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Geachte heer Duimelaar, 

 

Op 5 september 2019 is uw melding met betrekking tot de locatie Charloisse Lagedijk – 

Krabbendijksestraat (Lage Weide) te Rotterdam ontvangen. Uw melding is behandeld onder 

Zaak ID 9999136600. De locatie is geregistreerd onder Wbb-code AA059929187. In uw 

melding verzoekt u om de beoordeling van het bodemonderzoek en de geschiktheid van de 

locatie. 

  

Bij de melding is het volgende stuk ingediend: 

- het rapport “Verkennend bodemonderzoek Charloisse Lagedijk – Krabbendijksestraat te 

Rotterdam” van 21 augustus 2019 met nummer IB-2019-0212, opgesteld door het 

Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam. 

  

Toetsingskader 

De beoordeling vindt plaats op grond van: 

- de Wet bodembescherming (Wbb); 

- de Circulaire bodemsanering 2013; 

- het Besluit bodemkwaliteit; 

- de Verordening bodemsanering Rotterdam 2009; 

- de nota "Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid" van de provincie Zuid-Holland en de 

gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam van 2003; 

- NEN 5740(*): Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond; 

- de notitie 'Lood in bodem en gezondheid' van 29 januari 2016 opgesteld door de landelijke 

GGD-projectgroep bodem en uitgebracht door de GGD GHOR Nederland, de 

koepelorganisatie van de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten 

(GGD) en de bureaus van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio 

(GHOR); 

- de brief aan de Tweede Kamer van 8 juli 2019 betreffende “Handelingskader voor 

hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” opgesteld door het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 

 

(*)Voor de NEN documenten worden de actuele versies gehanteerd. 
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Onderliggende stukken 

Bij de beoordeling is tevens het volgende onderliggende stuk geraadpleegd: 

- de brief van 18 januari 2016, met TC-nummer 1601018, betreffende de beoordeling van 

een bodemonderzoek op de locatie Krabbendijkestraat t.h.v. 501 te Rotterdam, bekend 

onder Wbb code AA059929187. 

 

Uit het onderliggende stuk blijkt onder andere het volgende:  

- de grond is plaatselijk matig tot sterk verontreinigd met zware metalen. De 

verontreinigingen zijn te relateren aan bijmengingen van puin en koolas in de grond; 

- voor het overige zijn in de grond en het grondwater geen verontreinigingen in concentraties 

boven de tussenwaarden aangetroffen; 

- de grond is indicatief op asbest onderzocht. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen; 

- de bodem is geschikt voor het gebruik zorginstelling/wonen met tuin. 

 

Beoordeling 

De locatie ‘Krabbendijkstraat t.h.v. 501 (Lage Weide), Wbb-code AA059929187’ is in 2015 

onderzocht in verband met de bestemmingsverandering naar wonen met tuin en herinrichting 

met de realisatie van een zorginstelling met boomgaard van de Lage Weide. 

 

In 2019 is de toplaag van het deel van de locatie waar een tijdelijke opslagplaats van 

kunstgrasmatten met rubbergranulaatkorrels is geweest opnieuw onderzocht.  

 

Doel van het actualiserend verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit van de toplaag vanaf maaiveld tot circa 0,20 m-mv en het 

grondwater op de locatie om te bepalen of de bodemkwaliteit belemmeringen oplevert voor de 

voorgenomen herinrichting en bestemmingsverandering van de onderzoekslocatie naar wonen 

met tuin (de toekomstige adressen Loek Elfferichweg 11 en 16 en Ruud Kuijperstraat 5) en 

boomgaard. 

 

De oppervlakte van de onderzoekslocatie is circa 6.100 m². Tot enkele jaren geleden was het 

gebruik van de locatie sport en recreatie. Het toekomstige gebruik is wonen met tuin en 

zorginstelling met kinderdagverblijf, zorgwoningen voor kinderen, medische faciliteiten en een 

boomgaard. 

 

Het deel van de locatie waar de kunstgrasmatten opslag was, is onderzocht op basis van de 

NEN 5740, volgens een afgeleide van de strategie VED-HE. Het onderzoek beperkt zich tot de 

grond tot een diepte van circa 0,2 m-mv en het grondwater, om de bodemkwaliteit te 

actualiseren ten opzicht van het bodemonderzoek van 2015 (rapport nummer 2015-0207). 

 

Er zijn in de grond tot circa 0,2 m-mv en het grondwater geen verontreinigingen in concentraties 

boven de tussenwaarden aangetroffen. De mate van uitloging van verontreinigende stoffen uit 

het rubbergranulaat is voldoende onderzocht. 

