne Dfeo Lancl e Merwedediik. Technrscn voorond i!adsdlilD Alme wareischao f!Mere!lland Grorumi 11 .. 62.••8 423238, 172 0.90 5,00 1996 1.20 Ja 
263 ONl9GB ~01 Sorlno o~ WlnG fan 3 GrnndrnechanlsCll en oec aadschao Alm e Walerschao Rivierenland Grontmi 113965.038 •23092.892 1.30 12 40 1995 2,60 Ja 
264 DN13GB 002 Barino Oleo Land lase 3 Grondmaohanl.sth en oeo aadschap Alm e Waterschao Aivierenland Gron1m1 113596,759 • 23000.207 -0,50 9.00 1995 1,00 Ja 
265 DNl3GB 003 eo~no Dieo Lal1d rase 3 GtDndmechaniscn en aeo aadschao Alm e Waterschap Rivierenland Gror11mi 11 4025.506' •22911.7J5 1.60 14.00 1995 2,30 Ja 
266 DNl3GB 004 BorinQ Diep lalld las& J Grcndmechanlsch en aeo io.eoschao Alm e WaterschSll Rl\<ie<entand Gronum' 114030,214 422466,529 0,90 ~ 4 . 1 0 1995 t ,60 Ja 
267 DNl3GB 005 Barino Diep Land lase 3 Grcndmeohanisch on a11<1 ~adscnao Alm e Waterschap Riv1erenland GrontmR 114036.162 4228 16.12£ 1,00 12.50 1995 1,20 Ja 
268 0Nf3GB 000- Borina Dieo Land lase 3 Grondmechar:Jscn en l'UW'I :..ntfschAo Alm e_ Waterschao llM010J1land Groni111H 114045.084 • <2717.494 1.00 9.60 1995 0.85' Ja 
269 
il007 

Bo11na Dieo Land lase 3 Grondme<:hanlsc:h"" oeo aadsciloo Alm e waierschao lllYierMland Grcntmll 114056,235 •22553.584 1,35 12.20 199!; 1,50 Ja 
270 ONt 008 Bauna D1eo Land fase 3 Grondmeehanisch en aeo 33.d!'iCh~n Alm e Wall!lSChill> lltvk!reJ11afl() Gro(11rnr 11 • 043,8« 422515,570 1,30 12.20 1995 2.60 Ja 
271 

ONl3GB ~ Sarina Oleo Land lase 3 Gr<>ndmecnaiil1ch en"~ , ,dschao Alm " Wa1erschoo RIYierenrancl Grontrnl 114027.736 42242 1,646 1.30 12 10 1995 2.60 Ja 
272 Bonne Oleo Lano lase J Grondmechaniscn en OR: adschao Alm e Waiersc'tlac R1vieren1ana· GrontrnJ 114057.583 422346.347 0.80 13, 10 1995 2,00 Ja 
273 DNl3GB 011 Barino Oleo Land lase J _GrondmochanJsch en oeo •adschao Alm e WatC!ls::h•P Riv1erentand Gton<m f 14007,983 422263.046 O,<O 13.00 1995 1.30 Je 
274 DNl3GB 0 12 Borfna OHIO Land lase 3 Grondmm:hanlsan en aea aadschao Alm e Waterschao Rivierenland Gromm '13955,713 422187,947 050 12.30 1995 1.00 Ji! 
275 DNl3GB 013 Sarina Oiea Land lase 3 Grondmech.anl$cll en..._.., »dschan Alm e Watorschap flnrfer<>nland Gtanrml 113901,027 •2Z09 1,2.92 0,50 12.60 1995 \ ,50 Ja 
276 ONIJGB 014 eorino Diec Land fase 3 Grondmechanisth en ftAr"I '"dscMo Alm e Wsrerochoo Alvle<ilntand G1on1mi 113845 ,705 •22007.991 0,70 10,50 1595 1.10 Ja 
277 ONl3GB Ol li Bonno Diec Land lase 3 Grondmechar:i.S"'Jl en na.n ,..:\csrrc:hao Alm e Watersl"'m:m Rtvlimmland Grontmi 113798 .957 42 1918,649 0.40 10,50 1995 1 20 Ja 
278 ONl3G6 016 Bonno DieD Lano rase 3 Grondmechanlsch en ~ adschao Alm e Watarschap R1Vierenlan0 Gron~ 113755.154 421821.040 0.80 12,00 1995 2.00 Ja 
279 ONl3GB 017 Borina Oieo Land lase 3 Glonam0<:han~h en ceo. ~Cl~l\apAlm e Walerschao Rivierllf)land Grontml 11 3178.045 421 752.746 0.40 10,00 1995 2.00 J~ 

280 DNl3GB 018 Barino O~o Land tasa 3 Grondmedianiscn en aea aadschap Alm e Waterschap Rivierenland Grorum1 1137114 • OS 421667.855 0.30 12.00 1995 1.50 Ja 
28 1 DNf3GB 019 Barino Diep Land tase 3 Grondmedlan!sc:n en cco "'d•chao Alm e W.ateJscnan RLwierentand Grontm i" 113793.242 421592,406 0,10 9,00 1995 I.BO Ja 
282 0Nf3GB 020 Barino Oieo Land raso 3 Grondme<hanlsch en aeo "~sclian Atme Waterschap Rivierenland Gronim 113813.4i1 421499,997 0.00 12,00 1995 1.70 Ja 
283 0Nf3GB 021 Borina D1eo Land Jaso 3 Grond'medianlsch en coo illdSC""'" Alm a Wa1ois.ctiao Rivi'.erenrona Gronlm 113851.785 421389.923 -0.20 12.50 1955 2.00 Ja 
284 ONl3GB 022 Borlna Oleo Lano fase l GrcDdmechanlsc.n en nnn adschao Alm e waterschao RMerenlancl Gromm 11387• .704 421316.733 0,90 13.00 Hl95 1.00 Ja 
285 DN13GB 023 Borfno Oleo !..and fa.so 3 Grondmecn.nmSah en Qeol a.adschac Alm e WatcrschBD Rlvrere:ntand Grontml 113864.768 421239.008 0 60 11,20 1995 2.00 Jo 
280 ONl~GB DZ• SotiflQ Oiea l.3nd lase 3 Grondme<han\scn en aaa aaa><:llall Alm e w a ... 1sC11an Rlvi&renland Grontm 113944.S8f 421 >• 2.039 0,90 I 1,80 1995 1,40 Ja 
287 0Nt3G8 025 eariM Oieo Land lase 3 GrondmeohanlSGh en aec aadscn•o Alm e Waterschap Rivierenland Gron1m11 114008.729 421029.313 1.20 6.00 1995 1.70 Ja 
288 DNl3Ge 026 BollnQ Oie.o Land tase 3 Grondmecnanlsth en Oen ·~dschno Alm c W~torscnap RlYI.s:renland' Gt0n1mii 114050.892 •20955 813 1.20 800 1995 1,80 Ja 
289 DN!3GB 027 Borino Diep Land fase 3 Grondmechsniseh en~ .:l'::N"ls-tn:in Alme: Waterscnao Aivisenlana Glon1mll 114112,24 1 420889,755 1,50 6.00 1995 1,30 Ja 
aso 0Nl3GB 028 Barino Diec Lano tasa 3 Gronarnoeham$<:h an oeo " Gsct>ao Alm e w a1e<scl\A<l Riviefenland Grontrnil 114069,091 420817.1 40 1.20 6,00 1995 2.20 Ja 
291 02.9 Borina Oioa Lano lase 3 G!and""""""115cll en oea aadschao Alm e Waterscnao RMereruand Grcnirm 11 4010,1 6'2 420734.279 1.00 7,00 199> 2 00 Ja 
292 030 eortno Oleo Land 1 .. e 3 Grondmeoharnscll en oeo adschac Alm e Wa1e1schan RMo<onland Gronlmi 113981,024 420644,051 0,90 13.70 199S 2,00 Ja 
293 D 03 1 Sarina D"'D Land r .. e 3 Gronamochaniscn en oeo adschao Alm e w a1er&cnao llwieronland GronU'Tlli 11395• .61JJ 420546.031 1 00 6,00 1995 2,00 Ja 
294 DNl3GB 032 Bot Ina Dien La/ld lase 3 Gtondrneohan.sch en oeo audscllao Alme Water&el'\ao RN1eronlano Grontmii 11392s.ns 420482,682 1.10 7.50 1995 2.70 Ja 
295 !lNl3GB 033 8arinQ Diec Land fase 3 Grond.mecnal'\l'sth en oeo .:.ttsc:hlUJ Alm e Walerscriac Rivierenland Gron1mli 113885.689 420393,436 0,80 5.90 1995 2.00 Ja 
29& 0Nt3G6 ()34 Sarina D1eo Land tas-e 3 Gronc:fmecl"l<1ni$Ch en -ooo a.aascnac Alm e WatOiSCl".ao Alvli!ronland Gromm.11 11 3864,4<i9 420299.444 0,80 8.50 1995 1.70 Ja 
297 !lNIJGB 035 Barino Olea Land lase 3 Glot1C1mec:Nl111SC!t en ooo -~aa~naa Alm e Watetscl'\ao Riv1ere"land Grontmli 1131146.89• 420221.656 0.60 7,20 19% 1.70 Ja 
298 DN13G6 03& Borina QiOD Land lase 3 Grondmochanlsch en oea adscha.o Alm e Watarsc~n H.IV\Rrnnland Gronunii 113782.450 420174,343 o,eo 8.90 19\l:i 1.10 Ja 
299 ONl3GB 037 Borinq Diel> Land ta.so 3 Gtondmee.haniscri en qea adschao Alm e Waterschaa Rlvlerontano Grcntmli 113751.523 4201 14,777 0,80 7 00 1995 1.00 Ja 
300 DNf3GB OJli &rnw Dieo Lano lase3 Grottamechanlsch on coal a~SChilD Alfl1 e Watecuhap Rivl&enland Gront.mii 113715.&26 420031.503 0.&0 7,70 19i!j 080 Ja 
301 ON!3GB 039 Borlnq Diep Land fase 3 Grandmectianlsch en M C aads<lhao Alm e Waterschao Rivierenland Granlmii 113699.2SS • 1994 7.086 0.80 8.00 1995 1.00 Ja 
302 ONl3GB 040 Barino Diep Land rase 3 Grondmethanis.c:l'I en 1:100 aea«nao Alm e Waterschao Aivierenland Gtantmil 113751,089 419901.642 1.10 8.50 1995 0.70 Ja 
303 DN13GB 041 Sarina Diec Land Iese 3 Grandm.r!Chan~scr'I en <1~0 aaaschao Alm e Wa.tetschao Ri\l)ernmand Gronimil 113833,338 419880,735 l .00 7.00 1995 1,90 Ja 
304 DNl3GB 042 Sarina Oleo Land ta.so 3 Grorw:hT;e;chaniscn en n_, adschao Alm e Waiersctlao RMe1enland GronlJTIQ 113912,667 419859.749 1.20 1,50 1995 1,40 Ja 
305 DNl3GB 043 Barino Dieo Una I rase 3 Grondm0<:hap,~ch en oeo adschac Alm e Wa1erschaD RMerentano Gronimn 114005,960 419836 869 1.00 7.50 11ES 1.80 Ja 
306 DNf3GS ().!4 Serino Oleo Land tase 3 Groodmechanl•cl! en """ ad•i:hi!D Alm e w a101scnao R'iv11Henlano Gronimli 11 4100,8-32 • 19111 7,066 1.40 7.00 1S95 1.60 Ja 
307 DNl3G6 045 BorinQ Dieo Land laso 3 Groodmech.anlsch. en ao< •adschao Alm e Waterschao Rivierenland Gronlmfl 11 4183 • 75 419798.329 1.50 8,00 1995 0,90 Ja 
308 ON1JG6 046 Bonno Oieo Land rase 3 Grondmec'1an.s;:h en aeo aadschaP Alm e Waterscnao Rivierenland Grontmii 114291.i;!l5 .i9n1.228 1,50 7,50 1995 1.80 Ja 
309 DNl3GB 1)47 6orfflCI Diec Land lase 3 Gl'or.dme-charuscn en aE?O a.dscr-.an Alme Wa:erSchao Rlvlercntand hJ'nntml' 114392,430 419756,798 0,80 5.00 1995 o.oo Ja 
310 DNf3GB 048 Sarina Oieo land lase 3 Gl'onomocltan•seh. en ooo adschac Alm e WaterschaD RivierenJand G1oruro1 114478,031 419739.679 0.80 6,50 1 g95 0,80 Ja 
311 DNf3GB 049 Borln~ Diep Land lase 3 Gror.dmechanlsch en oeo 111dschao Alm c Walorscnao RNleiontat>d Gr arum 11• 557,069 41971 1.390 1,00 5.90 1!!95 0,00 Ja 
312 DNf3GB 050 eorlno Oieo Land lase 3 GronomKl!anisch on 111!0 '""•chap Alm e Walerscnaii Rivlerenlar.d G1ontm1 l 146'10,J97 419683.783 1.70 6 00 1!135 0.50 Ja 
313 DNIJGB 051 601lno D1eo Land rese 3 G!Clndmectlanlscn en Qeo 'llM"\s:chao.Alrrl e waterschac RMefonlancl Grcmtmk 114695.433 419646,804 1,10 5,20 1995 1,80 Ja 
314 DNl3GB 052 Sarina Diec Land fase 3 Grondmec.hamsch an aeo ~Mschao Alm " Vlaierscnan AMerenJand G<0t11m 114742.445 419566,880 060 6 50 1995 0.70 Ja 
315 DNl3GB 053 So:lno 0100 Lana lase J Gtanrimectianisch en aeo 111.adscn::i n. Alm e Waterschan RMerentaod Gromm 114731.198 419479,969 0,80 6.00 1995 1.30 Ja 
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PROJECT· ONTPOLDERING NOORDWAARD · BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 3a DATABASE ARCHIEF GRONDONDERZOEKSPUNTEN Afscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring [m] 2.00 

SchOldlng < hog<i llg~Tng maaiveld [m NAP] 2.50 

101 10-nummer Type Subtype Locatle Onderzoek Opdrachtgever Bron Uitvoerder Gemeten X-coord Gemeten Y-coord Gemeten Z-coord Einddiepte Jaar Dikte deklaag lsohyps 

101 ro nr T·me SIJl>h~• l.ocatfo Ond.erzoek Oodrachtnever Bron Ultv x v z Eindd Jaar Deklo lsoh\/Os 
1·1 \.j \.\ f.t f. \ H l ·l l•I f. \ !ml lml rrn1 Jmi H lml (.) 

3 16 DNl3GB 054 Bortn<i DIM LaJ\d fase 3 Grondmechanisch en aeo ~adschao Alm e Waterschao Rivierenland Grontmll 11 •121.oa• om9,789 0,90 8.50 1995 1 .90 Ja 
317 DN13G6 055 Barino Diec Land lase 3 Grondmechanisch en aeo laa<l!cilao Alm e Water sehao BJV!erenland Grantmu 114694,338 419272.064 0.30 4,00 1925 0.80 Jo 
318 DNf3GB 101 Barino Oleo Land fase 3 Grondmechanisch en aeo c;i,omsch:ao Alm e Wat~rS'"'""'" RMe1onland Grontmi 114030.67 1 421317.058 1,60 13,20 1995 1.90 Ja 
319 DNf3GB 102 Barino Dieo LaM fase 3 GJondmed!atlisch en aeo ..iiou sehao AJm c Waierschan RMere-nland Grontmii 114135.28 1 421228.732 0.70 13.70 1995 1.l!O Ja 
320 DNl3GB 103 Bo~nn Dteo Lano fas.a 3 Grooomecttanisch e.1"'1 t1A!l ~~cnan Alm c Waterschao Rivierenland Grontmr 114 167.044 •21170.500 0.60 7.00 \ 995 ~30 Ja 
321 0Nt3GB 104 Borina Oieo Land fase 3 Gro.ndmechanisch en oeo 0adschao Alm e Walerschao Aivierenland Gtootmi · 1• 185,4 16 421082.749 060 6,00 1995 1,10 Ja 
322 0Nt3GB >CS Bonno Oleo Land fase 3 Grondmechanisch en oeo la.adschao Alm e Waterschao Afvierenlano Grontm t \4!144.93.t 420933.72• 0,40 6.00 1995 1,1 0 Ja 
323 DN1ase3 001 Sonderino Oieo Land 1ase 3 Grondmechanfsch en oeo IO'IOWTI>c.hao Alm c Watersonao RM ersnland G:r;ntml \ 13985.607 423 114 650 5 ,1 2 20,37 1995 2.40 Nee 
324 0Nfase3 002 Sonderina Diec Land fase 3 Grondmechaniscn en aeo nadscr.ao Alm 11 WaterschiU> RMerenland Gron1ml 114023.523 422956.1 44 3 ,1 5 14.95 1995 2,50 Nee 
325 DNlase3 005 Sonderino Oleo Land tase 3 Grondmecnaniscn en oeo '"">Chao Alm e Wai.""'c~ao RN•erenland Grontmii 114053.509 422665,352 1,30 16.00 1995 1.00 Ja 
326 DNlase3 009 Sonderina Diep Land lase 3 G1ondmodlanisen en ae<i ~;'U15Ch3J) Alm e Waterschao Aivierenland Grontmli 114030.462 422420 , 159 1.26 20.06 1995 3.20 Ja 
327 DNfase3 016 Sonaorm Oleo Land fa.so 3 Groodmochat1:isth en .a~ c:iacschac Alm e Walerschao Rivierenland Gronlmii 113847,994 421995 ,528 066 20.00 1995 1 32 Ja 
328 DNfase3 027 Sondennn Dien Land fase 3 Gron.drnechanisch en ceo aadschao Alm e Walerschao Rivierenland Gron1mr. 114112.568 420886.153 1,56 19,J6 1995 2.40 Ja 
329 DN1asl!3 030 Scnderino Qfoo Lartd fase 3 Groodmechanisch en aeo nadschap Alm e Waterschaa Rivierenland Gron1mn 1139~.825 •2064•.051 0.9~ 20.00 1995 1.60 Ja 
330 0Nla•o3 038 Sonderlna Dien Land fase 3 Grondmechanisch en oeo :ladschao Alm e Waterschao Riv1erenland Grontmi 113709.906 • 19981,208 0.72 20.00 1995 1,\0 Ja 
331 0Nlose3 045 Sonderina Oleo Land fase 3 Grondmechanisch en aeo aadschao Alm e wa1erschBD Rlvierenland Grontm" 1 ! 4300,279 419766297 1,63 10,03 1995' 1.90 Ja 
332 DNlase3 054 Sonderino Diec Land fase 3 Grondmechanisch en qeo aadschao Alm e Wa.terschan RMerenlnnd Gron1ml1 114740.571 419433,616 3,55 17,20 1995 5.00 Nee 
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PROJECT: ONTPOLDERING NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 4a DATABASE SONDERINGEN 

ID 10-nummer Type Omschrijving locatle 

J-J J-J 1-J 1:1 
Fleld1 Field2 Fleld3 Field4 

As toekomstige primaire 
1 S1-a1 Sondering walerkering, in polder I 

landbouwgrond 

As toekomstige primaire 
2 S1-a2 Sondering waterkering, in polder I 

landbouwqrond 
As toekomstige primaire 

3 S1-03 Sondering waterkering, in polder I 
landbouworond 

As toekomstige kade, berm 
4 S1-04 Sondering 

polderweg 

5 S1-a5 Sondering 
As toekomstige kade, in polder I 

landbouwarond 
6 S1-a6 Sonderi11.o Berm. oolderwea 

7 S1-08 Sondering Berm, polderweg 

8 S1-a9 Sondering 
As loekomstige kade, in polder I 

landbouwarond 

9 S1-10 Sondering Berm. polderweg 

As toekomstige kade. in polder I 
10 S1-11 Sondering 

landbouwgrond 

As toekomstige kade, in polder I 
11 S1-12 Sondering 

landbouwgrond 

12 S1-13 Sonderina Berm, toeaanaswea/oprit boerderii 
13 S1-14 Sonderina Berm, polderwea 

14 S1-16 Sondering 
Buurtschap Kievitswaard, t p v. 

oude kreekbeddina 

Buurtschap Kievitswaard, t p v. 
15 S1-17 Sondering 

oude kreekbedding 

16 S1-18 Sondering Berm, polderweg 

17 Sl-19 Sonderinq Berm, polderwea 

18 S1-20 Sondering Berm. landbouwweg 

Buurtschap Kievitswaard, t.p v. 

19 S1-25 Sondering 
oude kreekbedding I as 

toekomstige kade in polder I 
landbouworond 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderzoekspunten RGE 3a-10-2aa6 
Sheet: 4a Sonderingen 

Uitvoerings 
Loe a tie Uitgevoerd Opmerking 

datum 

B J-] f-1 J-J 
Fields Field6 Fleld7 Field8 

Land 9-1a-2aa6 Ja 

Diepe geul, bovenste 
Land 10-10-20a6 Ja 

zandlaag afwezig! 

Land 9-10-2006 Ja 

Bovensle zandlaag 
Land 9-10-2006 Ja erg dun, vrijwel 

afwezio 

Land 9-10-2a06 Ja 
Top 2e zandlaag me 

tussenlaa_Qjes 
Land 21-8-2006 Ja 

Land 21-8-2aa6 Ja 

Land 9-1a-2aa6 Ja 

Land 21-8-2aa6 Ja 
Tussenlaag op -10/-

1a.5 
Vrijwel geen 

cohesieve lagen, 
Land 9-1a-2006 Ja sondering voortijdig 

beeindigd vanwege 
hooe conusw. 

Diepere zand met 
Land 9-10-2aa6 Ja cohesieve 

tussenlaa_gies 
Land 21-8-2aa6 Ja 
Land 21-8-2aa6 Ja 

Land 22-8-2a06 Ja 
Tussenlaag op -21-

2.5 
Ondiep zand met 

Land 22-8-20a6 Ja cohesieve 
tussenlaa.9,ies 

Cohesieve 
lussenlaagjes in 

Land 21-8-2006 Ja bovenste zandlaag, 
en tussenlaag op -

16.21-17 
Land 21-8-2006 Ja 

Bovenste zandlaag 
Land 22-8-2aa6 Ja erg dun, vrijwel 

afwezio 

Land 22-8-2006 Ja 

Gepland Gepland Gemeten 
X-coord Y-coord X-coord 

J-J J-J Jml 
Field9 Field10 Field11 

119a98,a59 423787,743 11913a,283 

119a77,582 423494,172 119a83,7a4 

119427,622 423553,696 119427,819 

119366,442 422101,580 119362,354 

118723,353 421894,650 118727,576 

118282, 740 422a32, 731 118293,56 

117266,8a8 421653,075 117272,921 

11 7536,322 42a833,336 117564,a89 

11 7009,772 419858,5a5 1170a1,365 

116728,636 420494,717 116727,464 

11619a,125 42a251,172 116188,465 

116a29_. 703 419687_. 560 116a03.651 
115824.166 42aa74.703 115818.52 

116075,058 422782,287 116078,994 

115974,217 422798,240 115967,868 

114219,960 421513,180 114212,854 

114618.693 422163.087 114600.373 

115a70,a78 423a77,3a4 115a75,6a9 

116137,348 422821,589 116146,123 
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Mlnlmaal 0,4 -2,9 -5,4 -11,B -19,6 0,0 0,0 1,3 4,7 16,6 

Gemlddeld 1,3 -0,2 -3,2 -8,3 -18,5 1,5 3,1 5,1 10,2 19,8 

Maxlmaal 3,5 1,2 -1,2 -2,5 -15,7 3,7 5,9 7,6 15,0 20,1 

Gemeten Gemeten Laag 1 ok Laag 2 ok Laag 3 ok 
Laag 4 ok Laag 1 

Laag 2 Laag 3 Laag 4 
zand coheslef Elnddlepte lsohyps 

Y-coord Z-coord coheslel zand cohesiel 
(einddlepte) (lsohyps) 

zand coheslef zand 

JmJ Jm NAPJ Im NAPJ Im NAP! Jm NAPJ [m NAP] [m} [m} [m} [m] [m} J-J 
Fleld12 Field13 Field14 Field15 Field16 Field17 Field18 Field19 Fleld20 Fleld21 Field22 Field23 

4238a5,39 1,369 -a,3 -3,8 -9,8 -18,6 1,7 3,5 6,a 8,8 2a,a Ja 

423492,422 0,771 -2,9 -2,9 - 10,5 -19,3 3,7 0,0 7,6 8,8 2a,1 Ja 

423551,548 1,365 -0 ,5 -3,5 -9,5 - 18,6 1,9 3,a 6,0 9,1 20,0 Ja 

422098,325 1,123 -2,0 -3,5 -9,3 - 18,9 3,1 1,5 5,8 9,6 20,0 Ja 

421891,8a8 0,4a5 -a,8 -3,3 -6,5 -19,6 1,2 2,5 3,2 13,1 2a,a Ja 

422a22.a16 1.218 1.2 -3,8 - 10,a -18 ,8 a.a 5.a 6.2 8,8 2a,o Ja 

421634,338 1,491 a,3 -4,0 - 11,0 -18,5 1,2 4,3 7,a 7,5 2a,a Ja 

42a825,a53 0,787 a,a -3, 1 - 10,1 - 19,2 a,8 3,1 7,0 9,1 2a,a Ja 

419867,a24 1,15 a,5 -3,a -6,0 - 18,8 a,7 3,5 3,a 12,8 2a,a Ja 

420491,715 a,872 0,4 - 1,2 -2,5 -15,7 0,5 1,6 1,3 13,2 16,6 Ja 

42a248,3a4 0,67 a,3 -2,3 -5,7 -19,3 0,4 2,6 3,4 13,6 2a,a Ja 

419706,175 1,439 a,4 -2, 0 -4_. 5 -18,.5 1.a 2.4 2.5 14.a 19.9 Ja 
42a093, 135 0,943 0.9 -2, 5 -~2 -19, 1 a,o 3,4 2,7 13,9 2a,a Ja 

422783,a61 3,463 0,5 -5,2 - 11,8 • 16,5 3,a 5,7 6,6 4,7 2a,a Ja 

422796,736 3,374 0,5 -5,4 - 10,6 -16,6 2,9 5,9 5,2 6,a 2a,a Ja 

421518,255 0,968 1,0 -3,2 - 10,5 -19,0 a,a 4,2 7,3 8,5 20,a Ja 

422147,745 1,322 o,a -2, a -~6 -18.6 1.3 2.a 1,6 15.a 19.9 Ja 

423069, 192 1,134 -1,9 -3,1 -10,3 -18,9 3,a 1,2 7,2 8,6 20,a Ja 

422804,324 1,488 -0,5 -3,9 • 10,4 -18.5 2,a 3,4 6,5 8,1 20,a Ja 

Printdatum: 31-10-2006 12:18 



PROJECT: ONTPOLDERING NOORDWAARD- BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 4b DATABASE BORINGEN KREKEN 

ID ID ID-nummer Type 

101 102 ID_nummer Type 
[-1 [-] [-] [-] 

Field1 Field2 Field3 Field4 

1 1,00000000000 RK01a Boring kreek bestaand 
2 2.00000000000 RK01b Boring kreek bestaand 
3 3,00000000000 RK01c Boring kreek bestaand 
4 4,00000000000 RK02a Boring kreek bestaand 
5 5.00000000000 RK02b Boring kreek bestaand 
6 6 ,00000000000 RK02c Boring kreek bestaand 
7 7 ,00000000000 RK03a Boring kreek bestaand 
8 8,00000000000 RK03b Boring kreek bestaand 
9 9,00000000000 RK03c Boring kreek bestaand 
10 10.00000000000 RK04a Boring kreek bestaand 
11 11,00000000000 RK04b Boring kreek bestaand 
12 12 .. 00000000000 RK04c Boring kreek bestaand 

13 
13,00000000000 

RK05a Boring kreek te graven 

14 
14,00000000000 

RK05b Boring kreek te graven 

15 
15,00000000000 

RK05c Boring kreek le graven 

16 
16,00000000000 

RK06a Boring kreek le graven 

17 
17,00000000000 

RK06b Boring kreek te graven 

18 
18,00000000000 

RK06c Boring kreek te graven 

19 RK07a Boring kreek le graven 

19,00000000000 

20 RK07b Boring kreek te graven 

20,00000000000 

21 RK07c Boring kreek te graven 

21,00000000000 
22 22,00000000000 RK08a Borina kreek bestaand 
23 23,00000000000 RK08b Borina kreek bestaand 
24 24,00000000000 RK08c Borina kreek bestaand 

25 RK09b Boring kreek le graven 
25,00000000000 

26 
26,00000000000 

RK09c Boring kreek te graven 

27 RK10a Boring kreek te graven 

27 ,00000000000 

28 
28,00000000000 

RK10b Boring kreek te graven 

29 
29 ' 00000000000 

RK10c Boring kreek te graven 

30 30,00000000000 RK11a Boring kreek bestaand 
31 31 ,00000000000 RK11b Boring kreek bestaand 
32 32 ,00000000000 RK11c Barino kreek bestaand 
33 33 ' 00000000000 RK12a Barino kreek bestaand 
34 34,00000000000 RK12b Barino kreek bestaand 
35 35,00000000000 RK12c Barino kreek bestaand 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderzoekspunten RGE 30-10-2006 
Sheet: 4b. Boringen Kreken 

Omschrijving 
locatie 

Omschrljvi 
[-] 

FieldS 

Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwgrond 

Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwarond 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwarond 

In polder I 
landbouwarond 

Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 

Gepland Gepland 
Uitgevoerd X-coord Y-coord 

midden raai midden raai 

Uitgevoerd Geptand X Gepland_Y 
r-1 [ml [ml 

Field6 Field7 FieldB 

Ja 113494,011 420630,209 
Ja 113494,011 420630,209 
Ja 113494,011 420630,209 
Ja 113794,074 421146,340 
Ja 113794,074 421146,340 
Ja 113794,074 421146,340 
Ja 114403,455 421337.702 
Ja 114403,455 421337,702 
Ja 114403,455 421337,702 
Ja 114526,956 421795,226 
Ja 114526,956 421795 ,226 
Ja 114526,956 421795 ,226 

Ja 114214,243 420258,344 

Ja 114214,243 420258,344 

Ja 114214,243 420258,344 

Ja 114598,727 420493,055 

Ja 114598,727 420493,055 

Ja 114598,727 420493,055 

Ja 115109,984 420477,883 

Ja 115109,984 420477,883 

Ja 115109,984 420477,883 

Ja 115205,938 421952,794 
Ja 115205,938 421952,794 
Ja 115205,938 421952,794 

Ja 115381 ,365 421115,259 

Ja 115381 ,365 421115,259 

Ja 116017,076 422976,970 

Ja 116017,076 422976,970 

Ja 116017,076 422976,970 

Ja 115763,010 421896,340 
Ja 115763,010 421896,340 
Ja 115763 010 421896,340 
Ja 115763,569 421292,126 
Ja 115763,569 421292, 126 
Ja 115763,569 421292,126 

Gemeten 

Gemeten 

r-1 
Field9 

Nee 
Nee 
Nee 
Ja 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Ja 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 
Nee 
Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
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ROYAL HASKONING 

Afscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring [m] 2,0 

Gemeten Gemeten Gemeten Z- Boorstaat Opmerkinge 
Locatie Eind diepte Teelaarde Deklaag klei lsohyps 

X-coord Y-coord coo rd aanwezig n 

Gemeten_X Gemeten Y Gemeten Z Boorstaat Locatie Eind diept Teelaarde Deklaag kl Opmerkinge lsohyps 
[ml [ml [mNAPl r-1 r-1 rml [ml [ml r-1 r-1 

Field10 Field11 Field12 Field13 Field14 Field15 Field16 Field17 Field18 Field19 
113494,011 420630,209 0,000 Ja Water 1,30 0,00 0,00 Nee 
113494,011 420630,209 0,000 Ja Land 0,50 0,50 0,00 Nee 
113494,011 420630,209 0,000 Ja Land 0,50 0,50 0,00 Nee 
113776,391 421135,748 -0,922 Ja Water 0,60 0,00 0,00 Nee 
113776,391 421135,748 0,000 Ja Land 0,50 0,50 0,00 Nee 
113776,391 421135,748 0,000 Ja Land 0,50 0,50 0,00 Nee 
114403,455 421337,702 0,000 Ja Water 0,70 0,00 0,00 Nee 
114403,455 421337,702 0,000 Ja Land Nee 
114403,455 421337,702 0,330 Ja Land 2,00 0,50 0,00 Ja 
114526,956 421795,226 0,000 Ja Water 0,75 0,00 0,00 Nee 
114526,956 421795,226 0,000 Ja Land 0,50 0,50 0.00 Nee 
114526,956 421795,226 -0,420 Ja Land 2,00 0.75 0,00 Ja 

114215,090 420258,588 0,850 Ja Land 2,00 0,80 0,80 Ja 

114215,090 420258,588 0,850 Ja Land 2,00 0,90 0,90 Ja 

114215,090 420258,588 0,850 Ja Land 2,00 0,70 0,70 Ja 

114598,787 420492,990 0,194 Ja Land 2,00 0,30 0,30 Ja 

114606,681 420479,884 0,755 Ja Land 2,00 0,50 0,00 Ja 

114595,992 420507,609 0,457 Ja Land 2,00 0,70 0,00 Ja 

van 0,85 tot 
115109,958 420474,835 0,904 Ja Land 2,00 0,00 0,85 1,05 zand Ja 

laag 

115106,616 420464,515 0,857 Ja Land 2,00 0,00 0,65 
tot 0,65 klei, 

Ja 
daarna zand 

115112,390 420484,434 0,906 Ja Land 2,00 0,00 0,65 
tot 0,65 klei, 

Ja 
daarna zand 

115205,938 421952,794 0,000 Ja Water 0,90 0,00 0,00 Nee 
115205.938 421952,794 -0, .. 370 Ja Land 3,00 0,50 0,00 Ja 
115205,938 421952 ,794 -0 .370 Ja Land 4,00 0,70 0,00 Ja 

0,5 m zand, 
115381,365 421115,259 -0,010 Ja Land 2,00 0,50 1,50 hierna 1,5 m Ja 

klei 

115381 ,365 421115,259 -0,010 Ja Land 2,00 0,50 0,00 Ja 

1,4 m zand, 
hierna 2,8 m 

klei. 2x 
116017,076 422976,970 1,180 Ja Land 5,20 0,50 2,80 classificatiepr Ja 

oef op 1,40-
1,90 en 2,10-

4,20 

116017,076 422976,970 1,180 Ja Land 2,00 0,50 0,00 Ja 

116017,076 422976,970 1,180 Ja Land 2,00 0,50 0,50 Ja 

115763,010 421896,340 0,000 Ja Water 0.50 0,00 0,00 Nee 
115763,010 421896,340 -0,170 Ja Land 2.00 0,50 0,00 Ja 
115763,010 421896,340 0,000 Ja Land 0.50 0,50 0,00 Nee 
115763,569 421292.126 0.000 Ja Water 1,05 0,00 0,00 Nee 
115763,569 421292,126 -0.230 Ja Land 2,00 1,00 0,00 Ja 
115763.569 421292,126 0,000 Ja Land 0.50 0,50 0,00 Nee 
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PROJECT: ONTPOLDERING NOORDWAARD- BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 4b DATABASE BORINGEN KREKEN 

ID ID ID-nummer Type 

36 36,00000000000 
RK13a Boring kreek te graven 

37 
3 7' 00000000000 

RK13b Boring kreek te graven 

38 
38 ' 00000000000 

RK13c Boring kreek te graven 

39 
39 ,00000000000 

RK14a Boring kreek te graven 

40 
40 ' 00000000000 

RK14b Boring kreek te graven 

41 
41 ,00000000000 

RK14c Boring kreek te graven 

42 42,00000000000 RK15a Borinq kreek bestaand 
43 43 ' 00000000000 RK15b Borinq kreek bestaand 
44 44' 00000000000 RK15c Borinq kreek bestaand 

45 
45' 00000000000 

RK16a Boring kreek bestaand 

46 46 ,00000000000 RK16b Borinq kreek bestaand 
47 4 7' 00000000000 RK16c Borinq kreek bestaand 

48 
48,00000000000 

RK17a Boring kreek bestaand 

49 49,00000000000 RK17b Borinq kreek bestaand 
50 50,00000000000 RK17c Borinq kreek bestaand 
51 51,00000000000 RK19a Borinq kreek bestaand 
52 52 ,00000000000 RK19b Borinq kreek bestaand 
53 53 ,00000000000 RK19c Borinq kreek bestaand 

54 
54,00000000000 

RK20a Boring kreek te graven 

55 
55 ,00000000000 

RK20b Boring kreek te graven 

56 
56 '00000000000 

RK20c Boring kreek te graven 

57 57 ,00000000000 RK21a Borinq kreek bestaand 
58 58 ,00000000000 RK21b Borina kreek bestaand 
59 59 ,00000000000 RK21c Borina kreek bestaand 
60 60 ,00000000000 RK23a Borina kreek bestaand 
61 61 ,00000000000 RK23b Borina kreek bestaand 
62 62 '00000000000 RK23c Borina kreek bestaand 
63 63,00000000000 RK25a Borina kreek bestaand 

64 RK25b Boring kreek bestaand 

64.00000000000 
65 65,00000000000 RK25c Borina kreek bestaand 

66 RK26a Boring kreek bestaand 

66,00000000000 
67 67,00000000000 RK26b Borinq kreek bestaand 

68 RK26c Boring kreek bestaand 
68' 00000000000 

69 RK28a Boring kreek le graven 

69,00000000000 

70 
70,00000000000 

RK28b Boring kreek te graven 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderzoekspunten RGE 30-10-2006 
Sheet: 4b. Boringen Kreken 

Omschrijving 
locatie 

In polder I 
landbouwqrond 

In polder I 
landbouwqrond 

In polder I 
landbouwqrond 

In polder I 
landbouwqrond 

In polder I 
landbouwqrond 

In polder I 
landbouwqrond 

Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 

Bestaande kreek 

Bestaande kreek 
Bestaande kreek 

Bestaande kreek 

Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 

In polder I 
landbouwqrond 

In polder I 
landbouwqrond 

In polder I 
landbouwqrond 

Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 
Bestaande kreek 

Bestaande kreek 

Bestaande kreek 

Bestaande kreek 

Bestaande kreek 

Bestaande kreek 

In polder I 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouwqrond 

Gepland Gepland 
Uitgevoerd X-coord Y-coord 

midden raai midden raai 

Ja 115876,028 420475,759 

Ja 115876,028 420475,759 

Ja 115876,028 420475,759 

Ja 115544,638 419634,245 

Ja 115544,638 419634,245 

Ja 115544,638 419634,245 

Ja 116336,261 421014,013 
Ja 116336,261 421014,013 
Ja 116336,261 421014,013 

Ja 116450,412 419242,767 

Ja 116450,412 419242,767 
Ja 116450,412 419242,767 

Ja 116401,047 418903,587 

Ja 116401 ,047 418903,587 
Ja 116401 ,047 418903,587 
Ja 117106,303 419988,779 
Ja 117106,303 419988,779 
Ja 117106,303 419988,779 

Ja 116863,605 421708,531 

Ja 116863,605 421708,531 

Ja 116863,605 421708,531 

Ja 117128,690 421395,616 
Ja 117128,690 421395,616 
Ja 117128,690 421395,616 
Ja 117483,662 420927,071 
Ja 117483,662 420927,071 
Ja 117483,662 420927,071 
Ja 118447,916 420840.424 

Ja 118447,916 420840,424 

Ja 118447,916 420840,424 

Ja 118664,890 421599,495 

Ja 118664,890 421599,495 

Ja 118664,890 421599,495 

Ja 118547,292 422194,270 

Ja 118547,292 422194,270 

Gemeten 
Gemeten 

X-coord 

Ja 115876,023 

Ja 115866,909 

Ja 115885,688 

Ja 115544,773 

Ja 115541,677 

Ja 115547,555 

Nee 116336,261 
Nee 116336,261 
Nee 116336,261 

Ja 116425,541 

Nee 116425,541 
Ja 116453,180 

Ja 116414,594 

Ja 116414,387 
Nee 116414,594 
Nee 117121 ,000 
Ja 117105,301 
Ja 117138,013 

Ja 116863,644 

Ja 116849,645 

Ja 116872,553 

Nee 117116,035 
Ja 117116,035 

Nee 117116,035 
Nee 117476,728 
Nee 117476,728 
Ja 117476,728 

Nee 118470,000 

Ja 118460,029 

Ja 118480,764 

Nee 118678,403 

Ja 118678,403 

Nee 118678,403 

Ja 118545,890 

Ja 118541,570 
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ROYAL HASKONING 

Afscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring [m] 2,0 

Gemeten Gemeten Z- Boorstaat Opmerkinge 
Locatie Eind diepte Teelaarde Deklaag klei lsohyps 

Y-coord coo rd aanwezig n 

420475,793 0,402 Ja Land 3,00 0,80 1,50 
sliblaag van 

Ja 
1,5tot 1,7 

420473,845 0,362 Ja Land 3,00 0,40 0,90 
tot 0,9 m klei, 

Ja daarna zand 

420476,300 0,500 Ja Land 3,00 0,50 0,50 
tot 0,5 m klei, 

Ja daarna zand 

419633,707 0,549 Ja Land 3,00 0,80 0,80 Ja 

419622,137 0,646 Ja Land 3,00 1,10 1,10 Ja 

419647,494 0,724 Ja Land 3,00 0,80 0,80 Ja 

421014,013 0,000 Ja Water 0,20 0,00 0,00 Nee 
421014,013 1,220 Ja Land 3,00 0.65 0,00 Ja 
421014,013 0,000 Ja Land 0,50 0,50 0,00 Nee 

419250,468 
0.343 

Ja Water 0,50 0,20 0,00 Nee 
(waterpeil ) 

419250,468 1,380 Ja Land 0,50 0,50 0,50 Nee 
419260,655 1,380 Ja Land 0,50 0,50 0,00 Nee 

418934,749 
0.369 

Ja Water 0,20 0,00 0,00 Nee 
(waterpeil ) 

418936,917 0,815 Ja Land 0,50 0.50 0.50 Nee 
418934,749 0,815 Ja Land 0,50 0,50 0,50 Nee 
419915,000 0,700 Ja Water 1,20 0.00 0.00 Nee 
419913,352 0,846 Ja Land 3,00 0,50 0,00 Ja 
419917,088 0,626 Ja Land 3,00 0.50 0,00 Ja 

421709,119 0,541 Ja Land 2,00 0,50 1,00 Ja 

421714,859 0,619 Ja Land 3,00 0,50 2,00 Ja 

421705,686 0,534 Ja Land 2,00 0.50 1,00 Ja 

421402,168 0,000 Ja Water 0,80 0,00 0,00 Nee 
421402,168 0,344 Ja Land 3,00 0,30 0,30 Ja 
421402,168 0,344 Ja Land 3,00 0,70 0,00 Ja 
420911,590 0,000 Ja Water 0,90 0,00 0,00 Nee 
420911,590 0,818 Ja Land 2,00 0,50 0,00 Ja 
420911,590 0,818 Ja Land 0,50 0,50 0,00 Nee 
420869,000 0,000 Ja Water 1.40 0,20 0,00 Nee 

0,75 m zand, 
daarna 0,95 

m klei . 

