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Samenvatting
Het voorliggende rapport betreft het deelrapport Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit ten behoeve van het
milieueffectrapport (MER) en Ontwerptracébesluit (OTB) A4 Haaglanden - N14. Deze rapportage behandelt voor
het aspect bodem de optredende effecten en toetst deze (indien van toepassing) aan vigerende wet- en
regelgeving. Er is daarvoor een historisch onderzoek conform NEN5725 en NEN5717 uitgevoerd.
In het historisch onderzoek zijn (potentieel) aanwezige grond-, grondwater- en
waterbodemverontreinigingslocaties gesignaleerd, die van invloed kunnen zijn op de voorgenomen
werkzaamheden aan het tracé. Tevens is de op basis van bureauonderzoek verzamelde informatie over de fysische
samenstelling, geologische samenstelling en de geotechnische kwaliteit van de bodem beschreven.
Uit het onderzoek komt naar voren dat er ter plaatse van de voorgenomen verbreding en in de directe nabijheid
ervan locaties aanwezig zijn, waar in milieuhygiënisch opzicht verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden of
vinden en waar de (water)bodemkwaliteit mogelijk in milieuhygiënisch opzicht negatief is beïnvloed.
Er wordt aanbevolen om voorafgaand aan de realisatiefase over het gehele ruimtebeslag van het tracé A4
Haaglanden - N14 verkennend (water)bodemonderzoek uit te voeren. Hierbij dient men rekening te houden met de
verdachte locaties. Daarnaast wordt aanbevolen om het nog uit te voeren verkennend bodemonderzoek uit te
breiden met de milieuverontreinigende stoffen welke behoren tot PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen). Voor enkele
locaties waar al verontreiniging is aangetroffen, wordt aanbevolen de verontreinigingssituatie ter plaatse te
actualiseren voor het Tracébesluit (TB). Het gaat hierbij om de voormalige stortplaatsen Elsenburgerbos,
Wilhelminapark, Zwethkade Lotsweg en voormalig benzinestation Heuvelweg 25 te Leidschendam.
Ten behoeve van het MER en OTB A4 Haaglanden - N14 zijn van het thema Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit
de optredende effecten vastgesteld. In detail zijn de aspecten bodemopbouw en bodemkwaliteit
(landbodemkwaliteit, waterbodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit) getoetst op hun impact op de omgeving.
De draagkracht van de bodem over het gehele traject van de wegverbreding is gering. Dat komt doordat de bodem
voornamelijk is opgebouwd uit klei en veen. Het realiseren van de weg leidt tot zetting door ophogingen en
grondverbeteringen. Aanvullende maatregelen voorafgaand aan de realisatie (al dan niet tijdelijk) zijn noodzakelijk,
om schade aan de infrastructuur te voorkomen. Zonder mitigerende maatregelen is het effect als negatief
beoordeeld (-). Met het toepassen van mitigerende maatregelen kan een neutraal effect (0) bereikt worden. De
aanleg van de weg leidt in dat geval niet tot schade aan de infrastructuur.
Omdat er over het geheel genomen bodemverontreinigingen worden ontgraven is het aspect
bodemverontreiniging als positief beoordeeld (+).
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Inleiding
Het voorliggende rapport betreft het deelrapport Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit ten
behoeve van het milieueffectrapport (MER) en Ontwerptracébesluit (OTB) A4 Haaglanden – N14.
Deze rapportage beschouwt voor de aspecten landbodem- en waterbodemkwaliteit en
grondwaterkwaliteit de optredende effecten, toetst deze (indien van toepassing) aan vigerende weten regelgeving en geeft aan in hoeverre mitigerende en/of compenserende maatregelen nodig zijn.

1.1

Het kader: OTB/MER A4 Haaglanden – N14

1.1.1

Aanleiding en doel
De Rijksweg A4 is de belangrijkste noord-zuidroute door de Randstad en verbindt de stedelijke regio’s
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en de luchthavens Schiphol en Rotterdam. Een goede
verkeersdoorstroming op deze Rijksweg is van (inter)nationaal belang. Op de A4 en de zogenoemde
poorten (aansluitingen) en inprikkers (in- en uitgaande wegen) in de Haagse Agglomeratie staat het
verkeer regelmatig vast. De komende jaren zullen deze problemen vanwege toename van het
verkeer naar verwachting toenemen.
In 2011 is door het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM, nu Infrastructuur en
Waterstaat) en de regionale partners de opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren om
mogelijke oplossingen te onderzoeken. Het resultaat van die verkenning is een Rijksstructuurvisie
met Plan-MER waarin een samenhangend pakket aan infrastructuurmaatregelen is opgenomen om
de bereikbaarheid van de regio Haaglanden te verbeteren, de robuustheid van het netwerk te
vergroten en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Het betreffen maatregelen op de A4 in de
regio Haaglanden, op een aantal aansluitingen en op de N211 bij Den Haag Zuid, de Prinses
Beatrixlaan in Rijswijk en de N14 bij Leidschendam-Voorburg.
De ‘Rijksstructuurvisie A4 Passage Den Haag en Poorten & Inprikkers’ is met de regionale partners
besproken, waarna overeenstemming is bereikt over deze Rijksstructuurvisie en de daarin verwoorde
Voorkeursbeslissing. Deze overeenstemming is vastgelegd in het ‘Bestuursakkoord inzake uitvoering
van de A4 Passage en Poorten & Inprikkers’. Hiermee hebben de partijen afspraken vastgelegd over
de planuitwerking en de realisatie van de in de Rijksstructuurvisie verwoorde Voorkeursbeslissing. De
Rijksstructuurvisie is in 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. De minister van Infrastructuur en
Milieu heeft op 12 november 2012 de Rijksstructuurvisie vastgesteld.
Op 19 juni 2017 heeft de minister opdracht verstrekt voor de planuitwerking A4 Haaglanden - N14. In
de planuitwerking A4 Haaglanden - N14 wordt de in 2012 genomen Voorkeursbeslissing uitgewerkt
naar het detailniveau van een Tracébesluit (TB). De Voorkeursbeslissing bevat wijzigingen aan het
hoofdwegennet (de A4 en de N14) en het onderliggend wegennet. Het TB richt zich op de Tracéwetplichtige werkzaamheden. Dit betreffen de werkzaamheden aan het hoofdwegennet en de eventueel
daaruit voorvloeiende werkzaamheden aan het onderliggend wegennet bij de aansluitingen. In
aanvulling op de Voorkeursbeslissing heeft de minister in 2018 omwille van de verkeersdoorstroming
besloten de scope uit te breiden richting de Ketheltunnel. Hierbij wordt de derde rijstrook in
zuidelijke richting doorgetrokken tussen aansluiting Den Hoorn en de Ketheltunnel en in noordelijke
richting tussen aansluiting Delft en aansluiting Den Hoorn. Deze scope-uitbreiding voorkomt het
ontstaan van een flessenhals op de A4 Haaglanden – N14 en sluit aan op de 2x3 rijstroken op het
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aansluitende wegvak. Ten behoeve van het TB wordt eerst een OTB/MER opgesteld, waarop inspraak
plaats kan vinden.
In figuur 1.1 is het traject van het OTB/MER A4 Haaglanden – N14 op hoofdlijnen weergegeven. De
separate detailkaarten van het OTB bieden meer detail.

Figuur 1.1: Traject OTB/MER A4 Haaglanden – N14
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1.1.2

Beschrijving van het voornemen
Het voorkeursalternatief, dat is uitgewerkt in het OTB-ontwerp, omvat de uitbreiding van de A4 vanaf
de aansluiting op de N14 (aansluiting 8 Leidschendam) tot ten noorden van de Ketheltunnel en de
aanpassing van twee kruispunten op de N14. Op de A4 betreft het hoofdzakelijk de realisatie van
extra rijstroken. Op hoofdlijnen vinden de volgende aanpassingen plaats:
Westelijke rijbaan A4 (vanuit Amsterdam richting Rotterdam)
Deeltraject aansluiting Leidschendam - aansluiting Plaspoelpolder: uitbreiding parallelstructuur
De westelijke rijbaan van de A4 bestaat aan de noordzijde van het plangebied (km 42,7) uit vier
rijstroken. Ten noorden van aansluiting 8 Leidschendam splitst de huidige rijbaan in een hoofdrijbaan
met drie rijstroken en een parallelrijbaan met twee rijstroken, om vervolgens weer voor het
knooppunt Prins Clausplein samen te voegen. In de plansituatie krijgt de parallelrijbaan vanaf ter
hoogte van de aansluiting Leidschendam een extra rijstrook. Ook de capaciteit van de afrit in
aansluiting 8 Leidschendam wordt verdubbeld van één naar twee rijstroken. De parallelrijbaan sluit
net als in de huidige situatie bij het knooppunt Prins Clausplein aan op de verbindingsweg naar de
A12 in beide richtingen. Daarnaast splitst de parallelrijbaan ook naar de doorgaande richting op de
A4, waarbij dit in de plansituatie verdubbeld wordt van één rijstrook naar twee rijstroken. Hierbij
wordt aangesloten op een nieuwe parallelrijbaan; de hoofdrijbaan splitst ten noorden van het
knooppunt Prins Clausplein in een doorgaande rijbaan richting Rotterdam met twee rijstroken en een
nieuwe parallelrijbaan met twee rijstroken. Deze nieuwe parallelrijbaan sluit aan de zuidzijde van
knooppunt Ypenburg aan op de bestaande parallelrijbaan, die ter hoogte van de aansluiting
Plaspoelpolder samenvoegt met de hoofdrijbaan van de A4. Deze bestaande parallelrijbaan wordt
uitgebreid met één extra rijstrook.
In de huidige situatie voegen de verbindingswegen naar de A13 en van de A12 direct uit en in op de
hoofdrijbaan. Ook de afrit van aansluiting 9 Drievliet voegt uit vanaf de hoofdrijbaan. De toerit van
aansluiting 9 Drievliet en de afrit van aansluiting 10 Plaspoelpolder sluiten aan op de parallelrijbaan
tussen Ypenburg en Plaspoelpolder. Met de realisatie van de nieuwe parallelrijbaan vinden de in- en
uitvoegingen vanaf de A12 tot aan aansluiting 10 Plaspoelpolder plaats op de parallelrijbaan,
waarmee het verkeer op de hoofdrijbaan zonder hinder van in- en uitvoegend verkeer door kan
rijden. Het aantal rijstroken op de parallelrijbaan varieert hierbij tussen twee en vier rijstroken.
Deeltraject aansluiting Plaspoelpolder - aansluiting Den Haag-Zuid: verbreding in de buitenberm
Vanaf de toerit van aansluiting 10 Plaspoelpolder tot de afrit van aansluiting 12 Den Haag-Zuid (N211)
wordt de rijbaan van de A4 uitgebreid van drie naar vier rijstroken. Bij dit gehele deeltraject vindt de
verbreding hoofdzakelijk plaats in de buitenberm.
Deeltraject aansluiting Den Haag-Zuid - verdiepte ligging naar de Ketheltunnel: verbreding in de
middenberm
Ook bij het deeltraject aansluiting 12 Den Haag-Zuid tot de zuidelijke plangrens wordt een extra
rijstrook gerealiseerd. Hier wordt de rijbaan van de A4 uitgebreid van twee naar drie rijstroken. De
verbreding vindt hier met name plaats in de middenberm, met uitzondering van het tracédeel tussen
aansluiting 13 Den Hoorn en aansluiting 14 Delft waar de verbreding met name in de buitenberm zit.
Bij dit laatste tracédeel was een verbreding al voorzien en om die reden is reeds extra asfalt aanwezig
in de buitenberm. Bij het wegvak met een verdiepte ligging tussen het kunstwerk Zuidkade en de
Ketheltunnel was tijdens de realisatie hiervan in 2015 reeds rekening gehouden met een
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ruimtereservering voor een derde rijstrook in de middenberm. In het OTB A4 Haaglanden – N14 is
deze derde rijstrook opgenomen, waardoor drie rijstroken beschikbaar komen zonder de verdiepte
ligging verder aan te hoeven passen. Aan de zuidzijde van het tracé sluiten de rijstroken aan op de
bestaande twee rijstroken van de A4 en de uitvoegstrook naar de A20 ten noorden van de
Ketheltunnel. De afrit van de aansluiting Den Haag-Zuid wordt grotendeels uitgebreid van één naar
twee rijstroken.
Oostelijke rijbaan A4 (vanuit Rotterdam richting Amsterdam)
Deeltraject aansluiting Delft - aansluiting Den Haag-Zuid: verbreding in de middenberm
Op de oostelijke rijbaan begint de wijziging ter hoogte van aansluiting 14 Delft. De huidige rijbaan
met twee rijstroken wordt bij dit deeltraject uitgebreid naar drie rijstroken. De verbreding vindt
hoofdzakelijk plaats in de middenberm en deels in de buitenberm. Op dit deeltraject was een
verbreding gedeeltelijk al voorzien en om die reden was reeds ruimte gereserveerd in de
middenberm en reeds extra asfalt gerealiseerd in de buitenberm tussen aansluiting 14 Delft en
aansluiting 13 Den Hoorn. De afrit van aansluiting 12 Den Haag-Zuid (N211) krijgt grotendeels één
rijstrook extra.
Deeltraject aansluiting Den Haag-Zuid - aansluiting Plaspoelpolder: verbreding in de buitenberm
Ten noorden van aansluiting 12 Den Haag-Zuid (N211) bestaat de rijbaan van de A4 in de huidige
situatie uit drie rijstroken. Dit wordt aangepast naar vier rijstroken. De verbreding bij dit deeltraject
vindt hoofdzakelijk plaats in de buitenberm. Bij de aansluiting 12 Den Haag-Zuid wordt het verkeer
vanaf het onderliggend wegennet naar de A4 gesplitst. De bestaande toerit wordt benut voor het
verkeer vanuit de westzijde van de A4. Voor het verkeer vanuit de oostzijde van de A4 wordt een
nieuwe separate toerit gerealiseerd aan de noordoostzijde van de aansluiting. De afrit van aansluiting
11 Rijswijk wordt verdubbeld van één naar twee rijstroken. Ten zuiden van aansluiting 10
Plaspoelpolder splitst de rijbaan net als in de huidige situatie in een hoofdrijbaan en een
parallelrijbaan.
Deeltraject aansluiting Plaspoelpolder - aansluiting Leidschendam: uitbreiding parallelstructuur
Het deeltraject van aansluiting 10 Plaspoelpolder tot en met aansluiting 8 Leidschendam kenmerkt
zich door de uitbreiding van de parallelstructuur. Vanaf de splitsing tussen de hoofdrijbaan en de
parallelrijbaan ten zuiden van de aansluiting Plaspoelpolder krijgt de hoofdrijbaan twee rijstroken
over de volledige lengte tot de samenvoeging met de verlengde parallelrijbaan ten zuiden van het
knooppunt Prins Clausplein. Het aantal rijstroken op de parallelrijbaan varieert tussen twee en vier
rijstroken. De afrit van aansluiting 9 Drievliet wordt verdubbeld van één naar twee rijstroken. In de
bestaande situatie sluit de parallelrijbaan net ten noorden van knooppunt Ypenburg weer op de
hoofdrijbaan aan. In de plansituatie is deze parallelrijbaan verlengd en verschuift de samenvoeging
van de hoofdrijbaan en parallelrijbaan bijna 1,5 kilometer in noordelijke richting tot iets ten zuiden
van knooppunt Prins Clausplein. Hierbij bevat de parallelrijbaan de splitsing naar de
verbindingswegen van de A12 in beide richtingen, waar dit in de bestaande situatie vanaf de
hoofdrijbaan gebeurt. De hoofdrijbaan bevat na de samenvoeging met de parallelrijbaan vier
rijstroken, wat deels een verbreding van twee naar vier rijstroken betekent. De parallelle
verbindingsweg vanaf de A13 wordt doorgetrokken en sluit ten noorden van knooppunt Prins
Clausplein op de A4 aan in plaats van ten zuiden van dit knooppunt. De verbinding van de A13 naar
de A12 richting Den Haag bevat in de bestaande situatie plaatselijk één rijstrook. In de plansituatie
bevat deze verbinding volledig twee rijstroken. Ten noorden van het knooppunt Prins Clausplein
splitst de A4, net als in de huidige situatie, wederom een hoofdrijbaan en een parallelrijbaan. De
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verbinding naar de parallelrijbaan wordt hierbij verdubbeld van één naar twee rijstroken. Na deze
splitsing wordt de hoofdrijbaan teruggebracht van vier rijstroken naar de drie rijstroken. Het weefvak
op de parallelrijbaan voor het verkeer vanaf de A12 en naar de afrit van aansluiting 8 Leidschendam
wordt uitgebreid met een extra rijstrook. Ten noorden van aansluiting 8 Leidschendam sluit de
parallelrijbaan aan op de hoofdrijbaan en vervolgens op de bestaande A4 met vier rijstroken richting
Amsterdam.
N14
De N14 maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet en betreft een randweg van Den Haag die de A4
met de N44 verbindt. Deze rijksweg kenmerkt zich door de aanwezigheid van een tunnel, de
Sijtwendetunnel, die bestaat uit drie afzonderlijke (land)tunnels. Tussen de zogenaamde
Spoortunnel, Parktunnel en Vliettunnel zijn twee met verkeerslichten geregelde kruispunten
gesitueerd. Dit betreft het kruispunt van de N14 met de Heuvelweg/ Monseigneur van Steelaan en
het kruispunt van de N14 met de Noordsingel/ Prins Bernhardlaan. Door deze kruispunten
gedeeltelijk ongelijkvloers te maken door middel van twee onderdoorgangen, wordt de doorstroming
op de N14 en op het onderliggend wegennet verbeterd. De kruisende verbindingen gaan hierbij
verdiept onder de N14 door. Op maaiveld worden de kruispunten aangepast voor de uitwisseling van
het verkeer tussen de N14 en de kruisende verbindingen. Bij het kruispunt N14 – Noordsingel wordt
hierbij de ligging van de trambaan aangepast.
Kruisende verbindingen
Als gevolg van de aanpassing van de A4 worden de toe- en afritten van de aansluitingen op het tracé
ook aangepast. Bij de aansluiting 11 Rijswijk, aansluiting 12 Den Haag-Zuid en aansluiting 13 Den
Hoorn wordt als gevolg van de aanpassingen aan de A4 en de aansluitingen, ook de onderliggende
weg ter hoogte van de aansluiting aangepast. Dit betreft respectievelijk de Prinses Beatrixlaan, de
N211 en de Woudseweg. Als gevolg van de aanpassingen komt er een aantal nieuwe kunstwerken en
wordt een aantal bestaande kunstwerken aangepast. Dit betreft onder andere de aanpassing van de
spoorviaducten bij Leidschenveen en het vervangen van het bestaande spoorviaduct door een nieuw
spoorviaduct bij Rijswijk.
Het voorkeursalternatief voor de A4 Haaglanden – N14 is in het OTB/MER nader uitgewerkt. Hierbij
zijn de effecten van de aanpassingen aan de weg onderzocht en zijn de exacte aanpassingen aan de
weg met de benodigde mitigerende en compenserende maatregelen beschreven.