 

De locatie (van de onderzoeken van 2015 en 2019) wordt in de toekomst in gebruik genomen 

als zorginstelling met boomgaard. Er is sprake van een gevoelig bodemgebruik (boomgaard). 

De bodemloodkwaliteit is op basis van het onderzoek van 2019 (en 2015) beoordeeld als 

voldoende (lood <90 mg/kg ds) voor gevoelig gebruik als boomgaard. 
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De bodemkwaliteit van de grond en het grondwater wijkt niet af van de resultaten van het 

bodemonderzoek van 2015. De tijdelijke opslag van kunstgrasmatten (met rubbergranulaat-

korrels) heeft geen negatieve invloed gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van  

de bodem en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 

Als er grond van de locatie wordt afgevoerd, is aan te bevelen de af te voeren grond aanvullend 

te onderzoeken op poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) om de hergebruiksmogelijkheden te 

bepalen. De locatie is in niet aan te merken als bronlocatie voor het voorkomen van PFAS. 

 

Conclusie 

De conclusies en aanbevelingen in het beoordeelde rapport van 21 augustus 2019 voldoen aan 

het Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid. 

 

De brief betreft een beoordeling in het kader van de Wbb. Vanuit andere wettelijke kaders, 

waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm), 

kunnen nadere eisen aan de bodeminformatie worden gesteld. 

 

Bodemkwaliteitsverklaring 

Aan de hand van de resultaten uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem geschikt is voor het 

gebruik zorginstelling met boomgaard. 

 

Bij (graaf)werkzaamheden, waarbij meer dan 50 m
3
 verontreinigde grond en/of 1.000 m

3
 

grondwater (bodemvolume) wordt verplaatst en/of afgevoerd, is een startmelding aan het 

college van burgemeester en wethouders nodig. Voor deze melding moet u gebruik maken van 

het bijgevoegde meldingsformulier. 

 

Als verontreinigde grond van de locatie wordt afgevoerd, moet dit gemeld worden conform de 

daarvoor geldende wettelijke bepalingen (inclusief het tijdelijke handelingskader PFAS). Het 

advies is om de vrijkomende grond in overleg met de Grondbank Rotterdam af te voeren, 

telefoon: (010) 489 4976. 

 

Contact 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon 

(010) 246 8000, e-mail: info@dcmr.nl, onder vermelding van ons kenmerk 

(9999136600_9999670742). 

 

Hoogachtend, 

 

namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, 
 

  
mr. R.A. Taams 

coördinator afdeling Reguleren en Advies DCMR Milieudienst Rijnmond 

 

 

 

Kopie verstuurd aan: 

Gemeente Rotterdam, t.a.v. de heer H.J. Bloom, j.bloom@rotterdam.nl. 
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Meldingsformulier werkzaamheden met verontreinigde grond 

Bureau IREBA 

E-mail: HandhavingBodem@dcmr.nl 

 Faxnummer: (010) 246 82 83 

 

Middels dit meldingsformulier kunt u aan het bevoegd gezag kenbaar maken dat u voornemens 

bent werkzaamheden uit te voeren met verontreinigde grond zonder dat er sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Het bevoegd gezag dient uiterlijk twee weken voor 

aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te worden gesteld van de startdatum en de 

verwachte duur van de werkzaamheden of de verwachte einddatum. Na beëindiging van de 

werkzaamheden dient de einddatum alsnog gemeld te worden. 

 

Met betrekking tot de locatie plaatselijk aangeduid de locatie Charloisse Lagedijk – 

Krabbendijksestraat (Lage Weide) te Rotterdam bekend onder Wbb locatiecode AA059929187 

en Zaak ID 9999136600, zullen de werkzaamheden aanvangen op: 

 

Startdatum werkzaamheden: ....................................................................... 

 

De verwachte duur van de werkzaamheden of de verwachte einddatum is: 

 

………………………………………………………………………………………... 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door: 

Bedrijf   : ............................................................................... 

Contactpersoon  : ............................................................................... 

Telefoon (1)  : ............................................................................... 

Telefoon (2)  : ............................................................................... 

Nummer BRL Certificaat: ............................................................................... 

 

De milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden wordt verzorgd door (indien van 

toepassing): 

Bedrijf   : ............................................................................... 

Naam adviseur  : ............................................................................... 

Telefoon   : ............................................................................... 

Naam begeleider : ............................................................................... 

Telefoon   : ............................................................................... 

Nummer BRL Certificaat: ............................................................................... 

 

Dit formulier is ingevuld door: 

Naam   : ............................................................................... 

Functie   : ............................................................................... 

Telefoonnummer : …………………………………………………………. 

 

………………………., ...............................  ................................ 

(Plaats)   (datum)    (handtekening) 

  