420881,304 0,783 Ja Land 2,70 0.50 0,00 
Classificatie 

Ja 
op 

mengmonster 
traject 0,75-

1,70 
420857,880 0,782 Ja Land 0,50 0.50 0,00 Nee 

421603,604 0,000 Ja Water 2,00 0,40 0,00 Nee 

421603.604 1.446 Ja Land 3,00 0,30 0,00 Ja 
afwisseling 

421603,604 1,446 Ja Land 4,00 0,50 0,00 zand en klei Ja 
laaen 

tot 2,7 m klei, 

422131,500 0,290 Ja Land 3,70 0,90 2,70 
daarna zand; 

Ja 
traject is niet 
aeheelzeker 

422132,120 0,200 Ja Land 3,00 0,50 1,10 
zandlaag van 

Ja 
1,1 tot2 .. 1 m 
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PROJECT: ONTPOLDERING NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 4b DATABASE BORINGEN KREKEN 

ID ID ID-nummer Type 

71 RK28c Boring kreek te graven 
71,00000000000 

72 RK29a Boring kreek te graven 

72,00000000000 

73 
73 ,00000000000 

RK29b Boring kreek te graven 

74 
7 4' 00000000000 

RK29c Boring kreek te graven 

75 
75,00000000000 

RK30a Boring kreek te graven 

76 
76,00000000000 

RK30b Boring kreek te graven 

77 RK31a Boring kreek te graven 
77,00000000000 

78 
78 '00000000000 

RK31b Boring kreek te graven 

79 
79,00000000000 

RK32a Boring kreek te graven 

80 
80 00000000000 

RK32b Boring kreek te graven 

81 
81,00000000000 

RK32c Boring kreek te graven 

82 RK33a Boring kreek te graven 
82 ,00000000000 

83 
83,00000000000 

RK33b Boring kreek te graven 

84 RK33c Boring kreek te graven 
84,00000000000 

85 
85. 00000000000 

RK34a Boring kreek te graven 

86 
86.00000000000 

RK34b Boring kreek te graven 

87 RK34c Boring kreek te graven 
87,00000000000 

88 RK36a Boring kreek te graven 
88,00000000000 

89 RK36b Boring kreek te graven 
89,00000000000 

90 RK36c Boring kreek te graven 

90.00000000000 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderzoekspunten RGE 30-10-2006 
Sheet: 4b. Boringen Kreken 

Omschrijving 
locatie 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder f 
landbouworond 

In polder f 
landbouworond 

In polder f 
landbouworond 

In polder f 
landbouworond 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder I 
landbouworond 

In polder I 
landbouworond 

In polder f 
landbouworond 

In polder f 
landbouworond 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder f 
landbouworond 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder f 
landbouworond 

In polder I 
landbouworond 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder f 
landbouwgrond 

In polder f 
landbouwgrond 

Gepland Gepland 
Uitgevoerd X-coord Y-coord Gemeten 

midden raai midden raai 

Ja 118547,292 422194,270 Ja 

Ja 119047,128 423114,948 Ja 

Ja 119047, 128 423114,948 Ja 

Ja 119047,128 423114,948 Ja 

Ja 113818,192 421 924,381 Ja 

Ja 113818,192 421924,381 Ja 

Ja 114660,080 422746,620 Ja 

Ja 114660,080 422746,620 Ja 

Ja 115151,040 423094,039 Nee 

Ja 115151,040 423094,039 Nee 

Ja 115151,040 423094,039 Ja 

Ja 115828,606 422388,518 Ja 

Ja 115828,606 422388,518 Ja 

Ja 115828,606 422388,518 Ja 

Ja 119366,787 423246,419 Nee 

Ja 119366,787 423246,419 Nee 

Ja 119366,787 423246,419 Nee 

Ja 116109,457 41 9821,039 Ja 

Ja 116109,457 419821 ,039 Ja 

Ja 116109,457 419821,039 Ja 
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Gemeten Gemeten 
X-coord Y-coord 

118553,120 422132,630 

119046,796 423115, 159 

119041,698 423123,971 

119052, 199 423105,106 

113818,365 421924,409 

11 3829,052 421914,586 

114660, 176 422746,574 

114671 ,904 422744,321 

115162,116 423084,475 

115162,116 423084,475 

115162,116 423084,475 

11 5857,969 422446,206 

115847,852 422447,419 

115865,423 422444,162 

119366,787 423246,419 

119366,787 423246,419 

119366,787 423246,419 

11611 0,659 41 9822, 195 

116124,370 419824,395 

116095, 169 419819,116 

• • • • • • • • 
ROYAL HASKONING 

Afscheiding boring op Land 

Scheiding > diepe boring [m] 2,0 

Gemeten Z· Boorstaat Opmerkinge 
Locatie Eind diepte Teelaarde Deklaag klei lsohyps 

coo rd aanwezig n 

kleilaag tot 
0,330 Ja Land 3,00 1,10 0,50 0,5 m, daarna Ja 

zand 
klei tot 2,5, 

0,637 Ja Land 3,50 0,90 2,50 
daarna zand; 

Ja 
traject is niet 
geheelzeker 

0,682 Ja Land 3,00 0,40 0,00 Ja 

0,495 Ja Land 3,00 0,50 1,40 
sliblaag van 

Ja 1,4tot 1,6 m 

0,553 Ja Land 2 0,5 1,2 
na 1,20 m 

Ja 
zand 

0,511 Ja Land 2,20 0, 50 1,20 
na 1,20 m 

Ja 
zand 

tot 3.70 m 
0,146 Ja Land 4,00 1,10 3,70 klei , daarna Ja 

veen 

0,118 Ja Land 4,00 1,00 3,50 
tot 3,50 klei, 

Ja 
daarna veen 

0,960 Ja Land 2,00 0,50 0,00 Ja 

0,960 Ja Land 3,70 1,00 0,00 
kleilaag van 

Ja 
1,7 tot 2 70 

0,709 Ja Land 2,00 0,20 0,00 Ja 

afwisseling 
0,031 Ja Land 3,00 0,55 0,55 zand en klei Ja 

lag en 

0,088 Ja Land 3,00 0,40 0,40 
tot 0,4 m klei, 

Ja 
daarna zand 
kleilagen van 

0,080 Ja Land 3,00 0,60 0,60 0-0,65 men Ja 
2,15-3,0 m 

1,350 Ja Land 3,00 0, 60 2,00 
1ot 2,0 klei, 

Ja 
daarna zand 

1,350 Ja Land 3,00 1,70 2,00 
tot 2,0 klei, 

Ja 
daarna zand 
afwisseling 

1,350 Ja Land 3,00 0,40 0,40 zand en klei Ja 
lag en 

afwisseling 
0,202 Ja Land 5,00 0,40 0,40 zand en klei Ja 

lag en 

0,387 Ja Land 3,00 0,40 0,40 
tot 0,4 m klei, 

Ja 
daarna zand 

kleilagen op o 
0,149 Ja Land 5,50 0,40 0,40 0,4 men 2,5- Ja 

5,5 m 
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PROJECT: ONTPOLDERING NOORDWAARD- BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 4c DATABASE BORINGEN OVERIG 

ID ID ID-nummer Type 

ID1 ID2 ID nummer Type 
[-] [-1 [-] [-] 

Field1 Field2 Field3 Field4 

1 1,00000000000 B101 Boring overig 

2 2,00000000000 B102 Boring overig 

3 3,00000000000 B103 Boring overig 

4 4,00000000000 B104 Boring overig 

5 5,00000000000 B105 Boring overig 

6 6,00000000000 B106 Boring overig 

7 7,00000000000 B107 Boring overig 

8 8,00000000000 B108 Boring overig 

9 9,00000000000 B109 Boring overig 

10 10,00000000000 B110 Boring overig 

11 11,00000000000 B111 Boring overig 

12 12,00000000000 B112 Boring overig 

13 13,00000000000 B113 Boring overig 

14 14,00000000000 B114 Boring overig 

15 15,00000000000 B115 Boring overig 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderzoekspunten RGE 30-10-2006 
Sheet: 4c. Boringen overig 

Omschrijving 
locatie 

Omschrljvl 
[-] 

Field5 
Kruin 

Merwededijk 
naast 

verhardina 
Kruin 

Merwededijk 
naast 

verhardina 
Kruin 

Merwededijk 
naast 

verhardina 
Kruin 

Merwededijk 
naast 

verhardina 
Kruin 

Merwededijk 
naast 

verhardina 
I nlaatopening 

Bandijk 
binnendijks 20 

m uit as 

lnlaatopening 
Bandijk 

buitendijks 20 
m uit as 

I nlaatopening 
Bandijk kruin 

naast 
verhardinq 

I nlaatopening 
Bandijk 

binnendijks 20 
m uit as 

I nlaatopening 
Bandijk 

buitendijks 20 
m uit as 

lnlaatopening 
Bandijk kruin 

naast 
verhardinq 

lnlaatopening 
Bandijk 

binnendijks 20 
m uit as 

I nlaatopening 
Bandijk kruin 

naast 
verharding 

lnlaatopening 
Bandijk 

buitendijks 20 
m uit as 

I nlaatopening 
Bandijk 

binnendijks 20 
m uit as 

Uitgevoer Gepland Gepland 
Locatie 

d X-coord Y-coord 

Locatle Ultgevoerd Gepland X Gepland Y 
[-] [-] [m] [ml 

Field6 Field7 Field8 Field9 

Land Ja 118956,602 423777,378 

Land Ja 118640,863 423534,478 

Land Ja 118217,139 423400,065 

Land Ja 117736,657 423207,561 

Land Ja 117201,259 423089,008 

Land Ja 118899,238 423536,449 

Land Ja 118889,748 423555,427 

Land Ja 118907,340 423519,825 

Land Ja 118558,265 423321,837 

Land Ja 118566,033 423302,961 

Land Ja 118550,996 423339,298 

Land Ja 117978,447 423111,766 

Land Ja 117983,048 423091,969 

Land Ja 117974,026 423130,626 

Land Ja 117081,461 422754,488 

Gemeten Gemeten Gemeten Z 
Geplande 

Boorstaat 
Eind 

Gemeten 
X-coord Y-coord coo rd 

diepte 
aanwezig 

diepte 
m-mv] [m-mv] 

Gemeten Gemeten X Gemeten Y Gemeten ZGeplande d Boorstaat Eind diept 

[-1 [m] [m] [m) [m] [-] (-] 

Field10 Field11 Field12 Field13 Field14 Field15 Field16 

Ja 118957,064 423777,634 5,332 5,0 Ja 5,00 

Ja 118640,840 423532,787 5,239 5,0 Ja 5,00 

Ja 118216,262 423402,186 5,238 5,0 Ja 5,00 

Ja 117736,618 423206,976 5,153 5,0 Ja 5,00 

Ja 117202,043 423087,661 5,198 5,0 Ja 5,00 

Nee 118907,340 423519,825 1,020 5,0 Ja 5,00 

Nee 118889,748 423555,427 0,900 5,0 Ja 5,00 

Nee 118899,238 423536,449 3,620 5,0 Ja 1,60 

Nee 118566,033 423302,961 0,950 5,0 Ja 5,00 

Nee 118550,996 423339,298 -0,060 5,0 Ja 5,00 

Nee 118558,265 423321,837 3,630 5,0 Ja 5,00 

Nee 117981,400 423104,620 0,250 5,0 Ja 5,00 

Nee 117977,820 423121,510 2,240 5,0 Ja 5,00 

Nee 117973,480 423128,890 1,480 5,0 Ja 5,00 

Nee 1,570 5,0 Ja 5,00 
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ROYAL HASKONING 

Scheiding < hoge ligging maaiveld [m NAP) 2,0 

Scheiding > diepe boring {mj 2,0 

Teelaarde Deklaag klei 
[m] [m] 

Opmerkingen ISOHYPS 

Teelaarde Deklaag kl Opmerkfnge lsohyps 
[-] [-] [-] r-1 

Field17 Fiefd18 Field19 Field20 

1,00 0,00 
Zand, zwak 

Nee 
grindhoudend 

1,20 1,20 
Zand, zwak 

Nee 
grindhoudend 

0,80 0,00 
Zand, zwak 

Nee 
grindhoudend 

0,20 0,00 
Zand, zwak 

Nee 
grindhoudend 

0,30 0,00 
Zand, zwak 

Nee 
grindhoudend 

0,50 0,00 Ja 

1,30 1,30 Ja 

0,50 0,50 
Vastgelopen op 

Nee 
baksteenpuin 

1,10 1,10 Diepere kleilaag Ja 

1,40 1,40 Diepere kleilaag Ja 

2,50 2,50 Nee 

0,50 0,50 
afwisseling klei 

Ja 
en zand lagen 

2,20 2,20 
zandlaag op 2,2-

Nee 
2,4 m en 4,0-5,0 

0,40 0,40 
klei tot 0,4 m 

Ja 
daarna zand 

1,20 1,20 Ja 
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PROJECT: ONTPOLDERING NOORDWAARD- BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 4c DATABASE BORINGEN OVERIG 

ID ID ID-nummer Type 

16 16,00000000000 8117 Boring overig 

17 17,00000000000 8118 Boring overig 

18 18,00000000000 8119 Baring overig 

19 19,00000000000 8120 Boring overig 

20 20,00000000000 8122 Boring overig 

21 21,00000000000 8126 Boring overig 

22 22,00000000000 8127 Boring overig 

23 23,00000000000 B128 Boring overig 

24 24,00000000000 B129 Boring overig 

25 25,00000000000 B130 Boring overig 

26 26,00000000000 8131 Boring overig 

27 27,00000000000 8132 Boring overig 

28 28,00000000000 8133 Boring overig 

29 29,00000000000 B134 Boring overig 

30 30,00000000000 B135 Boring overig 

31 31,00000000000 8136 Boring overig 

32 32,00000000000 8137 Boring overig 

33 33,00000000000 8138 Boring overig 

34 34,00000000000 8139 Boring overig 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderzoekspunten AGE 30-10-2006 
Sheet: 4c. Boringen overig 

Omschrijving 
locatie 

lnlaatopening 
Bandijk kruin 

naast 
verhardina 

lnstroom 
tussen gebied 

lnstroom 
tussen oebied 

lnstroom 
tussen aebied 

lnstroom 
tussen oebied 

Uiterwaard 
(Merwedediikl 

Uiterwaard 
(Merwedediikl 

Uiterwaard 
(Merwedediikl 

Uiterwaard 
(Merwedediikl 

Kruin 
Merwededijk 

naast 
verhardino 

Paider, 
landbouwgrond 

Paider, 
landbouwgrond 

Dam nabij 
Biesbosch 

museum, in 
berm naast 
verhardina 
Dam nabij 
Biesbosch 

museum, in 
berm naast 
verhardina 

Schier-eiland 
nabij 

Biesbosch 
museum 

Op kruin naast 
verharding 
(voormalige 

primaire 
waterkering) 

Op kruin naast 
verharding 
(primaire 

waterkerino) 
Vf.J l\IUlll ouu~ 

verharding 
(primaire 

Op kruin naast 
verharding 
(primaire 

waterkerinal 

Uitgevoer Gepland Ge pl and 
Locatie 

d X-coord Y-coord 

Land Ja 117085,642 422730,853 

Land Ja 118987,095 423713,098 

Land Ja 118730,657 423500,412 

Land Ja 118361,190 423321 ,756 

Land Ja 117630,765 423111,500 

Land Ja 118844,900 423720,390 

Land Ja 118423,173 423502,843 

Land Ja 117960,125 423335,125 

Land Ja 117464,263 423184,421 

Land Ja 116318,188 423070,178 

Land Ja 116754,498 422103,976 

Land Ja 119044,217 422281,417 

Land Ja 112581,993 419745,223 

Land Ja 112500,833 419897,831 

Land Ja 112707,456 419859,580 

Land Ja 114311,253 419065,869 

Land Ja 114957,112 419181,460 

Land Ja 114223,050 419771,765 

Land Ja 116931,617 419336,379 

• • • . . . ---
• • • 

ROYAL HAIKONING 

Scheiding < hoge ligging maaiveld [m NAP] 2,0 

Scheiding > diepe boring [m] 2,0 

Gemeten Gemeten Gemeten Z 
Geplande 

Boorstaat 
Eind 

Teelaarde Deklaag klei 
Gemeten 

X-coord Y-coord coo rd 
diepte 

aanwezig 
diepte 

[m] [m] 
Opmerklngen ISOHYPS 

m-mv] [m-mv] 

Ja 117078,748 422755, 151 3,433 5,0 Ja 5,00 1,35 4,15 
zandlaag op 

Nee 
4,15 - 5,0 m 

Tussenzandlaag 
Nee 118987,095 423713,098 0,000 2,0 Ja 2,00 0,50 0,50 0,6 m, diepere Nee 

kleilaao 

Ja 118730,419 423500,626 0,000 1,5 Ja 0,50 0,50 0,00 Nee 

Ja 118356,762 423321,824 0,000 1,1 Ja 0,50 0,30 0,30 klei op 0,3-0,5 m Nee 

Ja 117614,060 423165,030 0,000 2,0 Ja 2,00 0,70 0,00 Nee 

Ja 118844,785 423720,640 1,891 0,5 Ja 0,50 0,50 0,50 Nee 

Ja 118410,792 423484,998 1,597 0,5 Ja 0,50 0,50 0,00 Nee 

Ja 118024,927 423342,920 1,451 2,0 Ja 2,00 0,30 0,00 Nee 

Ja 117464,325 423175,364 2,756 0,5 Ja 0,50 0,50 0,00 Nee 

Ja 116320,635 423078,251 4,755 5,0 Ja 3,30 1,20 0,00 Nee 

kleilagen op 0-
Ja 116754,557 422103,628 0,237 3,0 Ja 3,50 0,55 0,55 0,55 m en 0,6- Ja 

0,7 m 

Ja 118913,590 422163,650 0,240 3,0 Ja 3,00 0,00 0,70 
kleilaag tot 0,7, 

Ja 
daarna zand 

Ja 112581,963 419745,230 3,940 5,0 Ja 3,46 0,30 0,00 Nee 

Ja 112511,263 419908,295 1,563 5,0 Ja 5,00 0,00 0,00 Ja 

Ja 112815,459 419874,520 0,440 4,0 Ja 5,00 1,00 1,00 Ja 

Ja 114386, 133 419067,072 3,289 5,0 Ja 5,00 1,20 0,50 Diepere kleilaag Nee 

Ja 114892,263 419169,978 4,117 5,0 Ja 5,00 0,80 0,80 
Zand, zwak 

Nee 
grindhoudend 

Ja 114054,909 419814,746 4,652 5,0 Ja 5,00 1,00 0,50 Diepere kleilaag Nee 

Ja 117026,087 419341,037 4,407 5,0 Ja 5,00 1, 10 0,00 Nee 
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PROJECT: ONTPOLDERIN.G NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
BIJLAGE: 4c DATABASE BORINGEN OVERIG 

ID ID ID·nummer Type 

35 35,00000000000 8140 Boring overig 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderzoekspunten RGE 30-10-2006 
Sheet; 4c. Boringen overig 

Omschrljving 
JocaUe 

Op ktuin naast 
verharding 
(primaire 

waterkerlng) 

Ultgevoer Gepland Gepland 
Localie 

d X·coord Y·coord 

Land Ja 116175,343 419315,109 

Gemeten 

Ja 

Pagina 7 van 8 

Gemeten Gemeten Gemeten Z 
Geplande 

Boorstaat 
dlepte 

X·coord Y·coord coo rd 
m-mv] 

aanwezlg 

116160,738 419322,238 3,561 5,0 Ja 

Elnd 
dlepte 
[m-mv] 

5,00 

• • • ••• • • • 
ROYAL HA$KONING 

Schelding < hoge ligging maaiveld (m NAP! 2,0 

Schelding > diepe boring [ml 2,0 

Teelaarde Deklaag klel 
Opmerklngen ISOHYPS [m] [m] 

1,00 5,00 Nee 

Printda1um: 31- t 0-2006 12: 18 



PROJECT: 
BIJLAGE: 

ONTPOLDERING NOORDWAARD - BODEMONDERZOEK FASE 1 (MER) 
4d DATABASE ONDERZOEKSPUNTEN NIET UITGEVOERD 

10 ID-nummer Type Locatie 

1-1 1-J 1-1 1-1 
Fieldl Fleld2 Fleld3 Field4 

As toekomstige kade, in polder I 

I 5 1-07 Sondering landbouwgrond -:::> locatie 
verschoven 

As toekomstige kade, in polder J 
2 S1 · 15 Sondering 

landbouwgrond 

As toekomsti ge kade, in polOer J 
3 S1 ·21 Sande ring 

landbouwgrond 

4 S 1·22 Sondering 
As toekoms119e kade, in polder I 

landbouwarond 

5 Sl-23 Sondering 
As toeKomstfge kade, in polder I 

landbouwarortd 

6 5 1-24 Sondering 
As toekomstige kade, in polder I 

landbouwgrond 

As loekomstige kade, in polder I 
7 Sl-26 Sonderlng 

landbouwgrond 

B 8116 Boring overig 
lnlaatopening Bandijk buitendijks 

20 m uit as 

g 8121 Barino overio lnstroom tussen aebied 

10 6 123 Boring overig lnstroom tussen gebied 

11 6124 Boring overig lnslroom tussen gebied 

12 6 125 Boring overig lnstroom tussen gebied 

13 AK09a Boring kreek te graven In polder / landbouwgrond 

•• RK18alb/c Borino kreek te craven In colder I landbouworond 
15 RK22a/b/c Barino kreek le craven In l'V'lllUt/ I tandbauwQrond 

16 RK24a/b/c Boring kreek te graven In polder J landbouwgrond 

17 RK27a/b/c Barino kreek te craven In colder /landbouworond 

16 RK30c Boring kreek te graven In polder / landbouwgrond 

19 RK31c Boring kreek te graven In polder / landbouwgrond 

20 RK35a/b/c Boring kreek te g raven In polder / landboU"Wgrond 

Bestandsnaam: NW Database nieuwe onderz:oekspunten AGE 30- 10·2006 
Sheer: 4d. Niel uitgevoerd 

Omschrijvlng status 

1-1 
FieldS 

Voorstel posilie verp1aa1sen naar s1ippeltljn as 
dijk. Op locatie staan worte len tot media 

november Tot die tiid oeen accoord. 
Accoord, maar bij uitvoering bel\en Bij eerste 

benadering Fugro gewas aanwezig 
Toestemmina na ooqst te laat bi' 2e mobi\\salie 

Accoord Bij eerste benadering Fugro gewas 
aanwezig Toestemming na oogst te laat bij 2e 

mobilisatie 
Natrekken loeslemming door Ralph Gaastra, 

oeen uitsluitsel 
Van Hoven le\elonisch benaderd Wil financiele 

comoensatie Geen Accoord. 

Accoord, mits tarwe van land is, naar verwachting 
week 30 Uitvoering mogelljk volgens Fugro bij 

goede begaanbaarheid (na 1 week geen regen). 
Toestemming na oogst te laat bij 2e mobilisatie 

Locatie iets verplaa1s1 naar andere kant slool Van 
Hoven telelonisch benaderd. Wil financiele 

comoensatie, Geen Accoord_ 

Baelde op eigen terrein nie1 akkoord, wil 
vergoeding 

In overlea rnetRaloh Gaastra. r\iet akkoord 
Baelde op eigen terrein niet akkoord, wil 

vemoedina 
Baelde op eigen lerrein niel akKoord, wil 

veraoedina 
Van Hoven le lelonisch benaderd, W1f fi nanc1ele 

comoensatie. Geen Accoord 

Tijdens uitvoering moeras, ultvoering niel mogelij~ 

Kan! nTer-.accoocd 
De Kraker niel accoord 

Van Hoven telefonisch benaderd WH linanciele 
comoensatie Geen Accoord 

Niel accoord 
Accoord, wanneer niet de2e week uitgevoerd 

wordt dan bellen. Baelde als gebruiker akkoord, 
als eigenaar andere gronden niet (zie overige 
borinaen) Ti.dens uitvoerina niet bereikbaar 

Accoord Niet uitgevoerd vanwege locatie in wale( 

Van Hoven telefonisc'h benaderd Wil linanc1ele 
comoensatie Geen Accoord 

ROYAL HAIKONl•G 

Gepland Gepland 
Geplande 

X-coord Y-coord 
diepte Uitgevoerd lsohyps 
m-mv) 

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 
Fleld6 Field7 FieldB Refd9 FieldlO 

118643.0409 420744,9367 20,0 Nee Nee 

115510,2921 419507,9952 20,0 Nee Nee 

11 5284,6309 422005,6835 20,0 Nee Nee 

11 5776,7738 421970,3766 20,0 Nee Nee 

116206,6672 422329,7451 20 ,0 Nee Nee 

11 5774,9979 4224 16,8023 20,0 Nee Nee 

116642,923 422832,6202 20,0 Nee Nee 

117078,902 422774,711 5,0 Nee Nee 

118191 ,041 423265,850 0.5 Nee Nee 

11 7354,661 422998,473 0,5 Nee Nee 

11 7071,705 422906,1 06 2,0 Nee Nee 

116845,650 422750 ,542 0,5 Nee Nee 

115361,3649 421115,2593 2 Nee Nee 

11 6669.05 16 420521,8165 2 Nee Nee 
117258,3466 422477.6827 2 Ne Nee 

116072,6045 422082,8505 2 Nee Nee 

117930,9484 421642.8218 2 Nee Nee 

113616,192 421924,381 2 Nee Nee 

114660,060 422746,620 2 Nee Nee 

117965,9066 422522,2382 3 Nee Nee 
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GrQrldwaterstand: 

0.00 

0.50 

1.00 

[' 

Projectcode: 9A8354 

.... 

... 

"" 

'""' ... 

Zand. zoor· lijn, marlp i<Je11A, matlg 
humelJs, roslon wonet~. bluln 

wacerbodom 
Walef 

SUb, 111<11iQ vast, matig slltig, 
e1on1<.0rgrijs 

Vocn. dOnkeibruin 

Boring 
X·cocirdinaat: 
Y ·cocirdlnaat· 

Datum: 
Grondwatersland: 

RK02C 

26·07·2006 

O.<JOI221..... [ 
...... . .. , 
· ··· ·· ·· · 

0.50 . .... .. . . 

Boring RK03B 
X-coilrdinaat: 
Y-wordlnaa1: 
Dalum: 27·07·2006 
Grondwatersland: 

o.oo]illilll.. .. .... [ .. ... ... 
.. . •. .. . . I 

0..5 .. . . . .. . . 

.... 

.... 

Dosqnlnd 

DOD 
.__ oeo 

ODO 

IOVAL HAtKONING 

Zand, zoor r~n. maliQ hunl!liJS, ?Wilk 
• illijl, mallll wortcJtloudond, 
donkorDr1J1n 

bosqrond 

Zand. '°"' tijn, mati!I siltlp, matlg 
klelTR, 1n.11iu wortolnoU<lcnd. 
donk.orbl uin 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring RK03C 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 27-07-2006 

Grondwaterstand: 150 

0. 

[1 .. 
[2 .. 
[3 
[4 .. 

Boring RK04B 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 27-07-2006 

Grondwaterstand: 

O.OOEZI...... . [ .. ... .... 
.. ..... .. I 

o.so ..... .. . 

Projectcode: 9R8354 

... 
O.!O 

•.SO 

2.00 

... 

!l!l§:ll•Qnd 
Zand, zeer lijn, maliq humeus, matig 
kleITg, matig wortelhoudend, 
donkerbruin 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken 
klei , beige-grijs 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
gley, grijs 

akker 
Zand, zeer fijn, matiq kleffQ, maliQ 
humeus, resten wortels, donkerbruin 

Boring RK04A 
X-coordinaat: 

Y -coordinaat: 

Datum: 27·07-2006 

Grondwaterstand : 

Boring RK04C 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 27-07-2006 

Grondwaterstand_ 140 

[1 .. 
[2 

[3 .. 
[4 

[5 

QJlO 

... 

waterbodem 

Water 

DOD 
---- De D 

DOD 

ROYAL HASKONING 

Slib, matiq vast, sterk zandig, resten 
planten, donkergrijs 

~ Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
'~-~-a_•~g,~d_o_n_k(!_r~w~ij_•~~~~~~ 

.... well and 

Zand, zeer fijn, matiQ siltiQ, matig 
humeus, brokken klei, zwak 
wortelhoudend, bruin 

a,.,S 
Zand, zeer fijn, maliq kleITq, zwak 
siltig, matig gleyhoudend, bruin-grijs 

... 
Zand, zeer fijn, maUg siltig, zwak 
kleITg, grijs 

200 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-co6rdfnaat: 
Y -coordinaat: 

Datum: 
Grondwaterstand: 

Boring 
X-coOrdfnaat 
V-coordirtaat: 

Daium: 
Grondwatcrstand: 

RKOSA 

27-07-2006 
80 

RKOSC 

27-07·2006 

100 

0.00"1'7'77777777!. [ 1 

0.50 

+.u..~.<.LLJ [ 2 

·:-:-:·:·:·:·:-:-:-:-:-:- [3 
1.00 -~-<:::::::::: .:_::::: [ 

·:::::::::::. 4 
·· · ········· 

1.50 ::::::::::::::::::::::::· [ 

:::::::::::" 5 ............ 
···· ········ z.oo~---~ 

Projectcode: 9R8354 

.... 

2JJO 

nkkor 
Kie., bruin, ~e i<-lla ma11s101 
A3na100 

Zand, malig f1jn, zwu~ gteyhOllclencl, 
bruin 

ooo a'kkc' 
KIBI, bruin 

, ... 
zano. mailg li)n. bruin 

Boring RKOSB 
X·c®rdinaa1· 
Y-co6rdinaat 

Oatum: 27-07-2006 

Grondwaterstand: 90 

o. 
[I 

~[2 
. .... .. .... a 
············ ....... . ... ............ 

::0:::::::::::::::::: ~ 

1~0 ::::::::::::::::::::::::: [ 4 

2.00........_~...._.~ ....... 

Boring RK06A 
X-coOrdlnant: 
Y -coOrdfnaat 
Oatum: 
Grondwaterstand: 

2.00'_._ ___ _._. 

24-07·2006 

80 

[1 A. 

[2 A. 

~3 
[' 

[s 

.. .., 

..,. 

... 

1 50 

>.OO 

DOD 
-o • o

ooo 
IOYAL HAIKONING 

akker 
Kief, bruin 

Zand, matlg lijn. >wak g1eyhOUdGna, 
bruin 

Zand, matlg r.jn. grljG·bruln 

Dkk§:r 

Kim, matln iaod'IQ, ma1iQ numoos. 
1os1 n wortol•. donl<crbluln 

Zand, zeer l~n . ma1lp glltlg, :twak 
l<IDiYg. brokkon l<lol, t>ru1n 

Znn<I. zo"1 lijn. maug s~llg. bru1n·11ri1s 

Zand. (TI(lhg h1n. zwaJ< n1lhg, gn1s 
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Opdra.chtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X·coOrcllnaa1 : 

Y ·co6rdlnaa1: 
Datum: 
Gronclwatersland: 

0. 
.. ...... ... 

§ ..... ... .. ..... . 
·· ··· ··· .. ...... , E - ·· ·· ·· 0,5:; .-: ... ... ... .. ..... .. 
···· ··· ··· ........... 

r oo ········ ··· ..... ...... 
·· ········· ......... .. ........ ... 

1.50 · · ·····-· ·· .... ....... .... ....... 
·· ······· ·· .... ... ' .. ~ ..... ..... . 
··· ···· ···· 

2.00 

Boring 
X·c<>Ordinant: 
V ·CoOrdinaal'. 

Oalum 

Gr<>ndwatersland; 

Projectcode: 9R8354 

RK06B 

24·07·2006 
50 

[1 .. 
[2 A. 

[3 
[4 

RK07 

06·09·2006 

... oosgroncs 
ZMd, zeer llin, maliJI s•tJn. mn1lg 
'11.1meus, r ston wor1els; tlluin 

0.50 

Zim<J. mat'!! i.~1. matig sinq. brck.kon 
kl~l. re"en houl, dookl!r nJln 

IJ>O 

Zand. mallg fojn, 2waks~Og . 
~ru;nilrijs 

2 .00 

D.00 

O.!iO 

Boring 
X·C<>Ordlnaat 
Y ·coordlnaal: 

Da1um: 
Gr<>ndwatersian<l ; 

0.00 

o. . .. ... .. .. .... . 
' " 

o I o ~ • ' , - , . ' 

··· ··· ···· · . ........... . .. .... .. ........... 
······· ···· ····· ··· ··· 2. 

Boring 
X-collrdinaat: 

Y ·Cll6rdlnaat: 

Daium: 
Grondwa1ers1ancl: 

RK06C 

24·07·2006 
75 

[' 
U2 

[3 
[4 

[s 

RK07A 

06·09·200G 
I 15 

. ... 
..,. 

.... 

DOD 
o • o 
DOD 

R.OYAL HAIKONING 

a Idler 
Zand. lOcr Jiln, maliQ srlliR, mal'!l 
kleITp. orok!<en l<lol, loogjos gloy, 
gtt)S·bniin 

Zand, m:itlg lbn. >.wale. $11tig, 
gr 1s-brUJn 

o.oo tikker 

Klei, lichibtuln 

~loo . zwak zan<f'IJ. lielltl:Jruin 

A '·°' Zand, zeer lijn, st11111 kleifg, >wale 
---,,.,_ gJoyhoudO!ld. lie1>11>fu1n 

Zand. malig li)n, QOOl1)1ijs 

..... 
Zand. 2001 lijn. lieh1g111s·bfuin 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring RK07B 
X-coordinaat 

Y -coOrdlnaai: 

Datum: 
Grondwaterstand: 

06·09-2006 
115 

o.oo·~~, 

0.50 ~ 
:::::::::::::::::::::::: [a 

t,()() •.•.•.. .• ••• 

1.50 }:::)~:{{: [
3 

2.00 

:-:·:·:·:·:·:-::·:·:·:·: [ •• • . . • • •• • • 4 .. .... ...... . ....... .... 

... 

... 

Boring RKOSA 
X·coOrdlnaa1: 
Y-coOrdinaa1: 

Oatum. 27·07·2006 
GrondwatersJand: 

0.00 

[1 ... 
I . 

2. 
[2 

Projectcode: 9RB354 

0.00 ~l<l<e< 
K101, l1ohtbruln 

a.u 
Zan<I. ma1lg fijn, zwak gleyllaudell!I. 
g11-al·b<uin 

•.0 

Zand. zeer h1n. ZV/ak glcyhoudond, 
lichlgtljs·biuln 

200 

.... waletbod~rn 

Waler 

'·"" Slfb,-slao. malln silUg, res1on 
plamao. donk.O<grljs 

""' Zar)d, lllO! llJn, sierk kJoirg, maup 
sil\lg, gri)s 

2.10 

Boring 
X-coOrdlnaal: 

Y-co6rdlnaat; 

Dalum: 

Gron(jwaterstand: 

Boring 
X-coOrctinaat 

Y -coOrdlnaal: 

Da1um: 

Grondwalersland: 

0. 

··········· 
··········· ... ... ..... 

2.()() 

2.50 

3.00 

RK07C 

06·09-2006 
115 

RKOSB 

27·07·2006 
100 

[1 ... 

[2 .. 
[3 .. 
[4 

[5 

~6 

... 

.... 

t , tS 

, ... 

, .. 

O.OP 

~ .. 
•.00 

'·"' 

~ .. 
.... 

sco 

DOD 
D • D -
ODD 

aOYAL HAIKONING 

akker 

l<loi, llchtbruln 

Zana, malfg fijn, twak gloyhoudru>d • 
QOOl·b<U!O 

Zand, zoor flin, 2WDk 
.sohelphoudond, goel.grijs 

Zand, l OOI hjn, l\ch1grijs 

weiland 
Zand. z.eer h1n. maup humou5 1 mohg 
ldellg, rostllll woctnls, donkercrufn 

Zan<J. :r.ee• r.rn, t wa!< hu1neus, marlg 
MJ'"Tg, taagjos Idol, brUin 

Zand, wor 1~11, mall!l s~llg, 2W!lk 
kk!ffA. mauo si:/Jelphoudlllld • 
C!oni\erg11ls 

Zand. zoor fi1n. ma1111 s1"lg, 
donl\orgtljs 

Z.1nd, malip grot. zwa~ alltlg, Z>Yllk 
gnndig, grijS 

Zana, zoor lijn. mallg llillig. ma1lg 
w .. 19. ar1;s, 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam : NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coiirdinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 

Grondwatersland: 

Boring 
X-coiirdinaal: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354 

RK08C 

27-07-2006 

130 

RK09C 

25-07-2006 

50 

o oo bosgrond 

, ... 

.. 

"" 

200 

Zand, zeer fijn, matiQ humeus, zwak 
klei"ig, zwak wortelhoudend, bruin 

Zand, zeer fijn, sterk kleiig, zwak 
siltig, sporen gley, grijs 

Klei, matiQ zandiQ, grijs, BARCOOE 
ZAKJE~A4921188 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs 

bosgrond 
Zand, zeer riin. zwak silli!'.L matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
donkerbruin 

Zand, matig fijn, zwak sillig, sporen 
gley. beige-grijs 

Boring 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coiirdinaat: 

Y-coordinaal: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

RK09B 

24-07-2006 

100 

[j .. 
[2 .. 
[3 
[4 

.. 

RK10A 

24-07-2006 

.. 

.. 

.. 

.... 

.... 

'00 

,, .. 

... 

.... 

... 
I.to 

:t.io 

DOD 
---o•o 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

akk~ 

Zand, zeer fijn, matig klei.IQ, matig 
humeus, resten worters, donkerbruin 

Klei, malig siftig, zwak 
wortelhoudend, 11::~ler1 yley, 
grijs-bruin 

Klei, malig siltig, matig 
plantenhoudend, zwak 
veenhoudend, grijs 

bosgrQnd 
Zand, zeer rijn, mati!1 humeus, malig 
kteiig, resten wortels, donkerbruin 

Zand, zeer fijn, zwak kleffg, zwak 
siltig, brokken klei, sporen gley. bruin 

Klei, matig slltig, laagjes gley, 
laaQjes zand, bruin, BARCODE 
ZAKJE~A4921200 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs 

Klei, malig zandig, laagjes zand, 
grijs, BARCODE ZAKJE=A4291199 

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam : NOORDWAARO POLDER 

Boring 
X·coOrdlnaat: 
'f·col>rdinaa1: 

Datum. 
GrondwaJer:stand: 

RK10B 

24·07·2006 
160 

0 .. ~[1 ... 

[2 ... 
[s 

.... 

O.liO 

U !I 

i'77rrr="'."+1.: IT 4 
~ 1,tO 

!I!:.. .. ... .. [s .... ... ..... 

---..,_ 

• 
:2. 

... . .. ... .. 1!6 
2.00 

Boring RK11A 
X·co6rdinaa l: 

'f·coil"rdinaal: 
Datum: 27·07·2006 
Grondwaunstand: 

0.00 
O.<JO 

o.so 
..., 

[1 J.00 • 
1.311 

Projectcode: 9R8354 

bosg•Qnd 
Zand, zeer l1in. ma1isl sill lQ, maiiq 
~umilUS . :cwak l(IOiig, res11J11 wor1ols, 
brUlll 

Zana, l001 fi jn. motig s<ltig, sl)E>ron 
1wr1e1s. brulo 

Klot, malip sillin, stcrl< zandlg, ras1on 
v/Orlols, tangles gley. grl,ls·bruin 

Zand, IMliR tijn, zwill< sll10Q, zwak 
Aleyllcludeod 1 :zwak worlollloudono • 
grlls 

waiert>odem 
Water 

Sllb. slao, resten plantcn, 
donl(crgri)s•zwa11 

Boring 
X-coordinaal: 

Y-co3rdlnaat: 

Datum: 

Grondwaterstand; 

I . 