1.1.3

Leeswijzer
De voorliggende rapportage gaat in op het aspect bodemkwaliteit en grondwaterkwaliteit ten
behoeve van het MER en OTB A4 Haaglanden - N14. Deze rapportage is als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 2 beschrijft het beleid voor dit thema en de kaders die zijn gehanteerd bij het onderzoek.
Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoek.
In hoofdstuk 4 staat de effectbeoordeling en de mitigerende maatregelen voor A4 Haaglanden - N14.
Hoofdstuk 5 geeft de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek weer. In hoofdstuk 6 is leemte
in kennis en informatie opgenomen.
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2

Onderzoeksmethodiek en wet- en regelgeving

2.1

Beleid
Ten behoeve van de realisatie van het project A4 Haaglanden - N14 vindt grondverzet plaats.
Voor grondverzet geldt regelgeving volgens de Wet bodembescherming, de Waterwet en het Besluit
bodemkwaliteit. Daarnaast is er lokaal beleid waar rekening mee moet worden gehouden. Hieronder
wordt ingegaan op de wetgeving en het beleid op het gebied van bodem.

2.1.1

Rijksbeleid
Wet Milieubeheer
De Wet milieubeheer (Wm) is een raamwet die zich richt op de bescherming van het milieu in de
meest brede zin des woords. Zij fungeert als een substraat voor meer specifieke wetgeving. Voor het
aspect bodem zijn dit de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Beide
komen hieronder in detail aan bod.
Een belangrijk aandachtsveld van de Wm is de afvalzorg. Uit de bodem vrijkomende grond waarbij
sprake is ‘van het zich ontdoen’ van deze grond, is in principe een afvalstof tenzij de toepassing van
de grond conform de regels van het Besluit bodemkwaliteit op voorhand is vastgesteld.
Een afvalstof dient door / in aangewezen inrichtingen getransporteerd en verwerkt te worden. De
beheersing van de handling van afvalstoffen zijn veelal vastgelegd in vergunningen en/of
verordeningen.
Wet Bodembescherming
De Wet bodembescherming (Wbb) geeft het beoordelingskader voor bodemverontreiniging,
bodemsanering en het omgaan met schone en verontreinigde grond. De wet ziet ook toe op het
voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging en het terugdringen van verontreinigingen.
Een belangrijk element in de Wbb is een geval van ernstige bodemverontreiniging. Er is sprake van
een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten
concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3
porienverzadigde bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging hoger is dan de
interventiewaarde. De provincie of Wbb-gemeenten zijn bevoegd gezag bij een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Zij hebben de omgevingsdiensten gemandateerd om dit voor hen af te
handelen.
Als er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging omdat minder dan 25 m3
grond sterk verontreinigd is of 100 m3 grondwater, dan is de gemeente bevoegd gezag.
Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit biedt de kaders voor duurzaam bodembeheer. Onder duurzaam
bodembeheer wordt de balans tussen de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en natuur
én het bieden van ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen verstaan. Het Besluit
bodemkwaliteit bevat regels om de kwaliteit van de uitvoering van bodembeheer te reguleren
(Kwalibo). Daarnaast geeft het de regels voor het hergebruik van bouwstoffen en het hergebruik van
grond en baggerspecie. Het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem en
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in oppervlaktewater mag namelijk niet leiden tot verontreinigingen. Bevoegd gezag van het Besluit
bodemkwaliteit is voor landbodems de gemeente en voor waterbodems Rijkswaterstaat voor
rijkswateren en voor de overige waterbodems het Hoogheemraadschap van Delfland en het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Waterwet
De Waterwet is van toepassing op de bodem en oevers van oppervlaktewaterlichamen, met
uitzondering van aangewezen ‘drogere oevergebieden’. De bodem en oevers van
oppervlaktewaterlichamen worden meestal begrensd door de buitenkruinlijn van de waterkering.
In het kader van de Waterwet is Rijkswaterstaat bevoegd gezag voor rijkswateren en het
Hoogheemraadschap van Delfland of het Hoogheemraadschap van Rijnland (A4 Haaglanden - N14
projectgebied) voor de overige watergangen.
Voor het afstromend wegwater is het Besluit Lozen buiten Inrichtingen van toepassing.

2.1.2

Provinciaal beleid
Het beheer van voormalige stortplaatsen is in handen van de provincie Zuid-Holland. De provinciale
milieuverordening vormt het kader van waaruit ingrepen in het beheersgebied beschouwd moeten
worden. Zo zijn ontgrondingen, egalisaties, grondverzet en diepploegen niet toegestaan zonder een
ontheffing van de provincie.
Het herontwikkelen van een voormalige stortplaats is mogelijk als dit bijdraagt aan een goede
ruimtelijke ordening. De provincie heeft beleid, waarmee een goede ruimtelijke ordening wordt
nagestreefd. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) vormt hiervoor de basis. De Wro zal over enkele
jaren opgaan in de Omgevingswet. Of een dergelijk plan binnen het beleid van de provincie past, is te
beoordelen aan de hand van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en de Verordening Ruimte (VR) van
de provincie in combinatie met het gemeentelijke bestemmingsplan.
Bij activiteiten in de stort moet er een melding worden gedaan. Daarbij hoort een bodemonderzoek
waarbij de actuele bodemkwaliteit in kaart is gebracht van de te beroeren grond. Nadat de actuele
bodemverontreinigingssituatie in beeld is gebracht, zal vervolgens een saneringsplan moeten worden
opgesteld voor het bevoegd gezag. In een saneringsplan wordt beschreven hoe wordt gesaneerd; ‘de
wijze waarop het betrokken grondgebied in verband met het isoleren van die verontreiniging zal
worden beheerd en de maatregelen die zullen worden genomen in verband met beperkingen die de
verontreiniging voor het gebruik van de bodem met zich brengen’. Vervolgens dient het bevoegd
gezag in te stemmen met het saneringsplan. Na de sanering wordt er een verslag van de sanering
aangeleverd dat door het bevoegd gezag moet worden gekeurd. Mogelijk is ook sprake van een
nazorgplan.
Er is een specifiek saneringsbeleid voor voormalige stortplaatsen opgesteld. Bij een toekomstige
herinrichting van stortplaatsen moeten eventueel aanvullende saneringsmaatregelen worden
afgestemd op de nieuwe functie.
Tevens kunnen restricties gelden bij natuurgevoelige en aardkundig waardevolle gebieden. Voor
meer informatie wordt verwezen naar de desbetreffende verkenningen die zijn uitgevoerd voor deze
aspecten (natuur, archeologie, cultuurhistorie, water) in het kader van het MER.
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2.1.3

Gemeentelijk beleid
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Delft en
Midden-Delfland worden, voor wat betreft hun taken op het gebied van bodem, ondersteund door
de Omgevingsdienst Haaglanden. De gemeente Schiedam heeft de taken op het gebied van bodem
uitbesteed aan DCMR milieudienst Rijnmond. De omgevingsdiensten houden o.a. toezicht op de
uitvoering van het beleid van de gemeenten voor wat betreft het hergebruik van grond, baggerspecie
en bouwstoffen.
De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rijswijk, Delft en Schiedam hebben beleid
geformuleerd met betrekking tot grondverzet. Dit beleid is vastgelegd in de Bodembeheernota met
bijhorende bodemkwaliteitskaarten van de betreffende gemeenten [lit. 1t/m7]. In de
bodembeheernota is gebiedsspecifiek beleid geformuleerd. De gemeente Midden-Delfland beschikt
niet over een bodembeheernota met bijbehorende bodemkwaliteitskaart.
De kaarten zijn opgedeeld in verschillende zones. Binnen een zone is de chemische bodemkwaliteit
gelijkwaardig, maar tussen de zones kan de bodemkwaliteit verschillen. Bermen langs provinciale- en
rijkswegen en/of overige in milieuhygiënische opzicht verdachte locaties zijn uitgesloten van de
bodemkwaliteitskaart omdat hier de bodemkwaliteitskaart niet representatief wordt geacht.
Voor toepassingen van grond en bouwstoffen in oppervlaktewater gelden andere voorwaarden,
waarbij het Hoogheemraadschap of Rijkswaterstaat in de meeste situaties bevoegd gezag is.

2.2

Studiegebied
Het studiegebied van bodemkwaliteit en de grondwaterkwaliteit beslaat het projectgebied van het
tracé en aan weerszijden 25 meter van de contour.
Bij ingrijpende bodemingrepen zoals een aanpassing van een kunstwerk, is ook het
effect op het omringende grondwater (beroering grondwaterverontreiniging bij een
eventuele bemaling) van belang. In dit kader is een strook van 100 meter aan weerszijden van
de voorgenoemde contouren aangehouden.

2.3

Toetskader voor het MER
Voor het beoordelen van de effecten van het project A4 Haaglanden – N14 ten opzichte van de
referentiesituatie is een beoordelingskader opgesteld. Het beoordelingskader is een belangrijk
hulpmiddel om de gevolgen/effecten van plannen op transparante wijze te beoordelen. Het
beoordelingskader geeft aan welke gevolgen/effecten bepaald worden met betrekking tot de
milieuonderzoeken en op welke wijze dit gebeurt. Het beoordelingscriterium is opgenomen in tabel
2.1.
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Tabel 2.1: Criteria beoordeling effecten Bodem
Aspect
Criterium

Wijze van beoordelen

Bodemopbouw

Beïnvloeding bodemopbouw, zoals verdichting,
vergraven grondsoorten, ed

Kwalitatieve beschrijving
bodemkwaliteit

Kwaliteit landbodem

Verandering gemiddelde kwaliteit (diffuse
verontreinigingen) verandering van aanwezige
verontreinigingen
Verandering van aanwezige verontreinigingen
(boven interventiewaarde) in grondwater
Verandering van aanwezige verontreinigingen

Idem

Kwaliteit grondwater
Kwaliteit waterbodem

Idem
Idem

In tabel 2.2 wordt ingegaan op de scoringsmethodiek. De milieueffecten worden beoordeeld met
behulp van een maatlat, bestaande uit 5 niveaus. Hierbij wordt aangegeven wanneer een bepaalde
score wordt toegekend.
Tabel 2.2: Scoringsmethodiek
Score
Oordeel ten opzichte van
de referentiesituatie

Omschrijving
Bodemopbouw

Kwaliteit bodem (landbodem,
grondwater en waterbodem)

--

Sterk negatief effect (niet
vergunbaar)

De aanleg van de weg leidt tot sterk
negatieve effecten aan de
wegconstructie als gevolg van een
slechte draagkracht van de bodem

n.v.t.

-

Negatief effect

De aanleg van de weg leidt tot
negatieve effecten aan de
wegconstructie als gevolg van een
slechte draagkracht van de bodem

n.v.t.

0

Geen/neutraal effect

De aanleg van de weg leidt niet tot
effecten aan de wegconstructie als
gevolg van een slechte draagkracht
van de bodem

De verbreding van de weg leidt niet tot
een verandering van de bodemkwaliteit

+

Positief effect

n.v.t.

De verbreding van de weg leidt tot een
verbetering van de bodemkwaliteit

++

Sterk positief effect

n.v.t.

De verbreding van de weg leidt tot een
aanzienlijke verbetering van de
bodemkwaliteit

Indien er sprake is van een negatief milieueffect, worden voor het betreffende aspect mitigerende en
eventuele compenserende maatregelen voorgesteld.

2.4

Werkwijze onderzoek
Ter beoordeling van het in paragraaf 2.3 genoemde criterium is een inventariserend onderzoek
uitgevoerd ter plaatse en in de nabijheid van het projectgebied.
Het onderzoek is met name gericht op het inventariseren van de bekende locaties waar is vastgesteld
dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Daarnaast zijn van deze locaties de
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verontreinigingscontouren (grond/grondwater en waterbodem) gerelateerd aan het projectgebied
en tracé A4 Haaglanden - N14.
De resultaten zijn verwerkt in een overzichtstabel en uitgewerkt in raakvlakkenkaarten. De tabel en
de kaarten zijn de basis waarop de beoordeling is gemaakt en waarvan de aandachtspunten voor het
project zijn afgeleid. De tabel, de kaarten en de beoordeling zijn opgenomen in het volgende
hoofdstuk. De raakvlakkaarten zijn opgenomen in bijlage II, III, IV en V.
De inventarisatie is uitgevoerd door een (digitaal) archiefonderzoek van de diverse
bodeminformatiesystemen. De relevante informatie is geraadpleegd bij de overheid en bij de
volgende beheerders van bodem / milieu-data:
• Bodemloket;
• Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland;
• Bodembeheernota’s en bijhorende kaarten van de gemeenten;
• Omgevingsdienst Haaglanden en DCMR milieudienst Rijnmond (en onderhangende gemeenten,
bij doorverwijzing van de omgevingsdienst).
Gegevens Bodemloket
Het Bodemloket is een geografisch informatiesysteem (webportal) dat inzicht geeft in de aanwezige
bodemgegevens die bekend zijn bij de overheid. Het systeem wordt door Rijkswaterstaat beheerd en
is een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk.
In het systeem zijn diverse zaken opgenomen zoals voormalige activiteiten die de bodemkwaliteit
kunnen beïnvloeden tot en met genomen besluiten in het kader van de Wbb.
In Bodemloket is de Wbb-status (geraadpleegd in september 2019) van alle percelen in het
projectgebied en in de omgeving geraadpleegd incl. de voortgangsrapportages.
Gegevens hoogheemraadschap
Vanuit de beschikbare gegevens (met name de waterbodemkwaliteitskaart van Hoogheemraadschap
van Delfland) m.b.t. waterbodem is een inschatting gemaakt van de watergangen die als
“onverdacht” en “verdacht” voor bodemverontreiniging kunnen worden beschouwd.
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3
3.1

Referentiesituatie
Inleiding
De referentiesituatie is gedefinieerd als de huidige situatie plus de autonome ontwikkeling. De
autonome ontwikkeling dient vanuit het aspect bodem opgevat te worden als het grondverzet
(inclusief handling grondwater) dat optreedt binnen het ruimtebeslag, wanneer het project A4
Haaglanden - N14 geen doorgang zou vinden.
Het betreffende ruimtebeslag van het project A4 Haaglanden - N14 – i.e. het kritische gebied bevindt zich op / nabij de bestaande weginfra. In dit kritische gebied zijn geen ontwikkelingen
voorzien met een substantieel grondverzet, zoals bijvoorbeeld utiliteits- en/of woningbouw. Binnen
dit kritische gebied zijn restricties van kracht vanuit het oogpunt van veiligheid en milieu, die
andersoortige ontwikkelingen met een substantieel grondverzet tegen gaan.
Gezien het voorgaande kan voor wat betreft de beschrijving van de referentiesituatie vanuit het
aspect bodem volstaan worden met de beschrijving van de bodemkwaliteit van de huidige situatie.

3.2

Huidige situatie

3.2.1

Bodemopbouw
Voor het vaststellen van de ondiepe bodemopbouw is de Bodemkaart van Nederland (schaal
1:50.000) geraadpleegd. In onderstaande figuur is deze weergegeven.