Boring 
X·coOrdinaat: 

Y~rdlnaa1: 

Dalum: 
Gtondwatersland; 

0.00 

0.50 

l ,00 

1.50 

2.00 

RK10C 

24·07·2006 
125 

~I • 
[2 

[3 ... 

~4 
[s 

RK11B 

27·07·20.06 
90 

[' ... 

[2 ... 

[3 
[4 

... 

GJ)O 

O.>O 

. ... 
''" 

. .., 

.... 

'"" 

""" 

000 

- D • O 
ODO 

ROYAL HASKONING 

uosgrond 
Kiili, mallsJ zandlp, matlg humeus, 
resten wortols, <IOnk.orb<u1n·gnjs 

Zand, rna1;g l11n. zwllk silug, bruin 

Zand, moug foln, :cwal< sln1g, zwak 
klarrg, 1>rok)(en klel. bruin 

Zana. 1m«g lijn, zwal< slltlg, grijs 

bOsgrnnd 
Zand, zcqr tljn, zwak soltlR. matog 
1>un101Js. matlg won~dand • 
brokken j.Jol, bruin 

41ld. zoar liln. mat•O kleNQ, zwal< 
humeuo. roston wonots. bruin 

Zlltld, zoor I~~ . rnatig siltiQ. maug 
kro.111. m•H•g wonorhouder1d, 
<loni<orgr~s 
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Opdrachtgevet: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X·wordinaai: 
Y-coorcflnaat· 
Datum: 

Glondwatersland. 

RK11C 

27-07-2006 

0,00]2]1....... [ ··· ···· 
.'.'.'.'.'.'.' . I 

0.50 .•.... • . 

Boring 
X-coerdlnaau 
Y ·coord1naa1: 

Oalum: 
Grondwalerstand: 

Projectcode: 9R8354 

RK12B 

2Hl7·2006 
150 

~I 
• 

[2 

[3 & 

[4 

o.oo 

HO 

1,00 

'"" 

""' 

akker 
Zand, zoor fijn, srork klollJl, rnalirl 
humou~. roston W<;>rtels, donkorbru1n 

bosgr2!!!! 
Zand. zou1 I n, 1natl!l hum<>U$, zwak 
r.J"'Tg. brolw:m Klei. brUin 

Zand. wor lr1n. ste•k klOITg. rnaug 
gloyhOIJdcnd, brnklce!I klel, brurn·Qlij> 

zaoo, zw ll1n. zwak s111ig, zwak 
kleITg, <lllnkcrgri)' 

Boring 
X·ooOrdlnaa1: 
Y-coordinaat: 
Datum: 
Grondwaierstand: 

Boring 
X·coOrdinaal: 

Y-coOrdinaat: 
Datum; 

Grol\dwaterstand: 

RK12A 

27-07-2006 

RK12C 

27·07·2006 

o.Ho .... .... [ ... .... 
..... .. - I 

0. .. .. . ... 

000 

us 

... 

ODO 
-o •o

aoo 
aoYAL HAIKONING 

Wal or 

Slib, slap, ropten ptont011. 
dOtll\Cfgrijs-zwart 

0.00------------

0.00 

Zand, ITl'ltlo grol, zwnk Sittig, z.wak 
grlfldi9,grijS 

Zand. zocr rtfn. twdk srn;c:i 1 zwaJt 
kl"'lg, marig hurnous. roaton WQflols, 
t)rutn 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y -co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwatersland: 

o. 

........ .. . ....... .... 
.. .. ... .. .. . .... .. .. ..... 

2./)0 .... ........ ... .. ... .. .. . 
··· ········· ... .. ........ 
·· ···· ···· ·· ..... ....... . 
·· ··· ·· ····· 2-fj ......... .. .. ...... .. ... . 
·· ·· ····· ·· ·· ..... .. .. .. ............ . ... ......... .......... ... 

3.00 

Projectcode: 9R8354 

RK13 

07-09-2006 

90 

"' 

RK13C 

07-09-2006 

90 

[7 

[2 

[3 
[4 

~· 
~· "' 

0.00 landbouwgrond 

Klei, matig humeus, bruin 

""' Klei, malig humeus, malig 

o.eo gleyhoudend, bruin 

1 DO 
Klei, grijs 

Klei, matig zandig, grijs 

15-0 

170 
Slib, zwart 

Klei, matig zandig, grijs 

2 00 

Zand, matig fijn, donkergrijs 

300 

000 landbouwgrond 

Klei, matig humeus, bruin 

•"' 
Zand, matig fijn, matig klei'lg, 
grijs-bruin 

100 

Zand, malig lijn, zwak kleifg , .,. grijs-bruin 

Zand, matig fijn, zwak kleiig, grijs 

180 

Zand, matig fijn, grijs 

L•O 

Zand. matig fijn , brokken klei, 
brokken veen, grijs 

J.00 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand; 

o. 

0. 

...... ... ... . . .. ......... .. ..... ..... 
···· ·· ····· · ············· ..... ....... . .. .... .... . .. 
·· ··· ···· -· · ···· ··· ·· ···· ···· ··-····· .. ..... .. .... . ......... ... ... .... .... .. ..... .... .. . . ... .. ..... .. . ...... ..... 

2 . ········ ·· ··· . ... .. .. ... . .... ... ... ... . ... ... .. .. . .. .. ... .. .. .. . .. ... ... .. . ..... ......... 
2, ············ . . .. ..... .... ... ... ..... . . ............ . ...... ..... 

·········· ··· . ........... 
3. 

RK13B 

07-09-2006 

90 

000 

OAO 

AGO 

120 

A.140 

lDO 

RK14A 

07-08-2006 

80 

000 

[7 
0 50 

[2 "' .... 
[3 
[4 

~· 
~· 3.00 

OD D 
-- De D 

ODD 

ROYAL HASKONING 

landbouwarond 

Klei, matig humeus, bruin 

Klei, matig zandig, zwak 
gleyhoudend, grijs-bruin 

Zand, matig fijn, grijs-bruin 

Zand, matig lijn, brokken klei, grijs 

Zand, matig Ojn, grijs 

akker 

Klei, zwak zandi!=!, matiQ humeus, 
zwak gleyhoudend, bruin 

Klei, zwak zandig, malig humeus, 
zwak gleyhoudend, bruin 

Zand, malig fijn, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam : NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coord inaat: 

Y -coordinaal: 

Datum: 

Grondwaterstand 

3.ll ... .... .... ... . 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-co6rd inaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354 

RK14B 

07-08-2006 

100 

.... al<ker 

..... 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei , matiQ zandiQ, m;:itig 
... gleyhoudend, bruin .... 
.A.~ Klei, zwak slibhoudend, grijs 

Zand, ma!ig fijn, matig kleiig, grijs 

... 
Zand, matig lijn, grijs 

300 

RK15A 

25-07-2006 

a,oo waterbodem 
Water 

... 
A. l .30 Slib, slap, resten planten, 
~ donkergrijs-zwart 

Boring 
X-coordinaat: 

Y -co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand; 

RK14C 

07-08-2006 

80 

[1 
0. 

~~2 

DOD 
....__oeo 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

o.oo akkef 

.... 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

1.00 
::::::::::: : . [ 3 ... , 

00 
Zand, matig lijn, zwak slibhoudend, 

~ grijs 

I.SO 

2. 

2. 

:::::::::::::::::::::::_: [ 4 

~}}}~:/{ [s 
-:-:-:-:-:-:-:-:·:-:-:·:· [ 
· : ::::::::::: 6 .. ......... .. 
·· ·········· .. .......... . 

}}}}}\ [7 
3,00-'-'-'""-="-'-'"-'-' 

Boring RK15B 
X-coordinaat: 

Y -coordinaal: 

Datum: 24-07-2006 

Grondwaterstand: 180 

o.oo 

[ 1 ... 
0.50 [12 

I.DO 
[3 ... 

1.50 
~4 

" [ " 
:. 5 ... 

zoo 

[6 
2.50 ... 

[7 
300 

Zand, matig lijn. grijs 

3.00 

0.00 bosgrond 

Zand, zeer fiin, matiQ kleii'Q, matig 
humeus, matig wortelhoudend, 
brokken klei, donkerbruin 

.... 
Zand, zeer fijn , mattg siltig, brokken 
klei, bruin-grijs 

I.SO 

Klei, sterk zandi~, laaQies zand, 
donkergrijs-zwart, BARCODE 
ZAKJE=A4921195 

> OIJ 

Zand, matlg fijn, zwak siltig, resten 
planten, grijs 

300 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOOROWAARD POLOER 

Boring 
X-coordinaa1· 
Y-co6rdinaol: 
Oal\lm: 

Gronclwaters!and' 

RK15C 

o.ool22]... [ 
...... . .. I ........ . 

a.so ........ . 

Boring 
X·co6rdfnaa1. 
Y ·co6rdinao1: 
Oa1um, 
Grondwatersland· 

Projectcode: 9R8354 

RK16B 

07·08-2006 

~~,.,ar..,ond=--------
2and, zo0< Mn, mat;p $iftlQ, zwak 
humous, roston INOttels, bruin 

.... bosqrQ!!C! 
KIOt, ZW'1k uindiQ, matiq humous, 
mat.g plalltenhoodencl, bruon 

Boring 
X-co6rdinaa1: 
Y·coOrdinaat 
Datum: 
Grondwa1ers1anc1· 

RK16A 

07·08·2006 

000 

.... 

000 

- O • o-
000 

aOYAL HAIKONING 

o.~ 

J===1rr· a.so ........... . .t. a.so Zand, matig tijn, stark Sl•bhOl,KlOnd. 
-----. <IOnkoigrijs 

Boring 
X-co6rdinaa1. 
Y ·co6rdinaa1: 
Da1um: 
Grondwa1e1S1and: 

RK16C 

07·08·2006 

o.]]IT] ..... .. .. [ .......... 
.......... I 

0 . .. .. .. ... . 

... 
""' 

7.at>O, manQ r.-.. manQ numous. 
btOllJ<°" ldeo. zwak p1an1en11ouc1ona. .,,..,, 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-co0rd1naa1: 
Y -coOrdinaet: 
Datum; 

Grondwaterstand: 

0.00....--- ---. 

0.50 

1.00 

RK17A 

07-08-2006 

000 

.... 
& ,_,

0 
Zand, matlg f~n. stark slibhoudand, 

----.,, donkorgrijs 
1.50 ············· [1 

~ ...... -.. . . 

Boring 
X-co6rdlnaat: 
Y·co6rdinaa1: 

Da1um 

Grondwalerstand; 

RK17C 

07-06-2006 

0.00·:-:- ~ 
•• I 

0.50 .. 

Projectcode: 9A8354 

0.00 

.... 

cosgrond 

Klei, SIOrl< Zllnd~. IMll!I humeus, 
mallg Clantenhouderld, 1>ruir1 

Boring RK17B 
X-coOrdlnaat: 

Y -coOrdlnaa 1: 

Datum: 07-08-2006 

G rondwaJersta nd; 

Boring RK19A 
X0ooOrdi riaa1: 

Y -co6rdinaat: 
Da1um: 03·08·2006 
Grondwaterstand: 

... 

MO 

0.10 

ODO 

... 

.... 

bosgrood 

ODO 

0 . 0 --
0 DD 

ROYAL HAI.KONING 

l()Qj , zwal< ztlndiQ, matiQ numcuo. 
m3bg Dllltllenhnud-0/ld. brulo 

Water 

Sllb. vast zwilfl 

Sllb, 11as1, malig zani!lg, l:wM 

Zarld, molig l11n, zwak slillhou<Jend, 
donk(lrgrijS 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring RK19B 
X-coordinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

03-08-2006 

120 

Boring RK20A 
X-co6rdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 08-08-2006 

Grondwaterstand: 90 

0.00"'.f"7'77TTTX'F"t [ , 

o.50-..,..,..,.,"7'7'fl..,.,, 

:-:· [ 2 

1 . 00·~::::::~::::::. [ 
:::::::::: :.: . 3 .. .. ... ..... .. ...... 

1.50 : ::: : ::: : ::: . ~ 

· ::::::::::::::::::::::::: ~4 2.00...._ ___ __. 

Projectcode: 9R8354 

"' 
"' 

000 

, 00 

150 

.... 

H O 

... 
050 

100 

140 

2-00 

groenstrook 
Zand, zeer rijn, matiQ humeus, matiQ 
wortelhoudend, zwak gleyhoudend, 
lichtbruin 

Zand, zeer lijn, matig klefig, bruin 

Zand, matig fijn, zwak kleiTg, grijs 

Klei, matig zandig, grijs 

Zand, matig fijn, grijs 

akker 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
zwak gleyhoudend, grijs-bruin 

Zand, matig fijn, zwak gleyhoudend, 
grijs-bruin 

Zand, matig fijn, grijs 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

RK19C 

03-08-2006 

110 

0.00'~[1 

. ., ;: :: \ ~' 
1.00 ·~::. ,:::::. , ' [ 

·:: : : :::::: : 3 
··· ··· ····· . ... ... .... .. 

1,50 : :::::::::::::::::::::::: [ 4 

2. :}}:{{:}~: [ 5 

2 50 

~tittit [ 6 

Boring RK20B 
X-co6rdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 08-08-2006 

Grondwaterstand: 90 

Q,50 

1 00 

150 

3.00 

0 00 

050 

'·"' 

2.00 

300 

ODO 
o•o 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

mas 
Zand, zeer lijn, matig kleilg, matig 
humeus, bruin 

Zand, zeer fijn, zwak kleHg, zwak 
gleyhoudend, geel-bruin 

Zand, matig lijn, matig gleyhoudend, 
geel-bruin 

Zand, matig lijn, grijs 

akker 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei, zwak gleyhoudend, grijs-bruin 

Klei, grijs 

Zand, zeer fijn, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354 

RK20C 

08-08-2006 

100 

o.oo landbouwarond 

.... 

... 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei, zwak plantenhoudend, zwak 
gleyhoudend, grijs-bruin 

.&. 
1
..2

0 
Zand, matiQ fiin, uiterst 

~ houthoudend, bruin 

Zand, malig lijn, grijs 

RK21B 

25-07-2006 

120 

.... •!!!!llr 

[ r ... Klei, matiQ zandiQ, matiQ numeus , 

b'10 
resten wortels, donkerbruin 

[2 
Zand, zeer fijn, zwak kleffg, zwak 
sillig, laagjes gley, grijs 

... 
[3 

I 20 

[4 
Zand, zeer fiin. matig sillig , resten 
planten, grijs 

[5 
[6 

[1 
300 

Boring RK21A 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 25-07-2006 

Grondwaterstand: 

~~[1 

f_5()~:::::::::::::::::::::: [2 

Boring RK21C 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 25-07-2006 

Grondwaterstand: 175 

0.0j:I 

[1 ... 
0 

IT2 

[3 
-4 

... 

.-.- IT 5 ... .. 

IT 6 ... 

~7 ... 

[a 
[9 

IJIO 

._ .. 

070 

'"" 
I.SO 

I 1> 

= 

, .. 

DOD 
oeo 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

watcrbodll!I! 
Water 

Slib, slap, matiQ plantenhoudend, 
donkergrijs-zwart 

Zand, matiQ fiin, zwak siltiQ, resten 
planten, resten schelpen, donkergrijs 

bosgrond 
Zand, zeer fiin, matiA humeus, 
resten wortels, donkerbruin 

Zand, zeer fijn, matig kleffg, reslen 
wortels, bruin 

Klei, sterk zandig, reslen wortels 1 

bruin, BARCODE ZAKJE=A4921194 

Zand, zeer fijn, Sterk kleffg, reslen 
wortels, bruin 

Zand, matig fijn, zwak kleiig, sporen 
gley, brokken klei, grijs~bruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coordlnaat 
Y-co6rdinaat; 

Datum: 
Grondwatersiaod: 

1.00 

u>o 

Boring 
X-collrdlnaat; 

Y -coOrd1naat 

Datum: 
Grondwaterstand; 

RK23A 

:: [1 
.. 

[2 .. 

RK23C 

25-07-2006 

0.00~ .... .. [ ···· ···· :::::::. , 
0.50 ....... 

Projectcode: 9A8354 

1,00 

.... 

... 

0.00 

Q,$0 

walQlbOdam 
Wal r 

Slib, mtlll!l vas1, 2wnk uindig, rOSlon 
p1an1er1. d0f\~Qriis-~wa11 

Zar-.i. ma11g lllt1. ml!Qg sm1g, iwak 
ldoijg, ros1on plan1an, gn/s 

aki<et 
Zanct, zc!!f r.10, stork kleiiq, matlp 
humous, rcs1on wortels, don~erbnion 

Boring 
X·coOrdlnaat: 

Y-coOrdinaat: 

Da\um: 
Gron(lwaterstand: 

RK238 

25-07· 2006 
160 

o.oo~~[ , 
0.00 

.... 

DOD 
D • D 
O DD 

IOYAL HAIKONING 

bO§QIOnd 

Zand, zoor iijn, ma1lp huonous, 
resten wonols. donkcmruin 

o.so IT 
~':"':':'-:"-V1:'1u2 ... .. ,. Zand, zco• lijn, zwak humeus. storl< 

kto!!g, sporon gloy. donk01bfu n 

oo+--~~[3 
I, ::::::::::::::::::::::::: [4 

1.50 :t:{{{:~{:: [ 5 

2.00 

Zal'd, zoor lijn. :<wak l<looTg, zwak 
~~•-•lliQ~· ~,1-~_hl_bru_,_in~~~~~~ 

hnd, tear 11/n, b•okl<en klel, li<:hlgrijs 

Boring RK25A 
X-coordlnaat 

Y-co6rdlnaat: 

Da1um: 

G1ondwa1erstand: 
25·07·2006 

000 waleroodam 
Wator 

0.20 

.t. "'° Slib, slap, zwak znndJg. teslon 
--. planlon, dOnkergrijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring RK25B 
X-coordinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 25-07-2006 

Grondwatersland: 170 

0.00 

[1 ... 
0.50 

[2 ... 

'· ·> [3 ... .. 

I. [4 ... 

[s 
2. [6 

Boring RK26A 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 25-07-2006 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354 

... 
050 

075 

,_,. 

110 

, .;ro 

1. 10 

"'' 

200 

Weiland 
Zand, zeer Hin, matiQ kleffQ, matir-1 
humeus, resten wortels, donkerbruin 

Zand, zeer lijn, matig siltig, zwak 
humeus, brokken klei, lichtbruin 

Klei , matig zandig, laagies zand, 
matiQ qleyhoudend, bruin, 
BARCODE ZAKJE=A4921191 

Klei, matig siltig, laagjes zand, grijs, 
BARCODE ZAKJE=A4921192 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs 

waterbodem 

Water 

Slib, matig vast, zwak zandig, resten 
planlen, donkergrijs 

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
donkergrijs 

Boring RK25C 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 25-07-2006 

Grondwalerstand : 

o.ool2)...... [ 
.. .. ..... I .. .... .. 

0.5() . .. . . . .. 

Boring RK26B 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Dalum: 25-07-2006 

Grondwaterstand: 200 

[1 ... 

[2 

[3 ... 

~4 
~5 

·· -·· ···· ·· [s 
2.50 

[7 
3.00 

. .. 

... 
""" -------. 

.... 
1. •0 

.... 

~!IO 

akker 

DOD 
....__oeo 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

Zand, zeer liin, matig humeus, matig 
kJeffg, donkerbruin 

basgrond 

Zand, zeer fijn, zwak siltiQ, zwak 
humeus, resten schelpen, resten 
worto:l5, bruin 

Zand, zeer fijn, matig humeus, matig 
kleffg, donkerbruin 

Zand, zeer rijn, matig humeus, slerk 
kleiig, brokken klei, donkerbruin-grijs 

Zand, matig lijn, zwak siltig, beige 

Zand, matiQ gror, zwak siltig, zwak 
grindig, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring RK26C 
X-coordinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 25-07-2006 

Grondwatersland: 210 

o_oo 000 weiland 

[· Zand, zeer fijn, matig kleli!'.I. matig 

... humeus, resten wortels, bruin 

.... 
:·: [z Klei, sterk zandig, laagjes gley, 

Qrijs-bruin, BARCODE 

.. ZAKJE=A4921193 

. :.: [3 
... 

.. 
150 

[4 
Zand, zeer fiin, matig sillig, zwak 
kleiTg, donkergrijs 

[s 
fr6 ~60 

-:· [7 Klei, matiQ zandiQ, donkergrijs, 
BARCODE ZAKJE=A4921196 

300 

[8 
Zand, matig grof, zwak siltig, grijs 

3..5 .... .... ... 
[9 

...... ..... ... .... . ... . . . ' . ~ .. ... .. .... ... .. 
4.00 

..... ...... . .... 

Boring RK28B 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Dalum: 23-08-2006 

Grondwaterstand: 70 

ODO ras 

[1 
Klei, matig humeus, bruin 

0 50 

.. ~ Klei, matig zandig, zwak 

::: 2 

gleyhoudend, grijs ... 
I . 

"' 
[3 

Zand, matig riin, zwak klei'ig, zwak 
slibhoudend, donkergrijs 

... 
[4 

210 

[s Klei, grijs 

~6 
3 DO 

Projectcode: 9R8354 

Boring RK28A 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwalerstand; 

23-08-2006 

70 

·~[1 
~~2 

. .•. ~' 

-:-: [4 
2.~~, 

::::::::::::::::::::::::: ~6 
~so ::::::::::::::::::::::::: [ 7 
~ . ... ....... . . . .. .. .. ... .. . . . . ..... . . . ... 

Boring RK28C 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 23-08-2006 

Grondwalerstand: 60 

0.00 

[1 
o.so 

~' 1.00 .... ... .. .. 
[3 .... ..... .. 

········ ·· · ........... 
1.50 

.... ... ... . .. .... ... .. . ... . . .. ... ... .... .. .. 
[4 

........... ... ...... .. ... ... ... .... . .......... . 
2.00 .. ... ...... .... ... ..... .. .. .. ..... 

~5 . ... ... .. .. . 
···· ·· ····· ···· ···· ··· ...... . ... .. 

l 2.50 ... .. .... .. . . . . ... . .. ... ..... .... .. 
·· ··· ·· ····· .. .... ... .. ........... . 
·· ···· ··· ·· 

3. 

ODD 
oeo 
ODD 

ROYAL HASKONING 

o oo landbouwgrond 

0 50 

090 

2.00 

>.10 

370 

O.DO 

0 50 

... 

240 

300 

Klei , matig humeus, bruin 

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig gleyhoudend, /ichtbruin 

Klei, slerk zandig, grijs 

Klei,grijs 

Zand, matig tijn, grijs 

landbouwgrond 

Klei, matig humeus, bruin 

Zand, mati!'.j fijn, matig kleffg, zwak 
humeus, lichtbruin 

Zand, matig lijn, zwak kleiig , matig 
slibhaudend 

Zand, matig fijn. grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354 

RK29A 

07-09-2006 

100 

... 

... 

... 

RK29C 

07-09-2006 

100 

0 00 

G.GO 

0. .. 

uo 

7,00 

= 

OJJO 

·-~ 

... 
I 00 

... ... 
200 

300 

landbouwgrond 

Klei, malig humeus, bruin 

Klei , resten planten. hruin 

Klei, matig gleyhoudend, grijs 

Klei, laagjes zand, grijs 

Klei, grijs 

Zand, matig fijn , grijs 

landbouwgrond 
Klei, matig humeus, bruin 

Klei, matig gleyhoudend, grijs-bruin 

Klei, grijs 

Slib, matig kleiig, donkergrijs 

Zand. matig lijn, grijs 

Klei , grijs 

Boring 
X-coordinaal: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

······ ······ ····· ········ ...... ...... .... .... .. .. . ...... .. ... . . ... ...... ... . .. .... ... .. 
-~·:. ·::::::: -:, . ..... . ' .. . ...... ... .. ... .. _.. .. .. ... ... ... ... ... 
-·· ·· ······· ...... .... .. 

I . . ........... ...... ...... 
··· ··· ·· ··· ·· ······ ·· ···· ........... .. ......... ... ....... ....... 

200 .. ... o::::: :::::o ..... 
.... . . o · ·· · 
·:.·:::o.·.·.·:.·.· 

2.5 ... o ... o ..... 
..... (> ..... 

··· ·· · ·o··· · .·.·.·.·:.Q·:.·:.·.· 
.. a .. o ... . 

• • • . . -0· .. ... 
3.0() 

..... . ... . 

Boring 
X-coordinaal: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

RK29B 

07-09-2006 

100 

~1 

~2 
... 

~3 

[· ... 

[5 
... 

~6 

RK30A 

09-08-2006 

100 

... ... ... .... ~ ... ......... 

.. ..... . .. .. . 5 
2..00 .. . ...... . .. 

0.00 

0.4Q 

1'0 

2.00 

.. ... 

C.00 

uo 

O D O 
p•o 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

landbouwgrond 

Zand, mali~ fijn, matig kleii'g, matig 
humeus, bruin 

Zand. matig lijn, brokken klei, zwak 
gleyhoudend, grijs-bru1n 

Zand, matig fijn, brokken klei, zwak 
gleyhoudend, grijs-bruin 

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, grijs-bruin 

akkcr 

Klei, z.wak zandig, malig humeus, 
bruin 

Klei, sterk zandig, laagies zand, 
matig gleyhoudend, grijs-bruin 

Zand, matig lijn, lichtbruin 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-co6rdinaal: 

Datum: 

Grondwalerstand: 

Projectcode: 9R8354 

RK30B 

09-08-2006 

100 

RK31B 

08-08-2006 

90 

... 

... 

000 

050 

1 '° 

220 

0 00 

050 

l 00 

>00 

'"° 

<00 

akker 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei, stark zandig, laagjes zand, 
matig gleyhoudend, grijs-bruin 

Zand, matig tijn, lichlbruin 

landbouworond 

Kiel, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei, matig zandig, zwak 
qleyhoudend, zwak 
plantenhoudend, grijs-bruin 

Klei, zwak zandig, zwak 
slibhoudend, grijs 

Klei, zwak zandig, laagjes zand, grijs 

Veen, bruin 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coiirdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

o.oo 

o .. _ .... ... ... . .. .. .. .. . .. ....... ..... . .......... 
···· ··· ··- · ·· ··· ······ ... .. .... .. 

1.00 ·· ·· ··· ·· ·· ......... . . .. ........ . 
~-:-: - :-:-: · :·: ·: ... .. ... ... . 

1,50 ....... .. . , 
·· ·· ··· ···· ·· ········ · ... .. ...... ........... .. .... .. .. . .. .... ..... 

2.00 

RK31A 

08-08-2006 

80 

RK32A 

26-07-2006 

130 

~1 
~2 
~3 
~4 

000 

0 50 

110 

2 20 

370 

•oo 

000 

... 

200 

DOD 
Oeo 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

landbouwarond 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei, matig zandig, zwak 
plantenhoudend, zwak gleyhoudend 

Klei, zwak zandig, zwak. 
slibhoudand, grijs 

Klei, matig zandig, laagjes zand, grijs 

Veen, matig zandig, bruin 

weiland 

Zand, matiQ liin, zwak siltiQ, zwak 
humeus, resten wortels, bruin 

Zand, matig fijn , zwak sillig, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam : NOORDWAARD POLDER 

Boring RK32B 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 26·07-2006 

Grondwaterstand: 110 

o.oo w~nd 

o.so .......... . 

~1 ... Zand, zeer fijn, matiQ humeus, zwak 

IU(I 
kleffg, matig wortelhoudend, 

[2 
------,, donkerbruin 

Zand, matig liin. zwak siltig, zwak 

... wortelhoudend, beige-bruin 

[3 1.00 

[4 
Zand, rnatiQ riin, zwak siltig, sporen 
gley, beige-grijs 

... 
[s ,,,. 

[6 
Klei, sterk siltig, resten planten, 
donkergrijs 

... 
[7 

'"'' 
[8 Zand, zeer grof, zwak siltlg, grijs 

= 

[9 
Zand, matig gror, zwak siltig, grijs 

Boring RK33 
X-co6rdinaat: 

Y -coiirdinaat: 

Datum: 06-09-2006 

Grondwatersland: 

o.ooorr, 
C.5 ~ 

.. 

.... 

Projectcode: 9R8354 

Boring 
X-coiirdinaat: 

Y-co6rdinaal: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coiirdinaat: 

Y ·co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwalerstand: 

RK32C 

26-07-2006 

150 

RK33A 

06-09-2006 

90 

DOD 
...__oeo 

DOD 

aOYAL HAll<ONING 

0
.
20 

Zand, zeer riin, zwak siltig, zwak 
~ humeus, bruin 

t oo 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beige-grijs 

aoo grns 
Klei, matig humeus, bruin 

Zand, matig fijn , zwak kleffg, zwak 
& gleyhoudend, grijs-bruin 

1.00 

Zand, matig fijn, zwak kleirg, grijs 

Klei, brokken veen, grijs 

000 

14-09-2006 Pagin;21 I 23 



( 

Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Dalum: 

Grondwaterstand: 

RK33B 

06-09-2006 

90 

o.~[, 

r.Do-t---'----'-'rt L I: 
~~· 

[s 
~[6 

Boring RK34A 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 07-09-2006 

Grondwaterstand: 100 

"' 

Projectcode: 9R8354 

000 

••• 

._ .. 

000 

••• 

·-· 
2 00 

300 

or as 
Klei, matig humeus, bruin 

Zand, matig fijn, matig kleffg, zwak 
gleyhoudend, grijs-bruin 

Zand, matig fijn, zwak klei'ig, grijs 

Klei, brokken veen, grijs 

landbouwgrond 

Klei, matig humeus, bruin 

Klei, sterk zandig, zwak kleffg, 
grijs-bruin 

Klei, brokken veen, grijs-bruin 

Zand, matig fijn. grijs 

Boring RK33C 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 06-09-2006 

Grondwaterstand; 90 

CU)O 

~' ..... 

[2 "' 110 

[3 
•-to 

~· 215 

:: ~5 
"' 

::[ 6 
,,. .. 

Boring RK34B 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 07-09-2006 

Grondwaterstand: 100 

000 

•Oil 

1.20 

1. 70 

.... 

300 

DOD 
oeo 
DOD 

ROYAL HASKONING 

gr as 
Klei, matig humeus, bruin 

Zand, matiQ fijn, matiq kleiig, matig 
gleyhoudend, grijs-bruin 

Zand, matig fijn, matig kleiYg, grijs 

Zand, rnatig fijn, zwak kleiTg, grijs 

Klei, zwak zandig, brokken veen, grijs 

landbouwgrond 

Klei, malig humeus, bruin 

Klei, matig humeus, matig 
gleyhoudend, resten planten, bruin 

Klei, resten planten, grijs-bruin 

Klei, matig zandig, grijs 

Zand, matig fijn, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaal: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354 

RK34C 

07-09-2006 

100 

o.oo Jandbouwqrond 
Klei, malig humeus, bruin 

Zand, matig lijn, zwak gleyhoudend, 
A. grijs-bruin 

080 

.t. ,_.. Zarld, matlg lijn, brol<kon klel, maJlQ 
~ gleyhoudond, 0t1111j•NJrijs 

RK36B 

08-08-2006 

80 

Klei, resten planten, grijs 

Zand, matig fijn, grijs 

000 Okk§I 

.... 

.... 

HO 

Klei, zwak zandig , matig humeus, 
bruin 

Zand, rnatig fijn, brokken klei, 
grijs-bruin 

Zand, matig fijn, grijs-bruin 

Zand, matig rijn, grijs 

Boring RK36A 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

08-08-2006 

80 

'· 

150 

2.00 

3. 

3. 

:· -[ 1 
::::::::::::::::::::: ~2 

·:· ~3 
T'-':.L...t'-<--"CL.L-"-'i 

{:}}\:}:. [4 
:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: [ . . ... ....... 5 ...... .. ... .. 
··· ······· ·· ··· ·· ····· ··· 
::::::::.·:::. [ 
:::::.·::::::. 6 .. .... ... ... ... ...... . 

[7 

[a 

[9 

[ 10 

~[11 

Boring RK36C 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 08-08-2006 

Grondwaterstand: 80 

3 

~[1 
:::::::::::::::::::::::: [2 
')!'. :::: ::::: .... .. ... .. 

. ::::::::::::::::::::::::: ~ 3 

·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:· [ 
·:::::::::::: 4 ... ......... . .... ........ ...... ...... 

:: ::: :-::[, 
[6 

[7 

[a 

[9 

[ 10 

11 

0 ,00 

0 ,40 

DOD 
OeD 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

akker 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Zand, matig fijn, zwak kleilg, matig 
gleyhoudend, oranje-bruin 

Klei, matig zandig, zwak 
slibhoudend, grijs-grijs 

Zand, matig fijn, grijs 

Klei, zwtik .i;;r.helphoudend, grijs 

o.oo akker 

.... 

...., 

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
bruin 

Zand, matig lijn, zwak gleyhoudend, 
grijs-bruin 

Zand, malig fijn, grijs 

Klei, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam : NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwalerstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwa1erstand : 

B101 

11-08-2006 

490 

... 

... 

B103 

11-08-2006 

480 

aoo 

1.00 

350 

'00 

500 

mas 
Zand, zeer fijn, matig kleiig, malig 
humeus, bruin 

Zand, matig Qrof, zwak 
grindhoudend, geel-bruin 

Zand, zeer Qrof, zwak 
grindhoudend, geel-bruin 

Zand, zeer grol, brokken klei, zwak 
grindhoudend, zwak gleyhoudend, 
gee I-bruin 

o.oo•----~~ [ 
1 

o..oo ams 
A 

0 20 
Zand, zeer fiin, maliQ kleiTQ, matiQ 

~ humeus, zwak plantenhoudend, bruin 

o. :::::.n: ~, 

Projectcode: 9R8354 

Zand, zeer fijn, brokken klei, zwak 
A. plantenhoudend, lichlbruin 

080 

.... 

Zand, matig grol, zwak 
grindhoudend, geel-bruin 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Dalum: 

Grondwa1ers\and: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwa1erstand: 

B102 

11-08-2006 

490 

... 

... 

B104 

11 -08-2006 

470 

.... 

1.20 

420 

5 00 

ODO 
_oeo 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
bruin 

Zand, matiQ lijn, zwak 
grindhoudend, geel-bruin 

Zand, zeer Qrof, zwak 
grindhoudend, geel-bruin 

O.QO QBlS 

_.. o.20 Zand, zeer f11f\, matiQ kloilll, ma11Q 
-----., h1111111us, zwak planlenhoudend, bruin 

... . .. 

... 

Zand, zeer fijn, brokken klei, lichtbruin 

Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, geel-bruin 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring B105 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

09-08-2006 

450 

0. [1 
[2 

· · ·· ···o-··· 

[3 ::::::r>:::.·:. .. ... o.o .... 
, • • ' •• c> ••... 
...... ·o·· ·· 
·.·.·.·:.·.ct:.·:.·: 

~4 
.•.. . .. 0 .. .. 
····0····· ····· ··o··· :.·::::o.·:::: .... .. . o .... 

. ·<>. ·<> .... 

[5 ···· · ··o·o·· 
2 ·.·.·.·:.·.Q·.·:.·:: 

.o .. .. a .. .. 
····· -0 .. ••• .. . .... o···· 
.·.·:.·:.·o.·.·.·.·.·. 

~· 
....... o.o .. 
• • • • • ·C> •••• • 
· ··o·· ·o·· · · 
::6.·:·:·:-~6·:·~:-: 
·-0-0-0··· · · 

[' 
& 

3-00 ..... 00" .. 
. ·.·.·.'9.·9.·.·.·o: ... ... . o . . .. 
• • • · C>O. • ••• 
... .. .. 0 .... 

·:.·:::.Cl·::::: 
3.50 . . .. ... 0 .. .. 

[a 
.. ... <>·· .() . 
"""0"0 :.·.-.·:.·9.·_._._ .• ·. 
. . . .. .. o .... 

4,00 
. • • .. ·<> .. .•. 
·o· ·· ··o···· 

[9 
·.·.·:.·.·.Q·:::.·. ....... a .. .. 
. .... -0 .. -0 . 
· · ····· o ··· 

4.50 ,!g" .. ·9· .... 
. -. ::.o.o:::. 

[10 
• • • • .. (> .. (> 

·o· · ·--o· · · · 
:-:·:·:·:·:·?i .. :·:-~ 

5.00 

Boring B107 
X-co6rdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand; 

17-08-2006 

110 

o.~[• 

'~Jz • ~ •L.L/FTTT77'~

3 

2. 

::::::::::::::::::::::::: ~4 
:.· ) :: [· 
,:/:( [· 
·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:· [ 
·:::::::: :::: 7 .......... ... ......... ... ............. 

{{{{{) [8 

::::::::::::::::::::::::: [9 

:~:~:::.:)):::~:~:~: [ 10 

Projectcode: 9R8354 

& 

0,00 gr!§ 

Zand, zeer fijn, matig kleifg, matig 

""" 
humeus, bruin 

Zand, zeer lijn, zwak humeus. 
lichtbruin 

CllO 

Zand, matig gror. zwak 
grindhoudend, geel-bruin 

soo 

0.00 landbouwqrond 
Klei, matig humeus, bruin 

050 

Klei, zwak humeus, zwak 
plantenhoudend, lichtbruin 

100 

Klei , grijs-bruin 

'"' Zand, matig fijn, grijs 

5 00 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand· 

0 

o.so ............ 
·········· ·· · 
~:-: ·: ·: · : ·: · : ·: · :·:· 
·· ······ ····· t.00 ... ... ...... . . .. .... ... .. ........ .. .. . ..... .. .... ..... ... .. ... 
···· ·· ·· ···· I .SO ...... .. ... 
····· ··· ··· ···· ·· ·· ··· ··· ··· ····· ···· ·· ·· ··· ......... .... 

2.00 ............. . ... .. ...... ... ....... ..... .......... .. 
··· ······· ··· ··· ··· ······ 2.50 ............ .. .... ...... 
··· ··· ····· ·· ······ ···· ·· ............. ..... ... .. .. ............. 

3.0 
. ... .. ..... . .......... .. . 
·· ··· ·· ····· . ... .... ~ .... 
············ . ........... . .. ... .. ..... 

3. 
........ ..... ............ 
·· ···· ···· ··· ...... .. .. .. 
·· ········· ·· ····· ······· . ...... ... ... 
·· ·· ··· · ···· ····· ········ ... . ... ... .. . ............ 
····· ··· · ·· · . .... ..... .... ....... ... .. ..... ........ ........... .. ............. .... .... ... . .. .. ......... ...... ....... .......... .. ............ 

5. 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Da1um: 

Grondwaterstand: 

0.00 

Q.50 

1,00 ... ... .... 
··· ··· ··..:..··· ···· ·· ··· ···· ..... ..., .... . ..... .... ... . 
····· ···- ··· .... . ... .. .. . 

1.50 

8106 

17-08-2006 

BO 

[1 & 

[2 

[3 

[4 

~5 
~6 
[7 

~8 
[9 

[ 10 

B108 

17-08-2006 

[1 

[2 & 

~3 & 

0.00 

0'.0 

.... 

1-'IO 

.. 

500 

000 

ojo 

1.00 

'"' .. 
------

DOD 
-o•o __. 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

landbouwgrond 

Zand, matiQ fijn, zwak kleilQ, matig 
humeus, brokken klei, bruin 

Zand, malig fijn, geel-bruin 

Zand, matig fijn, grijs 

Zand, matig fijn, zwak kleiig, grijs 

Zand, matig lijn, grijs 

mas 
Klei, matig humeus, bruin 

Zand, matig fijn, zwak kleiTg, zwak 
humeus, malig puinhoudend, bruin 

Zand, matig fijn, sterk 
baksteenhoudend, geel-bruin 

na 3 x gestaakt op baksteen 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring B109 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

21-08-2006 

200 

~[1 

~~' 
·:::::::::::: IT 3 

: . IT 4 
1.!i'IH~~~~.o-; 

:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·.·:·: [ 
...... .. .. .. 5 
······ ······· rt:: [. 
::::::::::::::::::::::::: [7 

3 

® t~Ittt: ~ 8 

3, .. .......... . .... .. .. ... . ...... . .... 
. ::::::::::::::::::::::::: [9 

4

• [ 10 

.~[71 
Boring B111 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaat: 

... 

... 

... gr as 
Klei, bruin 

0 50 

Klei, zwak gleyhoudend, bruin 

t ,H'Jo 

130 
Zand, matig fijn, geel-bruin 

1.$11 
Klei, matig zandig, geel-bruin 

Zand, malig fijn, zwak gleyhoudend, 
grijs-bruin 

250 

Zand, matig fijn , grijs 

:L70 

Zand, matig grof, donkergrijs 

4_00 

Klei, grijs 

500 

Datum: 21-08-2006 

Grondwaterstand : 450 

0 00 qras 

Klei, sterk asfallhoudend, zwak 

... puinhoudend, donkerbruin 

0.50 

Klei, matig asfalthoudend, matig ... grindhoudend, oranje-bruin 

0 90 

Klei, zwak siltig, geel-bruin 

Zand, malig grof. grijs-bruin 

3 50 

Zand, matig grof, geel-bruin 

... 
A. 4_

20 
Zand , matiq Qro f, matiq 

~ gleyhoudend , geel-bruin 

4.40 Klei, grijs 

A Zand, matig lijn, matig gleyhoudend, 
4.7o geel-grijs 

A Zand, matig fijn, brokken klei, grijs 

s oa 

Projectcode: 9R8354 

Boring B110 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

DOD 
oeo 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

Datum: 

Grondwatersland· 

21-08-2006 

140 

I . 

z. 

~~1 
~~2 
.y,.~~77'~ [[ 3 

-H-":.LL<~'£.I IT4 
..,_,-;;,,,.,_,;.-r....,.,rrs 

~LLJ:.£L44 [ 6 

.: .·.·.·.·.·.·.·::.·. [ 
.. . ......... 7 ...... ... .... 

::::::::::::::::::::::::: ~ 
:::: ::: ::: ::. 8 .. ... ... ... . ........ ... .. 
·· ··· ··· ·· ·· 

:/t [· 
[" 

~[" 
~12 

,~[13 

Boring B112 
X-co6rdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

o_oo braak 

0.70 

Zand, matiQ Qrol, zwak humeus, 
zwak klei"ig, donkerbruin 

Klei, zwak humeus, bruin 

• ~ Kief, rnall!l hunieus, rnaug 
"' .... \L~p!_an_1o_r1_h_oua_o_n_d'-, O_Oll_kG_•_u_,._,,·n _ _ _ 

·~ K1el, !1'\llUg gtoyn0Wsn0, grifs·bruln 

A. Zand, matiQ fijn, brokken klei, matig 
uo gloyhouOcnd, geel-bruin 

~. Kier, malig gloyhoudond. bruin \~---'-----"-"--'------'--
Zand, matig rijn, grijs 

Klei, grijs 

4.00 

Klei, grijs-bruin 

'-00 

Datum: 23-08-2006 

Grondwaterstand: 150 

o.~[1 

2. 

::::::.-:.·:::. [ 
: : ::::: :::: :. 2 ... ... .. .. .. 