Figuur 3.1: Uitsnede uit Bodemkaart van Nederland
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Ter plaatse van het projectgebied worden verschillende bodemtypen aangetroffen. In onderstaande
tabel 3.1 zijn deze per gemeente weergegeven van noord naar zuid.
Tabel 3.1: Bodemtypen
Gemeente

Code

Naam

Grondsoort

Leidschendam-Voorburg

Wo

Moerige eerdgronden op niet-gerijpte zavel of klei

Moerige (veenachtige) grond

's-Gravenhage

Wo

Moerige eerdgronden op niet-gerijpte zavel of klei

Moerige (veenachtige) grond

's-Gravenhage

pVc

Weideveengronden

Veen

's-Gravenhage

pMv81

Liedeerdgronden

Klei

's-Gravenhage

pMn85C

Kalkarme leek-/woudeerdgronden

Klei

's-Gravenhage

pMn55C

Kalkarme leek-/woudeerdgronden

Zavel

Rijswijk

pMn85C

Kalkarme leek-/woudeerdgronden

Klei

Rijswijk

pMo80

Tochteerdgronden

Klei

Rijswijk

pMn85C

Kalkarme leek-/woudeerdgronden

Klei

Midden-Delfland

AWg

Warmoezerijgronden (gerijpt)

Klei, veen, zand

Midden-Delfland

kVc

Waardveengronden

Veen

Midden-Delfland/ Delft

Mv41C

Kalkarme drechtvaaggronden

Zware klei

Midden-Delfland/ Delft

pMn86C

Kalkarme leek-/woudeerdgronden

Klei

Midden-Delfland/ Delft

pMn85C

Kalkarme leek-/woudeerdgronden

Klei

Midden-Delfland/ Delft

pVc

Weideveengronden

Veen

Midden-Delfland/ Delft

Wo

Moerige eerdgronden op niet-gerijpte zavel of klei

Moerige (veenachtige) grond

Midden-Delfland/ Delft

pMv81

Liedeerdgronden

Klei

Midden-Delfland/ Delft

kVr

Waardveengronden

Veen

Midden-Delfland

pVr

Weideveengronden

Veen

Midden-Delfland

hVr

Koopveengronden

Veen

Midden-Delfland

hVd

Koopveengronden op bagger

Veen

Schiedam

Wo

Moerige eerdgronden op niet-gerijpte zavel of klei

Moerige (veenachtige) grond

Schiedam

hVd

Koopveengronden op bagger

Veen

Uit figuur 3.1 blijkt dat het projectgebied in de gemeenten Den Haag en Rijswijk deels gelegen is in
gebied aangegeven als bebouwd gebied (grijs). In deze gebieden is door menselijk handelen de
ondiepe bodemopbouw mogelijk veranderd in de loop der tijd (ophooglagen e.d.).

3.2.2

Zettingsgevoeligheid bodem
De draagkracht van de bodem is afhankelijk van de bodemsoort en laagdiktes. Veen en klei zijn
bodemsoorten die weinig draagkrachtig zijn.
Voor het project A4 Haaglanden - N14 geldt dat de dikte van de zettingsgevoelige bodemlagen
bestaande uit klei en veen zich bevinden tussen 6-12 meter op het deel van de A4 te LeidschendamVoorburg tot aan de toe- en afrit Rijswijk (S106). Richting het zuiden verslechterd de draagkracht van
de bodem van de A4 door de aanwezigheid van dikke veenpakketten. Op de A4 tussen Rijswijk (S106)
tot aan Kethelplein te Schiedam hebben de zettingsgevoelige lagen een dikte variërend tussen de 1418 meter.
Voor het projectgebied kruisingen N14 te Leidschendam-Voorburg geldt dat ter plaatse de
zettingsgevoelige lagen een dikte hebben van tussen de 2 en 6 meter.
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Voor de zettingsgevoeligheid van de bodem zijn de gegevens geraadpleegd van de provincie ZuidHolland en geprojecteerd op het projectgebied A4 Haaglanden - N14. In bijlage I zijn de
detailtekeningen opgenomen.

3.2.3

Landbodem
Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteitskaarten geven een indicatie van de bodemkwaliteit van een bepaalde zone.
Uitgezonderd zijn percelen die aangemerkt worden als “verdachte locatie” op basis van historische
verdachte activiteiten vanuit het oogpunt Wbb en saneringslocaties. Voor deze percelen geldt dat
voor de vaststelling van de bodemkwaliteit een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.
Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat het projectgebied geen bodemklasse heeft. Het projectgebied
A4 Haaglanden - N14 behoort tot zogenaamd ‘Niet gezoneerd’ gebied waarvoor geldt dat de
bodemkwaliteitskaart niet van toepassing is.
Het aangrenzende gebied in de gemeente Den Haag heeft aan de noordwestkant de bodemkwaliteit
‘Wonen’ heeft en aan de zuidoostkant de bodemkwaliteit ‘Landbouw/natuur’ voor de bovengrond. In
de gemeente Rijswijk heeft het aangrenzende gebied de bodemkwaliteit ‘Landbouw/natuur’.
De gemeente Midden-Delfland beschikt voor haar grondgebied niet over een bodembeheernota met
bijbehorende bodemkwaliteitskaart voor grondverzet.
Wanneer geen bodemkwaliteitskaart beschikbaar is en/of er is sprake van niet gezoneerd gebied, dan
is het generieke beleid van toepassing.
In het projectgebied A4 Haaglanden - N14 zijn de wegbermen binnen en buiten de bebouwde kom
uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart. Dit betekent dat er bij werkzaamheden bodemonderzoek
moet worden uitgevoerd. De reden is dat het Besluit Bodemkwaliteit wegbermen van Rijkswegen,
provinciale wegen en spoorwegen specifiek de bodemfunctie industrie toekent en daarnaast hebben
wegbermen door het gebruik als lijnvormige infrastructuur een unieke aan het gebruik gekoppelde
bodemkwaliteit. De ervaring heeft geleerd dat de verontreiniging van de wegberm heterogeen
verdeeld is en vooral voorkomt in een strook van 10 meter naast het wegdek.
In het projectgebied zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd in de periode tussen 1985 tot heden
(bekend vanuit Bodemloket). Uit de diverse onderzoeken blijkt dat er in de nabijheid van het
projectgebied diverse locaties met gevallen van ernstige bodemverontreiniging aanwezig zijn.
De resultaten zijn verwerkt in een overzichtstabel en uitgewerkt in raakvlakkenkaarten waarop de
bodemkwaliteiten in het projectgebied zichtbaar zijn. Onderstaand wordt eerst ingegaan op het deel
van het projectgebied bij de A4 en vervolgens op het projectgebied bij de N14.

3.2.3.1

Bodemkwaliteit deel projectgebied A4
In tabel 3.2 is een samenvatting opgenomen van de bodemverontreinigingssituatie in het deel van
het projectgebied bij de A4. In bijlage II en III zijn detailtekeningen opgenomen waarbij het
projectgebied geprojecteerd is op de in tabel 3.2 genoemde bodemlocaties en de
verontreinigingsgraad.
Voor bijlage II geldt dat op de kaart de status m.b.t. bodemonderzoek is weergegeven zoals bekend
bij het bevoegd gezag. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de locatie voldoende is onderzocht of dat
aanvullend nader bodemonderzoek noodzakelijk is.
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Voor bijlage III geldt dat de aanduiding van mate van verontreiniging van de bodem gebaseerd is op
bodeminformatiesystemen en uitgevoerde bodemonderzoeken. Vaak is een sterke verontreiniging of
een bodemsaneringslocatie maar op een beperkt deel van de onderzoekslocatie aanwezig. Dit
betekent dat er niet altijd een raakvlak is met het projectgebied van de A4 Haaglanden - N14.
Locatiecode

Tabel 3.2: Samenvatting bodemverontreinigingssituatie projectgebied A4
Locatie
Bevoegd
Besluit
Vervolg1
gezag

Wbbgeval2

Aard
verontreiniging

Opmerkingen

AA191600009

Starrevaart RW4

ZuidHolland

241995

Uitvoeren
aanvullend
onderzoek

Nee

Locatie betreft
voormalige
stortplaats bouwen sloopafval

Op de locatie is
nog geen
bodemonderzoek uitgevoerd

AA191600633

HBB: Moed, J De;
Stompwijkseweg 1

ZuidHolland

-

Uitvoeren
nader
onderzoek

Onb.

Locatie is verdacht
op minerale olie,
zware metalen
en/of
oplosmiddelen

Op de locatie is
nog geen
bodemonderzoek uitgevoerd

AA191600086

Stompwijkseweg 24 Leidschendam

ZuidHolland

-

Uitvoeren
aanvullend
onderzoek

Onb.

Matig lood, zink en
PAK en licht olie in
bovengrond. Sterk
zink en PAK en
matig lood in
ondergrond

-

AA191600059

Venestraat 190-194
ZH054800104

ZuidHolland

2000/4872, 136708

Registratie
restverontreiniging

Ja

Matig lood en sterk
PAK in grond.

Op de locatie is
bodemsanering
uitgevoerd
waarbij
restverontreiniging is
achtergebleven

AA191606733

Venestraat
(parkeerplaats De
Tol) te
Leidschendam

ZuidHolland

ODH-2019-00037148

Uitvoeren
nader
onderzoek

Ja

Sterk zink, cadmium
en lood in grond
(ophooglaag).
Waterbodem heeft
kwaliteit klasse A

De ophooglaag
is tevens
asbesthoudend

AA051806318

Kabels en leidingen
Leidschendam A4

Den
Haag

-

Voldoende
onderzocht

Ja

Calamiteiten met
dieselolie

Verontreiniging
is gesaneerd

AA051806284

Middenweg locatie
60 en 72

Den
Haag

8210015.G01.SP,
8210024.G01.EUT

Voldoende
onderzocht

Ja

Ophooglaag met
lood in grond

Sterk
verontreinigde
grond is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA051806309

Middenweg
Sportpark
Middenweg
Broekweg en
Kostverloren

Den
Haag

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht PAK en zink in
grond, plaatselijke
sterk arseen en
matig chroom in
grondwater

Locatie grenst
aan de A4
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Locatiecode

Locatie

Bevoegd
gezag

Besluit

Vervolg1

Wbbgeval2

Aard
verontreiniging

Opmerkingen

AA051814297

Rhone
ongenummerd
naast 18

Den
Haag

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht PAK, zink en
PCB’s in grond, Licht
barium, lood,
molybdeen, zink en
naftaleen in
grondwater

Locatie grenst
aan de A4.
Geen
asbestverdacht
materiaal
aangetroffen in
de bodem

AA051806305

Lijnwerkplaats NS
Westvlietweg 4
Leidschendam

Den
Haag

ODH-2017-00035110,
ODH-2017-00006262,
ODH-2017-00007521,
ODH-2017-00008598,
SV 8220002,
8220002.SE,
8220002.G07.ENS,
8220002.G06.ENS,
ENS 8220002-8,
8220002.G05,
8220002.G04,
8220002.G01, ODH2017-00055355

Uitvoeren
nader
onderzoek

Ja

Op de spoorlocatie
zijn gevallen van
ernstige bodemverontreiniging
gelegen. Deze
bevinden zich
echter niet ter
hoogte van het
projectgebied A4

Ter hoogte van
de A4 is sprake
geweest van
een calamiteit
met motorolie
op het spoor.
Deze bodemverontreiniging
is gesaneerd
(2006)

AA051806398

Waterpas t.o. 100
(en golfbaan
Westvlietweg)
Leidschendam

Den
Haag

8230034, 8230034-3,
8230034-1, 82300342, 8230034.G01.BUS

Monitoring

Ja

-

Sterk
verontreinigde
grond/grondwa
ter is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA051806339

TNO Ypenburg
(8710004)

Den
Haag

8710004.G01.SP,
8710004.G01.EUT

Voldoende
onderzocht

Ja

Plaatselijk sterke
verontreinigingen
met minerale olie
en aromaten in
grond en
grondwater. Overig
terrein licht
verontreinigd met
zware metalen, PAK
en PCB’s in de
grond.

Sterk
verontreinigde
grond/grondwa
ter is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA060300015

Rijksweg A4

Den
Haag

72810, 61450

Starten
sanering

Onb.

Onbekend

Betreft
dezelfde
bodemlocatie
als Rijksweg A4
(Rijswijk)
AA051806405

AA051806405

Rijksweg A4
(Rijswijk)

Den
Haag

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Onbekend

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater
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Locatiecode

Locatie

Bevoegd
gezag

Besluit

Vervolg1

Wbbgeval2

Aard
verontreiniging

Opmerkingen

AA051815211

Spoorlaan
ongenummerd
t.h.v. Prins
Clausplein

Den
Haag

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Zware metalen en
PAK in grond,
barium in
grondwater

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA051806402

Ypenburgse Boslaan
2 TNO Rijswijk

Den
Haag

8110004.G01.EUT,
8110004.G01.SP

Voldoende
onderzocht

Ja

-

Sterk
verontreinigde
grond/grondwa
ter is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA060300017

Vliegveld Ypenburg

Den
Haag

-

Voldoende
onderzocht

Onb.

-

Betreft
dezelfde
bodemlocatie
als Vliegbasis
Ypenburg
AA051806401

AA051816151

Laan van
Hoornwijck (over
snelweg A4) te Den
Haag

Den
Haag

-

Voldoende
onderzocht

Nee

-

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA051805391

Binckhorstlaan
openbare weg en
Rotterdamse Baan

Den
Haag

ODH-2017-00051684,
ODH-2017-00031270,
ODH-2016-00077776,
ODH-2016-00077780,
ODH-2014-00640561,
ODH-2014-00020530,
ODH-2014-00017949,
ODH-2014-00015400,
ODH-2014-00017647

Voldoende
onderzocht

Nee

-

Sterk
verontreinigde
grond/grondwa
ter is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA060301159

Delftweg 37 vml.
ZH060309367

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Plaatselijk sterk PAK
in grond, overig
terrein licht
verontreinigd met
zware metalen en
minerale olie in
grond. Lichte
verontreiniging met
aromaten en zink in
grondwater.

De
bodemlocatie
grenst aan het
huidige
projectgebied
A4

AA060309180

Delftweg te Rijswijk

ZuidHolland

-

Uitvoeren
aanvullend
onderzoek

Nee

Zware metalen,
minerale olie, PAK’s
en/of PCB’s in
grond

Betreft lichte
verontreiniging
in grond

AA060301673

Jaagpad

ZuidHolland

ODH-2018-00003820,
ODH-2016-00064601,
ODH-2016-00042563,
ODH-2016-00020595,
ODH-2015-00728327,

Registratie
restverontr
einiging

Ja

Sterk PAK in
puinhoudende
grond

De
aangetroffen
sterke
verontreiniging
bevindt zich
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Locatiecode

Locatie

Bevoegd
gezag

Besluit

Vervolg1

Wbbgeval2

Aard
verontreiniging

ODH-2015-00725827,
ODH-2015-00698368,
ODH-2015-00685864,
ODH-2014-00634554

Opmerkingen

niet ter hoogte
van het
projectgebied
A4

AA060300513

Jaagpad 3

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht zware
metalen, PAK en
PCB’s in grond

-

AA060302120

Patentlaan 9
ZH060310062

ZuidHolland

-

Uitvoeren
nader
onderzoek

Nee

Licht zink, PAK en
minerale olie in
grond. Matig arseen
en licht zink en
xylenen in
grondwater

Locatie grenst
aan het
projectgebied
A4. Geen
asbestverdacht
materiaal
aangetroffen in
de bodem

AA060300014

Elsenburgerbos
(Stortplaats)

ZuidHolland

PZH-2012335836613/GM70,
DGWM/2005/8922,
DWM 131985,
DWM 129874

Monitoring

Ja

Sterk PAK’s in
grondwater, licht
zink en naftaleen in
grondwater

Deklaag van
stort is licht
verontreinigd
met arseen,
zink, koper
en/of chroom.

AA060300003

Lange Kleiweg

ZuidHolland

DGWM/2003/12494,
DGWM/2003/8195,
DGWM/2003/3026,
DGWM/2003/132,
2002/12212,
DGWM/2002/6264,
134063

Voldoende
gesaneerd

Ja

-

Sterk
verontreinigde
grond/grondwa
ter is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA060300508

Spoorbaan

ZuidHolland

Verschillende Busmeldingen

Starten
sanering

Ja

-

Sterk
verontreinigde
grond/grondwa
ter is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA060300004

Wilhelminapark N
(Stortplaats)

ZuidHolland

PZH-2012335836613/GM69,
DWM 131985

Opstellen
saneringsplan

Ja

Sterk nikkel,
barium,
molybdeen,
minerale olie en
xylenen in
grondwater

Deklaag is licht
verontreinigd
met arseen,
koper, chroom,
lood, zink en
PAK

AA060301122

Prinses Beatrixlaan
1151

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

-

Grond en
grondwater zijn
niet
verontreinigd
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Locatiecode

Locatie

Bevoegd
gezag

Besluit

Vervolg1

Wbbgeval2

Aard
verontreiniging

Opmerkingen

AA060309045

Rijswijk Buiten

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

-

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA060302032

Bouwkuipen AWZIleiding
ZH060309988

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Uit de
partijkeuringen
blijkt dat de grond
is geclassificeerd als
‘schone grond’ en
‘niet toepasbaar’.

De ‘niet
toepasbare’
grond heeft
een te hoog
gehalte aan
chloride

AA184200184

AWZI
Harnaschpolder
ZH184209034

ZuidHolland

-

Uitvoeren
aanvullend
onderzoek

Nee

Lichte
verontreiniging met
zware metalen en
chloride in
grondwater

Locatie grenst
aan het
projectgebied
A4

AA184200175

Noordhoornseweg
ong. (asbest)

ZuidHolland

DGWM/2004/15129,
DGWM/2005/1260,
DGWM/2003/9570,

Voldoende
gesaneerd

Ja

Sterk zink, lood,
PAK en asbest in
grond

De
aangetroffen
sterke
verontreiniging
is gesaneerd

AA184200088

Zwethkade
stortplaats Lotsweg

ZuidHolland

PZH-2011317646252, PZH2011-294922391,
PZH-2007-440868,
DGWM/2006/10137,
04/19740,
DWM/142014, DWM
51244

Voldoende
onderzocht

Ja

Sterk zware
metalen, PCB’s en
asbest in grond,
sterk zink en olie in
grondwater

Ter plaatse van
de stort is een
leeflaag van 1
meter
aangebracht

AA178311803

Rijksweg A4 Peulwijk West

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht barium en
chroom in
grondwater

Grond is niet
verontreinigd

AA184200564

Harnaspolder(sectie
H) Den Hoorn

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht PAK en nikkel
in grond. Licht
barium, molybdeen,
koper, nikkel, zink
en xylenen in
grondwater

-

AA184200453

Aanleg
hoogspanningsmast
en project Randstad
380

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Onbekend

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA178311606

Wippolderlaan
(N211) Wateringen

ZuidHolland

-

Uitvoeren
onderzoek

Nee

Minerale olie en/of
PAK in grond

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

22

A4 Haaglanden – N14 Deelrapport Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit t.b.v. MER en OTB

Locatiecode

Locatie

Bevoegd
gezag

Besluit

Vervolg1

Wbbgeval2

Aard
verontreiniging

Opmerkingen

AA060700351

Lotsweg (nabij
oostelijk stort)

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht zware
metalen, PAK en
EOX in grond, licht
metalen, PAK’s, tri
en tolueen in
grondwater

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA184200037

Lotsweg 6
ZH184209316

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht zware metalen
en PAK in grond en
grondwater

Locatie grenst
aan
projectgebied
A4

AA060700086

Lotsweg
(ZH178310330)

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Onbekend

-

AA184200079

De Harnaschpolder

ZuidHolland

ODH-2016-00125344,
ODH-2015-00674665,
ODH-2014-00178072

Opstellen
saneringsplan

Ja

-

Sterk verontreinigde
grond/grondwa
ter is niet
gelegen t.p.v.
projectgebied
A4

AA184200408

Zwethkade,
stortplaats Lotsweg

ZuidHolland

PZH-2012325554893, PZH2012-320294185,
PZH-2009-70542

Starten
sanering

Ja

Sterk zware
metalen, PCB’s en
asbest in grond,
sterk zink en olie in
grondwater

Ter plaatse van
de stort is een
leeflaag van 1
meter
aangebracht

AA184200037

Lotsweg 6
(ZH184209316)

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Onbekend

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA184206311

Tankstation
Peulwijk Oost

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Zware metalen

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA184200431

Lotsweg gasleiding
Dn 750

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Onbekend

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA184200169

Zwethkade
(Landbouwweg
Broekpolder)

ZuidHolland

-

Uitvoeren
aanvullend
onderzoek

Nee

Onbekend

Lichte
verontreiniging
en, plaatselijk
sterk

AA184200462

Hoek
Veenakkerweg/Lots
weg

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

-

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater
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Locatiecode

Locatie

Bevoegd
gezag

Besluit

Vervolg1

Wbbgeval2

Aard
verontreiniging

Opmerkingen

AA060700205

Harnaschkade
Rijkswaterstaat

ZuidHolland

-

Starten
sanering

Onb.

Onbekend

Onbekend

AA184200502

Hooipolder

ZuidHolland

ODH-2013-00014227,
ODH-2013-00005751

Voldoende
onderzocht

Nee

Sterk koper, lood,
zink en barium in
grond. Plaatselijk
sterk kobalt in
ondergrond

Sterk verontreinigde grond is
niet gelegen
t.p.v.
projectgebied
A4

AA184200458

Rijksstraatweg 9

ZuidHolland

ODH-2014-00243292,
ODH-2014-00159384

Voldoende
gesaneerd

Ja

Matig koper, lood
en PAK en sterk
barium en nikkel in
grond. Sterk nikkel
in grondwater

-

AA184200395

Engelbrechtsweg 1

ZuidHolland

-

Uitvoeren
saneringsonderzoek

Nee

Onbekend

Betreft lichte
verontreiniging
in grond en
grondwater

AA184200382

Rijksweg 4 Midden
Delfland

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Ja

Calamiteiten met
olie

Verontreiniging
is gesaneerd

AA184200548

Abtsrechtseweg
tract A4

ZuidHolland

-

Voldoende
onderzocht

Nee

Plaatselijk sterk
asbest

-

1

De gegevens in de kolom ‘Vervolg’ zijn afkomstig van www.bodemloket.nl en geven de vervolgacties weer zoals die officieel
geregistreerd zijn bij de overheid.

2

Wbb-geval: geval van ernstige bodemverontreiniging, zie voor toelichting paragraaf 2.1.1

Onderstaand is een beschrijving gegeven van de bodemlocaties welke op of nabij het deel van het
projectgebied bij de A4 gelegen zijn. Hierbij wordt een overzicht gegeven van noord naar zuid.
AA191600009 Starrevaart RW4
De locatie betreft een voormalige stortplaats van bouw- en sloopafval. In 1989 is door Q-Consult BV
onderzoek naar stortmateriaal uitgevoerd middels boringen. In deze boringen zijn aanwijzingen voor
verontreinigingen aangetroffen in de vorm van bijmengingen met puin, plastic, hout, steenkool en
teer. Chemische analytisch is de bodem niet milieukundig onderzocht. Deze locatie is niet gelegen ter
plaatse van het huidige projectgebied A4.
AA191600633: HBB Moed, J De; Stompwijkseweg 1
Ter plaatse van Stompwijkseweg 1 (momenteel onbebouwd) bevond zich van 1984 tot ca. 1989 een
carrosseriegaragebedrijf. Op basis van de in het verleden uitgevoerde bedrijfsactiviteiten is de locatie
verdacht.
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Tevens is niet uitgesloten dat de bodem op meerdere plaatsen verontreinigd is geraakt met minerale
olieproducten en/of zware metalen en/of oplosmiddelen. In verband met de verbreding van de A4 is
het pand verwijderd en betreft het momenteel het talud van de snelweg.
AA191600086: Stompwijkseweg 2-4 Leidschendam
Uit bodemonderzoek (MWH, 2003) volgt dat de bovengrond (puindeeltjes en koolas) een matig
verhoogd gehalte aan lood, zink en PAK en licht verhoogde gehalten aan overige zware metalen en
olie bevat. De ondergrond bevat sterk verhoogde gehalten aan zink en PAK en matig verhoogde
gehalten aan lood en licht verhoogde gehalten aan overige zware metalen en olie.
AA191600059 Venestraat 190-194 ZH054800104
Uit bodemonderzoek (Fugro, 1992 en 1997) is gebleken dat de bodem plaatselijk matig verhoogde
gehalten aan lood en sterk verhoogde gehalten aan PAK bevat. Er is sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging. Op de locatie is bodemsanering uitgevoerd waarbij een
restverontreiniging is achtergebleven.
AA191606733 Venestraat (parkeerplaats De Tol) te Leidschendam
Op de locatie is milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in 2018. Onder
de verharding op het parkeerterrein is tot een variërende diepte van 1 á 1,2 m-mv een ophooglaag
aangetroffen met daarin afvalmateriaal (baksteen, beton, kolengruis en asbestmateriaal). Het
materiaal is sterk verontreinigd is door zink, cadmium en lood. Hiernaast zijn lichte verontreinigingen
gevonden voor de zware metalen: kobalt, koper en kwik, minerale olie, PCB’s en PAK. De
verontreinigingen komen heterogeen voor en zijn tevens asbesthoudend. Op de locatie is een geval
van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-geval) aanwezig.
AA051806318: Kabels en leidingen Leidschendam A4
Het dossier van deze bodemlocatie bevat een drietal onderdelen:
Calamiteit dieselolie vrachtwagen
In het bodemdossier van deze locatie wordt melding gemaakt van een calamiteit met dieselolie op 5
mei 2003. De aanleiding voor de sanering wordt gevormd door een incident met een vrachtwagen
die om onbekende reden is gekanteld. Bij dit incident is de dieseltank van de vrachtwagen lek geraakt
en is er een onbekende hoeveelheid dieselolie in de berm gelopen van de A4-A12 Oostbaan ter
hoogte van hm. 45.7S.
Na bodemsanering werd geconcludeerd dat de ter plaatse aanwezige verontreiniging met dieselolie
in voldoende mate verwijderd is en dat de doelstelling van de bodemsanering bereikt is (Evaluatie
bodemsanering, Wilchem BV, 2003).
Calamiteit dieselolie tankinstallatie
Op 27 juni 1997 is er lekkage geweest van olie in de bodem ten gevolge van een calamiteit met een
tankinstallatie op het opslag en ketenterrein van Teerbau Gmbh. De verontreiniging is destijds
gesaneerd (Evaluatie bodemsanering, EMN BV, 1998). Wel was er sprake van een restverontreiniging
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onder een materiaalcontainer. Het bevoegd gezag heeft destijds geconcludeerd dat de
verontreiniging in voldoende mate gesaneerd is.
Partijkeuringen grond
Betreft onderzoek naar milieukundige kwaliteit grond uit Rotterdam (Bakker Bodemonderzoek BV,
2015). De grond blijkt van de kwaliteit ‘altijd toepasbaar’.
AA051806284: Middenweg locatie 60 en 72
Deze bodemlocatie heeft betrekking op de parallel gelegen Middenweg welke op enige afstand
gelegen is van de A4. Slechts aan de noordzijde grenst een zeer beperkt deel van deze locatie aan de
A4. Op dit noordelijke terreindeel is door Interproject BV milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd
in 1994. Hierbij zijn geen sterke verontreinigingen in grond en grondwater aangetroffen.
Op deze bodemlocatie (Oude Middenweg 1-3) te Den Haag is eveneens een bodemsanering
uitgevoerd in 2002 (Oranjewoud BV, 2003). Het betrof o.a. een bodemsanering van een sterk met
lood verontreinigde ophooglaag. Deze locatie is niet gelegen ter plaatse van of nabij het huidige
projectgebied A4.
AA051806309: Middenweg Sportpark Middenweg Broekweg en Kostverloren
Deze bodemlocatie is gelegen aan de Middenweg parallel aan de nabij gelegen A4. Uit verkennend
bodemonderzoek (Lexmond BV, 1999) blijkt dat de bodem licht verontreinigd is met zink en PAK. In
het grondwater worden arseen en chroom verhoogd aangetroffen.
Naar de verhogingen met arseen en chroom in het grondwater is nader onderzoek gedaan (Lexmond,
1999). Hieruit blijkt dat het grondwater plaatselijk sterk verontreinigd is met arseen en matig met
chroom. Het betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-geval).
AA051814297: Rhone ongenummerd naast 18
De bodemlocatie ligt parallel aan de A4 aan de oostkant van de A4. Op de locatie is bodem- en
verhardingsonderzoek uitgevoerd door ATKB BV in 2012.
Uit het onderzoek blijkt dat de bodem licht verontreinigd is met PAK, zink en PCB’s. Het grondwater is
licht verontreinigd met barium, lood, molybdeen, zink en naftaleen. Er is tijdens het onderzoek geen
asbestverdacht materiaal aangetroffen.
AA051806305 Lijnwerkplaats NS Westvlietweg 4 Leidschendam
De bodemlocatie is in gebruik als spoorinfra (spoorwegemplacement). Op de locatie zijn in de periode
2000-2018 verschillende bodemonderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd. De aangetoonde
gevallen van ernstige bodemverontreinigingen (Wbb-gevallen) zijn niet gelegen ter hoogte van het
huidige projectgebied A4. Wel is er aangrenzend aan de oostzijde van de A4 een geval van ernstige
bodemverontreiniging aanwezig met locatiecode 00357.WG9 (zink ter plaatse van wasperron).

26

A4 Haaglanden – N14 Deelrapport Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit t.b.v. MER en OTB