·-!7~~~77-,j [[ 3 

~[4 
~~~ITs 

IT 6 
-=~~~.-.. 

-:-:-:-:-:·:-:·:·:·:-:·:· [1 
}:{{:}}~:: ~ 8 

-:-:-:·:·:-:·:·:·:·:·:-:-[ 
. ::::::: ::::. 9 .... .... ... .. .... ...... .. 

~{~~~}}f ~t [ 10 

3. [ 

}}}}}) 11 

4

. :::::::::::::::: -:-::::: . [ 12 

4.50 ::::::::::::::::::::::::: [ 

::::::::::::. 13 ..... ...... .... .. ...... . 
5 

o.oo oras 

050 

o ... 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
bruin 

Zand, malig fijn , brokken klei, 
lichlbruin 

"' \
1 00 

Zand, matig lijn, zwak gleyhoudend, 
lichtbruin 
~-------

""' Klei, lichtbruin 

Klei, matig slibhoudend, donkergrijs 

A. , 
10 

Zand, matig fijn, matig gleyhoudend, 
---...._ oranjc-grljs 

Zand, matig fijn, grijs 

5 00 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring B113 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum : 

Grondwaterstand: 

23-08-2006 

400 

3. 

~· 
~- [2 

[3 

~[4 
IT 5 

~[. 

~[7 
,~[8 
)/::::::::::::::::: [9 

4.50 ::::::::::::::::::::::::. [ 

:::::. ::::::. 10 ....... ..... .. ........... 

Boring B115 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaat: 

& 

& 

Dalum: 

Grondwaterstand: 

21-08-2006 

140 

.... gra§ 

Klei, zwak zandiQ, matiq humeus. 
matig puinhoudend, matig 
grindhoudend, bruin 

O.l D 

Klei, matig humeus, lichtbruin 

>2() 

Zand, matig fijn, matig kleITg, .... 
~ lichtbruin 

Klei, grijs 

'"' Klei, zwak plantenhoudend, grijs 

400 

Zand , matig fijn, grijs 

500 

o.oo org; 
Klei. matig humeus, bruin 

040 

Klei, zwak humeus, lichlbruin 

0.70 

.A. O!IO Klei , zwak humeus, zwak 
~ kalkhoudend, lichtbruin 

IT 6 
+--~~--< 

:·:( :\[' 
:{:?:::::r?: [ 8 

·:·:·:·:·:-:·:-:-:-:-:-:· ~ 
·:::::::::::: 9 .... .... ..... .. ..... .... 

: :· ~'" 
}:{~{{{:~ [ 11 

::::::::::::::::::::::::: [12 
5.00 .. ..... . .. . . 

Projectcode: 9R8354 

.A. Klei, zwak gleyhoudend, bruin 

'"" 

.... 

.... 

.. 

Zand, matig fijn, zwak gleyhoudend, 
grijs-bruin 

Zand, matig fijn, zwak kleiTg, grijs 

Zand. matig fijn, grijs 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

0. 

··· ··· ······ ... ......... ...... ....... ... ......... . . . . . . . . . . . ~ ... ......... ............ 
...... .. . ·- · ....... ... 
······ ··· ... ······ ... 
······ .. .. .... ... ... 

............. .... . ....... .... ........ 
2. . .. .. .. ... .. .... ....... .. ............ ..... .... ... 

·· ··· ······· ·· ····· ··· ··· ···· ········ ... .... ...... ...... .... .. ............. ..... ....... .. ... ........ 
··· ·· ·· ····· ... .......... 

3. ... ... ..... . ............. 
·· ·· ··· ··· ·· .... .. .... .... ... ......... 
·· ······ ···· · ·· ···· ···· ·· .... ......... 
··· ··· ······ ·········· ·· ...... .. .... ........ .... . .. ... ....... 
·· ··· ······ ·· ....... . ~ ... 

4. . ... .. ..... .. 
·· ······ ·· ·· .. ..... ...... ....... .. ... 
···· ·· ··· ···· ......... ... ....... ..... . 
·· ··· ····· ·· 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

B114 

23·08-2006 

150 

~1 
~2 & 

[3 & 

[4 & 

~5 

[6 

[7 

[a 

[9 

[ 10 

[ 11 

B117 

06-09-2006 

430 

& 

0.00 

D,40 

J12Q_ 

"'" 

1170 

5 00 

ras 

ODD 
oeo 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
bruin 

Zand, zeer rijn, brokken klei, lichtbruin 

Zand, matig fijn, zwak gleyhoudend, 
grijs-bruin 

Zand, matig fijn, matig gleyhoudend, 
grijs-bruin 

Zand, matig fijn, grijs 

o.ao gras 

Klei, matig hurneus, lichtbruin 

LlS 

Klei, matig zandig, lichtbruin-grijs 

, ... 
Klei, zwak gleyhoudend, lichtbruin 

Klei, lichtgrijs 

Zand, matig fijn, grijs 

... 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAAAD POLDER 

Boring 
X·co6rdinaei: 
Y·c<>Ordinaat: 
Datum: 
Gronowa1ersta.nd: 

Boring 
X·coOrdlnaal: 
Y-col)rdinaat 
Datum: 
Gr1111dwa1ers1and: 

B117A 

06·09·2006 

8119 

11·08·2006 

o.ooa ..... ... TI .. . .... ... r 

... .... .. [2 
0.5 ....... . 

Projectcode: 9A8354 

.... 

.... 

IOoi, NchlbrulniJrits 

gras 
Zand. mall!l llif!. atOlk humous, 
matig wortelhcudencl. dpnl<arbtuin 

Zall<l, rmlisl U[n, mallg l<JQl1g, matig 
hutnc<Js. b'ruln 

Boring 
X·co<irdinaat 
Y·coordinaat: 

Oa1urn: 
Grondwa.lerstand: 

Boring 
X·coOrdlnaar: 
Y ·co0rdinaa1: 
Da1um: 

Grondwalerstartd: 

8118 

17-06·2006 

80 

8120 

07-Cl9-2006 

ODO 
-o • a 

ODD 

IOYAL HAIKONING 

o.oo !j!ndhouworcn<I 

.... 

UD 

Kial, matlg humaus, bluin 

Za11d, mallg lljn. zwak kleffg, 2WOk 
humoos, lictilbruln 

Zand, maUg fljn. grijs 

Klei, grijs 

o.oo gr-as 

Kier. mabg humous. bruin o .• [, 
...... .... IT2 o. • . .. . .... .. II. oso Zaod. matlQ fijn, malJll kleiTg, ~wak 

----..,. g leyho\Jdand. grijS·bruln 

14-09-2006 Pagina 5 I 9 



Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X·coOrdlnaat: 
Y ..:o/i1dinaat 

Datum; 

Grondwa1ers1and; 

0.00 

0.50 

B122 

21 ·08·2006 
140 

[' ... 
......... 

+ 
.... ...... . ... ... ... ... ... .... .... 

1.00 ......... ... ..... ..... . ... ..... .... .. ......... 
x- ········ '. [3 

1,;:; · ~ · ··· · ···· ........... 
[4 ·· ··· ···· ·· ... ........... 

2.00 

Boring 8127 
X-co0rdinao1: 
Y ·coOrdinaat 

Dalum; 
Grondwa1erstand: 

I 1·08·2006 

0.121···· ·· · ~ ····· ···· 
· •· ·· · · · I 

0.50 . ...... . 

Projectcode: 9R8354 

... Q<:aal< 
Zand. ma1iQ AIOI, zwak tlurnous. 
zwol< kl-OJTg, zwak p!DnlonMu<lend. 
bn;n 

CllO 

Zantl, mai;g grot, QQOl·b•uln 

•.:JO 

'"° 
Zand, ,,,.,,19 gm•. oranjc 

ZanO. ma11Q JoTn. matin kloo1Q, zw~I< 
~amonhoudontl. donkcrgrrts 

:uio 

o.oo groonsuook 

... 
Zand."''" hln. matig kloifg, mal/g 
humaus. bruin 

Boring 
X·coordfnaat: 
Y-co6rdlnaa1: 

Datum· 

Grondwaterstand: 

Boring 
X·CC>Ordlnaat: 
Y·coOrdrnaa1· 
Da1um. 

Grondwaters1and: 

o. 

..... ...... 
0.50 

. ... . ..... ..... .... .. .. ... ····· .... . ...... ... .. ..... ... .. .... .. .. ... .... . ... ... ···· ·· I. 

. .. ... .. ... 
I 50 ........... 

····· · ·· ··· ... .. ..... . .... .. .. ... 
··· ·· ··· ··· ...... ..... 
······ ····· 2.00 

8126 

11·08·2006 

8128 

11·08·2006 
130 

~1 ... 

~2 
& 

~3 
[4 
[s 

DOD --P. D 
DOD 

IOYAL MAHONING 

d.DC akkct 

0.00 

.... 

,_,,, 

~DD 

Klar, ma111l zand/g. S10rk hur-.s. 
donkqibruln 

grae!J§[Qok 
land, teor llin, mai'!l l\IOITQ, ma1)Q 
humoos. zwal<plan1oohoudond. bruin 

Zand, 1mUQ f~n. l.Willc kloifg, zwaK 
glcyhoucland, Qrlis 

Zand. rnnllg llj11 , lWa~ klollg, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-coordinaac 
Y-coilrdlr1aa1: 

Datum· 

Grondwalerstand: 

B129 

11 -08-2006 

o .• oo . .. ~ ···· · o 
:::o:::. I .... . o . .. 
··0· ·· o. 

Boring 
X-coOrdloaal: 

Y·®6rdinaa1: 

Oalum: 

Grondwalers1and: 

1,5() .. . ......... . 

... .. ... .. .. 
2.so · ··· · ···· · · · · · 

3.00 

3.50 
............ 

Projectcode: 9R8354 

B131 

06·09·2006 
80 

2 

.... 

qrocmsttook 
Zand, zaer l]jn, zwal< lllOITQ, matljl 
humeus, zwak glashOudond, matig 
11rlrldhoudcnd, zwal< wortOlhoudofld • 
bruin 

o.oo !anclb<'Juwgrqnd 
Kio•. 1natig numous. llt111n 

Zand, ll!lllog tijn, zwak g1oyhoudllnd, 
g1ljs-bfuon 

Kie , iwak humous, :zwak 
glOyhoudend, llohl.bflJln 

Zand. malig lijn. g1qs·t.uuln 

Zand, rnati~ lijn, grijs 

Boring 
X-co6rdlnaa1. 

Y ·coOrdlnaat: 

Datum: 

Grondwalorstand; 

Boring 
X-coordirma1: 

Y ·coiirdlnnal. 
Dalum· 

Groodwaterstn11d; 

1.00 

I.SC .......... .. 

8130 

09·08·2006 

.. 

• 

B132 

23-08-2006 

70 

G«J 

Cl.so 

o.oo 

t.?,O 

1.10 

gr as 

000 

~ 
0 0 0 

IOYAL HAIKONING 

Zand. zser fijn, matit:I t\umous. zwak 
k1QJ1g, malig grindhoudond, bruin 

Zand, zoot h1n, zwnk humous·, malig 
klnlTg, bruin 

Zand. rnn1ig fijn. matig humous. bruin 

Zand, rnalJg lljn, ll<Oill<4n klC!l, 
goct·bruln 

Zn/Id , mal(g grol, gl><!l·bruln 

Zand, rnntlg grol. brokl!.On klol, 
gee1-bru1n, gos1aak1 op obstaklll 

o..oo landbouwgrand 

OJ'll 

0.00 

Zand. 1na11g 1110. ~wak gJeyhoodClf\d, 
grijs-bfuln 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring B133 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 09-06-2006 

Grondwaterstand: 

Boring 8135 
X-co6rdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

0 .00 aras 
A Zand, mati~ rijn, mati~ humeus, 

~-!9-.- ~m_a_i_ig_g_ri-nd_h_o~u-d-en_d_._z_w_•k~~~~- puinhoudend, bruin 

U00 

.... 

Zand, zeer lijn, lichtbruin 

Klei, zwak zandig, lichtbruin 

Zand, malig fijn, lichtbruin 

Zaritl, 111aliQ lijn, brokken klel, 
lichtbruin-grijs, beton obstakel 

Datum: 

Grondwaterstand ; 

15-06-2006 

50 

~[I 
·:. [ 2 

l.~.· - · · ·--· [3 

3.0C 

3.50 

d.00 

4.S 

5.00 

::::::::::::::::::::::::- [4 

{{}}}} [5 

~:}){{::{:: [ 6 

·:·:·:-:·:-:-::·:-:·:-:· [ 
-: :.-: : .-::::_·: 7 . .. ........... 
··· ····· ···· ···· ·· ······· 

:}~:}}}}~. [ 8 

.·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: [ 
.. . ... . . . . .. 9 
······ ······· ........ .... ............. 

{:}}~:}}~: [ 10 

Projectcode: 9R8354 

.... bosarand 

Klei , sterk zandig, zwak humeus, 
grijs-bruin 

..,., 
Klei, sterk zandig , zwak .. gleyhoudend, grijs-bruin 

... 
Zand, matig fijn, zwak kleirg , zwak .. slibhoudend, grijs-grijs 

150 

Zand, matig fijn, grijs 

... 

Boring B134 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

15-06-2006 

180 

2. 

4.00 

4.SO 

... .. ... .... [ ········ ·· ··· ............. 
·· ···· - ··· · · · 1 ······ ··· ··· ··· ··· ······· 
::::::::::::. [ ·· ···· ··· ··· 
·::: : : : .-::::: 2 

··········· · ··· ·· ····· ·· .. ....... .. ... 
.. ... .. . . .. . [ .. ... . ...... .... .. ..... . 
.. . . . _ ....... 3 

····· ·· ··· ·· .. ........ .. . 
············ 
:#.::::::::::::::::::: [4 
·:.·::: ...... : ~ ·· ···· ·· ·· ·· .... ... ... .. 

::/ :_:::::::::.:::::: 5 

:}~{:})~{: [ 6 

:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: [ 
• •.•.. •.•.. . 7 
·· ··· ··· ··· ·· .... ... ..... . ...... ..... . 

}~)}~{} [8 
}}~{{{{ [9 
{{{{{( [10 

5.oo-~----' 

Boring 8136 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

17-08-2006 

350 

O.OC-r77777777F1 [ 

1 

0.50~~[2 

1,00 

.. 

.. 

2.50 

o.oo 
0.10 

.... 

.... 

•to 

uo 

:1.10 

.. 

S.00 

DO D 
oeo 
ODD 

ROYAL HAIKONING 

klinker 

kl inker 

Zand. matig grol, geel-bruin 

Zand, matig fijn, zwak slibhoudend, 
gnis-gr1JS 

Zand, matiQ fijn, Qrijs 

was 
Klei, matig humeus, bruin 

Zand, zeer fijn, matig kleil'g, zwak 
humeus, brokken klei, lichtbruin 

Zand, matig fijn, brokken klei, 
geel-bruin 

Klei, sterk zandig, lichtbruin 

Klei, sterk zandig, grijs 

Zand, matig fijn, grijs 
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Opdrachtgever: rws 

Projectnaam: NOORDWAARD POLDER 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Dalum: 

Grondwatersland: 

·· o ·· o ·-·· .·:.·.·;:9.·:.·.·.·. ..... , _o , .. , 
" O·· O· ··" ....... o···· 
',',·.·.·.·.Q·:.·:.·. 
. o . . .. o .... 
" ••• -0· . . .• 
""'" 00 "" 
::::::<;>:::::. 
....... 0 . ..• 
·•····O·· ·· · ·······o· ··· 

2. :-:-:-:-:·:·?6·:·:·:·: 
····· -0 .. -0 · 
o· · · · oo · · 

:.r>::.·o.·:::.· . 
.... . . . 0 ... • ...... oo .. 
···· · .. o··· · 
·.·:.·.·.·.Q·.·.·:.· . 
.. . . . .. a .... 
. . . • . -0· • . • . 

3 ·· ·· · ·· o···· .·:p_·:.·c.·::.·: . 
...• .... 0 • . .• 
..... . 0· ···· 
···· ·o·o···· 
·.·.·.·:.·.ct.Q'.Cf.' 
. ...... o . ... 
• • • • - -0 · · •.• 
""" "0' "" .·:::p.·p::.·::. 
.. .. .. . 0 . ... .. .... o .. ... 
·······o···· ·.·:::.·.o·::::.' 
.. ... .. a .... 
..... -0 · ·-0· 
·o· .. ·oo · 

4.50 ·:if.·:·:·:~~:-:·:·:· 
··· · ··0····· 
~:-:Q·:c·P.:·:·:-:-
... . ... a .. .. 

5.00 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

1.50 

2 00 .. ' .. ...... . 

2.50 ••••· •• •• . • • 

3.00 

5.00 

Projectcode: 9R8354 

B137 

15-08-2006 

480 

[1 
~2 

[J 
[4 

[s 
[6 

... 9[M" 

Klei, matig humeus, bruin 

.... 
Zand, matig grol, brokken klei, zwak 
grindhoudend, geel-bruin 

[7 
... 

[8 

[" 
['" 
B139 

14-08-2006 

420 

3 

soo 

0 00 

110 

400 

ras 
Zand, zeer fijn, sterk kleiTg, matig 
humeus, brokken klei, bruin 

Zand, matig gror, brokken klei, 
geel-bruin 

A 
4

_
20 

Zand, matig qrof, sterk 
~ gleyhoudend, oranje-bruin 

.... 

Zand, matiQ Qrof, brokken klei, zwak 
plantenhoudend, grijs 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand· 

0 .0 

1.00 ....... ... 
.. .. ... .. . 
.. ... .. ... 

1.5 .. .......... . ............ .... ... .... . . ..... .. ..... 
······ ······ .......... ... 

2.00 

2 50 

3.00 

3.SO 

4.00 

4.50 

5.00 

Boring 
X-coiirdinaat: 

Y -cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

B138 

15-08-2006 

480 

[1 ... 

[2 

[3 ... 

[4 ... 

[s 
~6 
[7 

[8 

.... 

050 

,,,. 

I .SO 

""' 

380 

DOD 
oeo 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

gras 
Klei, matiq zandiq, matiQ humeus, 
zwak puinhoudend, bruin 

Zand, zeer fijn, matig kJeiig, matlg 
humeus, bruin 

Zand, matiQ fijn, matiQ klei'lg, zwak 
gleyhoudend, geel-bruin 

Zand, mati~ qrof, zwak 
gleyhoudend, geel-bruin 

Klei, zwak zandig, bruin 

Klei, matig zandig, lichtbruin 

Zand, zeer lijn, sterk klei'l'q, zwak ~9 _.. gleyhoudend, brokken klei 

[ 10 

~II 

B140 

14-08-2006 

450 

uo 

'>.00 

.... 

... 

450 

>.do 

Klei, resten schelpen, grijs 

gms 
Klei, matig zandig, matig humeus, 
bruin 

Klei, matig gleyhoudend, zwak 
plantenhoudend, zwak slibhoudend, 
grijs-bruin 

Klei, sterk zandig, grijs 

Klei , sterk zandig, slerk 
slibhoudend, donkergrijs 
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FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Mate riaalkundig Laboratorium 

Vlam<Jven 41 
PostDus 5009 
6802 EA Arnhem 
tel.: O 26-3643643 
fax: O 26-3644377 

Onze ref. 

Betreft 

.... 
........ ... -••• 

ROYAL HAIKONING 
HA.WJllllll!alilll B.Y.ISACOlllWIYOl'~INION 

1ngekoolen: - ~ OKT. 2flE 
ln~envan: R~ 
OP-nr.. ~ 
Ortglneel naar: · 
l(opie: {lf4i: , 6.f>\? 

: 1706-0350-000.801/SH/ASM 

: Ontpoldering Noordwaard 

G eachte heer Gerritsen, 

Royal Haskoning 
t.a.v. de heer R.H. Gerritsen 
Postbus 151 · 
6500 AD NIJMEGEN 

Arnhem, 4 oktober 2006 

H ierbij ontvangt u de resultaten van het laboratoriumonderzoek, dat in het kader van 
onderhavig project is uitgevoerd. 

De onderzoeksresultaten staan vermeld op onderstaande bijlagen: 

2 x laboratoriumstaat (bijlage 1706-0350-000-1.1 t/m 1.5 en 2.1) 
2 x korrelverdelingsdiagram (bijlage 1706-0350-000-2.1 en 2.2) 
2 x analysestaat Alcontrol Laboratories 
1 x "Verklaring parameters uit korrelverdeling" 

Wanneer u naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek nog vragen heeft verzoeken 
wij u contact op te nemen met de heer P. van Dinteren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en uw opdracht naar wens te 
hebben uitgevoerd. 

v.i:Wff'P~ ijke groet, 
IN ENIEURSBUREAU B.V. 

Arcadis Regio B.V., de heer AG.A. Schellekens 

Hoofdkantoor: Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam, Tel.: 070-3111333, Fax: 070-3277091 
Handelsreg. 's-Gravenhage 114147. Kantoren te Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Gronlngen, 
Hardinxveld-Giessendam, Nieuwegein en Weert. Fugro lngenleursbureau b.v. maakt deel uit van Fugro 
N.V. Ultvoering opdrachten volgens vlgerende algemene leverlngsvoorwaarden die een 
aansprakelijkheidsbeperking bevatten. 
Internet: www.fugro-nederland.nl 

Q 
HSHN 
RvA l 034 

- ... , ___ . - - - - . - --- .. --- ·-- - . - . . ···- . ·- - ---··----·---



FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONDERZOEKSRAPPORT 

Project Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever Arcadls Reglo BV 

Contact persoon dhr. E. Schellekens 

Monstemame Ultgevoerd door opdrachtgever 

ONDERZOEK KLEIMONSTERS 

Monster 

1 RK07A 

2 RKOSC 

3 RK10A 

4 RK10A 

5 RK14A 

Omschrljvlng 

EISEN Standaard RAW Bepalingen 2000, paragraaf 22.06.21 en 22.06.22 (Categorien 1,2 en 3) 

RESULTATEN . ' 
ParameierNerrlchting Monster 

1 2 3 

Watergehalte (A) 26 57 32 

Gehalte > 63µm a 10,1 58,5 19,5 

Gehalte < 16µm a - -
Gehalte < 2µm a - - -
Gehalte organische stof a 
Massa verlles bij HCl-beh. a 
Geleidingsvermogen Q 

Vloeigrens (W1) a 48 56 47 

Uitrolgrens (Wp} a 22 27 25 

Plasliciteits-index (Ip) a 25 30 22 

A-lijn 20 26 20 

Zoutgehalte bodemvocht 

Wmax 29 34 30 

Consistentie-lndex (lcl 0,86 0,66 

Vloeibaarheidsindex (11) 0,14 1,03 0,34 

OPMERKINGEN 

De met ·a· gemerkte verrichtingen zijn erkend door RvA. 

1
) Uitgevoerd door Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet 

2
) Geld! voor deklaag 

3
) Geld! voor kem 

Opgesteld door: P. van Dinteren 

Groepshoofd 

Elsen 

4 5 1 2 3 

48 36 -
28,1 32,5 AO s40 --

. -
- - -

55 

s25 

-
53 48 2'45 s45 -
29 25 -

25 23 2-A-lijn 2'18 -

24 21 --

A 

35 31 --

0,21 0,52 
le?: 0,75 2

) 

le?: 0,60 3
) 

-
0,79 0,48 ·-

Gecontroleerd: 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel.: 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.nl 

Opdrachtnummer 1706--035~00 

Datum rapport 03-10-2006 

Datum ontvangst 26--06-2006 

Diepte In meters t.o.v. maaiveld 

0-50 

150-300 

140-190 

210-420 

50-i!O 

' 

Eenheld Methode van onderzoek 

%(m/m) 

%(m/m} 

%(m/m} 

%(m/m} 

%(m/m) 

%(m/m} 

µSiem 

%(m/m) 

%(m/m) 

-

-
NaCl g/I 

%(m/m) 

-
-

proef 161.1 Std RAW 2000/NEN5112 

proef 2 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 158 Std RAW 2000 

proef 159 Std RAW 2000 

proef 122 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

berekend als 0,73*(Wr20} 

'} 

berekend als WP + 0,25 IP 

berekend als (WrA')/(WrWp} 

berekend als 1-10 

Opdr. nr.: 

Bljlage: 

1706-0350-000 

1.1 

~ 
llSlfN 
HvA l 03~ 



FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONOERZOEKSRAPPORT 

Project Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever Arcadis Reglo BV 

Contact persoon dhr. E. Schellekens 

Monstername Uitgevoerd door opdrachtgever 

ONOERZOEK KLEIMONSTERS 

Monster 

6 Rl<20C 

7 MM RK25B 

8 RK26C 

9 RK28A 

10 RK2911 

Omschrijving 

EISEN Standaard RAW Bepalingen 2000, paragraaf 22.06.21 en 22.06.22 (Categorien 1,2 en 3) 

RESULTATEN _, 

ParameterNerrichting Monster 

6 7 8 

Watergehalte (A) 35 34 51 

Gehalte > 63µm a 26,1 27,1 55,7 

Gehalte < 16µm a - . 
Gehalte < 2µm a - -
Gehalte organische stof a 2,2 4,4 

Massa veriles bij HCl-beh. a 16,1 23,2 

Geleidingsvermogen a 
Vloelgrens (W1) a 49 49 58 

Uitrolgrens (W ,) a 25 26 33 

Plastlcitells-lndex (10) a 25 23 25 

A-lljn 21 21 28 

Zoutgehalte bodemvocht 0,48 0,30 

Wmax 31 32 39 

Consistentie-index (IJ 0,59 0,66 0,29 

Vloelbaarheidsindex (11) 0,41 0,34 0,71 

OPMERKINGEN 

De met ·a· gemerkte verrichtingen zijn erkend door RvA. 

1
) Uilgevoerd door Alconlrol Laboratories B.V. te Hoogvliet 

2J Geld! voor deklaag 
3

) Geidl voor kern 

Opgesteld door: P. van Dinteren 

Groepshoofd 

Eisen 

9 10 1 2 3 

65 58 -
36,3 36,1 <::40 "'40 -· 

-
- - -

6,0 1,5 <::5 

16,9 14,6 525 

-
63 59 ?.45 "'45 -
31 29 --

32 29 ;>A-lijn ?.18 -

31 28 -
0,22 0,31 <::4 

39 37 -

O,D3 
le ?. 0,75 2> 
le ?. 0.60 3

) 
-

1,07 0,97 -

Gecontroleerd: 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel.: 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.:il 

Opdrachtnummer 1706-0350-000 

Datum rapport 03-10-2006 

Datum ontvangst 26-06-2006 

Diepte in meters t.o.v. rnaalveld 

50-100 

75-170 

50-150 

0-270 

0-250 
- -

Eenheid Methode van onderzoek 

%(m/m) 

o/o(m/m) 

o/o(m/m) 

%(m/m) 

o/o(m/m) 

%(m/m) 

µSiem 

o/o(m/m) 

%(m/m) 

-

-
NaClg/I 

o/o(m/m) 

-
-

proof 161.1 Std RAW 2000/NEN5112 

proef 2 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 158 Std RAW 2000 

proel 159 Std RAW 2000 

proef 122 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

berekend als 0,73.(Wr20) 

') 

berekend als W, + 0,25 10 

berekend als (WrA)/fY'lrW,) 

berekend als 1-1, 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1706-0350-000 

1.2 

Q 
HSllN 
AvA t OJ4 



FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONDERZOEKSRAPP,ORT 

Project Ontp0ldering Noordwaard 

Opdrachtgever Arcadis Regio BV 

Contact persoon dhr. E. Schellekens 

Monstemame Uitgevoerd door opdrachtgever 

ONDERZOEK Kl.EIMONSTERS 

Monster 

11 RK30A 

12 RK31B 

13 RK32B 

14 RK33A 

15 RK34A 

Omschrijving 

EISEN Standaard RAW Bepalingen 2000, paragraaf 22.06.21 en 22.06.22 (Categorien 1,2 en 3) 

RESULTATEN 

ParameterNerrichting Monster 

11 12 13 

Watergehalte (A) 29 52 81 

Gehalte > 63µm a 31,3 56,5 46,5 

Gehalte < 16µm a - - -
Gehalte < 2µm a - -
Gehalte organische stof a 2,5 

Massa veriles bij HCl-beh. a 16,7 

Geleldlngsvennogen a 
Vloelgrens (W,) a 39 45 65 

Uitrolgrens CW.l a 26 37 46 

Plasticiteils-index (Ip) a 12 8 20 

A-lijn 14 19 33 

Zoutgehalte bodemvocht 0,29 

Wm ax 29 39 51 

Conslstentie-index (I,) 0,76 . -
Vloelbaarheidsindex (11) 0,24 1,82 1,77 

OPMERKINGEN 

De met ·a· gemerkte verrichUngen zijn erkend door RvA. 

1
) Uitgevoerd door Alcontrol laboralories B.V. le Hoogvliet 

') Geidl voor deklaag 
3

) Geidl voor kem 

Opgesteld door: P. van Dinteren 

Groepshoofd 

Eisen 

14 15 1 2 3 

39 29 -· 

46,9 24,4 540 540 -
- -
- -

55 

525 

-
56 45 ?:45 s45 -
31 26 -

26 20 <:A-lijn ~18 ·-

27 18 .: 

54 

37 30 -
0,67 0,80 

le ?: 0,75 2
) 

le ?: 0.60 '} 
-

0,33 0,20 -

Gecontroleerd: 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel.: 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.nl 

----- --- -

.. 

Opdrachtnummer 1706-0350-000 

Datum rapp0rt 03-10-2006 

Datum ontvangst 26-06-2006 

Dlepte In meters lo.v. maaiveld 

50-1 20 

50-100 

170-270 

0-60 

0-200 

Eenheld Methode van onderzoek 

%(m/m) proef 161.1 Std RAW 2000/NEN5112 

%(m/m) 

%(mlm) 

%(mlm) 

%(m/m) 

o/o(m/m) 

µSiem 

%(m/m) 

%(m/m) 

-

-
NaCl g/1 

%(m/m) 

-

-

proef 2 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 156 Std RAW 2000 

proef 159 Std RAW 2000 

proef 122 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

berekend als 0,73"CWr20) 

1) 

berekend als w. + 0,25 Ip 

berekend als (WrA'JlrNrWp) 

berekend als 1-1, 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1706-0350-000 

1.3 

Q 
llSllN 
RvA l 034 
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FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONOERZOEKSRAPPORT 

Project Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever Arcadis Reglo BV 

Contact persoon dhr. E. Schellekens 

Monstemarne Uitgevoerd door opdrachtgever 

ONOERZOEK KLEIMONSTERS 

Monster 

16 RK36C 

17 81-07 

18 91-11 

19 81 -13 

20 81-17 

Omschrijvlng 

EISEN Standaard RAW Bepallngen 2000, paragraaf 22.06.21 en 22.06.22 (Categorlen 1,2 en 3) 

RESULTATEN 

ParameterNerrichtlng Monster 

16 17 18 

Watergehalte {A) 40 43 29 

Gehalte > 63µm a 25,7 9,7 20,7 

Gehalte < 16µm a -
Gehalte < 2µm a - - -
Gehalte organlsche slof a 1,2 

Massa veriies bij HCl-beh. a 10,2 

Geleidingsvermogen a 
Vloeigrens (W,) a 52 79 50 

Uitrolgrens {Wp) a 23 33 25 

Plasticitelts-lndex (Ip) a 30 47 25 

A-lijn 24 43 22 

Zoutgehalte bodemvochl 1.40 

Wmax 30 44 31 

Consistentie-lndex (I,) 0.41 0,78 0,82 

Vloeibaarheidsindex (11) 0,59 0,22 0,18 

OPMERKINGEN 

De met "Q" gemerkle verrichlingen zijn erkend door RvA. 

1
) Uitgevoerd door Alcontrol Laboratories B.V. le Hoogvliet 

i) Geidl voor deklaag 
3

) Geidl voor kern 

Opgesteld door: P. van Dinleren 

Groepshoofd 

Eisen 

19 20 1 2 3 

28 30 -
35,8 21,9 s40 s40 --
- - --

- --
2,0 s5 

7.7 s25 

--
50 50 ?.45 s45 --
27 23 --

24 27 2'.A-lijn ?.18 -

22 22 --
0,81 s4 

33 30 -· 

0,95 0,74 
le~ 0,75 2

) 
-

le~ 0.60 3
) 

0,05 0,26 -

Gecontroleerd: 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel.: 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.,nl 

Opdrachtnummer 1706--0350-000 

Datum rapport 03-10-2006 

Datum ontvangst 26--06-2006 

Diepte In meters lo.v. rnaaiveld 

250-300 

50-130 

90-250 

70-220 

0-350 

Eenheid Methode van onderzoek 

o/o(m/m) 

%(m/m) 

%(m/m) 

%(m/rn) 

%(m/m) 

o/o{m/m) 

µSiem 

%(m/m) 

%{m/m) 

-

-
NaClg/1 

%(m/rn) 

-
-

proef 161.1 Std RAW 2000/NEN5112 

proef 2 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 158 Std RAW 2000 

proef 159 Std RAW 2000 

proef 122 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

berekend als 0,73'(Wr20) 

'> 
berekend als w. + 0.25 1, 

berekend als <WrA)/(WrW,) 

berekend als 1-1, 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1706-0350-000 

1.4 

Q 
lfS!IK 
AvA l DJ4 



FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONDERZOEKSRAPPORT 

Project Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever Arcadis Reglo BV 

Contact persoon dhr. E. Schellekens 

Monstemame Ultgevoerd door opdrachtgever 

ONDERZOEK KLEIMONSTERS 

Monster 

21 81-32 

22 B1-35 

23 81-37 

24 B1 -36 

25 81-40 

--------- -- --- -

Omschrijving 

EISEN Standaard RAW Bepalingen 2000, paragraaf 22.06.21 en 22.06.22 (Categorien 1,2 en 3) 

RESULTATEN 

ParameterNerrichting Monster 

21 22 23 

Watergehalte (A) 23 45 28 

Gehalte > 63µm a 23,6 70,0 45,3 

Gehalte < 16µm a . -
Gehalte < 2µm a - - -
Gehalte organische stof a 1,5 

Massa ver11es bij HCl-beh. a 2,2 

Geleldlngsvem1ogen a 
Vloeigrens (W1) a 51 41 41 

Uitrolgrens (W,) a 25 31 23 

Plasticitelts-lndex (I,) a 26 10 18 

A-lijn 23 15 16 

Zoutgehalte bodemvocht 0,47 

Wmax 32 34 28 

Consistentie-index (10 ) 1,08 0,71 

Vloelbaarheidsindex (11) 1,39 0 ,29 

OPMERKINGEN 

De met 'Q" gamerkte verrichtingen zljn erkend door RvA. 

1
) Uitgevoerd door Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet 

2
) Geidl voor deklaag 

3
) Geidl voor kem 

Opgesteld door. P. van Dlnteren 

Groepshoofd 

Eisen 

24 25 1 2 3 

22 27 --
39,6 43,7 s40 s40 --

- --
- - --

1,1 s5 

8,5 s25 

--

36 46 ~45 s45 --
20 24 .. 

16 22 ~A-lijn ~18 --

11 19 -
0,29 s4 

24 30 -
0,88 0,88 

le~ 0,75 2
) ·-le~ 0,60 ,) 

0,12 0,1 2 -

Gecontroleerd: 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel. : 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.nl 

- -- - ------- - ---

Opdrachtnummer 170&-0350--000 

Datum rapport 03-10-2006 

Datum ontvangst 26-06-2006 

Diepte in meters lo.v. maaiveld 

0-70 

50-100 

0-60 

0-50 

100-250 

Eenheid Methode van onderzoek 

%(m/m) 

o/o(m/m) 

%(m/m) 

%(m/m) 

o/o(m/m) 

%(m/m) 

µSiem 

%(mlm) 

%(mlm) 

-

-
NaClg/1 

%(mlm) 

-
-

proef 161.1 Std RAW 2000/NEN5112 

proef 2 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 125 Std RAW 2000 

proef 158 Std RAW 2000 

proef 159 Std RAW 2000 

proef 122 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

proef 15 Std RAW 2000 

berekend als 0,73"(Wr20) 

'l 
berekend als W, + 0,25 1, 

berekend als (WrAYCWrW,) 

berekend als 1-1, 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1706-0350--000 

1.5 

~ 
TESTEN 
RvA l 034 



- -- --- -

GAO INGENIEURSBUREAU B.V. FU 
Mat "·· ·- ' I ·-

0NQERZG~~RAPP©R.:t---· 

Project Ontpoldering Noordwaard 

Opdrachtgever Arcadls Reglo BV 

Contactpersoon de heer A.G.A. Schellekens 

Monstemame Ultgevoerd door opdrachtgever 

OND5RZOEK ZAND 

monster omschrijving 

1 B1-01 

2 B1-05 

3 B1-07 

4 B1-37 

5 B1-38 

::f!!GAD 
SI ·= 
~·~~ ----- ~ ;;::;;;: ~ 

Opdrachtnummer 1706-0350-000 

Datum rapport 02-10-2006 

Datum ontvangst 26-09-2006 

Datum monstemame -

opmerldngen 
-

EISEN Standaard RAW Bepalingen 2000; artlkel 22.06.01 'Zand in aanvulling of ophoglng'. artlkel 22.06.02'Dralnzand' en artlkel 
22.06.03 'Zand in zandbed' 

RESliJL"f.ATEN 

Parameter monstemummer \ EISEN 

1 2 3 4 5 22.06.01 22.06.02 22.06.03 

gehalte < 2 µm a 1.0 0.8 4.3 3.6 7.0 s8 

gehalte < 63 µm a 1.9 1.9 8.9 7.7 18.5 s 50 

gehalte op zeef 250 µm a 79.3 84.8 28.5 53.8 16.7 ~50 

gehalte op zeef 2 mm a 6.4 3.1 0.1 1.5 0.1 

gehalte < 63 µm t.o.v. 2.0 2.0 8.9 7.8 18.5 s5 s15 
materiaal door zeef 2 mm a 
gehalte < 20 µm t.o.v. s 3. 
materiaal door zeef 2 mm a 
gloeiver1ies van het 0.2 0.1 0.3 0.6 1.2 s3 s3 
materiaal door zeef 2 mm a 

OPMERKINGEN 

De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn erkend door RvA. 
• Indian het gehalte aan mlnerale deeltjes door zeef 63 µm van de fractie door zeef 2 mm 10 tot 15 % bedraagt. 

Opgesteld door: P. van Dinteren Gecontroleerd: 

Groepshoofd 

LABORATORIUMST AA T (1706-0350-000.V01 .doc} 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tei.: 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro .. nl 

Opdr.nr.: 
Bijl : 

eenheid 

-
o/o(m/m} 

o/o(m/m} 

%(m/m} 

o/o(m/m) 

o/o(m/m} 

%(m/m) 

o/o(m/m) 

methode van 
onderzoek 

STD RAW 

proef 1 

proof 2 

proef 6 

proef 6 

proef 2 

proef 9 

proef 124 

1706-0350-000 
2.1 

A 

Q 
l!Sl!H 
HvA l 034 
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KLEI SILT 

BORING ~ONSTERI DIEPTE I GRAFIEK 

NR. NR. !ml 

-1.00 
0 81-01 

-5 .00 
-0.80 

0 81-05 
-3 .30 
-1.30 

0 81-07 
-5.00 
-0 .80 

ZAND GRIND 

TOTALE ZEEFREST IN MASSA% T.O.V. DROGE STOF OP ZEEF Fm I M63 I 050 

C100 I C63 I C31 .5 I C16 I CB C4 2.0 I 1.0 I 0.50 I 0.250 I 0.125I0.063 l <.063 l <.016 l <.0021CuZND IM2000I Dm 

1 .4 I 3.6 6.4 110.8 131.8 179.3 197.1 198 .1 I 1.9 1 .8 1 .0 

o.o I 0 .8 3 .1 I 6.8 133.4 184.8 197.2 198.1 I 1.9 1.4 0.8 

0.0 0.1 I 0.3 J 1.1 128.5 179.2 191.1 I 8.9 5.6 4.3 

2 .30 

2. 1 
2.26 

2.0 
1.09 

2.2 

371 

4.5 
397 

207 

383 

477 
400 

463 
197 

209 

Cu 

Cc 

2 .3 

0.9 
2.2 

1 .0 
3.3 

1.5 

u 

cijfer 

36 

35 

86 

0 81-37 0.0 0 .6 I 0 .9 1.5 I 2.8 112.0 153.8 187.0 192.3 I 7.7 3.6 
-5.00 

Opm.: Diepte is in meters tov. maaiveld 

2 .5 
1.59 

2.3 

280 266 

294 

3.7 

1 .5 
68 

~1: 
I 
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ZAND 

TOTALE ZEEFREST IN MASSA % T.O.V. DROGE STOF OP ZEEF 

C63 C3 1.5 C16 CB C4 2 .0 1.0 0.50 0 .250 0 .125 0 .063 

0.0 0 .1 0 .2 1.2 16.7 6 1.5 81 .5 

() 
en 
Cl 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
1 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

<.063 

18.5 

() 
OJ 

('") 

j.., 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 
r 
I 

I 
I 

I 
1 

I 
I 
I 

mg 

0 

~~ 
CD~ 

I I 

1 I 
I I 
11 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 

I I 

I I 
I I 
1 1 
I I 
I 

GRIND 

Fm 

< .016 < .002 CuZND 

.80 
9.4 7 .0 

2.4 

('") 
w 
~ 

en 

zg 

M63 

() 
.j>. 
en 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

' I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
J 

I 
I 
I 
I 

M2000 

179 

-

() 
O'l 
w 

050 

Dm 

153 

159 

() 

0 
0 

Cu 

Cc 

8.2 

2 .2 

() 

en 
0 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

J 
I 

I 

I 
I 

I 
1 

I 
I 

u 

cijfer 

127 

0 

0 

N 
0 

w 
0 

.j>. 
0 

:II 
m 
(/) 
-I 

en l Z 
0 "# 

O'l ~ 
0 2. 

-.J 
0 

OJ 
0 

<D 
0 

0 
0 



• 0 

0 

Diii 

·oso 

030 

010 

KIB 

Q 

8 .. 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I 1 
I I 

I I 
I I 
I I 

' I 

I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

- _,.,, 
.... .... 
, , 

Fm (flfnheidsgetal) 

M63 (zandmediaan) 

M2000 (grindmedlaan) 

050 

Om 

Cu (gelijkmatigheids 
coefficient 

I 
I 
I 
I 

' I 
I 
I 

I 
1 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

CuZNO (gelijkmatigheids 
coefficient van materiaal 
>63 µml< 2 mm 

Cc (krommingscoefflcient) 

U-cijfer 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I 1 

I I 
I I 
I I 
I I 

I 1 

' I 

I I 
I I 
I I 
I ' 

_,. 
, .. 

VERKLARING PARAMETERS UITKORRELVERDSJNG 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I 1 I I 
I I I I j 

I I 1 I I 
1 1 1 I I 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I ' I I I I I 

I ' I ' I 

' I I I I 

I I ' I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

SILT - CIOO 

--

0 a 
0 

I I I I I I I I I ....:.r /, 1 I I I I I I I I 
I I I I I I I I II I _.,Y I I I I I I I I " ... aoo 1 

~ 

I I I I I I I I V1 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I y I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I 
I I I 1 I I 1 / I I 1 

;: I I I I I 1 I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I ' :/ I I I I 
1 1 I I I I ' 't.13 I 

I I I I I /1 ' I I I 
I I I I 1/ ' I I I I 

v. I I I :....... I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I _i.- I I I I I I I 
I I 

ul I d·l ,,,,.1..,.1 .., ua ' .... 
ZN«l GRIND 

TDTAUZ18191' .. ......, • r.o.v. mmai. ITOP~Zl!ll' 

cu cn..s Cl• ca "" .... 1.0 o.eo O.lSO ..... 0.- <.- <.011 <:.OOJ 

4.0 1.0 1LO n.o 4'.0 u.o 14.0 n.o •z.o 18.0 4.0 

som van de massapercentages op de zeven: 
C63, C31.5, C16, CS, C4, 2mm, 1mm, 500 µm. 250 µmen 125 µm, 
gedeeld door 100. 

II 
11 

II 

11 

II 
II 
II 

" 
II 
II 

II 
I I 
11 

... 
~ 
4.1• 

0.0 

gemiddelde korrelgrootte van de zandfractie in µm . waarbij 63 µm staat 
voor de ondergrens en 2 mm voor de bovengrens. 

gemiddelde korrelgrootte van de grindfractie in mm, waarbij 2mm staat 
voor de ondergrens en 63 mm voor de bovengrens. 

de gemiddelde korrelgrootte van al het materiaal in µm. 

... 

-....... --.... 

de som van de zeefdoorgang in µm, per massapercentage in stappen van 10 
(10 t/m 90%), gedeetd door 9. 

060/D 10 is hat quotient van de atmetlngen van de denkbeeldlge 
zeefopeningen, waardoor 60% en 10% van al hat matefiaal doorgaat 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

060/D 1 O is het quotient van de atmetingen van de denkbeeldige 
zeefopeningen, waardoor 60% en 10% van het materiaal tussen 63 µm en 2mm 
doorgaat 

[0302/(060 x 010)] is het quotient van het kwadraat van de denkbeeldige 
zeefopeningen. waardoor 30% van al het materiaal doorgaa1 en he1 product 
van de denkbeeldige zeefopeningen. waardoor 60% en 10% van al he1 
materiaal doorgaat. 

specifiek oppervlak zandfractie. berekend als: 

~' x u,) + rml x 'uzl .... . (rn~l 
massa zandfractie 

waarin: m,, m-z. ate. : massa subfractie 
u •• u., etc. = specifiek oppervlak subfractie 

I 

"" 1 0 Ci I 
I 

~ 
I 

- I .. 
Q I 0 

I 

' g-
I 

~ 
g 

I 
I g 
I 
I .. 

0 
I 
I • 

~ 
0 

I 
I g 
I 

8 

- ... u 

.... "" -
''" 10..Z 

30 
344.1 1.1 



II Alcontrol Laboratories 
\ 11}) _ __,, 

Fugro Ing .bureau BV 
P. van Dinteren 
Postbus 5009 
6802 EA ARNHEM 

Hoogvliet,03-10-2006 

Geachte P. van Dinteren, 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 231 47 00 ·Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek van het door u aangeboden 
monstermateriaal met de bij de monsterspecificatie weergegeven beschrijving . 
Deze resultaten hebben betrekking op 

Uw projektnaam 
Uw projektnummer 

ALcontrol rapportnummer 

Ontpolderong Noordwaard 
1706-0350 

0640061 

Dit analyserapport bestaat uit een begeleidende brief, 4 resultaatbijlagen en eventuele informatieve 
bijlagen . De bijlagen hebben betrekking op de analyseresultaten, toegepaste analysemethoden, 
aangeleverde verpakkingen, monsternamedatum, oliechromatogranunen en mogelijke geconstateerde afwijkingen , 
Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. 
Uitgebreide informatie over de toegepaste analysemethoden kunt u terugvinden in onze informatiegids , 
uitgave 2004 . 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze resultaten, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de afdeling Customer Services . 
Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan . 

Hoogvliet, 

Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn, verblijven wij 
Hoogachtend, 

drs. M.G.M. Groenewegen 
Business Manager Milieu 

voor deze : 
ALcontrol 
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" ,. ' 1 H t INSCHRIJVING HANDELSREGISTER KVK ROTIEROAM 24265286 
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CJ Alcontrol Laboratories 

Fugro 1ng . bureau BV 
P . van Dinteren 

Projelttnaam 
Projektnllmlll!>r 
Datum opdracht 
Sta:rtdatum 

Analyse 

droge stof 

Ontpolderon9 Noordwaard 
1706-0350 
02-10-2006 
02 -10-2006 

Eenheid 

gew . -

DIVERSE NATCltEMISCRE BEPALIN'GEN 
·zoutgehalte g/l 

XOl 

77 . 3 

0 . 48 # 

Ko de Monstersoort Monsterspecificatie 

XOl grond RR20C 

X02 -grond RR2"SB 

X03 grond RK.28J\. 

X04 grond RK29A 

X05 9rond RK31.B 

X06 grond Bl -11 

X02 X03 

75 . 4 60 . 0 

0 . 30 # 0.22 # 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraal 15 · 3194 AG Hoog11liel 
Tel: (010) 231 47 00 ·Fax: (010) 4163034 
www.alconlrol.nl 
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Rapportagedaturn 

X04 X05 

72.6 70 . 9 

0.31 II 0 . 29 # 

0640061 
03-1 0 - 2006 

X06 

80.6 

1.4 # 
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Fu9ro Ing . bureau BV 
P . van Dinteren 

Proj ektnaam 
Projektnununer 
Datum opdracht 
Startdatum 

Analyse 

droge stof 

Ontpolderong Noordwaard 
1706-0350 

l 02-10- 2006 
02-10- 2006 

Eenheid 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 
%Outgehalte 9/l 

X07 

77 . 4 

0 . 81 • 

Ko de Monstersoort Monsterspecificatie 

X07 grond Bl- 17 

xo8 grond Bl-37 

X09 grond Bl - 40 

xo8 X09 

80.o 77 . 8 

0.47 • 0 . 29 I 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliel 
Tel: (010) 231 47 00 · Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 
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~ Alcontrol Laboratories 

Fugro Ing.bureau BV 
I?. van Dinteren 

l?rojektnaam 
l?rojektnuromer 
Datum opdracht 
Startdatum 

# Opmerkingen 

Monster XOOl 

zoutgehalte 
Monster X002 

Ontpolderong Noordwaard 
1706-0350 
02-10-2006 
02-10-2006 

RK20C 

Uitgevoerd met segmented 
RK25B 

flow-analyse 

zoutgehalte Uitgevoerd met segmented flow-analyse 
Monster X003 RK28A 

zoutgehalte Uitgevoerd met segmented flow-analyse 
Monster X004 RK29A 

zoutgehal te Uitgevoerd met segmented flow-analyse 
Monster XOOS RK31B 

zoutgehalte Uitgevoerd met segmented flow-analyse 
Monster X006 Bl-11 

zoutgehalte Uitgevoerd met segmented flow-analyse 
Monster X007 Bl-17 

zoutgehalte Uitgevoerd met segmented flow-analyse 
Monster XOOB Bl-37 

zoutgehalte Uitgevoerd met segmented flow-analyse 
Monster X009 Bl-40 

zoutgehalte Uitgevoerd met segmented flow-analyse 

Fugro Ing .bureau BV 

i.p.v. 

i.p.v. 

i . p.v. 

i.p.v. 

i.p . v . 

i.p.v. 

i.p.v. 

i.p.v. 

i.p.v. 

ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel: (010) 2314700 ·Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.ni 
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~ Alcontrol Laboratories 
_, 

P. van Dinteren 

Projektnaam 
Projektn=er 
Datum opdracht 
Startdatum 

Analyse 

Ontpolderong Noordwaard 
1706-0350 
02-10-2006 
02-10-2006 

Monstersoort Relatie tot norm 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel : (010) 231 47 00 · Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Rapportnumrner 
Rapportagedatum 

0640061 
03-10-2006 

droge stof grand Conform NEN 5747 / CMA/2/II/A.l 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning. 

Mnstr Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

XOl a5308220 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
X02 a5308216 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
X03 a5308212 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
X04 a5308219 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
xos a5308181 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
X06 a5308203 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
X07 a5308211 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
XOB a5308222 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 
X09 a5308230 02-10-06 02-10-06 ALC201 (Theoretische monsternamedatum) 

~ JlSf[H AL ONZE WERKZ.AAMHEDEN WORDEN UITGEVOERO ONDER OE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERO BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTIERDAM 
n .. A 1 n~o INSCHRIJVING HANOELSREGISTER KVK ROTIERDAM 2426 5206 

ALCONTROL B v IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RMD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 1sonec 1702.5:1999 ONDER NR l 028 
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Geotechnisch en fysisch bodemonderzoek 

Versie bij voorontwerp Rijksinpassingsplan 

coo 
- D • D -coo 

ROYAL HASKONING 

Bijlage 11 
Uitgevoerde boringen fase 2 

9R8354.AO/ROO 15/902387 /MJANS/Nijm 

25 september 2009 



Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 

Boring F04 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 24-05-2007 

Grondwaterstand: 

::. [I .. DA. 

:. [ 2 0& .. 
r. 

[3 
1,50 

[4 
DA. 

2,00 ·:::. 6':::: [5 ... o .. .... 
""'00" 

X>:'O.'.'.'.'.'.' 
2,50 ..... o ... o. DA. . ---<> ..... 

[6 
'" "0'' "' 

:-:·:·'a'{,·:-?:-:-
... -0 .. 0-· 

3.00 

Boring F06 
X-coordinaat: 

Y-coordinaal: 

Datum: 24-05-2007 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354.02 

o.oo 

""' 

'-'"' 

.... 

.... 

t.50 

gr2s 
Klei, matiQ siltiQ, matig zandig, 
resten planten, resten wortels, geen 
olie-water reaclie, donkerbruin 

Klei, matig sittig, matig zandig, 
resten wortels, resten roesl, geen 
oiie-water reactie, don1<.erbrurn 

Zand, matig grol, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, f'.leen olie-water 
reactie, lichlbruin 

Zand, zeer grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, zwak steenhoudend, 
geen olie-water reactie. bruin 

bosgr nd 

Klei, rnatig siltig, maUg zandig, 
resten wortels, geen olie-water 
reactie, dankerbruin 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-codrdinaat: 

Dalum. 

Grondwatersland: 

FOS 

24-05-2007 

DA. 

F07 

24-05-2007 

DA. 

DA. 

0,00 

1.SO 

0,50 

o~o 

DOD 
___ oeo 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

gr3s 
Klei, matiq siltiq, matiq zandig, 
resten planten, resten wortels, geen 
olie-water reaclie, donkerbruin 

Klei, matig siltiQ, zwak zandig, 
resten wortels, geen olie-water 
reactie, bruin 

ocas 
Klei, matiQ siltig, mati!=I zandig, 
resten planten, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin 

Klei, matig siltig, sterk zandig, resten 
wortels, geen olie-water reaclie, bruin 

Zand, matig ~ror, zwak sil tig, 
brokken klei, zwak grindhoudend, 
zwak steenhoudend, geen 
olie-water reactie, lichtbruin 
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DOD 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland oeo 
DOD 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 ROYAL HAIKONING 

Boring F09 Boring F10 
X-coordinaat: X-coordinaat: 

Y-coordinaat: Y-coordinaat: 

Datum: 02-06-2007 Datum: 02-06-2007 

Grondwaterstand; Grondwaterstand: 

0,00 ·~ gis§ 0.00 gras 

[I Klei, zwak zandiq, matiQ humeus, [1 Zand, matiQ Qror, zwak klerig, uiterst 
resten wortels, donkerbruin A puinhoudend, matig 

A "-'" baksteenhoudend, brokken klei, 

[2 
\ donkerbruin 

0.50 
[ 2 Zand, matiQ fijn, matiq kleirg, 

0.10 brokken klei, sporen grind, 

[3 Zand, matig grof, zwak sillig, lichtbruin-bruin 

A brokken klei, beigebruin 

[3 1.00 '· 

[4 
Zand, matig graf, zwak siltig, 
beigebruin 

[4 
1,50 

[s 2,0() 2. [s 
[s ,_,, 

2,50 [6 Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin 

:uo 

[1 [1 A 
Zand, rnatig fijn, zwak sillig, brokken 

),00 l.00 
klei, lichtgrijs 

3,00 

Boring F11 Boring F12 
X-co6rd inaat: X-coordinaat: 

Y-co6rdinaat: Y-coordinaat: 

Datum: 30-05-2007 Datum: 06-06-2007 

Grondwaterstand: Grondwaterstand: 

o. 000 berm o. O.!!!J gr as 

[I Klei, zwak humeus, matiQ siltig, [1 uo Klei, matiQ siltig, matig humeus, 

@ .. zwak puinhoudend, pid (0), 

[2 
-----..-. donkerbruin 

donkerbruin 
Zand, matiQ fijn, zwak humeus, 

050 
0.50 matig siltig, laagjes klei, zwak 

[2 
Zand, zeer fiin, zwak humeus, matig [3 

roesthoudend, bruin 

A siltig, brokken klei, donkerbruin .... 
[3 Zand, matiq lijn, zwak siltig, brokken r.oo 

A klei, grijsbruin 

[4 ... 
: [ 4 A ,_.,, Klei, zwak zandiq, zwak 

'· [s 
---,,.. roeslhoudend, griJstJ1um 

[5 Zand, matig fijn, zwak situs:i, zwak 
roesthoudend, brokken klei, lichtbruin 

[6 
A 

[6 
._,,. 

[7 
Zand, malig fijn, zwak siltig, brokken 

]7 
Klei, matig silliq, zwak humeus, 

A 
klei, bruin 

A zwak zandig, resten slib, resten 
planten, grijsgrijs .... 

Projectcode: 9R8354.02 14-08-2007 Pagina2 I 15 



Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard fase 2 

Boring F13 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaal: 

Datum: 29-05-2007 

Grondwaterstand: 

000 

1. 10 

Boring F15 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 29-05-2007 

Grondwaterstand: 

.... 
IT1 ... ~ 

::[ 2 ... .. 
IT 3 "- o.IO ... ....... . 

-----.... [ 4 .. 
"' 

~5 ... 
'· 

,..., 

[6 "' .... 
[7 ... 

2, 
.... 

[8 ... 
.... 

Projectcode: 9R8354.02 

gras 

Klei, zwak zandiQ, resten wortels, 
laagjes zand, donkerbruin-beige 

Klei, zwak siltiQ, zwak 
roesthoudend, donkerbruin-grijs 

Zand, matig fijn, zwak sillig, brokken 
klei, donkergrijs-grijs 

gras 
Klei, zwak siltiQ, zwak humeus, stark 
pumhoL.ldend, dankerbruin 

Klei, zwak zandiQ, zwak 
puinhoudend, donkerbruin 

Zand. rm11111iln, zwak s~llj). :zwak 
roesthoud•ncf. donkC<brUl~· belgo 

Klei, stark zandig, donkergrijs 

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, lichlbruin-grijs 

Zand, zeer lijn, zwak siltig, brokken 
klei, donkergrijs 

Zand, zeer fijn, zwak siltig, brokken 
klei, donkergrijs 

Zand, matiQ fijn, zwak siltiQ, zwak 
slakhoudend, brokken klei, 
donkergrijs 

Boring 
X-co6rdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

o.o-
... ... .. ... 
······ ····· ... ... .. .. 

O,!#J• .......... .. 
..... ..... . 
···· ······· ....... .... 

1,00 ....... .... 
······ ·· ·· · .. ... ..... . 
······ ···· · ······ ····· ··· · ···· · ·· 

1,;; ... .. ...... 
··· ······· · .. .... ..... 
~ o o 0 0 0 0 0 I o o ......... .. ..... ...... 

2.0<J ........... .......... . 
···· ······· ······· ··· · ······· · ··· ··· ·-· ··-· · 

2.50-: ···· ···-·· · .... . .. ... . ... .. ..... . 
····· ··· ··· .. ... ... ... ... ... ... .. 
····· ······ 

3 ... ·········· · 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaal: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

I . 

F14 

29-05-2007 

000 
IT1 .... ,. 
[2 

\ 
... 

~3 
[4 ... 

· .~ 

[5 ... 
"'"' 

[6 
... 

[7 .... 

F16 

25-05-2007 

0.00 

·:· [ 1 o ... 
Ol)Q 

:. IT2 o ... ::\ 

·: 3 
._ [ o ... 

~4 
[5 

o ... 

[6 

[7 
3.00 

ODD 
oeo 
ODD 

ROYAL HAIKONING 

grM 
Klei, zwak zandiQ, mati~ 
puinhoudend, donkerbruin 

Zand, zeer fijn, matiQ sillii::i. brokken 
klei, malig roesthoudend, 
donkerbruin-grijs 

Zand, zeer lijn, zwak siltig, brokken 
kJei, lichtbruin-beige 

Zand, zeer rijn, zwak siltig, brokken 
klei, lichtbruin-grijs 

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, lichtgrijs 

Klei, maliQ siltiQ, matiQ zandiQ, sterk 
puinhaudend, resten wortels, resten 
planten, Qeen olie-water reactie, 
donkerbruin 

Klei, maliQ siltiQ, matiQ zandiQ, 
resten wortels, sporen puin, geen 
olie-water reactie, donkerbruin 

Klei, ma1ip silliQ, roollg 2<1ndiQ, 
sj)Oton SChOlpen, 900" Ol\o·W31er 
roaci10. gr s 

Zand, maUQ fiin, matiQ siltiQ, brokken 
klei, geen olie-water reactie, grijs 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard fase 2 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

O.OOEZZ]- ... . ··········· ·· ·· · ··--· · .... .... ... .. ......... .. ..... .... 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwatersland: 

0. 

F16A 

25-05-2007 

0,00 

F18 

25·05-2007 

0 00 

[1 • 
0;40 

(I2 D& o.oo 

[3 
[4 

I . 
150 

[s D& 

2. 
.... 

[6 Q 

2, 
.... 

:: [7 Q .. 
"'°" 

Projectcode: 9R8354.02 

Zand, matiQ fiin, zwak siltiQ, uiterst 
puinhoudend, roodbruin, gestaakt 

ras 

Zand, matiQ fijn, zwak siltig, uilerst 
puinhoudend, roodbruin 

Zand, matig fijn, matig sillig, brokken 
k1ei, sporen pt.tin, geen olie-waler 
reactie, grijsbrUln 

Zand, maliQ fijn, zwak siltiQ, 
grijsbruin, hangwater op 140 

Zand, maliQ lijn, zwak siltiQ, brokken 
klei , geen olie-water reactie, 
donkergrijs-grijs 

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs 

Klei, matiQ siltiQ, maliQ zandiQ. geen 
olie-water reactie, donkergrijs 

Boring 
X-coordinaal: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

o. 

2, .. .... .... . .. ........ . 
·· · ··· ····· ·· ··· ··· -- · .. ......... 

2.so .. .. .. ..... 
······ ····· .......... . 
··· ··· ····· ······ ··· ·· ······ ····· 

3,00 
...... ..... 

Boring 
X-cobrdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

0,00 . .. .... . ... .. .... .. ... 
···· ·· ···· · ·· ··· ··· ·· · .... .. ..... 

0,50 .... .. ... . . 
· ··-····· · · 
·· ··· ··· ··· 

1,00 ·· ···· ·· ·· · .. ... ...... 

1.so-: ..... . ... . 

2.00 .. .... .... . .. ......... 
·· ········· ....... ... . ..... .... .. ...... .. .. . 

2~ 
.. ... .. .. .. ....... .. .. 
······ ··· ·· 
···· ······· 

3,00 
.. ... .... .. 

F17 

25-05-2007 

0100 

IT1 ·~ [2 • 
0,50 

[3 
r,oo 

[4 

IT 5 ... , ,70 

[6 
~ 

[7 • 
...., 

[8 • 
300 

F19 

25-05-2007 

o;io 

[i • .... 
IT2 

[3 
[4 

~5 
:uio 

[6 • 
MO 

[7 .. 
~ .. 

- DOD 
oeo 
DOD 

ROYAL HASKONING 

gr as 
Znnd, matl!l liin, zwak smig. sterk 
puvlhaudend, roodlmrin 

Klei, matio zandiQ, zwak humeus, 
sporen puin, bruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin 

Klei, zwak siltig, donkergrijs 

Kiel, zwak sDUQ, zwak humeus. zwa~ 
rooslhOW<lnd. donl<ilfgrijs 

Zand, maliQ fiin, zwak siltig , zwak 
roesthoudend, bruin 

Zand, matig fijn, zwak sillig, sporen 
puin, gn1s 

gr,i~ 

Zand, matiQ fijn, zwak sillig, uilerst 
puinhoudend, roodbruin 

Zand, matig fijn, malig siltig, brokken 
klei, zwak roesthoudend, bruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, brokken klei, bruin 

Zand, maliQ fiin, matiQ siltiQ, brokken 
klei, zwak roeslhoudend, grijsbruin 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 

Boring F20 
X-cobrdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 25-05-2007 

Grondwatersland: 

Ol» 

::· [1 Q A. .. 
, ... 

.. ~ 
: : ~ 2 

Q~ . . . ... 
-:· [3 Qj,. .. 

""" 
~4 Q 

1,IO 

[5 o a. ,"' 

[6 
=....,. 

D A. 

.... --.. 

Boring F21A 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 30-05-2007 

Grondwaterstand: 

0.0 . .... [ 

0,50 .:::: [I 
,. 2 

0,00 

.... 

Projectcode: 9R8354.02 

tu~rm 
Klei, matiQ siltiQ, matiQ zandiQ, 
resten planlen, reslen wortels, sterk 
puinhoudend, Qeen olie-water 
reaclie, donkerbru1n 

Klei, zwak siltig, sterk zandig , resten 
wortels. reslen roest, qeen 
olie-water reactie, bruin 

Klei, zwak siltiQ, sterk zandi!l, 
sporen planten, zwak grindhaudend, 
zwak roeslhoudend, geen olie-water 
reactie, donkergrijs 

Zand, matiq fijn, zwak sillig , geen 
olie-water reactie, bruin 

Zand, malig fijn, zwak siltig, brok.ken 
klel. goc:n olie-water reactie, grljs 

Zand, matiq fijn, zwak siltiQ, brokken 
klei, matiQ puinhoudend, Qeen 
orlo-walm rcact101 donKocgrlJ.s . 
gosta kt ivm opstlll<el 

gr' as 
Klei, zwak humeus, slerk zandig, 
sporen puin, donkerbruin 

Klei, sterk zandiQ, donkerbruin-grijs, 
gestaakt wegens opstakel 

Boring F21 
X-coiirdinaat: 

Y-coiirdinaal: 

Datum: 30-05-2007 

Grondwaterstand: 

o.oo . .. : ~ 
: ~1 

0.50 .• ... ... ... .. ·.·.·:.·::.·:.·:. [2 ... ... .... . .. .... .... ... 

Boring F22 
X-coiirdinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 30-05-2007 

Grondwaterstand. 

o. 
[1 .. 
[2 .. 

0.00 

. .... 

. ... 

.... 
040 

llO 

[3 .... ,, 
[4 

--._, 

... .. ...... 
[5 

.. ..... .. ... . ........... ... .. .. .... . .. ... ..... . .... . ... .. . 
1.00 

2.00 ····· ··· ··· 

~6 
..... .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .. ... .. ... .. 
······ ·· ··· ......... .. ... . 2.50 
... ... .... . ... .... .. .. 

[7 ····-· ·· ··· .. ... .. .. .. .. .. ..... .... ........ ... 
3,00 

..... ..... . 300 

ODO 
o•o 
ODO 

ROY.AL HAIKONING 

Klei, sterk zandiQ, zwak humeus, 
sterk puinhoudend, resten wortels, 
matiQ baksteenhoudend, zwak 
glashoudend, donkerbruin 

Zand, matig fiin. zwak siltig, brokken 
kJei, lichtbruin-beige, gestaah.t 
wegens opstakel 

gra~ 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst puinhoudend, bruin 

Klei, zwak siltiQ, zwak humeus, zwak 
puinhoudend, matig roesthoudend, 
bruingrijs 

Klei. zwak humeus, zwak siltig, zwak 
roesthoudend , grijsbruin 

Zand, matig grof, zwak siltig, 
brokken klei, zwak puinhoudend, 
lichtgrijs 

Zand, matiQ fijn, zwak siltiQ, zwak 
puinhoudend, brokken klei, zwak 
roesthoudend, lichtgrijs 

Zand, matig fijn, zwak siltig. zwak 
puinhoudend, brokken klei, lichtgrijs 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 

Boring F23 
X-coordinaa\: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 30-05-2007 

Grondwa\erstand: 

0, 
.... gra!! 

[, Zand, uitersl fijn, sterk siltiQ, matiQ 
humeus, sporen puin, donkerbruin 

& 
0,50 

~2 uo 

[3 
·~ 

Zand, zeer fiin. sterk siltig, brokken 
1.00 

[4 
klei, lichtbruin 

Zand, zeer rijn, sterk siltig, brokken 
klei, zwak roesthoudend. lichtbruin 

1,50 

[s 
& 

2.00 

Klei, matig zandig, lichtbruin 

-:· [ 6 .. 
·: [1 '·10 
::[ 8 & 

Klei, zwak zandig, zwak 

lJIO 
roesthaudend, grijs 

3.0 

Boring F25 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 30-05-2007 

Grondwaterstand: 

o. •I! grns 

[1 
Klei, sterk zandiQ, matiQ humeus , 
resten wortels, zwak roeslhoudend, 

& 
donkerbruin 

IT 2 0.1). 

[3 Zand, matig lijn, zwak siltig, lichlbruin 

[4 

[s 
2. [6 

3. 
[1 

300 

Projectcode: 988354.02 

Boring F24 
X-coiirdinaa\: 

Y -coiirdinaa \: 

Datum: 30-05-2007 

Grondwaterstand: 

0,00 

uo 

Boring F26 
X-coordinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Da\um: 30-05-2007 

Grondwaterstand: 

... 
a.so 

""' 

J .00 

ODO 
_ o •o 

ODO 

ROYAL HAIKONING 

gras 
Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin 

Klei, zwak zandig, donkerbruin 

Klei, sterk zandiq, laaqjes zand, 
zwak roesthoudend, lichtbruin-beige 

Zand, zeer lijn, matig sillig, brokken 
klei, mati11 roesthoudend, 
lichtbruin-oranje 

gros 

Klei, zwak zandiq, zwak humeus, 
malig roesthoudend, 
donkerbruin-bruin 

Klei, slerk zandig, laagjes zand, 
donkerbruin 

Zand, matig lijn, matig siltiQ, brokken 
klei, laagjes klei, lichtbruin-bruin 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 

Boring F28 
X-coordinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Dalum: 30-05-2007 

Grondwaterstand: 

Boring F30 
X-coordinaal: 

Y-coordinaat: 

Datum: 01-06-2007 

Grondwatersland; 

Projectcode: 9R8354.02 

0,00 

UIO 

J,00 

.... 

..... 

2,30 

.... 

9'3S 

Klei, slerk zandig, zwak humeus, 
donkerbruin 

Zand, matiq fijn, zwak sillig, brokken 
klei, lichtbruin-bruin 

grns 
Klei, zwak zandi!'.l, zwak humeus, 
resten wortels, donkerbruin 

Klei, sterk zandiQ, laagjes zand, 
matig roesthoudend, 
donkerbruin·bruin 

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
resten wortels, laaQies roest, zwak 
schelphoudend, donkergrijs-bruin 

Klei, zwak zandig, donkerbruin 

Boring F29 
X-coordinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Dalum: 30-05-2007 

Grondwalerstand: 

0,()(J>"r-----~ 

[1 & 

~2 & 

[3 

~4 
& 

~5 

~6 
& 

~l 

Boring F31 
X-coordinaat: 

Y-coiirdinaat: 

Datum: 01-06-2007 

Grondwaterstand: 

~1 & 

·: 2 ·: ~ & 

::. ~3 & 
.. 

!I!!! 

o~o 

1,10 

'-"" 

MO 

o~o 

'00 

. .. 

aaa 
-D•D 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

Or.§! 
uiterst puinhoudend, matig 
zandhoudend, grijsbruin 

Klei, zwak zandiA, matiQ humeus, 
resten wortels, laagjes zand, 
donkerbruin 

Zand, matig fiin, zwak siltig, brokken 
klei, beigebruin 

Zand, matig grof, zwak sillig, zwak 
grindhoudend, beigebruin 

gt as 
Klei, zwak zandiQ, matiq humeus, 
resten wortels, donkerbruin 

Klei, matig zandig, laagjes zand, 
donkerbruin 

Klei, matiQ zandiq, zwak 
schelphoudend, donkerbru1n 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Ho lland 

Projectnaam : Noordwaard lase 2 

Boring F32 
X-co6rdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 31-05-2007 

Grondwaterstand: 

OJJO ras 
0,001~---~~ [, 

A ~:~~~!~~~~~~:~~~ ~~~~ resten 
~~-"°-'°-119.t_ul_s_. d_o_n_k_e_rb_ru_in _ ___ _ 

a.so [2 

1,00 -~~~ ........ [ 3 

[4 
1,5 

~:::::::::::::::::::::: [5 
~~[6 

Boring F34 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 05-06-2007 

Grondwaterstand: 

D &. 

DA. 

D A. 

Projectcode: 9R8354.02 

1.Hl 

.... 

0,50 

Klei, zwak zandig, matig humeus. 
resten wortels, laagjes roest, 
donkerbruin 

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beigebruin 

Klei, matig zandig , zwak humeus . 
laagjes roest. bruin 

K!Qj, rnallg zandig, volledig puin, 
rnak 11rlndhoudood. donkergrijs, 
goslankl 1vm obSlakol 

gr as 
Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin 

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin 

Zand, matiQ fijn, zwak siltiQ , sparen 
roest. brokken klei, geen olie-water 
reactie, bruin 

DOD 

~ 
ODD 

ROYAL HAIKONING 

Boring F33 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 05-06-2007 

Grondwaterstand: 

0 ,00 gr as 

[1 Klei, matiQ siltiQ, matiQ humeus. 

DA. zwak roesthoudend. geen olie-water 
reactie, donkerbruin 

[2 
Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, sporen schelpen, 
geen olie-waler reactie, bruin 

[3 
D&. 

""' 

Boring F35 
X-co6rdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 05-06-2007 

Grondwaterstand: 

0 00 ras 

[1 Klei, matig siltig , matig humeus, .. zwak puinhoudend, donkerbruin 

.... 
[2 

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donkerbruin 

.. 
[3 

1,so 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 

Boring F36 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 05-06-2007 

Grondwaterstand: 

Boring F38 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Dalum: 05-06-2007 

Grondwalerstand; 

0. 

[I 
[2 
[3 

······· ·· ·· 
[4 ······· ···· ·· ···· ···· · . ... .. ..... 

· ··· ·· ··· ·· 
J,50 ....... .. .. ... ... ..... 

[s ....... ... . 
···· ·· ···· · ····· ······ ........... .. .. .... ... 

2.00 
. . . . . . . . . . . ....... .... 

[6 
········· ·· ·· ·· ···· ··· ......... .. .. ......... 
···· ·· ··· ·· 

2,5 ·- ····· ···· ..... ...... 

[7 
... ...... .. ..... .... .. 
····· ···· ·· .... ....... .... ...... 

3.00 
....... ... 

Projectcode : 9R8354.02 

C,00 

0.51) 

oras 
Klei , maliq silliQ, matiq humaus, 
sporen roest, geen olie-waler 
reactie, donkerbruin 

Klei, matig siltig, zwak humeus , 
zwak roesthoudend, sporen planten. 
geen olie-waler reactie, bruin 

o,oo mas 

3.00 

Klei, zwak siltig, malig humeus, 
donkerbruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
klei , lichtbruin 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

I , 

2, 

.... .... ... ........... 
J. ··········· 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Dalum: 

Grondwalerstand: 

I, . .......... ... ... .. ... 
······ ·· ··· ···· · ··· ·· · ........... 

2,00 
. .. . . ... ... ... .... .... 
······ ·· ··· ··········· .... . ..... ... .. .. ... . ..... .... . 

2. 
.. ... ...... ... . ······ ········· ·· ··· ··· ····· . ... ..... .. 
···· ·· ··· ·· ·· ·· ··· ·· ·· . ..... .. ... 

3,00 

F37 

05-06-2007 

[1 
050 

[2 

[3 
[4 

[s .... 
[6 

300 

F39 

05-06-2007 

0100 

~I O & 
040 

~2 O& 
Ci.O;O 

[3 

[4 

[s 
O& 

[6 

[7 
00 

DOD 
Oeo 
ODO 

ROYAL HASKONING 

qras 
Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin 

Zand, matig lijn, zwak siltig 

Zand, matiQ fijn, zwak siltig, sporen 
klei, lichtbruin 

gras 

Klei, matig siltiQ, matiQ humeus, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin 

Klei, zwak siltig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, bruin 

Zand, matig grof, zwak siltig, sporen 
klei, geen olie-water reactie, lichtbruin 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam : Noordwaard lase 2 

Boring F40 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 05-06-2007 

Grondwaterstand: 

•,!!! Omi 

[1 
Klei, matiQ sillip, matiQ humeus, 

DA. zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin 

c.~ 

·:::::.r:t.'.'.'. 
[2 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
. a .... a . . Qrindhoudend, brokken klei, geen 
. .... o··-· olie-water reaclie, lichtbruin .. ..... 0 .. 

I. ·:- :.:· : ·:-:~~:·:·: [s .... .. Q • •• 
..... 0'0' " DA. ·.·:.·.'.'_Q'.'.'.'. 
.. . .... a .. 

1,50 ..... o .... 
.. . .. .. 0 .. 

[4 
:::::."9::: 
....... o. --
...... Q. ... 
'"''"0'" 2JJO 

2,00 

[s Zand, matig grof, zwak siltig, Sterk 

DA. Qrindhoudend, zwak steenhoudend, 
geen olie-water reactie, lichtbruin 

2.50 
>.>O 

[6 
Zand, maliQ prof, zwak siltiQ, zwak 

DA. grindhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin 

s. Joa 

Boring F42 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 05-06-2007 

Grondwaterstand: 

0. 
OJJO ras 

[I Klei, matii:i siltig, matig humeus. 
donkerbruin 

o. 091 

[2 
Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 
klei, zwak schelphoudend, bruin 

... ........ [3 
:.50 ····· ·· ···· ···· ··· ···· 

[4 
··· ····· ·· · ···· ·· ···· · .. .. ..... .. ... ... ... .. 
······· ··· · 

2,0 ·· ··· ····· · 
·· ··· ··· ··· ~5 ... ..... .. . .. ... ..... . ..... .. ... . 
··· ·· ·· ···· 

2,5() 
........... ..... .. ... . 

[s ·········· · ...... ... .. ... ... .. ... ........... 
···· ····· ·· 

3. 
...... ... .. 

Projectcode: 9R(l354.02 

Boring 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwalerstand: 

0.00 

0,50 

.. . ·-· .. . 0-0-- .. 
"""00 ' 

1,00 :· : ·:· :·:·:~~:~:· ..... <> --·· 
' "'" -0"' ::.·:.'.Q'_Q·.·_· 
.. .. .. a ... 

I.SO ,.-- - 0· · --
"" 00' " 

:-:-: ·:· :·:~b:·:·:-
.. ... Q. .... 
·o·· · .. o· · · 

2, -:-:·:·:·:-~-;,-:-:-: 
.... . o-- --
----oo ·--

2.50 :·:-:-:-?k-:-:· .. .. . o .... 
.... . . . 0 " " 

.·.-.-.·:.Q·:.·.·: 
...... a ... 
,. ... o .... 

3.00 

Boring 
X-coiirdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

F41 

05-06-2007 

000 

[1 DA. 
.... 

IT 2 "' •10 
~3 

=-..,. 

[4 

[s DA. 

[s 
~7 

lOO 

F43 

05-06-2007 

.... 

a.so 

3,ao 

DOD 
oeo 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

gras 

Klei, matiQ siltiQ, matiQ humeus, 
zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie, donkerbruin 

Zand, matig lijn, zwak sillig, zwak 
humeus, brokken Wot, bruin 

Zand, matig 9rof, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, zwak i::irindhoudend, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, lichtbruin 

mas 

Klei, maliQ silliQ, matiQ humeus, 
zwak roesthoudend, donkerbruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken klei, bruin 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 

Boring F44 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 05-06-2007 

Grondwatersland ~ 

[J 

[2 .. 

1,50 

[3 .. 
[4 

[s 
[6 

.. 

Boring F46 
X-coordinaat: 

Y-coordinaal: 

Datum: 24-05-2007 

Grondwaterstand: 

Projectcode: 9R8354.02 

0100 

0$ 

.... 

.... 

l ,00 

0,00 

.... 

gr as 

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin 

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 
klei, zwak grindhoudAnO, brt•in 

Zand, maliQ fijn, zwak siltiQ, zwak 
humeus, zwak roesthoudend, bruin 

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matiQ roesthoudend, 
brokken klei, bruin 

gras 
Klei, matiQ siltiQ, matiq zandiQ, 
resten planlen, resten wortels, geen 
olie-water reactie, donkerbruin 

Zand, matig gror, zwak siltig, zwak 
Qrindhoudend, i:ieen olie-water 
reactie, lichtbruin 

Boring F45 
X-coordinaal: 

Y-coordinaat: 

Datum: 24-05·2007 

Grondwaterstand: 

0,00 

·:· ~ 1 D• .. 
~ .. . .... o ... IT 2 o. ..... <>·· ·· 

· ···· ··o··· 

[3 ·:·:·:·::l6·:·:·: . .... o .. o 
""" 0 " " D• 

~- :·:-:-:·:~~:·:·:· 

[4 
.... . () .... 
···· ···o·o· .·::.Q·,q·:::: 
... ... o ... . .. 

[s 
[6 

D • 

2 • 
. ...,, 

[7 D• 
l.00 

Boring F47 
X·coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Dalum: 02-06-2007 

Grondwalerstand: 

0.50 

..... 

ODD 
O•D 
ODO 

ROYAL HASKONING 

DrM 
Klei. matiQ siltiQ, matiQ zandir,i, 
resten planten, resten wortels, geen 
olie-water reactic, donkerbruin 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
Qrindhoudend, Qeen olie-water 
reactie, !ichtbruin 

Zand, matir.i Qrol, zwak siltlQ, matig 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin 

Zand, matiq gror, zwak silti~. sterk 
grindhoudend, geen olie-water 
reactie, lichtbruin 

gras 

Klei, zwak zandiq, matiQ humeus, 
resten wortels, donkerbruin 

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin 

Zand, matig gro1, zwak siltig, 
lichtbruin 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard fase 2 

Boring F48 
X·coOrdlnaal: 
Y·co6rdlnaac 
Datum: 

'Grondwa1ers1and: 
30·05-2007 

0.00 • .• [1 ... .... ... . ...... .. ... 
Q,50 ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ~ 2 ....... .... ~ 

: .·.·::::.·:.·: ~ 
·· -· .• ••• .. 3 
···· ···· ··· 

r.oo ···•·· •·• · · 

Boring FSO 
X·coOrdlnaal: 
Y·coOrdinaa1: 

O/!O betm 

.t. °'" Klol, 51"'11 znndljJ. iwak t1urt1eus, 
\ resten woncls, doni<efbtuln 

'on 

Zand, malJsl !11n, zwnk kkliTQ, 
blol<ken klol, ricntbruin·bolge 

Dalum: 30·05·2007 
Grondwafersfand: 

0.00.[ 

·~ [: 
1.00 

Projectcode: 9R8354.02 

a.co 'cc.rm 
Klei, zwnk Silllg, zwnK nu1NJus. Druin 

Klei, mal1R sliliR, iwak 
schelphoud-Ond, bruin 

Boring 
X-co6rdlnaa1· 
Y -co6rdinaa1: 
Dalum: 

Gronelwa1ersta11<1: 

Boring 
X<00rdinaa1 : 

Y-co3rdlnaat: 
Datum· 

Grondwatersland: 

0.00 

0,50 

1,00 

1.50 

F49 

30·05·2007 

ooo b<!rm 

DOD 
D • D 
D OD 

IOYAL HASKONING 

0,. l<l<!I, maiJA silllg, mallg humeus. 
----..., donlwrbruln 

A. KIOi. t wall. slltln, zy.ak liumeus, zwak 
~ rnoslllouoend, bruin 

Kio•, mabR sill1p, matlg 
A. 1oes1houdond, !)ruin 

F51 

06·06-2007 

0.00 gras 

[' 
Klei, zwak hufJ1<>US, ma11g sohg. cru., 

""" 
[2 

Klol, zwak slllig, lwnk numoos, b<uln 

[3 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam : Noordwaard fase 2 

Boring F52 
X-cobrdinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 06-06-2007 

Grondwatersland: 

0.00'-n...,..,...,...,...,..,..,.., ~ 1 
.... 
D.30 

gras 
Klei, zwak siHig, matig humeus, 
donkerbruin 

IT 2 

0,50'-t:~:::~::::~:::~::::~::: .... ::::1:"1 [ 3 

A. a,('.(> Zand, matiQ fiin, zwak siltiQ, zwak 
~ humeus, brokken klei, bruin 

1,00- ·::::::::::. 

1.so~:::: :::_:::::::: :~:::::: [ 
4 

Boring F54 
X-cobrdinaat: 

Y -cobrdinaat: 

Datum: 31-05-2007 

Grondwatersland; 250 

[1 .. 
[2 

~3 .... ... . ... ...... ...... 
···· ·· ·· ··· ······ ··· ·· ...... ..... . 

[4 
I.SO ··· ···· ·· ·· ......... .. ....... .... ... .. .... .. 

··· ··· ····· .... .. ... .. ..... .... .. 
[s 2,00 

.. ......... .... ... .. .. .... .. ... .. ........... .... .. ... .. 
······· ···· ·· ·· ······· !I6 2, 

[7 

Projectcode: 9R8354.02 

1,50 

•.!!'l 

040 

.... 

, .. 

Zand, matiQ fijn, zwak sillig, brokken 
klei, lichlbruin 

berm 

Klei, slerk zandiQ, zwak humeus, 
resten wortels, donkerbruin 

Zand, matig gror, zwak siltig, 
brokken klei, lichtbruin 

Zand, matiQ liin, zwak humeus, 
zwak kleffg, donkergrijs 

Boring F53 
X-cobrdinaat: 

Y -cobrdinaal: 

Dalum: 01 -06-2007 

Grondwatersland: 

[1 

J2 .. 
:: [3 
~4 .. 
[s .. 
[6 ........... 

... .... .... .. 

.. ......... 
3,00 !I7 

Boring FSS 
X-coordinaal: 

Y -cobrdinaal: 

Dalum: 31-05-2007 

Grondwalerstand: 

0.00 [1 .. 
[2 0.50 ·· ···· ·· ··· ........... 

··· ······ ·· ........... ..... .. .... 

[3 
.... .. ...... 

1,0() ....... .... ... .. ... .. . . .... ... ... .. ....... .... ...... .. ... .. ......... 

[4 
····· · ····· 

1.50 
.......... ... . ......... . . ... ... .... . ... .. . . .... ......... .. . ...... .. ... 

[s . ......... . 

[6 .. 
IT 7 

000 

'-"' 

'"" 
190 

100 

0,00 

O,JO 

ua 

•.00 

a o ,o 
- De D 

DOD 

ROYAL HAIKONING 

gras 
Klei, zwak zandiQ, zwak humeus, 
donkerbruin, dijkhoogte ca. 1.50m 

Klei, zwak zandig, laagjes zand, 
z'w·;ak roesthoudend, donkerbruin 

Zand, zeer fijn, sterk siltiq, matiQ 
kleffg, matig humeus, laagjes roest, 
donkerbruin-grijs 

Klei, matiQ siltiq, laagjes roest, 
lichtbruin·bruin 

Zand, matig fijn, matig siltig, brokken 
klei, matiQ roesthoudend. bruingrijs 

bmm 
Klei, slerk zandiQ , matiQ humeus, 
matig wortelhoudend, donkerbruin 

Zand, matiQ fijn, zwak siltig, 
lichlbeige·grijs 

Zand, matig lijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, beigegrijs 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuld·Holland 

Projectnaarn: Noordwaard lase 2 

Boring 
X-coordlnaat: 
Y ·CoOrdinaae 

Da1urn: 
Grol'!dwa1ars1and: 

0. 

Boring 
X-wordmaa1: 

Y·co6rdinaa1: 

Datum: 
Grondwalerstnnd: 

r. 

'· 

F56 

31·05·2007 

[! .. 
"" [2 .. .. 
.. [ 
·:. 3 .. .. 

F58 

24·05·2007 

D& 

D& 

Projectcode: 9R8354.02 

.... qra-s 
Kl<!I, zwal< htJml)IJS, rO$IOn vlOl'lels, 
<:lonkcrt>Mn 

.... 
Klei. stork zan<fllJ. zwak 
roesltiouPend. laaQjas zand, res1on 
wortels. dorlkctbruln-1,mlln 

Klo1, stotk zandig, roslon W<lrtcls, 
donkerbn!ln 

.... 

o,oa gras 
K101. mat!Q slll iQ, m:.ii11 zandiQ, 
reston wortols, ~uen o11&wa1or 
roacfio, Qonkorbrum 

0.5(1 

Klei, mall!! s!lllR. maUQ 2llndi\l. maliQ 
roosthoudond, roslon WQfloJa, gecn 
ol•e·walor 1eac110, donkerbtuln 

Boring 
X·coordlnaa1· 
Y-<;oordlnaa1· 
Datum; 

Grondwa1erstand: 

0,5 

1,5 

Boring 
X-coordlnaa1; 

Y ·coordinaat 
Dalum; 

G1ornlwaters1aod: 

o. 

F57 

24·05·2007 

·:· [1 DA. .. 

::[2 

~: [3 
D& 

F59 

24-05·2007 

D& 

o.oo 

0.50 

. .... 

0.00 

l !lll 

DOD 
-o • O 

ODD 
ROYAL HAIKONING 

qr as 
Klei . rl\illl~ siltlQ, rnaliQ Zllndi!I, 
rastQfl wortols. goon oOo·W-dlor 
reacllo, dOnkotbruln 

Klei, malig siltig, ~k.zandlg, 
teslen 1oos1, reston \Y()ltQl.S. nccn 
oBo·w.1101 roaOlio. don~erbru'" 

gms 
Klei, mallp s;1un. matl!l Ulnd\:I, 
ros1~n Wl)l1oJa. rosllln roant. geon 
ollo·wator reacue. <lonkerbruln 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard fase 2 

Boring F60 
X-coordinaat: 

Y-coord inaat: 

Datum: 01-06-2007 

Grondwaterstand: 

/J,00 

[1 ... 
o.so 

:: [2 ... 
r.oo :: [3 
1,50 [4 ... 

2.00 [s 
.. ~ .. 6 ... 

2.50 .. 

·:. [1 ... .. 
3,00 

Boring F62a 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum. 24-07-2007 

Grondwaterstand: 

0,00 gr as 
Klei, zwak zandiQ, zwak humeus, 
resten wortels, sporen schelpen, 
donkerbruin 

II.SO 

Klei, zwak zandiQ, sporen roesl, 
laaQies zand, sporen sr.helpe.n. 
donkerbruin 

uo 
Zand, matiq fiin, zwak siltiQ, brokken 
klei, zwak grindhoudend, slerk 

,.,. puinhoudend, donkergrijs 

Zand, zeer fijn, sterk klei'ig, slerk 
siltig, donkergrijs 

'20 

Klei, sterk zandif:I, laaQies raest, 
zwak schelphoudend, laagjes zand, 
donkergrijs-bruin 

H> 

Klei, sterk zandiQ, matiQ 
roesthoudend, donkerbruin-bruin 

""' 

o..oo gr as 

"' 

Klei, stark zandig, zwak humeus, 
donkerbruin 

Klei, mat1g zandig, zwak humeus, 
A. zwak roesthoudend, bruingrijs ... 

Klei, sterk zandig, bruin 

Projectcode: 9R8354.02 

Boring F61a 
X-coordinaat: 

Y ·coordinaat: 

Datum: 24-07-2007 

Grondwaterstand: 

Boring F63a 
X-coordinaat: 

Y·coordinaal: 

Datum: 24-07-2007 

Grondwaterstand: 

~, 
~2 

... 

[3 

~4 
~5 ... 

~6 

~7 ... 
3, 

0 • 

. ... 

,_ .. 

gras 

OD D 
o•o 
ODD 

ROYAL HAIKONING 

Klei, matiq zandig, zwak humeus, 
bruinbruin 

Zand, maliq rijn, zwak siltiq, zwak 
humeus, zwak grindig, brokken kloi, 
lichtbruin-bruin 

Zand, matiq lijn, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbruin-bruin 

~r.1$ 

Klei, matiq zandiq, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, lichtbruin-bruin, 
geroerd 

"" 
Klei, matiq siltiq, zwak 
roesthoudend, brokken zand, 
lichtbruin-bruin 

.... 
Klei, matiQ zandiq, zwak humeus, 
resten planten, lichtgrijs-grijs 

.... 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard lase 2 

Boring A129 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 20-04-2007 

Grondwaterstand: 110 

o.oo 0,00 akker 

[1 Zand, zeer fijn, matig klei"ig, matig 
humeus, bruin 

OJS 

0,50 

[2 
Zand, malig lijn, zwak klefig , zwak 

·· ···· ····· gleyhoudend, grijsbruin 

·· ····· ···· ... ........... 
···· ···· ··· ···- ····-· · IT3 ·· ·· ··· ···· ... 

1.00 .?ff.·::::: .. .. Zand, matig grof, grijs 
........... . .... . .... .... ...... .. .... .. .. ... ..... 

I !W 1.so ···· ··· ···· Zand, matig fijn, zwak klei'lg, grijs .... .. ... .. ........... ..... ... ... .......... . .... .. ..... 
II 2,0 .... ..... .. 
II 

, ......... . .... .. ... .. .. .. ... .... 
II 

. . . . . ~ .. ... .... . ...... 
2.5 ··········· .. ..... .. .. .. .... ... .. 

2,70 

Boring A20 
X·coordinaat: 

Y ·coordinaat: 

Datum: 07-05-2007 

Grondwaterstand: 150 

0. 
0,00 berm .. 

[1 
.. Klei, zwak siltiQ, sterk zandiQ, resten .. 

planten, resten wortels, geen .. D& .. olie-water reactie, donkerbruin .. .. 0.50 

...... ... .. 
[2 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen ·· ···- ····· roest . brokken klei, geen olie-water .. ......... .. 
··- ·· ·· -··· reactie , bruingrijs ... .... .. .. . . . . . . . . . . . 

D& 1,0 ........... 

[3 ··· ········ ······· ·· ·· ... .. .. .. .. .. ... .. ... . ...... ..... 
········· t.51J ., .. .. ... '' 

[4 
Zand, maliQ Qrof, zwak silliQ, sporen 
schelpen, sporen stib, resten hout, 

···· ······ · geen olie-water reactie, donkergrijs .......... , .. ...... .. . 
D& 2.00 .. ... ... ... ........... 

[s ... ...... .. ...... ..... ... .. ...... 
··········· ... ........ 

250 
2,5 ..... ...... 

Projectcode: 9R8354.02 

Boring 
X-coordinaat: 

Y -coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

Boring 
X-coordinaat: 

Y -coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

o. 

A132 

23-04-2007 

100 

A54 

12-04-2007 

250 

... 

... 

& 

5 

8 

6 ... 

7 ... 

0 00 

0.00 

0,50 

.... 

,. 

280 

JJO 

DOD 
o•o 
DOD 

ROYAL HASKONING 

akker 

Zand, zeer fijn, matig klei"ig, matig 
humeus , bruin 

Klei, sterk zandig, zwak 
gleyhoudend, geelgrijs 

bosgrond 

Klei, matiQ siltig, zwak humeus, 
zwak zandig, zwak roesthoudend, 
resten wortels , bruin 

Klei, matig sillig , zwak humeus, 
matiQ zandig, matig roesthoudend, 
bruinbruin 

Zand, zeer fijn, sterk siltiq, matig 
roesthoudend, beigebruin 

Klei, slerk zandiQ, matig siltig, resten 
planlen, donkergrijs 

Zand, zeer fiin. matig siltig, resten 
planten, grijsbeige 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard fase 2 

II 
II 
II 

Boring 
X-co6rdinaat: 

Y-cobrdinaat: 

Datum: 

Grondwatersland: 

1,50 

2.00· ·:::::: : :::: . 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

A62 

23-04-2007 

100 

3 

4 
5 

A69 

18-04-2007 

120 

·:. [ 1 .. DA. 

[2 D.t. 
.. 

[3 D 

1,5 

[4 
2.0 

[s .. .. ... ..... 
······· ···· D . .. ... ... .. ........... .... ... .... 

2,60 
... ..... .. . .... .. .. .. , 

[6 
···· ·· ···· · ........ .. . 
····· ···· ·· ....... .... 
········· ·· 

3. ·· ·· ·· ·· ·· · 

Pro jectcode : 9R8354.02 

0 ... 

105 

" 

... 
D,50 

,,., 

.... 

3.00 

Zand, zeer tijn, rnalig kJeiig, matig 
humeus, bruin 

Klei, sterk zandig, grijsbruin 

Zand, malig grol, grijs 

akker 
Klei, zwak silliQ, sterk zandiQ , resten 
wortels, geen olie-water reactie, 
donkerbruin 

Klei, matig siltig, matig zandig, 
sporen roast, Qeen olie-water 
reactie, bruingrijs 

Zand, matiQ siHig, geen olie-water 
reactie, grijs 

Zand, matiQ Qrof, zwak siltiQ, geen 
olie-water reactie. bruingrijs 

Boring 
X-co6rdinaat: 

Y-co6rdinaat: 

Datum: 

Grondwaterstand: 

A68 

18-04-2007 

130 

-:- [ 1 DA. . . 

Boring 
X-coordinaat: 

Y-coordinaat: 

Uatum: 

Grondwaterstand: 

.. 

.. 

.. 
0, 

'· 
··· · ·· ·· ·· · ... ... ... .. . . . . . . . . . . . ....... .. ... 

1.50 
. ... ..... .. .. .. .. .... .. 
····· ···· ·-··········· ···· ···· ·· · ·· ···· ··· ·· .. ....... .. 

[2 D& 

~3 D 

[4 

~5 

~: 
D 

A78 

19-04-2007 

110 

[I DA. 

[2 DA. 

[3 D 

[4 

[s 
D 

000 

. .. 

110 

1.00 

,,., 

... 
1,50 

. ... 

DO D 
o•o 
DOD 

ROYAL HAIKONING 

akker 

Klei, zwak silliQ, matiQ zandiQ, 
resten wortels, geen olie-water 
reaclie, donkerbruin 

Zand, matig fiin, matig siltig, zwak 
roes!houdend, Qeen olie-water 
reactie, bruingrijs 

Zand, matiQ liin, matiQ siltiQ, geen 
olie-water reactie, bruingrijs 

Zand, matiQ lijn, zwak siltiQ, Qeen 
o1ie-waler reactie, grijs, LAAG 
BEVAT SILTIGE BROKJES ZAND 

ak'.kor 

Klei, zwak siltiq, maliQ zandiQ, 
resten wortels, geen olie-water 
reactie. donkerbruin 

Zand, matig fiin, zwak siltig, laagjes 
klei, sporen roest, geen olie-water 
reactie, bruingrijs 

Zand, matiQ fijn, zwak silliQ, geen 
olie-water reactie, bruingrijs 

Zand, matiQ qrof, zwak siltiQ, geen 
olie-wa\er reactie, donkergrijs 
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland 

Projectnaam: Noordwaard fase 2 

Boring 
X-colm;Jinam: 

Y-coOrdinaal: 

Datum; 

Grondwatorsrand: 

1,5 

Boring 
X-co6rdlnaar: 

Y -coordinaat 

Oarum: 
Grondwarersr~nd : 

A120 

24·04-2007 
160 

[' D & 

[2 D& 

[s 
DA. 

[4 

ASO 

04·05-2007 

90 

... 

.. 

Projectcode: 9R8354.02 

•.!!!! akker 
Znncl, mallQ ri]n, zwal< sllUQ, marlg 
hurneus, resten wonels, QCOn 
olie-wnt r raactlo. zwar1brU10 

0.-;,o 

zand. m.111n rljtl, zwak sl!Ttg, zwal< 
roesihoodcn<I, ~eon Olie-wator 
reacrie. 9"Jsbruln 

Zan<I. mau~ mn, zwak Slll!l, sooren 
roesr. geen oUo-wate< roact1e. grijs 

"'" 

... akker 
KIP.I, zwak zanr!lg, mallg hurMUS, 
bc~n 

0.50 

KIOt, SIOfk «1'1<1111, zwak 
gloyllouden<I, _grljsbculn 

Ull 

Zana, matlg hjo, ZW3k \<I g.gri)S 

t ,50 

Zand, inaUQ ttjn, •wa~ kl01lo, matiQ 
$Chclpl1oudond • .-...'Ilk slillhO~dllfld , 
grl1sgnjs .... 
Znnd, ma11g 1t1n. 9rijs 

Cll 

voen. bmln 

"" 

Boring A121 
X-<:oOrdfnaai: 
Y-coordinaar: 

Darum: 
GrornJwatorstand: 

~ [j DA. 

0.50 

::: [2 D A. 

'"" 
[s 
[4 DA. 

akl<or 

DOD 
- g • o 

DOD 
•OVAL HAIKONING 

Zalld, malfQ l~n. zwa)< sllllil, matfg 
humaus. roaten plMtGn, resten 
wonels, !teen ohe-waw rcaatio, 
donkoibluln 

Kio , mat;g sill;g, matig z.anr:fig, zwak 
1oosthoudond. Qoen olic.·wator 
coactio, QrljSl)Culn 

Zand, mar,q !•in. matlQ sl~1p, resten 
Glib, qoon ofio-water ceaelio, 
donkocgrijs 
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aao 
_ a . a _ 

oaa 
ROYAL HAHCONING 

Bijlage 12 
Geotechnisch en fysisch laboratoriumonderzoek fase 2 

{Fugro) 

Geotechn1sch en fysisch bodemonderzoek 

Versie bij voorontwerp Rljkslnpassingsplan 

9R8354 .AO/R0015/902387 /MJANS/Nijm 

25 september 2009 



Boring: 82-1 

Diepte (m tov NAP) Monsternr. 