Verder blijkt dat er wel sprake is geweest van een calamiteit op het spoor ter hoogte van de A4. Bij de
calamiteit is motorolie van een rangeerlocomotief terecht gekomen in de ballast en het zand. De
bodemverontreiniging is gesaneerd (Evaluatie bodemsanering, BME BV, 2002).
AA051806398 Waterpas t.o. 100 (en golfbaan Westvlietweg) Leidschendam
Dit betreft een grote onderzoekslocatie ingesloten door de Laan van Hoornswijck, Jan Thijssenweg,
Westvlietweg, Spoorlaan en de A4. Een beperkt deel van de locatie, namelijk het zuidoostelijk deel,
is de huidige A4. Het betreft milieukundig bodemonderzoek in verband met de aanleg van o.a.
golfterrein ‘De Leeuwenbergh’.
Tijdens de onderzoeken zijn sterke verontreinigingen aangetroffen in grond en grondwater aan de
Waterpas tegenover nr. 100 te Den Haag. Deze bodemverontreinigingen zijn onderzocht en
gesaneerd. De verontreinigingen zijn niet gelegen op of nabij het huidige projectgebied A4.
Op de terreindelen grenzend aan de A4 zijn lichte verontreinigingen met zware metalen en plaatselijk
PAK en/of PCB’s gemeten in met name de bovengrond. Het grondwater bleek licht verontreinigd met
barium, molybdeen en/of nikkel.
AA051806339 TNO Ypenburg (8710004)
De bodemlocatie grenst aan het projectgebied A4 aan de oostzijde van de A4. Op het bedrijfsterrein
zijn verschillende bodemonderzoeken en -saneringen uitgevoerd in de periode 1999-2015. Hierbij zijn
sterke verontreinigingen met minerale olie en aromaten in de bodem geconstateerd. Deze liggen
echter niet op of nabij het huidige projectgebied A4. Het overige terrein is licht verontreinigd met
zware metalen, PAK en PCB’s in de grond.
AA060300015: Rijksweg A4
Van deze bodemlocatie zijn geen bodemrapporten beschikbaar. Bodemlocatie komt geografisch
geheel overeen met bodemlocatie Rijksweg A4 (Rijswijk) AA051806405.
AA051806405: Rijksweg A4 (Rijswijk)
De bodemlocatie betreft een zeer grote milieulocatie, waarbinnen diverse onderzoeken zijn
uitgevoerd. De geluidswal is aangelegd met 75000 m³ categorie 1 grond en is afgedekt met een
15.000 m³ schone grond.
Bodemonderzoek Ontvlechting A4 te Den Haag
Er is een historisch onderzoek (Van der Helm BV, 2011) naar bodemverontreiniging uitgevoerd i.v.m.
toekomstige aanleg van een nieuwe af- en oprit A4 aan de zuidkant van knooppunt Prins Clausplein.
Geconcludeerd wordt dat het een verdachte locatie betreft i.v.m. de ligging tussen rijstroken van de
A4 (verontreinigingen gerelateerd aan de weg). Verder wordt opgemerkt dat ten zuiden van de A4
aangrenzend het voormalige vliegveld Ypenburg gelegen is. Op het voormalig vliegveld Ypenburg is
de bodem (grond en grondwater) op meerdere locaties sterk verontreinigd met zware metalen, PAK
en minerale olie. Deze verontreinigingen zijn gesaneerd.
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Uit het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (Ingenieursbureau Den Haag, 2011) komt naar
voren dat de bovengrond op de locatie niet tot maximaal licht verontreinigd is. De ondergrond en het
grondwater zijn niet verontreinigd.
Partijkeuring t.p.v. knooppunt Ypenburg
Uit het onderzoek (Multiconsult, 2017) blijkt dat de grond slechts geringe verontreinigingen bevat
met lood en zink. De grond is geclassificeerd als ‘altijd toepasbaar’.
Bodemonderzoek uitvoeger Ypenburg en toerit N14-A4
In het bodemonderzoek (Tauw, 2013) zijn lichte verontreinigingen met barium en zink aangetoond in
het grondwater. Tijdens het onderzoek zijn lichte verontreinigingen met PCB’s en minerale olie
aangetroffen in de grond.
AA051815211: Spoorlaan ongenummerd t.h.v. Prins Clausplein
Uit het uitgevoerde nulsituatie bodemonderzoek (Aveco de Bondt, 2010) is gebleken dat de
bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan lood en licht verhoogde gehalten aan kwik, zink en PAK
bevat. Er is derhalve mogelijk sprake van een ernstige verontreiniging.
Bovenstaande is aanleiding geweest om aanvullend bodemonderzoek uit te voeren (Aveco de Bondt,
2010). Tijdens het aanvullende bodemonderzoek is het sterk verhoogde gehalte aan lood niet langer
aangetroffen. De grond blijkt licht verontreinigd met lood, kwik, zink en PAK. Het grondwater is licht
verontreinigd met barium. De verontreinigingen hangen vermoedelijk samen met de nabije
aanwezigheid van snelwegen of de puinbijmengingen in de grond.
AA051806402: Ypenburgse Boslaan 2 TNO Rijswijk
De bodemlocatie heeft betrekking op het terreindeel gelegen aan de oostkant van de A4 tussen
knooppunt Prins Clausplein en knooppunt Ypenburg. Het betreft een zeer omvangrijk terrein waar
zich voormalig vliegveld Ypenburg bevond. Later heeft een bedrijf als TNO Ypenburg er zich o.a.
gevestigd.
Op het terrein is bodemonderzoek uitgevoerd op de verdachte- en onverdachte terreindelen
(Arnicon BV, 1999). Uit het onderzoek blijkt dat het onverdachte terreindeel grenzend aan de A4 in
de regel niet of hooguit licht verontreinigd is met cadmium, koper, kwik, lood en/of nikkel.
Uitzondering hierop vormt een mengmonster met puin waarin een matige PAK-verontreiniging is
vastgesteld.
Ter plaatse van de verdachte locaties is in de periode 1996-2003 in het kader van herinrichting een
groot aantal bodemonderzoeken en -saneringen uitgevoerd op het terrein van de voormalige
vliegbasis Ypenburg.
AA051806401: Vliegbasis Ypenburg (mobiel) Rijswijk
Deze bodemlocatie hangt samen met de hierboven genoemde bodemlocatie AA051806402. Op de
voormalige vliegbasis Ypenburg zijn vele bodemonderzoeken en -saneringen gerealiseerd in verband
met de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen.
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De bodemonderzoeksrapporten welke recent geregistreerd staan op deze locatie hebben geen
betrekking op het huidige projectgebied A4.
AA060300017: Vliegveld Ypenburg
Van deze bodemlocatie zijn geen bodemrapporten beschikbaar. Bodemlocatie komt geografisch
overeen met bodemlocatie Vliegbasis Ypenburg AA051806401.
AA051816151: Laan van Hoornwijck (over snelweg A4) te Den Haag
In opdracht van de projectorganisatie ‘Rotterdamse Baan’ is door het Ingenieursbureau Den Haag in
2017 een nulsituatie bodemonderzoek verricht ter plaatse van de werklocatie t.b.v. de opbouw van
het fietsviaduct A4 te Den Haag. De locaties aan weerszijden van de A4 grenzen direct aan het
projectgebied A4. In de boringen is zintuiglijk sprake van een bijmenging met puin. Analytisch is de
bodem niet tot hooguit licht verontreinigd met onderzochte stoffen.
AA051805391: Binckhorstlaan openbare weg (1820076) en Rotterdamse Baan
De bodemlocatie houdt verband met het project ‘Rotterdamse Baan’ Den Haag. Ten behoeve van het
project zijn een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd en hebben er bodemsaneringen
plaatsgehad. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bodemsaneringen niet hebben plaatsgevonden
op het huidige projectgebied A4.
In het kader van het project is er bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd in de wegbermen van de A4
op Knooppunt Ypenburg (BK Ingenieurs BV, 2015).
Tijdens het bodemonderzoek is de grond niet of maximaal licht verontreinigd met zware metalen,
PAK’s, PCB’s en/of minerale olie.
Uit het milieukundig onderzoek blijkt verder dat het grondwater niet of hooguit plaatselijk licht
verontreinigd is met barium en/of molybdeen. In 1 peilbuis is een lichte verontreiniging met xylenen
en naftaleen gemeten.
In 2017 is door Multiconsult BV een asbestonderzoek uitgevoerd op Knooppunt Ypenburg in verband
met de aanwezigheid van puinhoudende grond. Er is zowel analytisch als zintuiglijk geen asbest
aangetoond in de grond met puinbijmengingen op Knooppunt Ypenburg.
AA060301159 Delftweg 37 vml. ZH060309367
Uit bodemonderzoek (Oranjewoud BV, 1997) blijkt dat het terrein plaatselijk sterk verontreinigd is
met PAK en licht verontreinigd met zware metalen en minerale olie. Het grondwater is licht
verontreinigd met aromaten en zink. De bodemlocatie grenst aan het huidige projectgebied A4.
AA060309180: Delftweg te Rijswijk
Het betreft bodemonderzoek in de wegberm van de Delftweg te Rijswijk welke parallel gelegen is aan
het Rijn-Schiekanaal (Adverbo BV, 2016). Ter plaatse bestaat het projectgebied A4 uit een kunstwerk
over het kanaal.
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In de opgeboorde grond zijn plaatselijk resten, dan wel zwakke tot matige bijmengingen met
baksteen, beton en/of puin aangetroffen. Er zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen
asbestverdachte materialen waargenomen. Eveneens zijn er aan het opgeboorde bodemmateriaal
geen afwijkingen waargenomen die kunnen duiden op een verontreiniging met minerale olie. Ter
hoogte van de A4 is de boven- en ondergrond van de Delftweg analytisch overwegend licht
verontreinigd met enkele zware metalen, minerale olie, PAK’s en/of PCB’s.
AA060301673 Jaagpad
Het betreft een zeer grote bodemlocatie parallel aan de watergang Delftsche Vliet. Ter plaatse van
het jaagpad zijn sterke verontreinigingen met PAK aangetoond in puinhoudende grond (VanderHelm
BV, 2015). Deze verontreinigingen zijn niet gelegen ter hoogte van het projectgebied A4.
Uit historisch onderzoek (VanderHelm BV, 2009) komen verdachte locaties naar voren ter hoogte van
de A4. Het gaat hierbij om de bodemverdachte activiteiten kalkblusserij, kalkfabriek en gasfabriek
langs het Jaagpad ter hoogte van de A4.
AA060300513 Jaagpad 3
Op de locatie is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het verleden (Grontmij, 1990 en
Dijksterhuis Milieutechniek, 2015). Tijdens de bodemonderzoeken zijn hooguit lichte
verontreinigingen met zware metalen, PAK en PCB’s aangetroffen.
AA060302120 Patentlaan 9 ZH060310062
Tijdens verkennend bodemonderzoek (RPS, 2005) zijn lichte verontreinigingen met zink, PAK en
minerale olie gemeten in de grond. Het grondwater is matig verontreinigd met arseen en licht
verontreinigd met zink en xylenen. Er zijn in de puinhoudende bodem geen asbestverdachte
materialen waargenomen.
AA060300014: Elsenburgerbos
De locatie Elsenburgerbos is een voormalige zandwinput. De oorspronkelijke kleiige laag teelaarde
was in depot gezet. De zandwinput is na sluiting gevuld met stortmateriaal (puin en huisvuil). De stort
is in gebruik geweest van 1972 tot 1990. Daarna is deze afgedicht met de oorspronkelijke kleiige
teeltlaag. Het betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging (Rapportage NAVOS-onderzoek
Elsenburgbos Rijswijk (ZH060300014), Gemeentewerken Gemeente Rotterdam 12-05-2004).
De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als park. Op de locatie liggen twee afwateringssloten.
Daarnaast zijn er twee sloten met weinig tot geen stroming en twee vijvers.
Uit milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de deklaag van de stortplaats
blijkt dat deze overwegend licht verontreinigd is arseen, zink, koper en/of chroom. Incidenteel wordt
in de deklaag de tussenwaarde overschreden met zink. Uit onderzoek blijkt dat deklaag soms dunner
is dan 0,5 meter.
Uit de boorprofielen van de deklaag blijkt verder dat in de helft van de boringen grenzend aan het
projectgebied A4 sprake is van puinbijmengingen in de grond in de eerste meter.
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Uit de laatste grondwatermonitoring van 2012 komen de volgende resultaten naar voren:


In geen van de peilbuizen is een verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen en
minerale olie vastgesteld.



Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met naftaleen. De overige vluchtige
aromaten zijn niet verhoogd aangetroffen.



Zowel in als rond de stort zijn in het freatisch en in het diepere grondwater sterke
verontreinigingen met PAK’s aangetoond, heterogeen verdeeld.



Rond de stort zijn lichte tot matige verontreinigingen met zink in het grondwater gemeten.



In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium aanwezig. Deze
verontreinigingen hebben een natuurlijk oorsprong.

Geconcludeerd wordt dat de grondwaterverontreinigingen zich mogelijk verspreiden buiten de stort.
Grondwatermonitoring wordt derhalve noodzakelijk geacht.
AA060300003: Lange Kleiweg
De bodemlocatie heeft betrekking op het bedrijventerrein van TNO Rijswijk aan de Lange Kleiweg 5167 te Rijswijk. Op deze locatie is een groot aantal bodemonderzoeken en -saneringen uitgevoerd.
Deze hebben echter betrekking op terreindelen welke niet gelegen zijn in de nabijheid van het
projectgebied A4.
AA060300508: Spoorbaan
De spoorbaan kruist het projectgebied door middel van een kunstwerk over de A4. Derhalve is er
geen directe invloed van de spoorbaan op de bodemkwaliteit van de A4.
AA060300004: Wilhelminapark N
Het betreft de voormalige stortplaats Wilhelminapark te Rijswijk aan de oostzijde van de A4 ter
hoogte van aansluiting Rijkswijk. Momenteel is de locatie in gebruik als openbaar park. Het betreft
een geval van ernstige bodemverontreiniging (Eindrapportage NAVOS-onderzoek Wilhelminapark
N/Z Rijswijk (NB4100109), Gemeentewerken Gemeente Rotterdam 03-05-2004).
De voormalige stortplaats was opgenomen in het NAVOS-programma (Nazorg voormalige
stortplaatsen) in de periode 1999-2004. Dit betekent dat er sprake was van een
monitoringsprogramma van o.a. het grondwater van de stortplaats. Verondersteld wordt dat de
stromingsrichting van het grondwater zuidoostelijk gericht is.
In de eindrapportage NAVOS is aangegeven dat het grondwater sterk verontreinigd is met nikkel en
arseen. Voor de overige parameters zijn geen overschrijdingen gemeten van de normen. Het
verhoogde gehalte aan arseen heeft geen relatie met de voormalige stortplaats maar is van
natuurlijke oorsprong. In het onderzoek is tevens de bodemkwaliteit bepaald van de deklaag van de
voormalige stortplaats. Hieruit blijkt dat de deklaag van slechts 0,5 meter hooguit licht verontreinigd
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is met arseen, koper, chroom, lood, zink en PAK. Verder volgt uit het onderzoek dat op de stortplaats
huisvuil is gestort evenals puin, bakstenen en kolengruis.
Uit de grondwatermonitoring 2009-2010 blijkt dat het grondwater wederom sterk verontreinigd met
nikkel en daarnaast ook met barium, molybdeen, minerale olie en xylenen. De xylenen en de
minerale olie zijn ter plaatse van de stort aangetroffen. Het grondwater is maximaal licht
verontreinigd met de overige onderzochte componenten.
De matig tot sterke grondwaterverontreinigingen met barium zijn tijdens de laatste
monitoringsronde in het verificatieonderzoek wederom aangetoond. Aangezien de
grondwaterverontreinigingen met nikkel, barium en molybdeen ook in meerdere peilbuizen buiten
de stort zijn aangetroffen, lijkt het erop dat er sprake is van verspreiding vanuit de stort naar de
omliggende omgeving. Omdat de omvang van de verontreiniging niet is afgeperkt (vastgesteld), is het
noodzakelijk om een aanvullend grondwateronderzoek te verrichten.
Er zijn in het oppervlaktewater geen verhoogde gehalten aangetoond. Het slib uit de sloten is tevens
bemonsterd en daar zijn ook geen verhoogde gehalten aangetoond, het slib wordt ingedeeld in de
klasse “vrij toepasbaar in het oppervlaktewater”.
Op de locatie heeft in 2009-2011 een herinrichting van de waterpartijen en de stort plaatsgevonden.
Er is door het bevoegd gezag destijds toestemming verleend om de herinrichting zonder
saneringsplan uit te voeren aangezien het hoofdzakelijk herschikking binnen de locatie betrof.
AA060301122: Prinses Beatrixlaan 1151
Op de locatie is in het verleden een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Interprojekt, 1995). Uit
het onderzoek blijkt dat de locatie niet verontreinigd is.
AA060309045: Rijswijk Buiten
Het betreft de omvangrijke bodemlocatie Rijswijk Buiten gelegen ten oosten van de A4 tussen
aansluiting Rijswijk en aansluiting Den Haag-Zuid. Op deze locatie zijn een groot aantal
bodemonderzoeken uitgevoerd in het kader van herinrichting van het terrein. Deze hebben echter
geen betrekking op het projectgebied van de A4 of het aangrenzende terrein.
AA060302032 Bouwkuipen AWZI-leiding ZH060309988
Ten behoeve van een project is ter plaatse bodemonderzoek uitgevoerd (Unihorn, 2005). Uit de
partijkeuringen blijkt dat de grond is geclassificeerd als ‘schone grond’ en ‘niet toepasbaar’. De ‘niet
toepasbare’ grond heeft een te hoog gehalte aan chloride.
AA184200184 AWZI Harnaschpolder ZH184209034
De bodemlocatie grenst aan het huidige projectgebied A4. Op de locatie zijn verschillende
bodemonderzoeken uitgevoerd in de periode 2007-2016. Momenteel is er een lopende
grondwatermonitoring rondom het terrein van de AWZI. Het grondwater blijkt licht verontreinigd te
zijn met barium en chloride. Plaatselijk is het grondwater ook licht verontreinigd met zink,
molybdeen of nikkel (MWH BV, 2016).
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AA184200175 Noordhoornseweg ong. (asbest)
Voorafgaand aan de bouw van de AWZI Harnaschpolder zijn bodemonderzoeken en -saneringen
uitgevoerd. De bodem bleek sterk verontreinigd met zink, lood, PAK en asbest. Het grondwater was
hooguit licht verontreinigd. De sterke bodemverontreinigingen zijn gesaneerd (Evaluatie
bodemsanering, Heijmans Milieutechniek BV, 2004).
AA184200088: Zwethkade stortplaats Lotsweg
Het betreft de voormalige stortplaats Zwethkade Lotsweg waar in de periode 1943-1951
huishoudelijk afval is gestort op land en waar een baggerspeciedepot aanwezig was. Ter plaatse is
een bodemsanering uitgevoerd bestaande uit het aanbrengen van een leeflaag van 1 meter schoneen categorie I grond. Ter plaatse van de stortplaats is de grond sterk verontreinigd met zware
metalen, minerale olie, PCB’s en asbest. Het grondwater is plaatselijk sterk verontreinigd met
minerale olie en zink. Uit de onderzoeksresultaten van het grond- en oppervlaktewater kan worden
geconcludeerd dat de in het stortlichaam aanwezige verontreinigingen zich niet verspreiden in het
omliggende oppervlaktewater en geen mobiele stoffen in het grondwater zijn aangetroffen. Voor
zover bekend hebben op locatie nog geen saneringswerkzaamheden plaatsgevonden
(Evaluatierapport Herstel afdeklaag groenstrook gedeelte stortplaats Zwethkade te Den Hoorn,
Adverbo Adviesbureau BV 05-12-2011).
AA178311803: Rijksweg A4 - Peulwijk West
Ter plaats is door Hunneman BV in 2015 bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de nieuwbouw
van een Texaco-tankstation. Uit het onderzoek blijkt dat zowel zintuiglijk als analytisch in de grond
geen verontreinigingen zijn aangetroffen. Het grondwater blijkt licht verontreinigd met barium en
chroom.
AA184200564 Harnaspolder(sectie H) Den Hoorn
Op de locatie is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (MBS, 2009). De bodem blijkt licht
verontreinigd te zijn met PAK en nikkel. Het grondwater is licht verontreinigd met barium,
molybdeen, koper, nikkel, zink en xylenen.
AA184200453: Aanleg hoogspanningsmasten project Randstad 380
Het betreft bodemonderzoek in het kader van project: ‘Randstad 380kV hoogspanningsverbinding
Beverwijk-Zoetermeer’.
AA178311606: Wippolderlaan (N211) Wateringen
Het te onderzoeken gebied ligt aan weerzijden van de N211 te Wateringen (gemeente Westland). Het
tracé heeft een lengte van circa 5 km en loopt vanaf de Poeldijkseweg (N464) aan de westzijde tot
net over de rijksweg A4 aan de oostzijde (hmp 17,7 – hmp 22,7). Ter hoogte van de rijksweg A4 blijkt
de wegberm licht verontreinigd met minerale olie en/of PAK (RPS BV, 2014).
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AA060700351: Lotsweg (nabij oostelijk stort)
Uit het dossier blijkt dat op deze locatie één bodemonderzoek geregistreerd staat. Het betreft een
verkennend bodemonderzoek van Dames & Moore uit 1997. Uit het onderzoek blijkt dat de grond op
de locatie licht verontreinigd is met zware metalen, PAK en/of EOX tot ca. 1 m-mv. De ondergrond
vanaf 1,0 m-mv is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met enkele zware metalen
en PAK’s en met tri en tolueen.
AA184200037 Lotsweg 6 ZH184209316
Tijdens bodemonderzoek (Van der Helm BV, 2003) zijn hooguit lichte verontreinigingen met zware
metalen en PAK in grond en grondwater aangetroffen. De locatie grenst aan het projectgebied A4.
AA060700086: Lotsweg (ZH178310330)
Onderhavig dossier bevat partijkeuringen van onderzochte partijen grond die zijn toegepast op het
bedrijventerrein aan de Lotsweg, gelegen aan de N211 te Den Hoorn.
AA184200079: De Harnaschpolder
De bodemlocatie Harnaschpolder is een omvangrijke locatie gelegen aan de oostkant van de A4 nabij
de aansluiting Den Haag-Zuid. Slechts een beperkt deel van deze locatie grenst aan het huidige
projectgebied A4. Er zijn verschillende historische onderzoeken bodem voor de Harnaschpolder
uitgevoerd evenals verkennende- en nadere bodemonderzoeken. In de periode 1925-1940 werd er
gestart met de bouw van woningen en kassen in de polder. Met name vanaf 1960 zijn er veel kassen
gebouwd in de Harnaschpolder.
In 2016 is door VanderHelm Milieubeheer BV een bodemonderzoek uitgevoerd op de terreindelen
grenzend aan de A4 nabij de aansluiting Den Haag-Zuid (Harnaspolder Noord; tegenover de Peuldreef
4 te Den Hoorn). Uit het milieukundig onderzoek blijkt dat de bodem licht verontreinigd is met drins
(bestrijdingsmiddelen). Het grondwater is matig verontreinigd met barium. Waarschijnlijk betreft dit
een van nature verhoogd gehalte in het grondwater.
AA184200408: Zwethkade, stortplaats Lotsweg (ZH184209380)
In bovengenoemd dossier is sprake van een BUS-melding, echter ontbreken nadere gegevens.
Vermoedelijk is hier sprake van sterk verontreinigde grond ter plaatse van de Wippolderlaan N211,
binnen onderhavige onderzoekslocatie, nabij afrit nr.12 van Rijksweg A4.
AA184200448: Lotsweg (electriciteitsmast 3)
Op de mastlocatie ten behoeve van hoogspanning is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Tauw
BV, 2008). Hierbij zijn geen sterke verontreinigingen gemeten in grond- en grondwater.
AA184206311: Tankstation Peulwijk Oost, A4, Den Hoorn
Op de locatie is een verkennend bodemonderzoek (RSK, 2016) uitgevoerd i.v.m. het te realiseren
Shell station “Peulwijk” aan de Rijksweg A4 ter hoogte van Den Hoorn.
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Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de grond en het grondwater geen minerale olie en
aromaten bevat. In de grond zijn slechts lichte verontreinigingen met de zware metalen kobalt, nikkel
en zink aangetoond.
Door Aveco De Bondt BV is eveneens bodemonderzoek verricht in 2016. Tijdens dit onderzoek zijn
plaatselijk in de boven- en ondergrond licht verhoogde gehalten met molybdeen, kwik en/of lood
gemeten. De waterbodem blijkt van de kwaliteit ‘altijd toepasbaar’ en vrij verspreidbaar op
aangrenzend perceel.
AA184200431: Lotsweg gasleiding Dn 750
Ten behoeve van project ‘gasleiding Dn 750’ is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Tauw BV,
2007). Hierbij zijn geen sterke verontreinigingen gemeten in grond- en grondwater.
AA184200169: Zwethkade (Landbouwweg Broekpolder)
De bodemlocatie heeft betrekking op de Veenakkerweg gelegen in de Broekpolder grenzend aan het
projectgebied A4. In het verleden waren langs deze weg bedrijven gevestigd m.b.t. glastuinbouw en
landbouw. Uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bodem overwegend licht verontreinigd
is en plaatselijk sterk verontreinigd (Inpijn Blokpoel BV, 1993).
AA184200462: Hoek Veenakkerweg/Lotsweg
Deze bodemlocatie grenst direct aan het projectgebied A4 en bevindt zich eveneens aan de
Veenakkerweg net als bovengenoemde locatie Zwethkade (Landbouwweg Broekpolder). Uit
bodemonderzoek blijkt dat de locatie hooguit licht verontreinigd is (BCC BV, 2009).
AA060700205: Harnaschkade Rijkswaterstaat
Van deze bodemlocatie is bij de Omgevingsdienst Haaglanden geen bodemdossier aangetroffen. Uit
het bodeminformatiesysteem Bodemloket blijkt dat het een potentieel verontreinigde locatie
betreft. Het gaat hierbij om de bodemverdachte activiteit: ‘stortplaats in water’ gestart in 1965.
AA184200502 Hooipolder
Betreft een grote bodemlocatie waarvan een beperkt deel gelegen is ter plaatse van projectgebied.
Op de locatie zijn sterke verontreinigingen met zware metalen in grond aanwezig maar deze
bevinden zich niet ter plaatse van het projectgebied A4 Haaglanden - N14 (VanderHelm BV, 2012).
Ter plaatse van het projectgebied is in 2012 milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd (Oranjewoud).
In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PCB, PAK en minerale olie
aangetoond. In de ondergrond is een sterk verhoogd gehalte aan kobalt gemeten (na uitsplitsing).
Daarnaast is een licht verhoogd gehalte aan PCB aangetroffen. In het grondwater is een matig
verhoogde concentratie aan kwik en een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond. Na
herbemonstering zijn geen verhoogde concentraties aan kwik meer aangetoond. Voor het toepassen
als waterbodem in oppervlaktewater wordt de waterbodem van de noordkant als klasse A
beoordeeld. Voor het toepassen als waterbodem in oppervlaktewater wordt de waterbodem van de
zuidkant als vrij toepasbaar beoordeeld.
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AA184200458 Rijksstraatweg 9
Het betreft een omvangrijke bodemlocatie waarvan het westelijke deel gelegen is ter plaatse van het
huidige projectgebied A4. Uit bodemonderzoek (Arcadis, 2013) komt naar voren dat er sterke
verontreinigingen met zware metalen in de bodem op de locatie aanwezig zijn. Het gaat hierbij om
deellocatie D; Ommedijk (asfaltweg) waar in de bovengrond met bijmengingen sprake is van een
matige verontreiniging met koper, lood en PAK en een sterke verontreiniging met barium en nikkel in
grond. Het grondwater is sterk verontreinigd met nikkel.
AA184200395: Engelbrechtsweg 1
Van deze bodemlocatie is bij de Omgevingsdienst Haaglanden geen bodemdossier aangetroffen. Uit
het bodeminformatiesysteem Bodemloket blijkt dat op de locatie geen geval van ernstige
bodemverontreiniging aanwezig is. De bodem is hooguit licht tot matig verontreinigd met
onderzochte stoffen.
AA184200382: Rijksweg 4 Midden Delfland
De bodemlocatie heeft betrekking op de A4 in de gemeente Midden-Delfland tussen Delft-Schiedam.
Uit het bodemdossier blijkt dat er door middel van verschillende partijkeuringen onderzoek is gedaan
naar het chloride-gehalte van partijen grond (BK Bodem BV, 2014). De grond was in het verleden
geleverd onder certificaat en geclassificeerd als ‘achtergrondwaarde, altijd toepasbaar’.
Calamiteit dieselolie
In het bodemdossier wordt eveneens melding gemaakt van een calamiteit met dieselolie op een
bouwplaats ter plaatse van de A4. Het gaat hierbij om dieselolie uit de brandstoftank van een
vrachtauto welke op de asfaltverharding en vervolgens via een drainage in de bodem terecht is
gekomen. Uit het saneringsverslag (DS milieuconsult, 2013) blijkt dat de bodemverontreiniging in
voldoende mate gesaneerd is.
Olieverontreiniging oostelijke landtong tracé A4 Delft-Schiedam
Uit een evaluatierapport van Hunneman Milieu Advies BV blijkt dat ter plaatse van de A4 een olieverontreiniging gesaneerd is in 2013 ter hoogte van km 58,10. Deze verontreiniging was aangetroffen
bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de A4. Uit de evaluatie blijkt dat de olieverontreiniging in
voldoende mate verwijderd is en er geen sprake is van een restverontreiniging.
AA184200548: Abtsrechtseweg tracT A4
Op de locatie is een asbestonderzoek in bodem verricht (KWS BV, 2012). Uit het onderzoek blijkt dat
er plaatselijk sprake is van een sterke asbestverontreiniging. Het betreft geen geval van ernstige
bodemverontreiniging.
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3.2.3.2

Bodemkwaliteit deel projectgebied N14
In figuur 3.2 is het deel van het projectgebied bij de N14 weergegeven

Figuur 3.2: Deelgebieden Bodem N14 Gemeente Leidschendam-Voorburg (Bodeminformatiesysteem NAZCA)

In tabel 3.3 is een samenvatting opgenomen van de bodemverontreinigingssituatie in het deel van
het projectgebied bij de N14. In bijlage II en III zijn detailtekeningen opgenomen waarbij het
projectgebied geprojecteerd is op de in tabel 3.3 genoemde bodemlocaties en de
verontreinigingsgraad.
Voor bijlage II geldt dat op de kaart de status m.b.t. bodemonderzoek is weergegeven zoals bekend
bij het bevoegd gezag. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de locatie voldoende is onderzocht of dat
aanvullend nader bodemonderzoek noodzakelijk is.
Voor bijlage III geldt dat de aanduiding van mate van verontreiniging van de bodem gebaseerd is op
bodeminformatiesystemen en uitgevoerde bodemonderzoeken. Vaak is een sterke verontreiniging of
een bodemsaneringslocatie maar op een beperkt deel van de onderzoekslocatie aanwezig. Dit
betekent dat er niet altijd een raakvlak is het projectgebied van de N14.
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Deelgebied

Tabel 3.3
Locatie

Samenvatting bodemverontreinigingssituatie projectgebied N14
Bevoegd
Vervolg1
WbbAard verontreiniging
gezag
geval2

Opmerkingen

Deelgebied 1

EOB-terrein

ZuidHolland

Uitvoeren
nader
onderzoek

Nee

Licht tot matig lood, cadmium
en PAK in grond. Plaatselijk
lood sterk verhoogd in
grondwater

In 1997/1998 is er op het
terrein bodemsanering
uitgevoerd door KWS
voorafgaand aan bouwwerkzaamheden

Deelgebied 2

Heuvelweg 25
(voormalig
benzinestation)

ZuidHolland

Starten
sanering

Ja

Sterk minerale olie en
aromaten in grond en
grondwater

Op de locatie is
bodemsanering
uitgevoerd. Uit onderzoek
blijkt dat
restverontreiniging
aanwezig is onder de
rijweg

Deelgebied 3

Sijtwende 1

ZuidHolland

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht tot matig zware metalen
(met name lood en kwik). Licht
PAK in grond. Licht chroom,
arseen, zink, lood en
trichloormethaan in
grondwater

-

Deelgebied 4

Sijtwende 2

ZuidHolland

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht zware metalen, minerale
olie en PAK in grond. Licht
arseen en chroom in
grondwater

-

Deelgebied 6

Klaverweide
voormalige
huisvuilstort

ZuidHolland

Monitoring

Ja

Stortmateriaal: sterk zware
metalen, minerale olie en PAK
in grond. Sterk xylenen,
benzeen, ethylbenzeen in
grondwater. Plaatselijk tevens
VOCL en tetrachlooretheen in
grondwater

Het geval van ernstige
bodemverontreiniging
(Wbb-geval) ligt niet ter
plaatse van het
projectgebied N14

Deelgebied 7

Herinrichting Park

ZuidHolland

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht kwik of minerale olie in
grond. Licht nikkel in
grondwater

Er is geen asbest
aangetroffen in de
puinhoudende grond

Deelgebied 8

Winkelcentrum
Leidsenhage

ZuidHolland

Monitoring

Ja

Ter plaatse van chemische
wasserij Berberis/Jasmijnhof is
het grondwater sterk
verontreinigd met PER,
vinylchloride en
dichlooretheen

Geval van ernstige
bodemverontreiniging ligt
niet ter plaatse van of
nabij het projectgebied
N14

Deelgebied 9

Sijtwende 3

ZuidHolland

Voldoende
onderzocht

Ja

Licht metalen en plaatselijk
olie in grond. Licht arseen en
chroom in grondwater.
Plaatselijk sterk arseen in
grondwater

Voorafgaand aan
herinrichting zijn
bodemsaneringen
uitgevoerd van plaatselijke
verontreinigingen

Deelgebied 10

Veurselaan 103
t/m 109

ZuidHolland

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht zware metalen en
minerale olie in grond. Licht

-
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Deelgebied

Locatie

Bevoegd
gezag

Vervolg1

Wbbgeval2

Aard verontreiniging

Opmerkingen

arseen en benzeen in
grondwater
Deelgebied 11

Rodelaan 64

ZuidHolland

Voldoende
onderzocht

Nee

Licht zware metalen, minerale
olie en PAK en plaatselijk matig
lood in grond. Licht arseen,
chroom, zink en/of aromaten
in grondwater

-

1

De gegevens in de kolom ‘Vervolg’ zijn afkomstig van www.bodemloket.nl en geven de vervolgacties weer zoals die officieel
geregistreerd zijn bij de overheid.

2

Wbb-geval: geval van ernstige bodemverontreiniging, voor toelichting zie paragraaf 2.1.1.

Onderstaand is een beschrijving gegeven van de bodemlocaties welke op of nabij het deel van het
projectgebied bij de N14 gelegen zijn. Hierbij wordt een overzicht gegeven van noord naar zuid.
Deelgebied 1: EOB-terrein
Voorafgaand aan nieuwbouw en herinrichting zijn bodemonderzoeken op de locatie uitgevoerd
(1991-2011). Uit de onderzoeken komt naar voren dat de bodem licht tot matig verontreinigd is met
lood, cadmium en PAK. Plaatselijk is lood sterk verhoogd gemeten in grondwater ten noorden van
het voormalig pompstation aan de Heuvelweg (Fugro BV, 1994). In 1997/1998 is er op het terrein
bodemsanering uitgevoerd door KWS voorafgaand aan bouwwerkzaamheden.
Deelgebied 2: Heuvelweg 25
De locatie betreft een voormalig benzinestation van de Shell. Op de locatie zijn verschillende
bodemonderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd i.v.m. de aanwezigheid van sterke
verontreinigingen in grond en grondwater met minerale olie en aromaten (periode 1990-2000). Uit
bodemonderzoek (De Straat BV, 2000) is gebleken dat er onder de rijweg nog restverontreinigingen
met minerale olie en aromaten aanwezig zijn.
Deelgebied 3: Sijtwende 1
In het kader van herinrichting zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd in de periode 19952011. De bodem blijkt licht tot matig verontreinigd te zijn met zware metalen (met name lood en
kwik). Tevens wordt PAK licht verhoogd aangetroffen in de grond. Het grondwater bevat een licht
verhoogd gehalte aan chroom, arseen, zink, lood en trichloormethaan.
Deelgebied 4: Sijtwende 2
In het kader van herontwikkeling zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieruit volgt dat
de bovengrond hooguit licht verontreinigd is met kwik of minerale olie. De ondergrond is niet
verontreinigd met onderzochte stoffen. Ter plaatse van puinpaden en gedempte sloten zijn licht
verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale olie en PAK aangetroffen. Het grondwater is licht
verontreinigd met arseen en chroom.
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Deelgebied 6: Klaverweide voormalige huisvuilstort
De bodemlocatie betreft een voormalige stortplaats ter plaatse van de wijk Klaverweide en is
afgedekt met een laag grond. De bodem ter plaatse van de stort bevat plaatselijk (zeer) sterk
verhoogde gehalten aan zink, lood en minerale olie en sterk verhoogde gehalten aan koper. Het
grondwater bevat licht verhoogde gehalten aan zink dan wel gehalten beneden de streefwaarde. Het
gehalte aan chroom en nikkel is plaatselijk (zeer) licht verhoogd.
Plaatselijk bevat het grondwater sterk tot zeer sterk verhoogde gehalten aan xylenen, benzeen,
ethylbenzeen. Op overige plaatsen binnen de stort bevat het grondwater licht en matig verhoogde
gehalten aan vluchtige aromaten. Op één locatie bevat het grondwater matig verhoogde gehalten
aan diverse gechloreerde koolwaterstoffen en een sterk verhoogd gehalte aan tetrachlooretheen.
Nabij deze boring bevatte het grondwater ook sterk verhoogde gehalten aan minerale olie. Uit de
monitoringsresultaten uit de periode 1993 t/m 2013 blijkt dat er geen verspreiding heeft
plaatsgevonden van verontreinigingen buiten de stortplaats.
Deelgebied 7: Herinrichting Park
In verband met herinrichting is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (UDM BV, 2009). Uit
het onderzoek blijkt dat de bodem hooguit licht verontreinigd is met kwik of minerale olie. Het
grondwater bevat een licht verhoogd gehalte aan nikkel.
Deelgebied 8: Winkelcentrum Leidsenhage
Ter plaatse van voormalig chemische wasserij Berberis/Jasmijnhof is het grondwater sterk
verontreinigd met PER, vinylchloride en dichlooretheen. Er is nog geen bodemsanering uitgevoerd op
de locatie. Uit de onderzoeksresultaten uit 2013 blijkt dat de sterke verontreiniging in het
grondwater zich niet significant heeft verspreid en zijn de gehalten in het grondwater gedaald.
Deelgebied 9: Sijtwende 3
In verband met gebiedsontwikkeling zijn er meerdere bodemonderzoeken en bodemsaneringen op
de locatie uitgevoerd in de periode 1998-2011. Ter plaatse van puinpaden en de Pr. Bernhardlaan zijn
licht verhoogde gehalten aan metalen en plaatselijk olie aangetoond. Het grondwater is licht
verontreinigd met arseen en chroom. Plaatselijk is een sterk arseengehalte aangetoond. Dit komt
regionaal vaker voor en wordt gezien als een natuurlijk achtergrondniveau.
Op het terrein zijn tevens bodemsaneringen uitgevoerd in 1998/1999 ter plaatse van een
erfverharding van een boerderij, een te dempen watergang en een olieverontreiniging ter plaatse
van voormalige volkstuinen.
Deelgebied 10: Veurselaan 103 t/m 109
Uit verschillende bodemonderzoeken volgt dat de bodem licht verhoogde gehalten aan zware
metalen en minerale olie bevat. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan arseen en
benzeen aangetoond.
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Deelgebied 11: Rodelaan 64
Op de locatie zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd (1995-2006). Hierbij zijn hooguit
lichte verontreinigingen aangetroffen met zware metalen, minerale olie en PAK. Plaatselijk is een
matige verontreiniging met lood aangetoond. Het grondwater is niet tot hooguit licht verontreinigd
met arseen, chroom, zink en/of aromaten.