Laboratoriumclassificatie 

Bodembeschrijving volgens NEN 5104 
... akker 

Klei , sterk siltig, zwak humeus, bruin ... 
.... Klei, matig siltig, zwak humeus, roes!, bruin 

... Klei, sterk siltig, lenzen zand , sporen veen, grijs 

-1 .00 
Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs 

·2.00 
Zand, matig grof, zwak siltig, lenzen klei, grijs 

... .. 
·3.00 

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs 

·3.54 

Klei, matig siltig, zwak humeus, grijs 

Veen, zwak kleirg, donkerbruin 

·5.00 
Veen, sterk klei'fg, donkerbruin 

-6.00 ... 
Klei, matig siltig, matig humeus, resten veen, bruingrijs ..... 
Klei , matig siltig, sterk humeus, resten veen, bruingrijs 

, .. 
··"' 

Veen, sterk kleirg, resten hout, bruin 

Klei, matig siltig, matig humeus, resten veen, resten hout, bruingrijs 

-10.00 

·11 00 

Geclassificeerd op: 13-9-2007 

... 
Veen, zwak klelig, bruin 

Klei, ulterst siltig, grijs 
·\O A4 

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs 

x· 119075 111 
Y• 423681 .796 

MV (m tov NAP) 0 'l 

GWS (cm lov MV), 85 

ONTPOLDERING NOORDWAARD, FASE 2 TE WERKENDAM 

BORING VOLGENS NEN 5119 

HG (';"1 tov MV): 

GLG (cm tov MV)· 

B~ PB (m tcw MV) 

GJJclassof1ccerd door PAH 

1706-0350:001 



Boring: 82.2 

Diepte (m tov NAP) Monsternr. 

Laboratoriumclassificatie 

Bodembeschrijving volgens NEN 5104 
000 . .., Klei, matig siltig, zwak humeus, roest, sporen puin, grijsbruin 

0_10 Klei, sterk siltig, insluitingen zand, grijs 

~ Klei , sterk siltig, zwak humeus, insluitingen zand, roes!, bruin 

Klei , sterk siltig, insluitingen zand, grijs 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs 

... 
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, grijs 

.... 
Zand, zeer fijn, matig siltig, lenzen klei, lenzen veen, grijs 

~ Zand, matig grof, zwak siltig, grijs 

., 
10 

Veen, sterk klei'lg, lenzen klei, bruin 

Klei , matig siltig, zwak humeus, resten veen, grijs 

Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten veen, resten hout, bruin 

~~_K_le_i,_m~at_ig~sl_lt_ig_, _m_a_ti_g_h_u_m_e_u_s_,_re_s_te_n_v_e_e_n_. _re_s_te_n~ho_u_t_,_b_ru_in_g_n_js~~~~~~~~~~
Klei, sterk siltig, sterk humeus, resten veen, resten hout, bruin 

~1110 

Klei, zwak siltig, resten kalk, blauwgrijs 

Geclassificeerd op: 13-9-2007 

l:J! .11:1 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs 

x , , 4868,803 
y 421753 503 

MV (m tov NAP): 0.9 

GWS (om tov MV), 160 

ONTPOLDERING NOORDWAARD, FASE 2 TE WERKENDAM 

BORING VOLGENS NEN 5119 

GHG (cm tov MV), 
GLG (cm tov MV)· 

Bk PB (m tov MV). 

G11e1asslficeerd door PAH 

17lf6-l>350-=tre 1 



~RZOEKSRAPPORT -
,.i::roject l Ontpoklering.Noordwaard, Fase 2 

Oparacl\t~r A1cadis Rcglo BV Opdrachtournmer_ ~ • 1706·0350·001 
- = I b11111~n, "L. -~persoon dhr. E. Schellekens 25-9-2007 

- -, 
L Monstername door Fugro ing.bur B.V Datum onlvangst . 3 en 5-09-2007 

VOLUME GEWICHT EN W~~EHAL TE _(Ut1oevoerd vol ens NEN 5110 I NEN 5112/ 
:; Borfng ,_ Monste Olepte l.o.v Volume ~ Volumf? ~ Water- ; E9nen Verzad•· 

n(Jm'l).er nu mer NAP gewlchl gewi<:ht gehalte volume glpgsgraad 

(m na droog w n s --- - - -
! ~ T-

. -

~ 
(kN//ri3) (KN m3) (%) (~) I,. ,,_ (• ~ l 

1,----i - ; = --
82-1 1 0.16 17 2 12.2 41.3 53.2 96.5 

4 -4.19 14 6 8.5 72.2 67.4 92.4 

5 -4.69 10 3 2.8 273.8 

6 -6.19 13.5 6.4 110.2 - -
7 ~.19 12.2 5.1 137.3 -

82-1 8 -9.34 10.9 3. 1 248.2 -
82-2 1 -0.10 18 o 14.0 28 8 46.3 88 8 

3 -4.10 161 10.6 52.0 59.2 9'1,9 ---
4 -'1 .95 114 4.2 168 5 

5 -6 05 141 7.3 93 5 72.1 

6 •7.65 10 3 3.2 222.8 

7 ·9 .20 14 8 l!.4 77.6 67.9 

82-2 8 -11.40 15_8 9.9 58.3 61.7 

... 

--

OPMERKINGEN 

De mel "Q" gemerkte ve;;\C11t1n9en z11n el'.l<end CiO'OrRvA.. 

Voor de berekening van heLporienvol me is een waarde voor de volumieke assa van vaste gronddelen aangehouden van 

2650 kg/m' 

r. V , Bepaald d.m. v pocket torvane 

PP Bepaald d m v pocket penotrometer 

. ... .... . - • ... -• I .. 
Opgesteld door: P.A. van de Velde Gecontroleerd. Opdrachl nr.: 

._G_r_o_e'-ps_h_o_o_fd_G_ eo_t_e_ch_n_ie_k _________ _._ ________________ __..B_•.itage: 

96.1 

97.4 

95.8 

1706-0350·001 

11 

0 
Ongedr. 

sc11u1r-

ster.kle 

fyndr 

ljV p.p 

-

. 
-
-

-
-
. 

-
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2 - - -
-3.70 
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C3U C16 cs C4 2.0 1.0 0.50 0.250 0.125 0.063 <.063 < 020 <.002 CuZND M2000 Om Cc cijfer 

1.37 229 227 1.9 
0.0 0.1 4.4 39.2 93.3 97 .8 2 .2 54 

1.8 - 254 1.1 
1.41 236 234 1.9 

0.0 0.1 3.8 43.2 94.2 98.7 1.3 51 
1.9 - 262 1.0 

1.51 255 249 2.3 
0.0 0.4 0.9 1.8 7.1 49.7 90.8 95.8 4.2 58 

2.1 - 275 1.0 
1.34 235 223 3.1 

0.0 0.2 5.2 43.9 84.6 94.7 5.3 69 
2.3 .. 247 1.1 II 



ALGEMENE INFORMATIE 

Boring : 82-1 Proefstuk 
Monster : 1 Monsterklasse 
Dlepte 0.06 m t.o.v. NAP Test Melhode 

VISUELE CLASSIF!CATIE 

KLEI, matig siltig, zwak humeus bruin met roest 

INITIELE EIGENSCHAPPEN TRAP 1 

Hoogte 76.0 
Diameter 38.0 
Vo!umiek gewicht 17.4 
Droog volumiek gewicht 12.2 
Vochtgehalte 42.8 
8-factor 0.94 
Dichtheid van hel korrelmateriaal (geschat) 2.65 

NA VERZADIGING 

Verzadigingsspanning 300 
Droog volumiek gewicht 13.2 
Vochtgehalte 43.3 
B-factor 0.96 

NA CONSOLIDATIE 

Horizontale consolidatie spanning 10 
Verticale consolldatie spanning 10 
Droog volumiek gewicht 13.3 
Vochtgehalte 43.1 

AFSCHUIFFASE 

Axiale reksnelheid 4.5 

Bij maximale deviator spanning 
Effective horizontale spanning 1 
Effective verticale spanning 44 
Axiale rek 6.3 
f,Jnrlr 21 

&50 1.7 

Eundr;50 1.3 

8ij maximum hoofdspanningsverhouding cr{/cr3' 

.., 
0 

Effective horizontale spanning 
Effective verticale spanning 
Axiale rek 
f,Jnrir 
E!JO 
Eundr;50 

EJND CONDITIES 

Bezwljkvorm proefstuk 
Drage dichtheid 
Vochtgehalle 

8EZWIJK OMHULLENDE 

Effectieve hoek van inwendige wrijving 
Effectieve cohesie 

§ Opmerkingen: 
B 
l" 

~ 
12 
J. Uitgevoerd volgens NEN 5117 

0 
30 

3.4 
15 

0.5 
2.9 

maximale devialor 
spanning 

30 
13 

Ongeroerd 
1 
CUMS isotroop 

TRAP2 

300 

20 
20 

13.5 
41.7 

4.5 

9 
76 
6.2 
34 
1.1 
3.0 

8 
70 

4.6 
31 
1.0 
3.2 

maximale spannings
verhoudlng 

37 
8 

GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIML PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

TRAP 3 

300 

40 
40 

13.8 
40.3 

4.5 

24 
113 

12.1 
45 
0.9 
4.7 

18 
102 
5.0 
42 
0.8 
5.2 

Opgestuikl 
13.8 
40.3 

maximale rek 

mm 
mr" 

kN/m3 

kN/m3 
% 

vm3 

kN/m2 

kN/m3 
% 

kN/m2 
kN/m2 
kNJm3 

% 

%/uur 

kNJm2 
kNtm2 

% 
kN/m2 

O/n 
MN/m2 

kN/m2 
kN/m2 

°In 
kN/m2 

o/n 
MN/m2 

kN/m3 

% 

alle belastinglrappen 
33 "' 
11 kN/1112 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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-
___________________ 1. 

5' 30' 

Boring 
Monster 
Diepte 
Grondsoort 

3u 

: 82-1 
: 1 

6u 12u 

tijd [min] [min] 

0.06 m t.o .v. NAP. 
: KLEI, matig siltig, zwak humeus bruin 

met roes! 

Uitgevoerd volgens NEN 5117 

24u 

GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIAAL PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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20 

Boring 
Monster 
Diepte 
Grondsoort 

PHI (deg) c (kPa) 

32 7 

40 60 80 100 

effectieve spanning 

: B2-1 
: 1 

0.06 m t.o.v. NAP. 

120 140 

: KLEI, matig siltig, zwak humeus bruin 
met roes! 

Uitgevoerd volgens NEN 5117 

GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIAAL PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 



ALGEMENE INFORMATIE 

Boring : 82-1 Proefstuk 
Monster : 4 Monsterklasse 
Diepte -4.39 m t.o.v. NAP Test Methode 

VISUELE CLASS I FICA TIE 

VEEN, zwak kleiig donkerbruin 

INITIELE EIGENSCHAPPEN TRAP 1 

Hoogte 76.0 
Diameter 38.0 
Volumiek gewicht 11.3 
Droog volumiek gewicht 3.4 
Vochtgehalte 234.9 
B-factor 0.87 
Dichtheid van het korrelmateriaal (geschat) 2.65 

NA VERZADIGING 

Verzadigingsspanning 300 
Droog volumiek gewicht 3.4 
Vochtgehalte 274.0 
B-factor 0.96 

NA CONSOLI DA TIE 

Horizontale consolidatie spanning 30 
Verticale consolidatie spanning 30 
Droog volumiek gewicht 3.6 
Vochtgehalte 256.5 

AFSCHUIFFASE 

Axiale reksnelheid 5.1 

Bij maximale deviator spanning 
Effective horizontale spanning a 
Effective verticale spanning 80 
Axiale rek 5.1 
f,Jnrir 36 
1:50 1.1 

s Eundr;50 3.3 
a, 

"' CL 
0 

Bij maximum hoofdspanningsverhouding cr1 '/cr3' 
Effective horizontale spanning 
Effective verticale spanning 
Axiale rek 
f,Jnrir 
850 
Eundr;50 

EIND CONDITIES 

Bezwijkvorm proefstuk 
Drage dichtheid 
Vochtgehalte 

BEZWIJK OMHULLENDE 

Effectieve hoek van inwendige wrijving 
Effectieve cohesie 

~ Opmerkingen: ·g 
~ 
0 
D 
~ 

e 
:f. Uitgevoerd volgens NEN 5117 

8 
80 

5.1 
36 

1.1 
3.3 

maximale deviator 
spanning 

47 
7 

: Ongeroerd 
: 1 
: CUMS isotroop 

TRAP2 

300 

60 
60 

4.1 
222.0 

5.1 

15 
137 
6.0 
61 

1.1 
5.5 

15 
137 
6.0 
61 
1.1 
5.5 

TRAP3 

300 

120 
120 
4.3 

211.9 

5.1 

26 
201 
8.1 
87 

1.5 
6.0 

25 
198 
9.9 
87 
1.4 
6.0 

Enke! afschuifvlak 
4.3 

211.9 

mm 
mm 

kN/m3 

kN/m3 

% 

t/m3 

kN/m2 

kN/m3 

% 

kN/m 2 

kN/m2 

kN/m3 
% 

%/uur 

kN/m2 

kN/m2 

°In 
kN/m2 

°In 
MN/m2 

kN/m 2 

kNtm2 
O/n 

kN/m2 

°In 
MN/m2 

kN/m 3 

% 

maximale spannings
verhouding 

maximale rek 
alle belastingtrappen 

48 38 OI 

6 14 kN/m2 

GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIAAL PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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Eff. hoek van 
Axiale rek inwendige Eff. cohesie 

[%] wrijving Wl [c'] kN/m2 
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ALGEMENE INFORMATIE 

Boring 
Monster 
Diepte 

: 82-2 
: 1 

-0.05 m t.o.v. NAP 

VISUELE CLASSIFICATIE 

KLEI, sterk siltig, zwak humeus bruin met roest 

INITIELE EIGENSCHAPPEN TRAP 1 

Proefstuk 
Monsterklasse 
Test Methode 

Hoogte 76.0 
Diameter 38.0 
Volumiek gewicht 18.5 
Droog volumiek gewicht 13.3 
Vochtgehalte 38.9 
B-factor 0.98 
Dichtheid van het korrelmateriaal (geschat) 2.65 

NA VEKZ.ADIGING 

Verzadigingsspanning 
Droog volumiek gewicht 
Vochtgehalte 
B-factor 

NA CONSOLIDATIE 

Horizontale consolidatie spanning 
Verticale consolidatie spanning 
Droog volumiek gewicht 
Vochtgehalte 

AFSCHUIFFASE 

Axial e reksnelheid 

Bij maximale deviator spanning 

300 
13.3 
39.5 
0.98 

10 
10 

13.4 
39.2 

5.1 

Effective horizontale spanning 7 
Effective verticale spanning 51 
Axiale rek 5.7 
f,Jnrlr 22 
E50 1.1 
Eundr;50 2.0 

Bij maximum hoofdspanningsverhouding a 1 'l cr3' 
Effective horizontale spanning 4 
Effective verticale spanning 37 
Axiale rek 2.9 
f ,Jnrlr 16 
E')0 0.5 
Eundr;50 3.2 

EIND CONDITIES 

Bezwijkvorm proefstuk 
Droge dichtheid 
Vochtgehalte 

BEZWIJK OMHULlENDE 

Effectieve hoek van inwendige wrijving 
Effectieve cohesie 

maximale deviator 
spanning 

28 
9 

~ Opmerkingen: 
0 

E 
0 
.0 
."l 
E! 
~ Uitgevoerd volgens NEN 5117 

Ongeroerd 
1 
CUMS isotroop 

TRAP2 

300 

20 
20 

13.5 
38.3 

5.1 

15 
70 

4.7 
28 
1.0 
2.8 

13 
65 

3.5 
26 

0.9 
2.9 

maximale spannings-
verhouding 

33 
6 

GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIML PROEF 

Ontpoldering Noordwaard , Fase 2 

TRAP 3 

mm 
mm 

kN/m 3 

kN/m3 
% 

t/m3 

300 kNim2 

kN/m3 
% 

40 kN/m2 

40 kNim2 

13.8 kN/m 3 

36.8 % 

5.1 %/uur 

29 kN/m2 

114 kN/m2 

9.9 % 
42 kNlm2 

0.8 o;, 
5.0 MN/m2 

23 kNim2 

102 kN/m2 

3.9 % 
39 kN/m2 

0.7 % 
5.4 MN/m2 

Opgestuikt 
kN/m3 13.8 

36.8 % 

maximale rek 
alle belastingtrappen 

32 "' 
7 kNim2 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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Uitgevoerd volgens NEN 5117 
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GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIAAL PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIAAL PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

Opdr. 1706-0350-001 
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ALGEMENE INFORMATIE 

Boring 
Monster 
Diepte 

: 82-2 
:4 

-4.75 m t.o.v. NAP 

VISUELE CLASSIFICATIE 

VEEN, sterk kleiig bruin 

INITIELE EIGENSCHAPPEN TRAP 1 

Hoogte 76.0 
Diameter 38.0 
Volumiek gewicht 11 .5 
Droog volumiek gewicht 3.2 
Vochtgehalte 256.6 
B-factor 0.91 
Dichtheid van het korrelmateriaal (geschat) 2.65 

NA VERZADIGING 

Verzadigingsspanning 
Droog volumiek gewicht 
Vochtgehalte 
B-factor 

NA CONSOLIDATIE 

Horizontale consolidatie spanning 
Verticale consolidatie spanning 
Droog volumiek gewicht 
Vochtgehalte 

AFSCHUIFFASE 

Axiale reksnelheid 

Bij maximale deviator spanning 
Effective horizontale spanning 
Effective verticale spanning 
Axiale rek 
f,_mrlr 
E5Q 
Eundr;50 

Bij maximum hoofdspanningsverhouding cr1io3 
Effective horizontale spanning 
Effective verticale spanning 
Axiale rek 
f,Jnrlr 
E!)0 

Eundr;50 

EIND CONDITIES 

Bezwijkvorm proefstuk 
Drage dichtheid 
Vochtgehalte 

300 
3.5 

279.9 
0.96 

30 
30 

3.7 
268.6 

11.1 

11 
72 

6.8 
31 

1.2 
2.7 

11 
72 

6.8 
31 

1.2 
2.7 

Proefstuk 
Monsterklasse 
Test Methode 

BEZWIJK OMHULLENDE maximale deviator 
spanning 

Effectieve hoek van inwendige wrijving 
Effectieve cohesie 

Opmerkingen: 

49 
0 

~ Uitgevoerd volgens NEN 5117 

: Ongeroerd 
: 1 
: CUMS isotroop 

TRAP2 

300 

60 
60 

3.9 
254.5 

11.1 

17 
124 
7.6 
54 
1.4 
3.7 

17 
124 
7.6 
54 
1.4 
.3.7 

maximale spannlngs-
verhouding 

49 
0 

GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIAAL PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

TRAP3 

mm 
mm 

kNtm3 

kN/m3 
% 

ttm3 

300 kN/m2 

kN/m3 
% 

120 kNtm2 

120 kN!m~ 
4.6 kN/m 

215.7 % 

11.1 %/uur 

28 kN/m2 

225 kN/m2 

11 .5 D/n 
98 kN/m2 

1.9 o/n 
5.3 MNtm2 

27 kNtm2 

223 kN/m2 

12.3 o/n 
98 kN/m2 

1.9 o/n 
5.3 MN/m2 

Opgestuikt 
kN/m3 4.6 

215.7 % 

maxlmale rek 
alle belastlngtrappen 

41 "' 6 kN/m2 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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Uitgevoerd volgens NEN 5117 

150 175 

GECONSOLIDEERDE ONGEDRAINEERDE TRIAXIML PROEF 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 
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Samendrukkingsproef methode KEVERLING BUISMAN 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

100.0 

I 

r-- r--

r---

= 

= 

r- r-- i-~ 

- ,_ - - ~ 
~ r- r- r-- r-,_,,_ 

I-

11.2 

4.2 

55 kN/m 2 

22.9 

87.8 

7.8 

35.8 

19:1 mm 

50.0 mm 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 



u 
" t? 
,._ 
0 
0 
N 
6. 
:ll 

"' "! 
u 
u 
_J 

:r: 
°' a. 
0 

0 
w 
0 
~ 

::!:: 
~ 
a> 
"! .., 
N 
0 
0 
0 

"' 0 
~ 

0 
w 
0 

§ 
B 
"' 5 
.0 
~ 

e 
g 
LL 

0 
0.000 

0.100 

0.200 

0.300 -

0.400 

0.500 

0.600 

5 10 15 

~ 

\ 
\~ 

~ ~ 
I 0.100 

\\ ~ i-..... 
\\ Cl 

c 
'iJl 0.800 
N 

0.900 

1.000 

1.100 

1.200 

1.300 

1.400 

1.500 

\ \ 
\ \ 
\\ 
\\ 
\\ 
\\ 
\ \ 

Boring : 82-1 
Monster : 5 
Diepte -4 .74 m t.o.v. NAP. 
Grondsoort : VEEN, zwak kleiig donkerbruin 

Belastingstrap 3 
Belasting p 64. kPa 
Belasting t.p 32. kPa 
Hoogte 18.112 mm 

Uitgevoerd volgens NEN 5118 

cv bepaling d.m.v. TAYLOR methode 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

Wortel Tijd [min] 
20 

~ 

------

25 30 35 40 

------------

Consolidatie 

t.H90 .198 

t.H100 " .219 

t9o ~ 111 

Cv;10 = 5.4E-07 

mv 3.BE-01 

Eoed 2.6 

kv;10 2.0E-09 

....._ -

mm 

mm 

sec 

m2/s 

m2/MN 

MN/m2 

mis 

Opdr. 1706-0350-001 
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-6.34 m t.o.v. NAP. 
: KLEI , matig siltig, matig humeus 

bruin/grijs met veenresten 

11.5 kN/m 3 
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208.2 % [m/m] 
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Tijd t [dagen] 

"'---~ -

\ 
---r---i-

\ 
........ 

"' 
....... 

-.......... ...... ,...... 
....... 

c 

C' 

Pg 

cP 
cs 

C' p 
C' s 

ho 
D 

1000 

10.0 
-· 

-,.... ---
-,.... 

'-----
'r-- .... ~ 

~ 

Samendrukkingsproef methode KEVERLING BUISMAN 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

-,:UGRD 

10000 

100.0 

- - -----

--- -r--. i---;...., 

'-.......... 
-.......... ,_.._ 

-;-...... 
....... 

'r-....., 

-

11.2 

= 3.0 

65 kN/m 2 

19.3 

105.7 

= 6.7 

21 .2 

18.7 mm 

50 .0 mm 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 



Belasting p [kN/m2] 

" " (!) 

..... 
0 
0 
N 
6. 
~ 
J, 
"! .,, .,, 
_J 

'.!:'. 
O> 
Cl. 
0 

0 
w 
0 

E 
::> 

] 
"' a 
.0 
.J!l 
e 

'E 
.§. 
OJ 
c 
:a 
Q) 

N 

10 

0.1 
0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 -.,.__,__ 
3.5 

4.0 - -....___ 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

7.0 

7.5 

Boring 
Monster 
Diepte 
Grondsoort 

y 

Yrlr 
w 

100 

1.0 

~ 
....... '---~ ~ 

" ...... 

" ~ ~ 
II 

\1\ 

r'---. '~ I-'--~ !---. ,..... 

~ 
\\ :+--..._ ;-......... f'---.. .......... ..._ ....... -=. 

y-

: 82-1 
: 6 

-6.34 m t.o.v. NAP. 
: KLEI, matig siltig, matig humeus 

bruin/grijs met veenresten 
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3.7 kN/m 3 

208.2 %[m/m] 
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Boring : 82-1 
Monster : 6 
Diepte : -6.34 m t.o.v. NAP. 
Grondsoort : KLEI, matig siltig, matig humeus 

bruin/grijs met veenresten 

Belastingstrap 3 
Belasting p 80. kPa 
Belasting np 40. kPa 
Hoogte 17.494 mm 

Uitgevoerd volgens NEN 5118 

cv bepaling d.m.v. TAYLOR methode 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

Wortel Tijd [min] 
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---------
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nH90 = .527 
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Cv;1Q 1.5E-07 

mv = 8.3E-01 

Eoed 1.2 
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Monster : 8 C' 
Diepte -9.19 m t.o.v. NAP. 

Pg Grondsoort : VEEN, zwak kleiig bruin 
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Samendrukkingsproef methode DE RIJK 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 
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-9.19 m t.o.v. NAP. 
: VEEN, zwak kleiig bruin 

3 
120. kPa 

56. kPa 
17.098 mm 

J Uitgevoerd volgens NEN 5118 
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\ 

cv bepaling d.m.v. TAYLOR methode 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 
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t90 1398 
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: VEEN, sterk kleiig bruin 
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Boring : B2-2 Consolidatie 
Monster ; 4 
Diepte -4.90 m t.o.v. NAP. 

nH90 = .514 
Grondsoort : VEEN, sterk kleiig bruin 

nH100 .571 

tgo = 1005 

Cv;10 :: 5.5E-08 

Belastingstrap 3 mv 8.0E-01 

Belasting p 80 . kPa Eoed 1.3 
Belasting np 40. kPa kv;10 = 4.4E-10 
Hoogte 17.810 mm 

Uitgevoerd volgens NEN 5118 

cv bepaling d.m.v. TAYLOR methode 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 
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-7.60 m t.o.v. NAP. 
: KLEI , sterk siltig, sterk humeus bruin 

met veenresten 

11.3 kN/m3 
3.5 kN/m3 

218.6 %[m/m] 

Uitgevoerd volgens NEN 5118 
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Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 
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: B2-2 
: 6 

-7.60 m t.o.v. NAP. 
: KLEI, sterk siltig, sterk humeus bruin 

met veenresten 

11.3 kN/m 3 

3.5 kN/m3 

218.6 % [m/m] 

Uitgevoerd volgens NEN 5118 

Samendrukkingsproef methode DE RIJK 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

-t--

\ 
" -

I 

\ 
r--r--

10.0 100.0 

.......... ,..______ 
t---r-1--r-- i-. ................ 

·- ·-~ ---- .... _____ 
r---._ ------

' ' -i-. ,_ ......... -- -t--t--r--r-- i-. ,_ 
t-,.... 

c 11.2 

C' = 3.9 

Pg 72 kN/m2 

cP 17.2 

cs 129.5 

C' p 4.9 

C' s 78.5 

ho 19.1 mm 

D = 50.0 mm 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 



'E .s 
Cl 
c 
B 
Q) 

N 

" ., 
l'l 
r--
0 
0 
N c. 
2l 
.;, 
~ 

" " <Il 
_J 

:;;; 
"' a. 
0 

0 
w 
0 
~ 
I 
;;o 
q 
0 
-,: 

"' 
N 
0 
0 q 

"' q 
~ 

0 
w 
0 

E 
" ·;:: 

2 
~ 
0 
.0 
~ 

e 
"' " u.. 

0 
0.000 

0.200 \ 

\ 

5 

0.400 

0.600 \ 
0.800 

1.000 

1.200 

1.400 

\ 
\~ 

"'" ~ ~ 
\\ -

10 15 
Wortel Tijd [min] 

20 

I'------- ---

25 30 

\\ --------~ 

1.600 

1.800 

2.000 

2.200 

2.400 

2.600 

2.800 

3.000 

\\ 
-

-

\\ 
\\ 
\ \ 
\ \ 
\\ 
\\ 

Boring : 82-2 Consolidatie 
Monster : 6 
Diepte -7.60 m t.o.v. NAP. 

~H90 .707 Grondsoort : KLEI, sterk siltig, sterk humeus bruin 
met veenresten ~H100 .785 

tgo 652 

Cv;10 8.1 E-08 

Belastingstrap 3 mv = 9.0E-01 

Belasting p 100. kPa Eoed 1.1 
Belasting 6P 50. kPa kv;10 7.3E-10 
Hoogte 17.586 mm 

Uitgevoerd volgens NEN 5118 

cv bepaling d.m.v. TAYLOR methode 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 
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Uitgevoerd volgens NEN 5118 

1000 

10.0 

...._ _ 1-.r---_ 

"'"- ..... ..... r----. 

Samendrukkingsproef methode KEVERLING BUISMAN 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

,____ 

r--._ 

= 

-

10000 

100.0 

--
,..._ 

r- r-- ;..-. 
r-:-:-

---...._ 
r- r--.. :-...._r--

--
t-

16.1 

3.9 

79 kN/m 2 

27.3 

157.7 

8.8 

27.7 

19.1 mm 

50.0 mm 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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Boring : 82-2 
Monster : 7 
Diepte -9.35 m t.o.v. NAP. 
Grondsoort : KLEI, matig siltig, matig humeus 

bruin/grijs met veenresten 

Belastingslrap 3 
Belasting p 100. kPa 
Belasting L'ip 50. kPa 
Hoogte 18.082 mm 

Uitgevoerd volgens NEN 5118 

cv bepaling d.m.v. TAYLOR methode 

Ontpoldering Noordwaard, Fase 2 

----r---r----

Consolidatie 

t.H90 
t.H100 

Igo 

Cv;10 
mv 

Eoed :: 

kv;10 :; 

.420 

.467 

568 

1.0E-07 

5.2E-01 

1.9 

5.3E-10 

r--_ 

mm 

mm 

sec 

m2ts 
m2/MN 

MN/m2 

mis 

Opdr. 1706-0350-001 
Bijl. 
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project 

. .. 
' .. 

Ontpoldering Noordwaard 
omschrijving 

Boringen 
Situatie 

form a at 

A4 

schaal 

1 : 5000 

... \aO\kaders\001-2 dgn 23-7-2008 14:39 :07 

fase 

Voorbere iding 

' ' '' 
'• 

'I• 

" 

Cocirdinat~n 

' • 

I , 

I 

I 

! 

'I 

. ' Ii '• 
l[j, ,1 

BlE1 X=l11746_7079 Y=41'1B13 .6 
B 1E 2 X =11;1895.5562 Y =4 206 

Legenda 

0 t b v kle ionderzoek 

Stationsplein 1 O 
Postbus 165 

Tftifoon 
8330 AD SteenwiJk 

+31 (0)521534500 

+31 (0)521 51 67 47 ~:.11 
info@sl:eenw11k royalhaskoning com lnlBmet 

projeCtnummer 

9R8354.AO 

oo a 
---.!l..Ul----

00 0 

AOYAL HASKONING 

lnfrhtruduur&T~ 

teken1ngnummer 

I 001-2 



... \aO\kaders\001 ·7.dgn 24-7-2008 11 :59:20 

' 111 

~=----=~- -=-of 

'• 
'' 

notitie N014 

~~1[ 
1[~ 

~ 

project 

,.1 I 
I 

. 
; 

Ontpoldering Noordwaard 
omschrijving 

Boringen 
Situatie 

fomiaat 

A3 

schaal 

1: 5000 

Legenda 

Cocirdinaten . .. 
B1E03 X=118 9.13.3484 Y=422019.2822 
B 1 E 0 4 X = 118 8 6 4 . 9 4 5 8 Y = 4 2 213 9. 7 7 4 2 
B 1EO5 X = 119 0 2 9. 8 4 0 8 Y = 4 2 217 5. 6 3 6 6 
B1E06 X=119254 .1824 Y=422182.9308 
B1E07 X=119433.0325 Y=422229.7923 
81E08 X=119219 .2777 Y=422316.3564 
B1E09 X=118828.3477 Y=422358.1619 
B1E10 X=118929 .5362 Y=422357.2937 
B1E11 X=119028 .8785 Y=422404.9087 
B1E12 X=119346.7800 Y=422392 .5305 
B1E13 X=119257.5361 Y=422482.9415 
B1E14 X=119319 .9677 Y=422682 2081 
B1E15X=119153.7001 Y=422677.0651 
B1E16 X=119207 .4107 Y=422962 .0397 
B1N07 X=118594 .1717 Y=421993.2799 
B1N08 X=118595.7737 Y=422101.5520 
B1N09 X=118589 .2257 Y=422156.7147 
B1N10 X=118634 .6249 Y=422175.3908 
B1N11 X=118682 .8567 Y=422310.1723 
B1N12 X=118723.7924 Y=422353.2265 
B1N13 X=118811.0356 Y=422449 3264 
B1N14P X=118595 7737 Y=422101.SS20 
B1N15P X=118654 .8394 Y=4222443380 
B 1N16P X = 118777 .7859 Y = 4 22395 .987 3 

• overig milieukundigonderzoek 

t .p v oude kreken (milieukundigonderz .) 

0 t .b.v. kleionder zoek 

lase 

Voorbereiding 

Stationsplem 10 
Postbus 165 

8330 AD Steenwijk 
+31 {0)521 53 46 00 Teleloon 

. +31 (0)521 ~1 67 47 ~:ell 
tnlo@steenwrJk royalhaskonrng com Internet 

projectnummer 

9R8354 AO 

DOD 

~ 
DOD 

ROYAL HASKONING 

tekeningnummer 

I 001-7 
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Opdrachtgever: 

Projectnaam : Noordwaard 

Boring 
X-coOr<lonaat: 

Y -co6rdlnaa1: 
Oalum; 
Gron<twaierstand: 

B1E01 

29·10-2006 
BO 

0.00

1 
.. : rr 
- U' 

0,50 •... •... :. ...... .. .. . 
••f•• ··· · · 

"'1f.:::::::. . : ~ ..... . . 
1,00 ...... . . . . 

Boring 
X·co&<lona;u: 

Y-coord1nua1 : 
Damm; 
Grondwal.ersland. 

B1E03 

211-10-2008 
70 

0,00,~~~~

1 
o.so [ 
~'-LL,£.£"'l<l 2 

1.00 

Projectcode: 9R8354 

0,00 

... 

o.~ 

wo1laf1d 
KIO<, VllSI, mal•A zancfl!I, malil! 
hvmous, ro.s1en wo.rtels. zwak 
roe-sthoudenCS, donlrlcrbnJJn 

Zand, wor l~n. vas1. mntf!l sll! IQ, 
brokJcen IOoi, zwak rocs:lhoudencL 
liChl gn)sbluln 

landbouwgrood 

Kio•. rnalr~ 11Jnisl. zwak ~umeus. 
twak roesmoudonQ. llehl grij~bruln 

.t. 0,. KIO!. ma\1Q •Htl!I. malisl 
~ roo~1.houciend, ornn1ebrum 

... 
,,. 

land, moil~ 111~. 2Wnk S•tt lp, '""' 
rOOSlhOudond. ~chi oran)o~f01n 

Boring 
X-co<5rdinaa1: 
Y·cOOrd1nao 1~ 

Oa1um: 
Grondwa1ers1and: 

B1E02 

29·10-2008 
90 

o.oo . .. ~ 
- ~ 1 

(), SO :• [ 

: 2 

.7 •.. .•• . • 

1.00 

Boring 
X-coOrdinaai· 

Y·co0rd1naa1: 
Datum; 

Grondvra1ers1and· 

........ .. 
··· ········ 

B1E04 

27-10-2006 

90 

ODD 
--..Q.!..Q--

0 DD 
ROYAL HAIK0•• .. 4; 

o,oo weiland 

""' 

klOI, va.1, marifl ""'41µ, mm'!! 
1lu1nous, rc-si1en wortoJs., twaJ< 
roosihorJ<Jond, donlwrbruin 

.t.~ 2.and, ••~' Nn, va!ll, matlg Slltlg . 
bmkkon ~I. llc:h19nfs 

DJXI 

'"' 

Klei, mol)o sQ1Jp, zWllk humous. 
..-ok mos1houdond. roa111 9rljsl>ruln 

Zilnd, 11\alljl ~rol , zwol<$ijlf!l, :.wal< 
ran<thoudond. llc:ht 0"1SlfOOru•1 

30-10-2008 Pagina 1/ 4 



Opdrachtgever: 

... Projectnaam: Noordwaard 

Boring 
X·coilrd1naa1: 

Y-coOrdrnaar: 

Datum: 
Grondwa1ers1an!l: 

B1E05 

27·10·2008 
90, 

0.001 ~ 
0,5 .. . . .•••..• 

1 

...... ... .. .. .. ..... .. .. .. ....... 
·········· ·· .. ....... . 

1,00 °7 .... .. . .. 

Bori-ng 
X·coilrdlnaat: 
Y -coero1naa1: 

Oalum: 

Groncrw111orstand: 

1.00 

Projectcode: 9R8354 

B1E07 

28· 10·2008 

60 

000 

. .. 

... 

.... 

.... 

lnndbouwgrond 
Kiel. ma11fl sllilg. zwnk humws. 
bruin bruin 

za~a. rnatiq lijn, zwal< •~•IA. •wak 
"'"''houdOod.11•1>1 beige.bruin 

lnndbouwnron<I 
l<Jel, matlQ slhlq. zwruo. humeus. 
zwak roeslhOudona. ric:h1bnnn 

K101, mar!il sini~. marfi;r 
1oeslhoudllnd. lichl grljsbruln 

Z•nd, mOIJ!l llJn. zwak si11111. t will\ 
roeslhoudllnd. lfeh1 br:igebruin 

Boring 
X·coOrdinaat: 

Y-c~rdonaar : 

Datum: 
Grondwa1ers1and: 

Boring 
X--cx>&dlnaat: 

Y ·coOrdlnoat 

oai .. m: 
Grondwa1erstand. 

B1E06 

27-10-2008 

90 

81E08 

27· 10·2008 
70 

0,00. ~ 
0,50 ... ..... ... I 

··· ········ 
·~:::::. ·::. . .... ... .. . 
·· ········· 1,00 . .... . .... . 

._.. 

... 

... 
... 

ODO 
-Q...!...Q-

D DD 
•OVAL HASKONINc; 

al<kor 
Kkl:i1 maHg siJOg, 2wntc humouo, 
dcnkorbluln 

Zand. m;itl!l ll\n, zwak silllg, i wnk 
grindig. llch1 g~fsbruin 

.tandbouw·grnnd 
f<lo1, •naUR sdtig, zwak flurtlO\JS. 
Jlchr grilsbrutn 

Zand. mallj! Hrn. zw1llc <11111i. • w3lc 
roM1h9uOond, hchl t>oogcb1111n 
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Opdrachtgever: 

Projectnaam: Noordwaard 

Boring 
X·coordinaat· 
Y·coorllrnaat: 
Darurn; 

Grondwatorstaod: 

B1E09 

27·10·2008 
70 

0.00,,..,...,..,..,~[ I 

0.50 [2 
...... 1!'-LLLLLl"'-l-d 

J,00 

Boring 
X-coorclnanl! 
Y·coOrdlnaat : 
Datum; 

Gronowarorstand 

B1E11 

27· 10-2008 
70 

0.00.[1 
o.so [2 

.,. 

Projectcode: 9R8354 

o oo IQOr;jC.ouwg rond 

.. .,. 

... 

Klot, nm11Q slltJQ. ?wa" twmous. 
llehl grij•C>rulu 

Zand, M!HIO llJn, ~wak !111111, l WOk 
rooolholldond, litl'I 00 1g~bruln 

landbOllwrond 

KJ01, ::wak s.Ut~. ~wak humous, 
zwok <O<>Slhoudond, liC:ht 9rlfsbru1n 

A. 0~ Kto.1. l'Mtfn ~ilUQ, mat;.;. 
--,,.. rce•thoudpno, tichr oran109111• 

Boring 
X·co6rdlnaa1· 
Y·<:OO<dinaa1: 
Oalum. 

Grondwa1ers1and: 

o.oa 

0,50 

1,00 

1,50 

Boring 
X·co0rdlnoa1: 
Y·co6rdinaa1: 
Datum: 

Grondwatorslllrtd· 

B1E10 

27·10·2008 

110 

[1 
[2 

B1E12 

28·10-2008 

60 

o.oo.[ 
0,50 "'!!-·:::::::. ' 

.. .. .. .. .. . 
·· ······· ·· ... .. .. .. .. ....... .... 

l ,00 .......... . 

... 
... 

rdo 

.... 

... 

.... 

. .. 

DOD 
- O • D 

000 

aOYAL HASl(Of!''"'Ci 

k I 

Klol, m. 11o sDtlQ, zwaK huJI "'· 
zwo~ roesinoudond, donkcr1>ruln 

Zand. rnarlfl li]n, zwak sDrlQ. 1.Wall 
gr noig, llehrbruln 

Klol, mnllg solllg . <wak numuus. 
grlfsbru1n 

Zand, mnhQ loin, zwa~ .,111q, zwal< 
rocs1hoU{'.ktnd. llcht gnJSbtum 
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,,,.-..... 

Opdrachtge.ver: 

Projectnaam : Noordwaard 

Boring 
X-co6rdinaal: 
V·cobrdlnaal: 

Datum: 

Gro11dwatc<stand: 

Boring 
X·COOtdlnaa1: 
V-coOrdlnaat: 
Datum. 

G<Qndwat rstand: 

J,00 

Projectcode: 9R8354 

B1E13 

27-10·2008 

[I 

B1E15 

27·10·2008 

BO 

& 

& 

- ~k!!l!! 
Kto1, vas1, ma1k1 5'11\A, zwok 
bumous, zwalit 10051houdohd, 
roEJ fen WOrtols . dOnkerl;lruin 

uo 
Zand. matlji Qrot. vooi. zwak s;1u11. 
zwok roosthou.iem;I, gone!, hc:ht 
bruingrijs ... 

caoa: 1andb0uwq1ond 

.... 

Kiel, matlp 5~1\A. •wak hurm>us. 
z.wal< 1oes1.Mudllnd, tlcht gnlsbruin 

Z'1nd, mnliR I In, iwak sihifl, mallg 
roes1noudono. rieht beogabruln 

Boring 
x. co6rdlnaa 1: 

Y·oolirdinaal: 
Datum; 

Grondwatorst.md: 

B1E14 

27·10-2008 
90 

0.00.[ 
0,50 ........ ... I . ......... . .... ... .. .. ... ........ 

.~·:::::::: 
1,00 •7

• •• ••• ... 

Boring 
X·co6rdinaat: 

V -co6rdlnaat; 

Datum; 

G1ondwatorstand: 

B1E16 

27·10·2006 
80 

0.00~~1 
0.50 [ 

1.00 

?. 
-1"!'~4'<.4'-'kl 

.. ······· ·· 

... 

.... 

... 

ODO 
---f!.!...9,..-

00 D 

aOVAL HASKONING 

landbOOWQtond 
Klei , mm~ ~mtg. zwak numeus. 
flc:ni ~ri)•brutn 

Zand. mo!IQ Qrot, <wait slnlp, •w•k 
roosihoudonCI, llch1 grijsbl\llo 

o oo li!ndbouwgrond 

. .., 

.... 

Kio!, matlp ~lttlp, zwnK humous. 
zwoll roo~111oudonCI, Pohl grijsbrutn 

Zand. ma11R prot. zwak s.ilflQ. zwnk 
roeSlhoucleno, lich1 boilJ•>irljs 
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FUGiRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

Royal Haskoning B.V. 
Postbus 151 
6500 AD NIJMEGEN 

• IB ll'! 

~ 
11e1:11 

ROYAL HA.SKONING 
HA.St<ONING \IEDEfiL~ ;~ V r.s /. Ci"'JJP.Vf 'I •:;: ~0 (N._ H>..5KONli.+(; 

!~gekomer.: l 8 NOV. 2008 
Vlamo ven 41 
Postbus 5009 
6802 E'.A Arnhem 
tel.: OZ6-3643643 
fax: 02:6-3644377 

In handen van ~S~ LI..Jjt.::>£'::-:-
T.a. v. de heer Ir. M.H. ~~rffiert--~ - -

OrigiKeP.I naar: __ - -----
KopiA " - --·- ... _ .. 

Onze ref. : 1708-0657-000.802/HRW/ASM Arnhem, 27 november 2008 

Betreft : Noordwaard 

Onderzoek : laboratoriumonderzoek 

Geachte heer Kappert, 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het laboratoriumonderzoek, dat in het kader van 
onderhavig project is uitgevoerd. 

De monsters zijn door de opdrachtgever aangeleverd. 

De onderzoeksresultaten staan vermeld op onderstaande bijlagen: 

- ---

3x laboratoriumstaat (bijlage 1708-0657-000-1.1tlm1.3) 
3x analyserapport Alcontrol 
1 Monsteroverzicht 

Wanneer u naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek nog vragen heeft verzoeken 
wij u contact op te nemen met ondergetekende. 

C> Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en uw opdracht naar wens te 
hebben uitgevoerd. 

Met vriendelijke groet, 
FUGRO INGENIEURSBUREAU B. V. 

De reproduceerbaarheid van de metingen en I of proeven voldoet aan de gestelde waarde in de desbetreffende 
nom1 of in het proefvoorschrift. Gegevens over de meetonzekerheid zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Hoofdkantoor: Veurse Achlerweg 10, 2264 SG leldschendam, Tel.: 070-3111333. Fax: 070-3277091 
Handelsreg. 2711414 7. BIW-nr NL005621409B08. Kantoren te Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Groningen . Hardinxvefd-Giessendam. Nieuwe9ein en Weert. Fugro lngenieursbureau b.v. maakt deel 
ui t van Fugro N.V. Uitvoerlng opdrachlen vofgens vigerende algemene leveringsvoorwaarden die een 
aansprake lijkheidsbeperking b vatten . 
Internet: www.fugro-nederland.ni 

1---~-1m 
~ ~ 

HSllN 
RvA L 034 



FUGR 0 INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONDERZOEKSAAPPORT 

Project Noordwaard 

Opdrachtgever Royal Haskoning B.V. 

Contact persO-On de heer M.H. Kapper\ 

Monstemame Ultgevoerd door opdrachtgever 

ONDERZOEK MONSTERS 

Monster 

1 B1E03-1en B1EOS-1 

2 81 E04-1 

3 B1E06-1 

4 B1E07-1 en B1E09-1 en B1E10-1 

5 B1EOB-1 

Omschrijving 

EISEN St.andaard RAW Bepallngen, paragraaf 22.06.21 en ·22,00:22.(Categorlen 1,2 en 3) 

RESULTATEN 

ParallJ.elerNerrfcliling Monster · 
.• 

1 2 3 

Watergehalte (A) 36 35 37 

Geha!te > 63µm a 8.0 8.7 13.2 

Gehalle < 2µm a -
Getialle organische stof a 3.7 4.1 3.3 

Massa verlles blj HCl-beh. Q 6.2 5.8 7.6 

Geleldlngsvermogen Q 

Vloelgre(ls (W1) Q 70 66 60 

Ullrolgrens (W,) Q 28 29 29 

Plasticitelts-index (10 ) a 42 37 31 

A-lijn 36 34 29 

Zoutgehalte bodemvocht 1.30 <0.05 < 0.05 

, Wmax 39 38 37 

Conslstentie-index (10 ) 0.83 0.85 0.73 

Vloeibaarheidslndex (11) 0.17 0.15 0.27 

OPMERKINGEN 

De met "Q" gemerkte vernchtll1gen zijn erkend door RvA 

1
) Ultgevoerd door Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet 

2
) Geidl voor deklaag 

3
) Geidl voor kem 

Opgesteld door: P. van Dinteren 

Groepshoofd 

4 § 

33 36 

4.6 28.2 

-
3.1 3.2 

7.4 2.8 

61 67 

29 23 

32 45 

30 35 

0.21 <0.05 

37 34 

0.87 0.71 

0.13 0.29 

Gecontroleerd: 

Eisen 

1 .2 

-
$40 .£40 

-
55 

:<::25 

-
:0:45 545 

-

~A-lijn 218 

-
.A 

-
le:!: 0.75 °) 

I.:<: 0,60 ') 

-

3 

-

-

-

-

-

Opdrachtnum mer 1708--0657--0DO 

Datum rapport 27-11-2008 

Datum ontvangst 07-11-2008 

Diepte in meters t.o.v. maaiveld 

Eenhe.id 

J 

%(m/m) 

%(m/m) 

%(m/ml 

%(m/m) 

%(m/m) 

vs/cm 

· %(m/m) 

%(mlmJ 

-

-
NaCl gJI 

%(rn/m) 

-
-

Melhode yan onderzoek 

proef 16.1.1 Std RAW/NEN5112 

proef2 Std RAW 

proef 125 Std RAW 

proef 158 Std RAW 

proef 159 Std RAW 

pruef 122 Std RAW 

proef 15. Std RAW 

proef 15 ~Id RAW 

proef 15 Std RAW 

berekehd als 0,73.(W1-20) 

' }. 

berekend als WP+ ·o,25 IP 

berekend als (WrA)/(W1-W0) 

berekend als He 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1708--0657-000 

1.1 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel. : 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.ni 

Q 
l[SllH 
RvA l 034 
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FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONOERZ9_EI< SRAPPORT 

Project Noordwaard 

Opdrachtgever Royal Haskoning B.V. 

Contact pers<Jon de heer M.H. Kapper\ 

Monstername Uitgevoerd door opdrachtgever 

ONDERZOEK MONSTERS 

Monster 

6 B1E11-1 en B1E12-1 

7 B1E13-1 en B1E14-1 en B1E16-1 

8 B1E15-1 

9 81 E03-2 en B 1 E04-2 

10 B1E06-2 en B1E07-2 

Omschrijving 

EISEN Standaard RAW Bepallngen, paragraaf 22.06.21 en 22.06.22 (Categorien 1,2 en 3) 

RESULTATEN 

Opdrachtnummer 1708-0657-000 

Datum rapport 27-11-2008 

Datum ontvangst 07-11-2008 

Dlepte In meters to.v. maaiveld 

ParameterNenichtJng Monster Elsen Eenheid Methode van onderzoek 

6 7 8 

Watergehalte (A) 36 34 30 

Gehalle > 63µm Q 7.5 10.7 15.7 

Gehalte < 2µm a -
Gehalte organlsche stof a 4.1 3.7 4.1 

Massa verlies blj HCl-beh. a 5.8 4.7 8.4 

Geleldlngsvennogen Q 

Vloelgrens (W,) Q 71 64 61 

Ultrolgrens (W,) a 28 25 22 

Plasllcitells-lndex (I,) a 42 39 39 

A-lijn 37 32 30 

Zoutgehalt.e bodemvocht <0.05 0.18 0.30 

Wm ax 39 35 32 

Consistentie-1 ndex (I,) 0.81 0.76 0.79 

Vloeibaar'heldsinclex (1 1) 0.19 0.24 0.21 

OPME.RKINGEN 

De met ·a· gemerkte verrlchLingen zijn erkend door RvA. 

1
) Uitgevoerd door Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvllet 

z) Geld! voor deklaag 
3

) Geidl voor kern 

Opgesteld door: P. van Dinteren 

Groepshoofd 

9 10 1 2 3 

53 48 -
12.3 10.2 540 ~40 -

-
4.2 38 s5 

8.6 6.3 Q 5 

-
84 78 ;:45 s45 -
31 28 -

52 50 ~-lijn <: 18 -

47 42 -
<0.05 <0,05 !A 

44 40 -
0.58 0.59 

le"' 0,75 'l 
le:, 0,60 °) 

-
0.42 0.41 -

Gecontroleerd: 

Vlarnoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem , Te!.: 026-3643643, Fax : 026-3644377 
Internet: www.fugro.ni 

%(m/m) 

%(m/m) 

%(mlm) 

%(mlm) 

%(mlm) 

µSiem 

%(m/m) 

%(m/m) 

-

-
NaClgll 

%(mlm) 

-

-

P,.oef 161 .1 Std RAWINEN5112 

proer 2 Std RAW 

proef 125 Std RAW 

proel 158 Std RAW 

proef 159 Std RAW 

proer 122 Std RAW 

pr6ef 15 Std RAW 

proef 15 Std RAW 

proel 15 Std RAW 

berekend als 0,73.(Wr20) 

' ' ) 

berekend als W, + o,2s 1, 

berekend als (WrA)l0JV,-W;) 

berekencl als 1-1, 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1708--065 7 --000 

1.2 

Q 
fl5flN 
RvA l Ol4 
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FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

ONDERZOEKSRAPPORT 

Project Noordwaard 

Opdrachtgever Royal Haskoning B.V. 

Contact persoon de heer M.H. Kappert 

Monstemame Uitgevoerd door opdrachtgever 

ONQERZOEK l\AONSTERS 

Monster 

11 B1E10-2 en B1E11-2 

12 B1E15-2 en 81E16-2 

13 

14 

15 

Omschrijving 

EISEN Standaard RAW Bepallngen, paragraaf22.06.21en22.06.22 (Categorlen 1,2 en 3) 

RESULTATEN 

'-

Opdrachtnummer 1708-0657-000 

Datum rapport 27-11 -2008 

Datum ontvangst 07-11-2008 

Diepte in meters t.o.v. maaiveld 

ParameterNerrtchtlng Monster Elsen Eenheid Methode van ondenoek · 

11 12 13 

Watergehalte (A) 41 41 

Gehalte > -63µm Q 1.1 3.9 

Gehalte < 2µm Q - -
Gehalte organische stof Q 3.7 3.4 

Massa verlles bij HCl-beh. Q 4.7 7.7 

Geleidingsvermogen Q 

Vloelgrens (W,) Q 79 75 

Uitro19rens (W .> Q 31 30 

PlasUciteits-index (1 0) a 47 45 

A-lijn 43 40 

Zoutgehalte bodemvocht <0.05 <0.05 

Wm ax 43 41 

Conslstentle-index (l,J 0.80 0.74 

Vloeibaameidslndex (11) 0.20 0.26 

OPMERKINGE N 

De met ·a· gemerkte venichtingen zijn erkend door RvA. 

1
) Uitgevoerd door Alcontrol Laboratories B.V . te Hoogvliet 

2
) Geldt voor deklaag 

~} Geldt voor kern 

Opgeslel(I door: P. van Dinteren 

Groepshoofd 

14 15 1 2 3 

-

:>40 s40 --
-
s5 

.s25 

-

:2:45 :'.45 -
-

~-lijn 2:18 -· 

-
s4 

-
le 2 0,75 ') -
le" 0,60 ") 

-

Geconlroleerd: 

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel. : 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.nl 

%(mfm) 

o/o(m/m) 

%(m/m) 

%(m/m) 

%(m/m) 

µSiem 

%(m/m) 

%(m/m) 

--

-
NaCl g~ 

%(m/m) 

-

-

proef 161.1 Std RAWfNEN5112 

proef 2 Std RAW 

proet 125 Std RAW 

proef 158 Std RAW 

proef159 Std RAW 

proef 122 Std RAW 

proef 15 Std RAW 

proef 15 Std RAW 

proef 15 Std RAW 

berekend <;1ls 0,73*(Wr20) 

'> 
berekend als w. + 0,25 1, 

berekend als (WrAY(WrW0) 

berekend als 1-10 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1708-0657-000 

1.3 

~ 
~~ 

JfmR 
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;~=· Alcontrol Laboratories 
.-7 I 
" / 
~-· 

Fugro Ing.bureau BV (lab) 