3.2.4

Waterbodem
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart
vastgesteld. In de waterbodemkwaliteitskaart is Delfland ingedeeld in meer dan 100 deelgebieden.
De onderzochte watergangen in elk deelgebied worden representatief geacht voor de niet
onderzochte watergangen.
Verder is de verwachting dat nieuwe aanwas van bagger een vergelijkbare of betere kwaliteit heeft
dan de bagger die in een voorgaande baggercyclus is verwijderd.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschikt niet over een waterbodemkwaliteitskaart. De
opgevraagde waterbodemgegevens van het Hoogheemraadschap zijn afkomstig van uitgevoerde
waterbodemonderzoeken ten behoeve van baggerwerkzaamheden.
In onderstaande samenvattende tabel 3.4 zijn gegevens opgenomen met betrekking tot
waterbodemkwaliteit ter plaatse van het projectgebied A4 Haaglanden - N14.
Tabel 3.4: Overzicht kwaliteit waterbodem projectgebied A4 Haaglanden - N14
Gebiedscode
Zone
Traject A4 (noord
Toepassen in
naar zuid)
oppervlaktewater
Snelweg
NZ (niet gezoneerd)
West- en oostzijde
nee

Verspreiden op land
nee

STE09A

S-102

Westzijde

Klasse B

nee

OVE12A

B-202

Westzijde

Klasse B

nee

STE08A

S-002

Westzijde

Klasse B

nee

STE08B

S-311

Westzijde

Klasse A

ja

OVE11C

B-211

Westzijde

Klasse A

ja

OVE11B

B-211

Westzijde

Klasse A/nee

ja/nee

KAS04

K-202

Westzijde

Klasse B

nee

BUI02

B-211

Westzijde

Klasse A

ja

STE10

S-211

Oostzijde

Klasse A/B

ja/nee

STE39A

NZ

Oostzijde

nee

nee

OVE11D

B-201

Oostzijde

Klasse A

nee

OVE11A

NZ

Oostzijde

nee

nee

OVE11B

B-211

Oostzijde

Klasse A/B

ja/nee

BUI03A

B-211

Oostzijde

Klasse A

ja

STE09C

S-211

N141

Klasse A/B

ja

1:

Het projectgebied ter plaatse van de N14 ligt deels in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland
(watergangen ten noordoosten van de N14). Uit de beschikbare waterbodemkwaliteitsgegevens van Hoogheemraadschap
van Rijnland blijkt dat de watergangen ter plaatse een vergelijkbare kwaliteit hebben als de aangrenzende watergangen
van Hoogheemraadschap van Delfland.

Uit tabel 3.4 blijkt dat de waterbodem gelegen in de directe invloedssfeer van de snelweg tot ‘niet
gezoneerd’ gebied hoort (NZ). Dat wil zeggen dat de waterbodemkwaliteitskaart hier niet van
toepassing is.
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Voor de waterbodem in het buitengebied A4 Haaglanden - N14 geldt dat hier sprake is van
waterbodemkwaliteit Klasse A (verspreidbaar op land).
In bijlage IV zijn detailtekeningen opgenomen m.b.t. waterbodemkwaliteit ter plaatse van het
projectgebied A4 Haaglanden - N14.
De kaart ‘toepassen in oppervlaktewater’ geeft de waterbodemkwaliteit aan volgens de
waterbodemkwaliteitskaart. De uitsplitsing naar klasse A en klasse B heeft u nodig bij het afzetten
van bagger in een diepe plas of ander oppervlaktewater.

3.2.5

PFAS in land- en waterbodem
PFAS (Per-/PolyFluorAlkyl Stoffen) is een groep van milieubedreigende stoffen. Recent is er landelijk
een grote stagnatie van grondverzet opgetreden door het verschijnen van tijdelijk beleid inclusief
normen voor deze stoffen.
Ten behoeve van het project A4 Haaglanden – N14 is derhalve vooronderzoek naar PFAS uitgevoerd.
Uit het vooronderzoek komt naar voren dat PFAS vrijwel overal verhoogd wordt aangetroffen in landen waterbodem. Hoge gehalten aan PFAS kunnen worden verwacht ter plaatse van puntbronnen
zoals bijvoorbeeld locaties waar brandblusschuim is gebruikt. Als gevolg van het wegstromen van het
brandblusschuim naar de wegberm en de naastgelegen bermsloot, zijn naast een diffuse
verontreiniging, in de wegberm ook lokale puntverontreinigingen met PFAS te verwachten.
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4

Effecten, maatregelen en beoordeling

4.1

Beschouwde effecten en effectbeoordeling
Het bodemonderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de wegverbreding en de nieuwe
infrastructuur (potentiele) verontreinigingslocaties doorsnijden of raken, in welke mate de
bodemopbouw en gelaagdheid worden beïnvloed en of technische maatregelen nodig zijn bij een
geringe draagkracht van de bodem.
De effectbepaling komt dus op de volgende vergelijking neer: het project A4 Haaglanden - N14 versus
de huidige situatie. Immers is in hoofdstuk 3 bepaald dat de referentiesituatie overeenkomt met de
huidige situatie).

4.2

Bodemopbouw
Het aspect bodemopbouw heeft betrekking op de opbouw en gelaagdheid van de bodem. Dit is
relevant voor de draagkracht van de grond bij het toepassen van een wegverbreding. Een weinig
draagkrachtige bodem (klei en veen) leidt immers tot schade aan de wegconstructie als gevolg van
inklinking van de bodem door het aanbrengen van de constructie. Ook treedt hierbij extra zetting op
als gevolg van de extra gronddruk door de aanleg van de weg vanwege het opbrengen van grond of
constructies en een tijdelijke of permanente ontwatering van de bodem onder de weg. Dit leidt
uiteindelijke tot verzakkingen van de weg en eventuele schade aan de weg of kunstwerken.
Met technische maatregelen zijn dergelijke effecten te voorkomen en/of te mitigeren.
Hieronder is de beoordelingssystematiek weergegeven voor het aspect bodemopbouw, zoals ook
reeds beschreven in hoofdstuk 2.
Tabel 4.1: Criteria beoordeling effecten Bodemopbouw
Score
Effect
Sterk negatief effect (--)

De aanleg van de weg leidt tot sterk negatieve effecten aan de wegconstructie
als gevolg van een slechte draagkracht van de bodem

Negatief effect (-)

De aanleg van de weg leidt tot negatieve effecten aan de wegconstructie als
gevolg van een slechte draagkracht van de bodem

Geen/neutraal effect (0)

De aanleg van de weg leidt niet tot effecten aan de wegconstructie als gevolg van
een slechte draagkracht van de bodem

Positief effect (+)

n.v.t.

Sterk positief effect (++)

n.v.t.

De draagkracht van de bodem is afhankelijk van de bodemsoort en laagdiktes. Veen en klei zijn
bodemsoorten die weinig draagkrachtig zijn. Uit de analyse blijkt dat de dikte van de
zettingsgevoelige bodemlagen bestaande uit klei en veen zich bevinden tussen 6-12 meter op het
deel van de A4 te Leidschendam-Voorburg tot aan de toe- en afrit Rijswijk (S106). Richting het zuiden
verslechterd de draagkracht van de bodem van de A4 door de aanwezigheid van dikke
veenpakketten. Op de A4 tussen Rijswijk (S106) tot aan Kethelplein te Schiedam hebben de
zettingsgevoelige lagen een dikte variërend tussen de 14- 18 meter.
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Voor het projectgebied kruisingen N14 te Leidschendam-Voorburg geldt dat ter plaatse de
zettingsgevoelige lagen een dikte hebben van tussen de 2 en 6 meter.
De bodemopbouw wordt per saldo als negatief (-) beoordeeld. Het realiseren van de verbreding en
nieuwe infrastructuur leidt als gevolg van een grotendeels slechte draagkracht van de bodem tot
negatieve effecten.

4.3

Bodemkwaliteit (land- & waterbodem inclusief grondwater)
De beoordeling van het effect op de bodemkwaliteit vindt plaats op basis van de bekende gegevens
van de bodemkwaliteit. Het doorsnijden van gebieden met bodemverontreiniging leidt tot een
positief milieueffect. Dit komt omdat bij de aanleg van de weg de bestaande bodem deels wordt
weggegraven, waarmee de aanwezige verontreinigingen worden weggenomen. Hieronder is de
beoordelingssystematiek weergegeven voor het aspect bodemkwaliteit.
De aspecten kwaliteit landbodem, kwaliteit waterbodem en kwaliteit grondwater zijn
samengenomen tot het overstijgende aspect kwaliteit bodem. Dit is gedaan vanwege het feit dat
deze drie aspecten op het vlak van de kwaliteit een fysische en chemische samenhang hebben.
Tabel 4.2: Criteria beoordeling effecten Bodemkwaliteit
Score
Effect
Sterk negatief effect (--)

n.v.t.

Negatief effect (-)

n.v.t.

Geen/neutraal effect (0)

De verbreding van de weg leidt niet tot een verandering van de
bodemkwaliteit
De verbreding van de weg leidt tot een verbetering van de bodemkwaliteit

Positief effect (+)
Sterk positief effect (++)

De verbreding van de weg leidt tot een aanzienlijke verbetering van de
bodemkwaliteit

In het historisch bodemonderzoek (conform NEN 5725 en NEN 5717, respectievelijk voor de Iand- en
de waterbodems) zijn (potentieel) aanwezige grond-, grondwater- en
waterbodemverontreinigingslocaties in kaart gebracht, die van invloed kunnen zijn op de
voorgenomen werkzaamheden aan het tracé. Vanwege de verwaarloosbare invloed van afstromend
regenwater op de bodemkwaliteit is dit effect niet meegenomen in de beoordeling.
Uit het onderzoek blijkt dat de wegbermen van de A4 kunnen beschouwd worden als potentieel
verdachte locaties met betrekking tot het voorkomen van bodem verontreinigingen. De reden
hiervoor is dat verontreinigingen op het wegdek, die ontstaan zijn door het verkeer, door de
afwatering en spatwater worden meegevoerd naar de bermen. Tijdens periodiek bermonderhoud
wordt de bovenste laag van de bermen afgegraven. Hiermee worden de opgebouwde
verontreinigingen weggenomen.
Uit het historisch bodemonderzoek is gebleken dat er zowel sprake is van potentiele als bekende
(water)bodemverontreinigingen onder of in de directe nabijheid van het tracé. Dit betreft onder
andere locaties met wegbermen, brandstoftanks, dempingen en ophogingen en stortplaatsen. Het
effect van de voorgenomen ingreep op deze verontreinigingen is beoordeeld als positief. Bij de
aanleg van een cunet van de weg wordt de bestaande bodem deels weggegraven, waarmee een
aanwezige verontreiniging wordt weggenomen.
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Voormalige stortplaats Elserburgerbos
Bij de voormalige stortplaats Elsenburgerbos bij Rijswijk wordt een groot effect verwacht. Het betreft
een voormalige zandwinput gevuld met afval (puin en huisvuil).
Bij de verbreding van de A4 doorsnijdt het gebied dat in het kader van de Wet bodembescherming is
aangeduid als “geval van ernstige bodemverontreiniging", maar niet het stortlichaam zelf. In de
onderstaande figuur is de omvang van de stortplaats weergegeven (bron: Rapportage NAVOSonderzoek Elsenburgbos Rijswijk (ZH060300014), Gemeentewerken Gemeente Rotterdam 12-052004).

Figuur 4.1: Afbakening van ”geval van ernstige bodemverontreinigíng” middels rode contour bij voormalig stortplaats
Elsenburgerbos Rijswijk. De (O)TB-grens is in geel gemarkeerd weergegeven.
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Voormalige stortplaats Wilhelminapark
Bij de nabij ten zuiden gelegen voormalige stortplaats Wilhelminapark te Rijswijk, gelegen ten zuiden
van de stortplaats Elsenburgerbos, is het effect veel minder groot. Het betreft eveneens een
voormalige zandwinput gevuld met afval.
De verbrede A4 doorsnijdt het gebied dat in het kader van de Wet bodembescherming is aangeduid
als “geval van ernstige bodemverontreiniging" ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan (S106), maar
niet het stortlichaam zelf. In de onderstaande figuur is de omvang van de stortplaats weergegeven
(bron: Eindrapportage NAVOS-onderzoek Wilhelminapark N/Z Rijswijk (NB4100109),
Gemeentewerken Gemeente Rotterdam 03-05-2004).

Figuur 4.2: Afbakening van ”geval van ernstige bodemverontreinigíng” middels rode contour bij voormalig stortplaats
Wilhelminapark Rijswijk. De (O)TB-grens is in geel gemarkeerd weergegeven.

46

A4 Haaglanden – N14 Deelrapport Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit t.b.v. MER en OTB

Voormalige stortplaats Zwethkade Lotsweg
Bij de voormalige stortplaats Zwethkade Lotsweg nabij Den Hoorn wordt het grootste effect
verwacht. Het betreft een voormalige stortplaats waar in de periode 1943-1951 huishoudelijk afval is
gestort op land en waar een baggerspeciedepot aanwezig was. Als saneringsmaatregel is hier in het
verleden een deklaag aangebracht.
De afrit A4 richting de N211 (Wippolderlaan) doorsnijdt het gebied dat in het kader van de Wet
bodembescherming is aangeduid als “geval van ernstige bodemverontreiniging". Hierbij wordt het
stortlichaam zelf doorsneden. In de onderstaande figuur is de omvang van de stortplaats
weergegeven (bron: Evaluatierapport Herstel afdeklaag groenstrook gedeelte stortplaats Zwethkade
te Den Hoorn (gemeente Midden-Delfland) (ZH060700002), Adverbo Adviesbureau BV 05-12-2011).

Figuur 4.3: Afbakening van ”geval van ernstige bodemverontreinigíng” middels rode contour bij voormalig stortplaats
Zwethkade stortplaats Lotsweg. De (O)TB-grens is in geel gemarkeerd weergegeven.
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Voormalig benzinestation Heuvelweg 25 Leidschendam
Bij de locatie Heuvelweg 25 wordt een groot effect verwacht. Het betreft een (voormalig) Shellpompstation aan de Heuvelweg te Leidschendam.
De nieuwe ongelijkvloerse kruising N14 - Heuvelweg doorsnijdt het gebied dat in het kader van de
Wet bodembescherming is aangeduid als “geval van ernstige bodemverontreiniging". Ter plaatse is
een bodemsanering uitgevoerd waarbij een restverontreiniging met olie en aromaten in grond en
grondwater is achtergebleven onder de bestaande rijbaan. In de onderstaande figuur is de locatie
van de restverontreiniging weergegeven (bron: Milieukundig bodemonderzoek Heuvelweg 25
(ZH054800091), De Straat BV, november 2000).

Figuur 4.4: Afbakening van ”geval van ernstige bodemverontreinigíng” middels rode contour bij Heuvelweg 25 te
Leidschendam. De (O)TB-grens is in geel gemarkeerd weergegeven.

Resumé
Voor de van (water)bodemverontreiniging verdachte locaties binnen het ruimtebeslag van de
voorziene ingrepen wordt aanbevolen voorafgaand aan de uitvoeringsfase een
(water)bodemonderzoek uit te voeren. Tevens dient het bodemonderzoek te worden uitgebreid met
de milieuverontreinigende stoffen welke behoren tot PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen).
Daarnaast dient er op enkele locaties waar al verontreiniging is aangetroffen aanvullend onderzoek
plaats te vinden. Het gaat hierbij om: de voormalige stortplaatsen Elsenburgerbos, Wilhelminapark,
Zwethkade Lotsweg en voormalig benzinestation Heuvelweg 25 te Leidschendam.
Wanneer verontreinigingen zich binnen het ruimtebeslag van de voorziene ingrepen bevinden kan
sanering voorafgaand aan of tijdens de aanleg nodig zijn.
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Daarnaast wordt de ontgraven grond in de uitvoering zoveel mogelijk hergebruikt, zo veel mogelijk
binnen het project. Grond die niet ter plaatse kan worden verwerkt, wordt afgevoerd naar een
hergebruikslocatie of een erkend verwerker.
Per saldo leidt het project tot een verbetering van de bodemkwaliteit en daarmee tot een positief
effect (+).