Ohr. H. v.d. Want 

Postbus 5009 

6802 EA ARNHEM 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
Alcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 26-11-2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Noordwaard 
; 1708-0657 
: 11381286, versie nummer: 1 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 2314700 · Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 5 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
1708-0657. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor 
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. Alie bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ans gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Macht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

~ nsm 
RvAl01! 

'·l .~:1 !O wt:l•l'(.~/.t.IHt:-l.£", Y.<,.:.:..;. .<..M 111 l•l: 'IVL•\') UNL•L1• ((. t.\ 'i i 1.1U.;!.. '.'' • )ll\\'l •.l'J~UU1 1~ l'U"Jt:l:clill l'l• lA ~/\Mt I• ·/fl.P.: 11. i.._; 'l!f'l.l'> i'·fl U• f o.,t;lh.:+<.U~ I l ·~0 II 1 · 1'.,.:.~• 1h• • 1'{1 Nll••J 
l'ltlL•L:.l~l • l::....r~ 1 l ;~ k ".'I' I•{.•! It rn•/,t.I ' 12• ~;i...,; 
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Alcontrol Laboratories 

Fugro In g.bureau BV (lab) Blad 2 van 5 

Dl)r. H. v .d. Want Analyserapport 

Projectnaam Noordwaard Orderdatum 18-1 1-2008 

Projectnummer 1708-0657 Startdatum 18-11-2008 

Rapportnummer 11381286 Rapportagedatum 26-11-2008 

Analyse Eenheld Q 001 002 003 004 005 

droge stof gew.-o/o Q 75.5 73.8 69.0 n.3 71 .1 

DIVERSE NA TCHEMISCHE BE PALING EN 

z.oulgeha ltevochl 9/1 1.3 <0.05 <0.05 0.21 <0.05 

De met S gemerkte analyses :i:ljn geaccrediteerd en vaften onder de AS3000 erkenning door de mintsteries VROM en V&W. Overige accreditaties :i:ijn gemerkt met 
eenO. 

Nummer 

001 

002 

003 

004 

005 

~ 
nm 
RvA llll 

Monstersoort Monsterspecificatie 

Grond B1E03-1 en B1 E05-1 

Grond B1E04-1 

Grond 81E0~1 

Grond 81 E07-1 en B1E09-1 en 8 1E10-1 

Grond B1E08-1 

Paraaf : 

"ol•:••'"' ~··• •U .. '1t!t.C .. ,.~~'"!... t• tO(.f.•vt .. i.:Cof'oil.4..t•l.<t•t ) t.ot.._l .:"••~'°'J·ti<t: ,•_1.C:h)l.(tt.l• l1 tU4.(11•.tril• .J1t1e.,.,.:'>,'-'"t ll .. IAl:\t• "1 '4 1l~ 1«.l'V'-'''°'"• t.4tf'J ... •: 
tf..M'4l'l•l:.-\.hl 'lo: .... 1• .... fl\i.\1'°",1 •1).,,.,,_ 



Alcontrol Laboratories 

Fugro Ing.bureau BV (Jab) 

Dhr. H. v .d. Want 

Projectnaam 

Projectn ummer 

Rapportnummer 

Analyse 

droge stor 

Noordwaard 

1708-0657 

11381286 -

Eenheid Q 

DIVER SEE NA TOHEMISCHE BEPAUNGEN 

zoutgeha ltevochl gll 

Analyserapport 

006 

75.6 

<0.05 

007 

74.3 

0. 18 

Blad 3 van 5 

Orderdatum 18-11-2008 

Startdatum 18-11 -2008 
Rapportagedaturn 26-11-2008 

008 009 010 

77 .5 61 .8 67 .1 

0.30 <0.05 <0.05 

De met S gemerkte analyses zljn geaccredlteerd en vallen onder de AS3000 erkenning door de mlnisterles VROM en V&W. Overige accreditatles zljn gemerkl met 
eenQ. 

Nummer 

006 

007 

008 

009 

010 

Q 
l!SllN 
QvA I 01! 

Monstersoort Monsterspeciflcatle 

Grond B1E1'1-1 en B1E12-1 

Grond 81E13-1eri81El4-1 en B1E'l6-'I 

Grond 81E15-1 

Grond B1E03-2 en B1E04-2 

Grond B1E06-2 en 81E07-2 

)/. 
Paraaf : I 

11.t•.).' l .,;'~ -"\.•· Lo\J.L".t. lt,1 .. ti.WL-'C. ... 11 fj l ! •\11• vt..·~U """"'\ll•ll\. ILi f't..q .... tl''"'"''·'·ir:• .... (. .... )t.{, ,:PE• yl..( ... '.41~ .. "'"" ".:· "l'>"""l •ll u.lf.llLJ.t ol ~ , . ..... I.' 'l · •· l~"·ltt" 'll"-l lt'N><1 
lf.J"'11f •>t· l l·IMIL ( i..\. ,- l•C-r 1,111•t.\ °""'/ ~ ,,,1 
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Alcontrol Laboratories 

Fugro Ing.bureau BV (lab) 

Ohr. H. v .d. Want Analyserapport 
Blad 4 van 5 

Orderdatum 

Startdatum 

18·11-2008 

18·11-2008 

Projectnaam 

Projectn umrner 

Rapportnumrner 

Noordwaard 

1708-0657 

11381286 • 1 Rapportagedatum 26-11-2008 

Analyse Eenheid Q 011 012 

droge stof gew.·% Q 71.3 68.7 

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN 

zoutgehallevocht g/I <0.05 <0.05 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vaHen onder de AS3000 erkennlng door de ministeries VROM en V&W. Overige accredhalles zJjn gemerkl met 
eenO. 

Nurnmer Monstersoort Monsterspecificatie 

011 Grond 81 E10·2 en B1E11-2 

012 Gr.and B1E15·2 en B1E16-2 

Paraaf : 

Q 
llSllM 
RvA I 071 

M•:.U;!!Ml•r U\""111•""'·"'1 '· ... .. UA.""1 .. l t ... )•f•I• ,_. i.-..> .. l './I"""""'"' .. '· •• " ......... •.l ' l l.~'A!l •• U-."' .. ·".;·•U ' ll."' • ""\l"• tl"I\.•~· ·c.·u~~ . .. ~ •-Ul'J'No) 
~.••t .. l .. • l!4• l" ........ .. , .• , ,.,_,,,u •>.,..., 



((-· 
I.I.~ . 

~) Alcontrol Laboratories 

Fugro Ing.bureau BV (lab) 

Ohr. H. v.d. Wanl 

Projectnaam 

Projectnummer 

Rapportnummer 

Analyse 

droge stof 

Monster Barcode 

001 Y1554657 

002 Y1554646 

003 Y1554641 

004 Y1554639 

005 Y1554635 

006 Y1554655 

007 Y1554642 

008 Y1554656 

009 Y1554582 

010 Y1554578 

011 Y1554580 

012 Y1554584 

Q 

Noordwaard 

1708-0657 

11381286 -

Monstersoort 

Grond 

Aanlevering 

19-11-2008 

19-11-2008 

19-1 1-2008 

19-11-2008 

19-11-2008 

19-11-2008 

19-11-2008 

19-11-2008 
19-1 1-2008 

19-11-2008 

19-11-2008 

19-1 1-2008 

Analyserapport 

Monstername 

18-11 -2008 

18-11-2008 

18-1 1-2008 

18-11-2008 
18-11-2008 

18-11-2008 

18-11-2008 

18-11-2008 

18-11-2008 

18-11-2008 

18-11-2008 

18-11-2008 

Relatle tot norm 

Blad 5 van 5 

Orderdatum 

Startdatum 

18-11-2008 

18-11-2008 

Rapportagedatum 26-11-2008 

Grond: gell)llwaardlg aan NEN-150 114 5, conform CMA/2111/A. Gtond 
(AS3000): conrorm AS3010-2 

Verpakking 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

ALC201 

Paraaf: 

lfSll K 
RvA l 078 

<'ll•,ll:,A\,.l 1 J'.t.'\ ,UJtt,tAI,~ "-!'. "" 1J<\t ,( ...... '4'1 ;!_ ,.,,,, ttlflr"'( vr l<\W,.:oU\'\ I 11\;,}t, i._ • •:l ' l ll (Al ,M,.1• 1- hlo.~l'tl.'.k~ l tl~l #~I ._.H I t•v :i 1 Vfh ...... l•/l tff•1-
lf,Hj,.;lf-\•l.:.. 11 t ~· ... M • • ll l R•r.U .' 1 -,.~ 
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ROYAL HAIKONING 

Bijlage 16 
Geotechnisch en fysisch laboratoriumonderzoek fase 3b 

(Fugro} 

Geotechnisch en fysisch bodemonderzoek 

Versie bij voorontwerp Rljksinpassingsplan 

9R8354.AO/ROO 15/902387 IMJANS/Nijm 

25 se.ptember 2009 



FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

Vlamoven 41 
Postbus 5009 
6802 EA Arnhem 
tel.: 026-3643643 
fax: 026-3644377 

Onze ref. 

Betreft 

: 1708-0657-001.802/HRW 

: Noordwaard 

Onderzoek : Klei 

Geachte heer Kappert, 

Royal Haskoning B. V. 
Postbus 151 
6500 AD NIJMEGEN 

=rGRD 
11111 

T.a.v. de heer Ir. M.H. Kappert 

Arnhem, 5 januari 2009 

••• 
----!...!~ 

Ill !!ii. 

Rr'"'!",l f11ASKONING 
AASKONfNG '°'!::l '-.·• 1.:..il·lf:· n • rs A :;'J,VPAHY OF ~OYALH.\SKONING 

IRgekomen. 0 5 JAN. 2009 
In handen v;r- ~\rk._/ <Xl< J. 'U~ 

1 

OP-nr.: - --··· 

Origineel n<Jm ---·---
Kopie: 

Hierbij ontvangt u de resultaten van het laboratoriumonderzoek, dat in het kader van 
onderhavig project is uitgevoerd. 

De monsters zijn door de opdrachtgever aangeleverd. 

De onderzoeksresultaten staan vermeld op onderstaande bijlagen: 

3x laboratoriumstaat (bijlage 1708-0657-001-1.1) 
3x analysestaat Alcontrol Laboratories 

Wanneer u naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek nog vragen heeft verzoeken 
wij u contact op te nemen met ondergetekende. 

~.,_ Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en uw opdracht naar wens te 
.,. hebben uitgevoerd. 

Met vriendelijke groet, 
FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. 

ing. H.R.G. a der Want 
\~~~\ . 

Adviseur Mater alkundig Laboratorium 

De reproduceerbaarheid van de metingen en I of proeven voldoet aan de gestelde waarde in de desbetreffende 
norm of in het proefvoorschrift. Gegevens over de meetonzekemeid zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Hoofdkanloor: Veurse Achterweg 1 O. 2264 SG Leidschendam, Tel.: 070-3111333. Fax: 070-3277091 
Handelsreg. 27114147. BTW-nr NL005621409B08. Kantoren te Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Groningen, Hardinxveld·Giessendam, Nieuwegeln en Weert. Fugro lngenieursbureau b.v. maakt deel 
uit van Fugro N.V. Uitvoering opdrachlen volgens vigerende algemene leveringsvoorwaarden die een 
aansprakefijkheidsbeperking bevatlen. 
Internet: www Jugro-nederland.nl 

!I) 
Q ~ 

HSUN 
RvA l U34 



------ -- ------·--------···-···- ·--- - --------

FUGRO INGENIEURSBUREAU 8.V. 
Materiaalkundig Laboratorium 

--------- - ---

ONDERZOEKSRAPPORT 

Project Noordwaard 

Opdrachtgever Royal Haskoning B.V. 

Contact persoon de heer M.H. Kapper! 

Monstemame Uitgevoerd door opdrachlgever 

ONDERZOEK'MONSTERS . . 
Monster 

1 61E 01-1 

2 61E 02-1+61E 02-02 

3 

4· 

5 

. 
·' •.' 

Omschri)vlng 

EISEN Standaard RAW Bepallngen, paragraaf 22.06.21 en 22.06.22 (Categorien 1,2 en ·3) 

RESULTATEN 

ParameterNerrichting Monster 

1 
' 

2 3 

Watergehalte (A) 40 25 

Gehalt13 > 63µm a 28.3 27.5 

Gehalte < 2µm Q -
Getialte organische stof Q 3.5 2.3 

Massa ver1ies bi] HCl-beh. Q 13.7 13.3 

Geleidlngsverm0gen Q 

Vloeigrens (W1) Q 52 46 

Ultrolgrens (Wp) Q 21 23 

Plastlciteits-lndex (Ip) a 30 23 

A-lijn 23 19 

Zoutgehalte bodemvocht <0.05 <0.05 

Wm ax 29 29 

Conslstentie-index (1 0 ) 0.39 0.91 

Vloeibaarfleldsindex (11) 0.61 0.09 

OPMERKINGEN 

De met •q• gemerkte venichtingen zijn er1<end door RvA. 

1
) Uitgevoerd door Alcontrol Laboratories B.V. te Hoogvliet 

~) Geldt voor deklaag 

l) Geld! voor kem 

Opgesteld door: P.van Dinleren 

Groepshoofd 

Elsen 

4 5 1 2 

-
540 ~40 

-
<;5 

<;25 

-
2':45 ,;45 

-

~-lijn 218 

-
<;4 

-
le?: 0,75 ') 

I.: ?. 0,60 ,) 

-

Gecontroreerd: 

3 

-

-

--

-

Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA Arnhem, Tel.: 026-3643643, Fax: 026-3644377 
Internet: www.fugro.ni 

~GRD 
Ill 

Opdrachtnummer 1708--0657--001 

Datum rapport 05--01-2009 

Datum ontvangst 07-11-2008 

Eenhefd 

o/o(m/m) 

%(mlm) 

o/o(m/m} 

°!.)(m/m) 

o/o(mlm) 

µSiem 

o/o(rn/m) 

%(mini} 

-

-
NaCl gn 

o/o(m/m} 

-

-

Diepte in meters to.v. maaiveid 

Methode van onderzoek 

proef 161.t Std RAW/NEN5112 

proef 2 Std.RAW 

proef 125 Std RAW 

proef 158 Std .RAW 

pro·ef 159 Std RAW 

proef 122 Std RAW 

proef 15 Std RAW 

proef 15 Std RAW 

proef 15 Std RAW 

berekend als 0, 73"(W1-20) 

'> 
berekend als WP+ 0,25 Ip 

berekend. als (W1-A '}/(W1-W p) 

berekend als 1-10 

Opdr. nr.: 

Bijlage: 

1708-0657-{)01 

1.1 

~ 
~~ 

ilSILN 
RvA l flJ4 



a)- Alcontrol Laboratories 

Fugro Ing.bureau BV (lab) 
Ohr. H . v.d. Want 

Postbus 5009 
6802 EA ARNHEM 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
Alcontrol rapportnummer 

Hoogvliet, 19-12-2008 

Geachte heer/mevrouw, 

Analyserapport 

: Noordwaard 
: 1708-0657 
: 11392241, versie nummer: 1 

Alcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Hoogvliet 
Tel. : (010) 2314700 ·Fax: (010) 4163034 
www.alcontrol.nl 

Blad 1 van 3 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
1708-0657. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De door u aangegeven omschrijvingen voor 
de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol 
Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Hoogvliet (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. Alie bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit 
van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Uitgebreide informatie over de door ans gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze 
informatiegids. 

Macht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Q 
JISl(M 
RvA l ll1B 

Al.COMTROlBV 19 C.EACCREOrTEEROVOLGEN9 DE OOOR 01: RA.AD YOOR ACCRtorTATIE GE9TElDE CRITEA:l1' VOOR TESTLABORAlORIA CONFORM ISO/lEC 17015:1005 Ot.IDER NR. L 02'8 

AL OttZE WF.R"'-ZMMHEOEN WORDEN UITGEVOF.RD ONDER OE AlGEMEtlE VOOAWMROEN GEOf.PONF.ERD bU DE KAMER \INl KOC'>PHN'IOEL EN FN.lRlfJ<E.rl TE AOnEROllM tNSCHl1lNING 
I !Af..l)[l SAfCl~l [R_· 1(\11( AOTTF.'110M1 2-t2lSS286 



o} Alcontrol Laboratories 
, _ _.,,, 

Fugro Ing.bureau BV (lab) 

Dhr. H. v.d. Want 

Projectnaam Noordwaard 

Projectnummer 1708-0657 

Rapportnurnmer 11 392241 - 1 

Analyse Eenheid 

droge. slof geW.-% 
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Betreft 

Onderwerp 

Overleg met betrekking tot het bodemonderzoek 
voor de Ontpoldering Noordwaard d.d. 4 
november 2008 

1 Opening 
Marja Menke opent de vergadering en heet iedereen welkom . 

2. Mededelingen 
• Berry van den Bruele zal als specialist milieu namens gemeente 

Werkendam de vergadering bijwonen, dit met name ten aanzien 
van acties in het kader van de Wm-vergunning. 

• Catharina van Oorschot heeft zich afgemeld. 
• Guus Keursten vervangt in de toekomst Sandra Langezaal. 

ODO 
---.J2..!_Q_-
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ROYAL HASKONING 

HASKONING NEDERLAND B.V. 

COASTAL & RIVERS 
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3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt akkoord bevonden en vastgesteld. Er worden verder 
geen agenda punten toegevoegd. 

4 Vaststellen verslag 16 oktobei jl. 

5 

Het verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen tijdens de 
vergadering. De volgende opmerking worden daarbij geplaatst: 
• De naam Jack van Velthuisen (provincie Noord-Brabant, bureau 

metingen Ow) vervangen in Jack van Velthuijsen (provincie Noord
Brabant, bureau milieumetingen Ow). 

Het verslag wordt akkoord bevonden en vastgesteld . 

Actiepunteniijst 
Op verzoek zal bij het volgende verslag van de vergadering een aparte 
actielijst worden toegevoegd bij het verslag. 

De lijst met openstaande acties van de vorige vergadering wordt 
doorgenomen: 
1. Bevoegd gezag Wm aan tafel 

Berry van den Bruele is aangeschoven bij deze vergadering, actie 
afgerond. 

2. Opstellen en vaststellen Bodemfunctiekaart 
Deze Bodemfunctiekaart kan pas gemaakt warden op basis van 
het RIP, actie blijft openstaan. 

3. Heeft Bkk Hilpolders voldoende waarnerningen 
Er zijn onvoldoende waarnemingen om te voldoen aan de geeiste 
20 waarnemingen voor BBK. (let op, er zijn opmerkingen gemaakt 
over onder- en bovengrond, grondwater en ontbreken van 
OCB/PCB). PK geeft aan dat het uitgevoerde onderzoek wel 
voldoende is voor de Wbb. De Bkk wordt echter ingediend na 
SNIP 3, maar voor de uitvoering . De planning van de plansludie 
Joopt hiermee dus geen gevaar. In het grondstromenplan dient het 
uitvoeren van nag aanvullend onderzoek te warden opgenomen 
als verplichting om voor start van de uitvoering alsnog de 
benodigde 20 waarneming te verzamelen. Nieuwe actie : opnemen 
eis in grondstromen plan. JvV vult aan onder punt 11 . 

4 . Toevoegen gegevens Bkk 
Door gemeente Werkendam wordt aangegeven dat nag 3 jaar (na 
I juli 2008) gewerkt mag warden met het oude stoffenpakket. 
Echter de gemeente acht het niet handhaafbaar indien er 
halverwege het project opeens met een nieuwe kaart dient te 
warden gewerkt. Gemeente stelt daarom voor om ook voor de 
onverdachte locaties 20 waarnemingen te verzamelen en te 
analyseren op basis van het nieuwe pakket. 
Bureau Noordwaard stelt voor om nu op basis van een concept 
Bkk de hoeveeiheden en grondstromen vast te stellen. De Bkk 
wordt daarmee losgekoppeld van de RIP en pas na 2010 samen 
met het bodembeheernota opgesteld. Benodigde onderzoeken 
kunnen gecombineerd met de onderzoeken ten behoeve van de 

Actie
houder 

FdB 

TvR 
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aankoop van gronden warden uitgevoerd. Binnen Bureau 
Naardwaard wordt de voorgestelde aanpak en planning verder 
uitgewerkt. 

5. Stroamschema 
Actiepunt vervalt. 

6. Badembeheernota; info en procedure 
Actiepunt afgerond en geen verdere vragen. 

7 . Badembeheernata + RIP gelijktijdig? 
Actiepunt besproken en afgerond. (zie punt 4) 

8. Analyse besluit bodemkwaliteit bij RIP 
Wordt verschoven naar bespreking uitvoeringsplan (agendapunt 
6) . 

9. Afstemming Jantjesplaat 
In het kader van de Wbb is er voldoende onderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van Jantjesplaat, Hilpolders, uitstroamapening en de rest 
van het gebied. 
Diepte toegangskreek Severt is onvoldaende. Aanvullend 
anderzoek ten behoeve van het uit te voeren 
onderhoudsbaggerwerk wordt opgenomen in het uitvoeringsplan . 

10. Voorstel bevoegdheid Wbb RWS -7 Provincie NB 
Het voorstel ligt bij RWS en zal warden verstuurd aan provincie. 
RWS Zuid-Holland geeft aan dat de lnspectie het voorstel zal 
ondertekenen 

11. Onderzoek acceptatie Ontgrondingsvergunning 
Provincie Brabant (JvV) geeft aan dat notitie 24 akkoord is . Op de 
mail van 1 augustus jl aan Royal Haskaning is echter nog geen 
reactie ontvangen. 
Onderzoek Jantjesplaat en ter plaatse van de haarvaten wordt 
uitgevoerd na het RIP . Bij de provincie is het echter niet duidelijk 
welke onderzoeken vooraf of na het RIP warden uitgevoerd. 
Royal Haskoning zal nagaan welke actie naar aanleiding van de 
mail van 1 augustus nog openstaan en welke afspraken er zijn 
gemaakt ten aanzien het onderzoek ter plaatse van Jantjesplaat. 
Provincie gaat akkoord indien de onderzoeken warden uitgevoerd 
conform de afspraken in de diverse notities betreffende de 
bodernonderzaeken. Royal Haskoning zal op basis van de 
verkregen resultaten in december checken of hiermee is voldaan 
aan de gemaakte afspraken in de notities . Afschriften warden 
verstuurd aan JdB. 

12. Aanpassing rapport (H.O.) 
Actie blijft staan. Provincie Noord-Brabant (HV) heeft mail 
verstuurd aan Royal Haskoning met de opmerking of er niet meer 
verdachte locaties aanwezig zijn . Royal Haskoning reageert nag 
op deze mail en indien nodig vindt terugkoppeling plaats tijdens 
het volgende overleg. 

13. Aanvullend onderzoek naar Barium 
Rijkswaterstaat Zuid-Holland en Bureau Noordwaard geven samen 
een tekstuele onderbauwing waarom nader bodemonderzoek en 
sanering niet noodzakelijk is (risico bepaling), welke wordt 
opgenomen bij de melding in het kader van de Wbb. De tekstuele 
onderbouwing staat in een gespreksverslag van een overleg 

Actie
houder 

PK 

TvR 

FdB 

SRi 

TvR 

SRi 

PK/BvdM 
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tussen PK en BvdM. BvdM stuurt dit verslag rond . 
14. Oorsprong arseenverontreiniging 

Royal Haskoning heeft een notitie opgesteld en ter goedkeuring 
verstuurd aan Bureau Noordwaard. Een duidelijke onderbouwing 
voor het van nature voorkomen van arseen in de bodem kan op 
basis van de huid ige gegevens (fluctuatie grondwaterstanden) niet 
worden verklaard . Provincie Noord-Brabant verzoekt om op basis 
van de handreiking Arseen aanvullend onderzoek ult te voeren op 
het grondwater. Royal Haskoning zal hiervoor een voorstel 
opstellen. 

15. Bevoegd gezag Wm 
Gemeente Werkendam geeft aan het gehele gebied te zien als 
een inrichting en dat kan warden volstaan met een vergunning in 
het kader van de Wm . Wei dienen de in de toekomst blijvende 
Wm-verplichtige inrichtingen, ondermeer jachthavens en gemalen, 
apart te warden gemeld. 
De Wm-vergunning op hoofdlijnen voor de uitvoering wordt 
gelijktijdig met het indienen van het RIP gemeld . Er wordt met de 
gemeente een overleg gepland (naschrift: is op 2 december) voor 
het maken van afspraken over wat wel en niet in de 
vergunningsaanvraag most warden opgenomen. 

Uitvoering: grondstromenplan/saneringsplan bodem 
Algemene indruk grondstromenplan/saneringsplan 
Provincie Noord-Brabant (HV) vindt het een prachtig plan, wat nag 
ontbreekt, is hoe straks tijdens de uitvoering wordt omgegaan met de 
diverse plannen van aanpak, werkplannen en uitvoeringsplannen op 
detail. Kunnen we nu al vaststellen welke procedures doorlopen moet 
warden ter goedkeuring van deze PvA. HV geeft tevens aan dat in de 
grondstromenplan oak aandacht besteed moet warden aan 
handhaafbaarheid tijdens de uitvoering . Royal Haskoning geeft in het 
grondstromenplan aan hoe hiermee wordt omgegaan. 

Bureau Noordwaard (PK) vraagt aan de verschillende bevoegde 
gezagen welke bijlagen er allemaal in het 
grondstromenplan/saneringsplan moeten worden opgenomen en in 
hoeverre er verwezen kan warden naar het lnrichtingsplan en het RIP . 
Aangezien het inrichtingsplan wordt ingediend, maar niet ter visie gaat, 
kan er niet verwezen warden naar dit plan. 
Gemeente Werkendam (JB en BvdB) geeft aan dat de koppeling 
tussen de verschillende plannen (inrichtingsplan en 
uitvoerings/grondstromen/saneringsplan) duidelijk moet warden 
aangegeven in de rapporten . Alleen hierdoor wordt het mogelijk naar 
de verschillende rapporten onderling te verwijzen . 
Bureau Noordwaard gaat na in hoeverre er verwezen kan warden naar 
de bijlagen en figuren in andere rapport.en. 

Bureau Noordwaard (PK) verzoekt om al le tabellen betreffende 
analyse Bkk op te nemen in de bijlagen . Gemeente Werkendam (JB) 
wil graag in overleg met Royal Haskoning kijken hoe de tabellen in 
hoofdstuk 7 en 8 zijn samengesteld en hoe de conclusies zijn 

Actie
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getrokken. De gemeente mist de link met de bodemfunctles. Royal 
Haskoning zal voor het volgende overleg een overleg met gemeente 
(JB) en RWS (GK) initieren. 

Provincie Noord-Brabant (JvV) mist in bijlage 4 Jantjesplaat. Royal 
Haskoning geeft aan dat Spieringsluis en Jantjesplaat het zelfde 
gebied betreffen . Daarnaast vindt provincie (DK) dat een duidelijke 
tekening meer zegt dan veel tekst. Zij verzoeken om de tekeningen 
behorende bij het rapport analoog nag een keer aan de provincie (JvV, 
DK en HV) toe te zenden. 

Uitvoeringsplan in detail (hier bij alle punten een actiehouder 
benoemen) 
• Pagina 14: asbest boven de 100 mg/kg ds betreft altijd een ernstlg 

geval. 
• Hoofdstuk 3 wordt aangepast op basis van de nieuwe 

onderzoeksgegevens. 
• De risicobeoordeling in hoofdstuk 4 wordt aangepast op basis van 

de nieuwe onderzoeksgegevens. 
• In § 4.1 .1 verwijzen naar de circulaire van 1 mei. 
• In § 4.1.2 opnemen dat reeds monitoring plaatsvind. Dit betreft 

monitoring van de waterkwaliteit. 
• Figuur 5.1 wordt aangepast indien een betere figuur voor handen 

is. 
• Pagina 31 Royal Haskoning voegt een paragraaf toe hoe met 

mogelijk nag aan te treffen verontreinigingen wordt omgegaan. 
Hierin wordt de mail van HV meegenomen. 

• Pagina 34, tweede alinea: depot wijzigen in verwerker. 
• Pagina 35 : afkortingen (AHN) uitschrijven . 
• Pagina 36, tabel 7.3: mag olie in deze tabel? 
• Pagina 39: voettekst tabel 5.1 vervangen door tabel 8. 1. 
• Pagina 39 een na laatste alinea: datum reeds verstreken. 
• Pagina 40: In tabel 8.2 is het verschil in de uitbiiteranalyse zeer 

klein, moet niet toch een uitloogonderzoek warden uitgevoerd? 

Actie
houder 

SRifTvR 

TvR 

TvR 

Royal Haskoning zal dit nakijken. Gemeente Werkendam (BvdB) TvR 
zal nagaan of er in het verleden niet al uitloogonderzoek is BvdB 
uitgevoerd. 

• In § 8.2 de verwijzing naar de bodembeheemota toevoegen. 
Aangeven dater gewerkt kan warden op basis van 2 sporen en 
welke keuze Bureau Noorwaard hierin heeft gemaakt. Bureau 
Noordwaard bevestigd deze keuze. PK 

• Pagina 41: in § 8.3 toevoegen functie wonen 
• Pagina 42: de term grand werkt verwarrend, er is namelijke sprake 

van klei I zand I bodem I etc. 
• De in hoofdstuk 9 genoemde hoeveelheden en de optelling 

kloppen niet. Toevoegen een tabel met samenvatting 
hoeveelheden. 

• De beoordeling van hoofdstuk 10 wacht op de reactie op de memo 
uitvoeringsvarianten , pas na 23 november. 

19 november 2008 9RB354.AO/C0001/41 8730/Nijm 5/9 
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In bijlage 6 dienen de transportroutes en depots duidelijker te 
warden aangegeven. De transpartraute vanuit Hilpolders kan oak 
via het water. Voor de Wbb is het niet noodzakelijk de 
transpartroutes en uitvoeringswijze uitgebreid te bespreken. Deze 
warden apgenomen in de aanvullende MER ten behoeve van de 
Wm-vergunning. 
Bureau Noordwaard (PK) geeft voor 30 november aan of 
hoofdstuk 10 rnoet word en aangepast. 

• Bureau Noordwaard (FdB) vraa.gd de provlncie of lijst in bijlage 4 
nu volledig is. Provincie Noord-Brabant (JvV en DK) gaan dit nag 
na ten aanzien van Jantjesplaat. Provincie (DK) verzoekt om de 
tijdens het voorgaande overleg gepresenteerde kaart met nog uil 
te voeren onderzoek, op le nemen in rapport. Royal Haskoning zal 
een kaart opnemen met alle uitgevoerde boringen geplol op de 
inrichtingskaart. 

Vergunningen 
Wbb 
DHV (JdB) wil graag weten of de nu gepresenteerde gegevens 
voldoende zijn voor het uitvaeren van een vergunningaanvraag . 
Provincie Noord-Brabant (HV): Ja, waarbij nag wel rnoet warden 
aangegeven hoe wordt omgegaan met nag te verkrijgen resultaten . 
Rijkswaterstaat (BvdM): Ja, verwacht van wel en laat dit op korte 
termijn we ten .. 

De volgende stukken warden bij de Wbb aanvraag overlegd: 
• Aanvraag op hoofdlijnen per brief/ formulier 
• lnrichtingsplan 
• Uitvoerings/grondstromen/saneringsplan 
• Resultaten van de bodemonderzoeken 

Ontgrondingen 
Vaor de aanvraag voor de ontgrondingenvergunning gaan de 
volgende stukken mee: 

• lngevuld aanvraag formul ier 
• Uitvoerings/grondstromenisaneringsplan 
• lnrichtingsplan 
• MER 
• Kadastralekaart met 5 doorsneden (zicht op diepte ligging 

kreken) 
• lndien gereed: archeolagisch onderzoek, niet gereed: dan 

volgt dat later, maar dan wordt de aanvraag wel ingediend. 
Zadat Bevoegd gezag alvast het ontwerp besluit kan 
voorbereiden ivm RIP-procedure 

Wrn-verqunning 
Wordt nog een extra overleg voor gepland (zie eerdere actie ). 
Bekeken wordt of een Wm-vergunning op hoofdlijnen verleend kan 
warden, zoniet dan gaat de Wm-vergiunning naar de uitvoeringsfase 
Hij wardt dan niet in de RIP-procedure rneegenomen. 

Actie
houder 

PK 

DK 
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BBk 
Wordt nag een extra overleg voor gepland (zie eerdere actie). 

Ten behoeve van de planning is hieronder een overzicht van 
beschikbare rapporten opgenomen. 
Nu beschikbaar: (2e concepten) 
• Dijkverleggingsplan 
• lnrichtingsplan 
• Compensatieplan + passende beoordeling 
• Uitvoeringsplan 
• B&O-plan 

Per 16 decmeber als definitief concept beschikbaar: 
• MER 
• lnrichtingsplan 
• B&O-plan 
• Uitvoeringsplan (inclusief resultaat bodemonderzoeken) 
• Dijkverleggingsplan 
• Compensatieplan + passende beoordeling 
• Rijksinpassingsplan (2e concept) 

Per 31 januari volgt het Basisrapport Bodem 

D OD 
--..Q..!....Q.. 

D OD 

ROYAL HASKONING 

Actie
houder 

Media januari Resultaten archeologie (mits start 1-12 en betreding OK) 

Benoemde actiepunten 
Zie actielijst 

Rondvraag 
Royal Haskoning geeft aan dat ter plaatse van de Spieringsluis 
stortsteen aanwezig is en dat het hierdoor niet mogelijk is met de 
voorgestelde bemonsteringstechniek monsters te nemen. Een en 
ander zal nag per mail aan Bureau Noordwaard warden aangegeven . 
Tevens is vertraging ontstaan in de planning van de uit te voeren 
bodemonderzoeken, doordat nog steeds niet alle 
betredingstoestemmingen zijn geregeld . Bureau Noordwaard zal 
contact opnemen met DLG. FdB laat uiterlijk 23 november weten of 
alle betredingen nu geregeld zijn . 

Resultaten van de nu in uitvoering zijnde onderzoeken warden 
opgenomen in het integrale onderzoeksrapport. 

Het uitvoeringsplan zal media december naar betrokkenen verstuurd 
word en. 

Volgend overleg zal plaatsvinden op dinsdag 10 februari 2009, van 
13.30 tot 16.00 uur. 
PK regelt de locatie voor dit overleg 

SRe 

FdB 

PK 
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Actie Ujst 
Nr. Actiepunten 

Openstaande actiepu nten nav overleg d.d. 16 oktober 2008 
1-2. Bodemfunctiekaat kan gemaakt warden wanneer RIP gereed is 

1-3. 

1-4. 

1-9 . 

1-10. 

1-11 . 

1-12. 

1-13. 

1-14. 

1-15. 

2-16. 

2-17 . 

Aantal waamemingen niet voldoende. Aanvullen tot 20 ten behoeve van 
opstellen bodemkwaliteitskaart. In uitvoeringsplan opnemen als nag uit 
te voeren onderzoek. 

Peter Karsserneijer gaat na of de bodemkwaliteitskaart kan worden 
losgekoppeld van het RIP en pas na 2010 kan warden ingediend 

Aanvullend onderzoek ten behoeve van het uit te voeren 
onderhoudsbaggerwerk wordt opgenomen in het uitvoeringsplan. 

Voorstel met betrekking tot overdracht bevoegdheden bij Rijkswaterstaat 
(lnspectie) ter ondertekening en zal vervolgens naar provincie warden 
verzonden . 

Door Jack van Velthuijsen is per mail aangegeven dat ter plaatse van 
Spieringsluis/Jantjesplaat onvoldoende onderzoek is uitgevoerd . Suzan 
Roubroeks stuurt deze mail naar Peter Karssemeijer en Jeroen de Bode 
en gaat de afspraken na die hierover met de provincie zijn gemaakt. 
Tom van Ravenstein gaat na of alle onderzoeken warden uitgevoerd 
zoals in de diverse notities is afgesproken. De resultaten van de diverse 

. oncierzoek word en wanneer deze zijn afgerond (planning begin 
december) rondgestuurd . 

Actiepunt blijft staan. Harry Veldhoen heeft een mail gestuurd naar 
Suzan Roubroeks met de vraag of er niet meer verdachte locaties zijn. 
Op deze mail dient nag te warden gereageerd. 

Rijkswaterstaat Zuid-Holland en Bureau Noordwaard geven samen een 
tekstuele onderbouwing waarom nader bodemonderzoek en sanering 
niet noodzakelijk is (risico bepal ing). 

Voorstel nagaan natuurlijke oorsprong arseen . 

Maken van een afspraak om te overleggen water in de WM
vergunningaanvraag dient te warden opgenomen . 

Actiepunten overleg d.d. 4 november 2008 
Algemeen uitvoeringsplan: Procedure hoofdstuk toevoegen aan 
11lh 1nn..-:r-o,..,r-r"ll,..,.-. 
UIL V U Ci l ll l ~:f~l-JIOl I , 

Nagaan of verwezen kan warden naar andere kaarten en documenten . 

Actie-houder 

Franklin de 
Bruijne 

Tom van 
Ravenstein 

Peter 
Karssemeije1· 

Tom van 
Ravenstein 

Ben van der 
Meer 

Suzan 
Roubroeks 

Tom van 
Raven stein 

Rietvelt
Roubroeks 

Peter 
Karssemeijer 
Ben van der 
Meer 
Sjaak Remmits 

Jeroen de 
Bode 

Tom van 
Ravenstein 

Marja Mencke 
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Nr. Actiepunten 
2-18. , Overleg plannen voor het geven van uitleg over totstandkoming tabellen 

hoofdstuk 7 en 8 aan Guus Kuersten en Judith Brunink. 

ODO 
---.Q....!J1_-

0 DD 

ROYAL HASKONING 

Actie-houder 
Suzan 
Roubroeks 
(voor 26/12) 

2-19 . Tekeningen uit uitvoeringsplan op papier versturen naar Guus Keursten, Tom van 
Harry Veldhoen en Dennis Keeman . Ravenstein 

2-20 . Aanpassen uitvoeringsplan conform gemaakte opmerkingen . Tom van 
Ravenstein 

2-21 . Nagaan of uitloogonderzoek nodig is. 

2-22. Berry van de Bruele gaat na of er uitloogproeven beschikbaar zijn. 

2-23. Keuze werkwijze, zoals op te nemen in bodembeheernota, wordt 
aangegeven door Bureau Noordwaard. 

2-24. Peter Karssemeijer geeft aan of hoofdstuk 10 dient te warden 
aangepast. 

2-25. Dennis Keeman zal reageren op de kaart met nag te onderzoeken 
locaties en wat al onderzochte is. 

2-26. Royal Haskoning zal een kaart opnemen met alle uitgevoerde boringen 
geplot op de inrichtingskaart. 

2-27. Nagaan of kadastrale kaart bij de melding Wbb moet. 

2-28. Melden stand van zaken bodemonderzoek aan Bureau Noordwaard 
2-29. Contact opnemen met DLG over betredingstoestemming 

2-30. Regelen locatie volgend overleg 

Tom van 
Ravenstein 
Berry van den 
Bruele 

Peter 
Karssemeijer 

Peter 
Karssemeijer 
(voor 30/11) 

Dennis 
Keeman 

Tom van 
Raven stein 
Ben van der 
Meer 

Sjaak Remmits 
Franklin de 
Bruijne 

Peter 
Karssemeijer 
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Bureau Noordwaard 

Noordwaard 
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Verslag overleg ontgrondingsvergunning bij ontpoldering Noordwaard 

MD-PR20080039 

18 februari 2008 

Cees Akkermans 

Dennis Keeman 

Franklin de Bruijne 

Sjors Hein 

Jeroen de Bode 

(Provincie Noord-Brabant) 

(Provincie Noord-Brabant) 

(Bureau Noordwaard) 

(consortium Noordwaard) 

(consortium Noordwaard) (verslag) 

Bureau Noordwaard, Consortium Noordwaard 

.. · Jeroen de Bode opent de vergadering . Een kort voorstelrondje volgt. Aan de hand van de tekening van het 

inrichtingsplan licht Sjors Hein de voorgenomen werkzaamheden toe. 

Doe/ van het overleg: 

• vaststellen of een ontgrondingsvergunning nodig is voor de geplande werkzaamheden voor de 

ontpoldering van de Noordwaard: 

• zoja, kan de ontgrondingsvergunning op hoofdlijnen aangevraagd worden in het kader van hel 

Rijksprojectbesluit/Rijksinpassingsplan (hierna te noemen RPB/RIP); 

• zijn de stukken die ter inzage gaan met het RPB/RIP voldoende om een ontgrondingsv0rgunning te 

kunnen aanvragen . 

Ontgrondlngsvergunning 

Voor de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden is een ontgrondingsvergunning vereist. Ten behoeve van de 

aanvraag wordt tevens een MER opgesteld De ontgrondingsvergunning heeft betrekking op de uitvoering van de 

ontgrondingswerkzaamheden en de globale inrichting van het ontgrondingsgebied en is alleen benodigd voor de 

uitvoering/inrichting van de werkzaamheden en niet voor de eindsitualie, het is een tijdelijke vergunning. 

De ontgrondingsvergunning kan op hoofdlijnen warden aangevraagd, waarna de ontwerpvergunning gelijktijdig met 

het RPB/RIP ter inzaQe wordt gelegd. in het kader van he! RijksprojectbP.sluit. hiertoe dien! het aanvraag formu!ier 

van de Provincie Noord-Brabant ingevuld te warden en dienen de vereisle gegevens te worden bijgesloten. (actie 

Cees Akkermansl Dennis Keeman: leveren van het formulier digitaal) 

DHV B.V is onderdeel van de OHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actiaf is en kentoren heef\ in Europa, Afrika . Azie en 
Noord-Amerika. Het hoofdkantoor Is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gorn- en Eemland nr. 31034767 
Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecer1ificeerd volgens ISO 9001 



DHV 8.V. 

De stukken die voor het Rijksprajectbesluit ter inzage gaan (bijlage bij de agenda van het AWBG van donderdag 7 

februari jl.) zijn.niet voldoende om tot een aanvraag in het kader van de ontgrondingen wet te komen. Nog niet al de 

genoemde stukken zijn op het moment gereed (uitvoeringsplan= grondstromen en bodemonderzoek, archeologisch 

onderzoek etc.) 

De volgende stukken moetsn bijgevoegd worden: 

1. kaart van de kadastrale situatie (huidige) met daarop geprajecteerd het inrichtingsplan met een leesbare 

schaal (actie: Sjors Hein en Franklin de Bruijne) 

2. aangevuld met 5 dwarsdoorsneden over het gebied met daarop de nu bekende ontgravingsdiepte (kan in 

detail tijdens de uitvoeringsfase afwijken!) (actie: Sjors Hein) 

Opmerking over de eigendomssituatie 

Voor het verkrijgen van een vergunning in het kader van de ontgrondingenwet dient op grand van de pravinciale 

verordening de eigendomssituatie helder te zijn en de eigenaar dient in te stemmen met de voorgenomen 

werkzaamheden. Op dit moment is nog niet alle grand in bezit van de staat. Volgens de planning wordt begin 2009 
het definitieve RPB/RIP vastgesteld. Nadat het RPB/RIP naar verwachting begin 2010 onherroepelijk is, zal de 

benodigde grand voor de onlgraving in bezit zijn van de Staat al dan niet na onteigening Omdat de 

ontgrondingsvergunning in het RPB/RIP "meegaat" wordt met betrekking tot eis van de instemming van de 

eigenaren ten lijde van de aanvraag op hoofdlijnen (april 2008) afgeweken. 

Procedure 

De ontgrondingsvergunning wordt op hoofdlijnen aangevraagd zodra de genoemde stukken die ter inzage gaan 

gereed zijn (maart/april 2008). 

De stukken worden samen met het ingevulde aanvraag formulier als concept ingediend (actie Consortium/ 

Bureau Noordwaard afhankelijk van planning) voor een controle op volledigheid en inhoud (verschillende facetten) 

(actie Cees Akkermans/ Dennis Keeman) 

De Provincie geeft aan circa vier weken nodig te hebben voor de beoordeling. 

Daarna kan het aanvraag formulier, met de opmerkingen van de beoordeling, ingediend warden, zodat er tijdig een 

ontwerp-vergunning voorligt om gelijktijdig met de procedure voor het RPB/RIP mee te liften. 

De provincie word! ge'informeerd wanneer de concept aanvraag, voor de ontgrondingsvergunning op hoofdlijnen ter 

beoordeling wordt ingediend. (actie Jeroen de Bode) 

Hilpolders 

De voorgenomen werkzaamheden in de Hilpolders (reeds buitendijksgebied) warden volgens afspraak tussen 

provincie en RWS meegenomen in de huidige aanvraag voor de ontgrondingsvergunning. Omdat dit deel in het 

beheergebied van Rijkswaterstaat ligt, zal Rijkswaterstaat (RWS-DZH, maar feitelijk de lnspectie Verkeer en 

Waterstaat, omdat het een "eigenwerk" betreft) een akkoord moeten geven op de aanvraag, voordat Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Noord-Brabant de vergunning kan ver1enen. (actie Franklin de Bruijne: regefen akkoord 

op de voorgenomen werkzaamheden) 

Dit punt verdient aandacht in verband met de planning. (actie: consortium Noordwaardl Bureau Noordwaard) 

Rondvraag 

Geen vragen. 

JdB 
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tk Naam va11.~if1'4f.~~ Hoofdkenmerken van de polder W;;it~r-stancien petlgebieden en boezem 

"J' indicatie mdlcatle gern pellvaknr. 
' 

(werknam#} 
t 

type polder opperv1ak mv .hoogte (oud) wlnterpeil zomerpeJI 

K. blnnenoijks tov NAP tov. NAf' tov. NAP 
-

[m2] [ml [m] {m] - - .,, 

1 Ringdijk 23 Blnnendljks gebied - - 108 -1,00 -0,70 

2 Happen Hennip / Achterste kievitswaard Hoge bekade polder 1.038.782 0,60 I 0,4o 115 I 115 -1,10 -0,65 

3 Middelste Klevitswaard / Paulowna Polder Hoge bekade polder 1.187.548 0,65 I 0,70 115 I 115 -1,10 -0,65 

4 Buiten Kievitswaard I Binnen Kievitswaard Hoge bekade polder 312.314 0,75 / 0,70 115 I 10s -1,00 -0,65 

5 De Kleine Zalm Hoge bekade polder 183.710 0,75 113 -1,00 -0,30 

6 Vogelenzang Hoge bekade polder 819.526 0,60 110 -1,00 -0,40 

7 Steenenmuur Hoge bekade polder 1.863.380 0,60 108 / 109 -1,00 -0,70 

8 t Kooike Hoge bekade polder 455.128 0,45 108 -1,00 -0,70 

9 De Kleine Hof Hilpolder 173.969 0,50 ? -1,10 -0,75 

10 Catharinapolder Hilpolder 284.637 0,20 ? -1,10 -0,75 

11 De Kroon Droge laag bekade polder 1.021.444 0,75 114 0,35 . 
12 De Zalm - west Droge laag bekade polder 682.430 0,75 114 0,35 -
13 De Zalm - oost Droge laag bekade polder 1.023.645 0,75 113/115 0,35 -

14 Kleine Eijerwaard Natte laag bekade polder 409.073 0,60 111 0,40 -
15 Donderzand - west Natte laag bekade polder 250.676 0,60 110 0,40 -
16 Donderzand - midden Natte laag bekade polder 322.297 0,50 110 0,30 -
17 Donderdzand - oost Natte laag bekade polder 143.243 0,40 110 0,20 -
18 Eijetwaard Natte laag bekade polder 347.581 0,30 108 0,10 -
19 Kooiwaard - oost Natte laag bekade polder 222.156 0,40 108 0,20 . 

20 Kooiwaard - west Natte laag bekade polder 226.816 0,40 108 0,20 -

21 Trafostation Hoge bekade polder 24.320 0,50 114 -1,00 -0,40 

22 Dlepgat Hoge bekade polder n.v.t n.v.t. 115 -0,65 

23 Steenen Huisje Hoge bekade polder n.v.t n.v.t. - -0,65 

Bijgewerkt d.d. 12 november 2009 
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