4.4

Conclusies effecten en maatregelen
Ten behoeve van het milieueffectrapport (MER) en Ontwerptracébesluit (OTB) A4 Haaglanden – N14
is van het thema Bodemkwaliteit en Grondwater de optredende effecten vastgesteld. In detail zijn de
aspecten bodemopbouw en bodemkwaliteit (landbodemkwaliteit, waterbodemkwaliteit en
grondwaterkwaliteit) getoetst op hun impact op de omgeving.
Bodemopbouw
De draagkracht van de bodem over het gehele traject van de wegverbreding is gering. Dat komt
doordat de bodem voornamelijk is opgebouwd uit klei en veen. Het realiseren van de weg leidt tot
zetting door ophogingen en grondverbeteringen. Aanvullende maatregelen voorafgaand aan de
realisatie (al dan niet tijdelijk) zijn noodzakelijk, om schade aan de infrastructuur te voorkomen.
Zonder mitigerende maatregelen is het effect als negatief beoordeeld (-).
Inklinking van de bodem in te ontwikkelen gebied heeft op zichzelf geen milieueffect, maar leidt wel
tot verstoring van de bodemopbouw en is wel van belang om rekening mee te houden met het oog
op het risico op schade aan de wegconstructie als gevolg van zettingen.
De volgende mitigerende maatregelen kunnen toegepast worden:
 Met het toepassen van voorbelasting kan schade door restzettingen (in de beheerfase)
worden voorkomen;
 Met het toepassen van licht ophoogmateriaal kan zetting door ophoging worden voorkomen
of deels gemitigeerd;
 Met verticale drainage kan zetting vóór de aanlegfase worden versneld om restzettingen na
realisatie tot een minimum te beperken;
 Bij het optreden van horizontale deformaties verschuivingen van de ondergrond is het
mogelijk om technische maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van een scheidende
constructie zoals een damwand of gebruik maken van andere ophogingsmethoden
(bijvoorbeeld ‘gewapende grond’ die niet leidt tot extra ruimtebeslag).
Met het toepassen van de beschreven mitigerende maatregelen kan een neutraal effect (0) bereikt
worden. De aanleg van de weg leidt in dat geval niet tot schade aan de infrastructuur.
Bodemkwaliteit
Omdat er over het geheel genomen bodemverontreinigingen worden ontgraven is het aspect
bodemverontreiniging als positief beoordeeld (+).
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Samenvatting beoordeling effecten bodem
Het bovenstaande leidt tot de in de onderstaande tabel samengevatte beoordeling van de effecten
op bodem.
Tabel 4.3: Totaal beoordeling effecten bodem
Aspecten
Referentiesituatie

(O)TB-ontwerp (excl.
maatregelen)

(O)TB-ontwerp (incl.
maatregelen)

Bodemopbouw

0

-

0

Bodemkwaliteit

0

+

+
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5

Conclusies en aanbevelingen
Uit het voorliggende historisch onderzoek komt naar voren dat er ter plaatse van de voorgenomen
verbreding en in de directe nabijheid ervan locaties aanwezig zijn, waar in milieuhygiënisch opzicht
verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden of vinden en waar de (water)bodemkwaliteit mogelijk
in milieuhygiënisch opzicht negatief is beïnvloedt.
De verdachte locaties geven geen aanleiding tot aanpassingen van het tracéontwerp. Wel dienen
enkele deellocaties binnen het traject als verdacht te worden beschouwd met betrekking tot het
voorkomen van bodemverontreiniging. In tabel 5.1 zijn de verdachte deellocaties weergegeven. Op
enkele locaties waar al verontreiniging is aangetroffen dient aanvullend onderzoek plaats te vinden
om de verontreinigingssituatie ter plaatse te actualiseren voor het TB (tracébesluit). Het gaat hierbij
om de voormalige stortplaatsen Elsenburgerbos, Wilhelminapark, Zwethkade Lotsweg en voormalig
benzinestation Heuvelweg 25 te Leidschendam. In bijlage V zijn de verdachte deellocaties
weergegeven op kaart.
Tabel 5.1: Verdachte locaties en geadviseerd vervolgonderzoek A4 Haaglanden - N14
Locatiecode
Locatienaam
Plaats
Vervolgonderzoek
AA191600633

HBB: Moed, J De; Stompwijkseweg 1

Leidschendam

Vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten
milieukundig onderzoek naar minerale
olie, zware metalen en oplosmiddelen

AA191600086

Stompwijkseweg 2-4 Leidschendam

Leidschendam

Vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten
milieukundig onderzoek naar minerale
olie, PAK en zware metalen

AA191600059

Venestraat 190-194 (ZH054800104)

Leidschendam

Vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten
milieukundig onderzoek naar minerale
olie, PAK en zware metalen

AA191606733

Leidschendam

AA060309180

Venestraat (parkeerplaats De Tol) te
Leidschendam
Delftweg te Rijswijk

Vaststellen van actuele
verontreinigingssituatie
Vaststellen van actuele
verontreinigingssituatie m.b.t. minerale
olie, PAK, zware metalen en PCB’s

AA060301673

Jaagpad

Rijswijk

Vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten
milieukundig onderzoek naar minerale
olie, PAK en zware metalen

AA060300014

Elsenburgerbos (Stortplaats)

Rijswijk

Vaststellen van actuele
verontreinigingssituatie

AA060300004

Wilhelminapark N (Stortplaats)

Rijswijk

AA184200088
AA184200408

Zwethkade stortplaats Lotsweg

MiddenDelfland

Vaststellen van actuele
verontreinigingssituatie
Vaststellen van actuele
verontreinigingssituatie

AA184200169

Zwethkade (Landbouwweg Broekpolder)

MiddenDelfland

Vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten
milieukundig onderzoek naar minerale
olie, PAK, zware metalen en OCB’s
(bestrijdingsmiddelen)

AA184200458

Rijksstraatweg 9

MiddenDelfland

Vaststellen van actuele
verontreinigingssituatie

Rijswijk
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Locatiecode

Locatienaam

Plaats

Vervolgonderzoek

AA191600029

EOB-terrein

Leidschendam

Vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten
milieukundig onderzoek naar minerale
olie, PAK en zware metalen

AA191600056

Heuvelweg 25 (voormalig benzinestation)

Leidschendam

Bepalen actuele verontreinigingssituatie
met betrekking tot minerale olie en
aromaten in grond en grondwater.

In Rijswijk doorsnĳdt het tracé de door de provincie Zuid-Holland gedefinieerde gevalscontour van de
voormalige stortplaatsen Elsenburgerbos en Wilhelminapark. Uit de reeds uitgevoerde
bodemonderzoeken blijkt dat het tracé ruim buiten de locatie van de stortlichamen bestaande uit
huisvuil en puin is gelegen. Doordat de formele gevalscontour wordt doorsneden, is voor
werkzaamheden echter wel afstemming met de provincie nodig.
Met betrekking tot de voormalige stortplaats Zwethkade Lotsweg ligt dit anders. Hier doorsnijdt het
tracé wel het stortlichaam met sterk verontreinigde grond en grondwater. Tijdens de realisatie zal
hier sprake zijn van bodemsanering.
Aanbevolen wordt om voorafgaand aan de realisatiefase over het gehele ruimtebeslag van het tracé
A4 Haaglanden - N14 verkennend (water) bodemonderzoek uit te voeren. Hierbij dient eveneens
rekening te worden gehouden met de in tabel 5.1 opgenomen verdachte locaties.
Aanbevolen wordt al het bodemonderzoek uit te breiden met de milieuverontreinigende stoffen
welke behoren tot PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen). Het uit te voeren bodemonderzoek dient het
gehele ruimtebeslag van het projectgebied te omvatten, inclusief wegbermen, gedempte
watergangen en asbestverdachte voormalige bebouwing.
Het bodemonderzoek zal inzicht geven in de vrijkomende grondsoorten, de geschiktheid voor
hergebruik, de te hanteren veiligheidsklassen bij werkzaamheden in de grond en eventuele
saneringsnoodzaak. Ter plaatse van tijdelijke werkterreinen ten behoeve van de realisatie zullen nulen eindsituatiebodemonderzoeken moeten worden uitgevoerd.
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6

Leemte in kennis en informatie
De inventarisatie betreffende bodemopbouw en bodemverontreinigingslocaties is primair uitgevoerd
op basis van de digitale bodeminformatiesystemen en de onderliggende bodem- en milieurapporten.
Deze bronnen bevatten een voldoende gedetailleerd beeld van de exacte aard en omvang van
de bodemverontreinigingen en de bodemopbouw. Derhalve bieden deze bronnen voldoende
informatie om het bodembelang volwaardig mee te nemen in de besluitvorming in deze fase. Er is
daarom voor het MER en OTB A4 Haaglanden - N14 geen sprake van een leemte in kennis of
informatie.
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Bijlagen
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Bijlage I: Zettingsgevoeligheid bodem
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Bijlage II: Bodemlocaties met status onderzoek
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AA051806283 Forepark Fase II Forepark Fase II te Leidschendam

AA051806332 De Oksel Leidschendam - GAVI-terrein (8710001)

AA051806398 Waterpas t.o. 100 (en golfbaan Westvlietweg) Leidschendam (8230034)

AA051806318 Kabels en leidingen Leidschendam A4

AA051816151 Laan van Hoornwijck (over snelweg A4) te Den Haag

AA051806405 Rijksweg A4 Rijswijk (8110006)

AA051806339 TNO Ypenburg (8710004)

AA060300015 Rijksweg A4

Rijswijk

§

's-Gravenhage
AA051816151 Laan van Hoornwijck (over snelweg A4) te Den Haag

AA060309180 Delftweg te Rijswijk
AA051805391 Binckhorstlaan openbare weg (1820076) en Rotterdamse Baan

AA051806401 Vliegbasis Ypenburg (mobiel) Rijswijk (8110003)
AA060300017 Vliegveld Ypenburg
AA051806402 Ypenburgse Boslaan 2 - TNO Rijswijk (8110004)

AA060301159 Delftweg 37 vml. ZH060309367

Pijnacker-Nootdorp

Esri Nederland, Community
Map Contributors

AA051806403 Fokker Ypenburg Rijswijk (8110005)
AA060302120 Patentlaan 9 ZH060310062

Postbus 2855
3500 GW Utrecht
06-22625048

A4 Haaglanden - N14
Bodemlocatie met status

AA060301138 Patentlaan ZH060309353
AA060300097 Patentlaan 2 ZH060300097

Bron: www.bodemloket.nl

Auteur
L.H. van Gelder
Bedrijfsonderdeel Omgeving en Conditionering
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Esri Nederland, Community Map Contributors
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900
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Vrijgave

AA060300097 Patentlaan 2 ZH060300097

Legenda
Projectgebied A4

AA060300015 Rijksweg A4

AA060301083 Polakweg 26

AA060300508 Spoorbaan ZH060309219

AA060300014 Elsenburgerbos

AA060300003 Lange Kleiweg

Rijswijk

AA060300015 Rijksweg A4

AA060300004 Wilhelminapark N

§

AA060301122 Prinses Beatrixlaan 1151

AA060309045 Rijswijk Buiten

's-Gravenhage

AA060302032 bouwkuipen AWZI-leiding ZH060309988

Esri Nederland, Community
Map Contributors
Postbus 2855
3500 GW Utrecht
06-22625048

AA060302032 bouwkuipen AWZI-leiding ZH060309988

AA178302175 Tennetstation (Laan van Wateringseveld)

A4 Haaglanden - N14
Bodemlocatie met status

AA060700343 Noordhoornseweg (ong) ZH060709012

Bron: www.bodemloket.nl

AA184200184 AWZI Harnaschpolder ZH184209034

Delft

Auteur
L.H. van Gelder
Bedrijfsonderdeel Omgeving en Conditionering

Geografische Informatie Systemen
0

Westland

Midden-Delfland

AA184200175 Noordhoornseweg ong. (asbestverontreiniging.)

Esri Nederland, Community Map Contributors

Status
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AA060309045 Rijswijk Buiten

AA178302175 Tennetstation (Laan van Wateringseveld) Rijswijk

AA184200175Noordhoornseweg ong. (asbestverontreiniging.)

AA060700231 Zwethkade (Harnaschwetering) ZH178310450

Projectgebied A4

AA184200184 AWZI Harnaschpolder ZH184209034

AA184200170 Rijksweg 54

AA178311803Rijksweg A4 - Peulwijk West

AA184200088 Zwethkade stortplaats Lotsweg

Rijswijk

AA184200564 Harnaspolder (sectie H)

AA184200408 Zwethkade, stortplaats Lotsweg ZH184209380
AA060700086 Lotsweg ZH178310330

AA060700320 Wippolder, nabij ZH178310521

AA184200037 Lotsweg 6 ZH184209316
AA184200448 Lotsweg (electriciteitsmast 3)
AA184200462 Hoek Veenakkerweg/Lotsweg

AA184200169 Zwethkade (Landbouwweg Broekpolder)

Delft

AA060700351 Lotsweg (nabij oostelijk stort)
AA184206311 Tankstation Peulwijk Oost A4 Den Hoorn
AA184200431 Lotsweg gasleiding Dn 750

Westland

AA060700097 Veenakkerweg 2

Legenda

AA060700205 Harnaschkade Rijkswaterstaat
AA184200178 Woudselaan 22 ZH184200006

AA184200449 Lotsweg (electriciteitsmast 4)

§

AA184200079 De Harnaschpolder

AA178311606 Wippolderlaan (N211) Wateringen

Midden-Delfland
AA184200453 Aanleg hoogspanningsmasten project Randstad 380

Delft
AA184200437 Hoek Woudseweg/A4

Esri Nederland, Community
Map Contributors
Postbus 2855
3500 GW Utrecht
06-22625048

A4 Haaglanden - N14
Bodemlocatie met status
Bron: www.bodemloket.nl

Auteur
L.H. van Gelder
Bedrijfsonderdeel Omgeving en Conditionering
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Legenda
AA184200395 Engelbrechtsw

Projectgebied A4

eg 1

AA184200397 Nabij Rijksstraatweg
AA184200397 Nabij Rijksstraatweg
AA184200397 Nabij Rijksstraatweg

Delft

AA184200453 Aanleg hoogspanningsmasten project Randstad 380
AA184200548 Abtsrechtseweg tracT A4

§

AA184200548 Abtsrechtseweg tracT A4
AA184200548 Abtsrechtseweg tracT A4

Midden-Delfland

AA184200382 Rijksweg 4 Midden Delfland
Esri Nederland, Community
Map Contributors

AA184200382 Calamiteit

Postbus 2855
3500 GW Utrecht
06-22625048

A4 Haaglanden - N14
Bodemlocatie met status
Bron: www.bodemloket.nl

Auteur
L.H. van Gelder
Bedrijfsonderdeel Omgeving en Conditionering

AA184200394 Zouteveensew

Geografische Informatie Systemen
0
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Delft Legenda
Projectgebied A4

AA184200394 Zouteveenseweg ZH184209264

AA184200382 Rijksweg 4 Midden Delfland

Midden-Delfland

§

AA060700118 Nabij Oostveenseweg 13 Schipluiden ZH060700019

AA184200382 Calamiteit

AA184206293 Oostveenseweg 11a te Schipluiden

Schiedam

Esri Nederland, Community
Map Contributors
Postbus 2855
3500 GW Utrecht
06-22625048

A4 Haaglanden - N14
Bodemlocatie met status
Bron: www.bodemloket.nl

Auteur
L.H. van Gelder
Bedrijfsonderdeel Omgeving en Conditionering
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's-Gravenhage

AA191600029 EOB-terrein

AA191606734 Appelgaarde, Kersengaarde e.o. te Voorburg
AA191600056 Heuvelweg 25
AA191600056 Heuvelweg 25
AA191600084 Gasreduceerstation Lavendel

§

Leidschendam-Voorburg

AA191600089 Klaverweide

Esri Nederland, Community
Map Contributors
Postbus 2855
3500 GW Utrecht
06-22625048
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A4 Haaglanden – N14 Deelrapport Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit t.b.v. MER en OTB

Bijlage III: Bodemlocaties met verontreiniging

57

Legenda
ProjectgebiedA4

Bodem verontreiniging

urgentesanering

AA191600557 HBB Huisman P. en G. Middenweg 12

ernstig,geen spoed

AA191600310 HBB: Brecht, C J A Van; Middenweg 8

nieternstig,plaatselijk sterk verontreinigd

AA191600558 HBB LULOF'S Rondhouthandel Middenweg 26

potentieel verontreinigd
nieternstig,lichttotm atigverontreinigd
onverdacht/
nietverontreinigd
voldoendegesaneerd

AA191600633 HBB: Moed, J De; Stompwijkseweg 1

Leidschendam-Voorburg

AA191600059 Venestraat 190-194 ZH054800104

AA191606659 Nieuwstraat en Venestraat openbare weg

AA191606655 Stompwijkseweg 5 Leidschendam
AA191600086 Stompwijkseweg 2-4 Leidschendam

§

AA191600381 HBB: demping met puin en/of bouw- en sloopafval
AA191600383 HBB: demping met puin en/of bouw- en sloopafval
AA191600384 HBB: demping met puin en/of bouw- en sloopafval
AA051806260 Judo-, Korfbal-, Waterpolo- en Bekerstraat, Volley (8210006)

AA051806309 Middenweg, Sportpark Middenweg, Broekweg en Kostverloren
Esri Nederland,Com m unity
Map Contributors

AA051806284 Middenweg locatie 60 en 72 's-Gravenhage

's-Gravenhage

A4Haaglanden –N14
Bodem verontreiniging

AA051806303 Middenweg 7 (Nieuwe Middenweg te Leidscheveen)

Postbus 2855
3500GW U trecht
0622625048

Kaart1

Auteur
L.
H.van Gelder
Bedrijf
sonderdeel Om gevingen Conditionering

Debodem verontreinigingsgegevens op dez ek aartz ijn af
k om stiguitbodem inf
orm atiesystem en en/
ofbodem onderz oek srapporten.
Declassif
icatiesterk verontreinigdofernstigeverontreinigingheef
tin deregel slechts betrek k ingop een beperk tdeel van deonderz oek slocatie!
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Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg
AA051806318Calamiteit

Legenda
ProjectgebiedA4

Bodem verontreiniging

AA051806305 Lijnwerkplaats NS Westvlietweg 4 Leidschendam (8220002)

urgentesanering
ernstig,geen spoed
nieternstig,plaatselijk sterk verontreinigd

AA051814297 Rhone ongenummerd naast 18 (8220042)

potentieel verontreinigd
nieternstig,lichttotm atigverontreinigd
onverdacht/
nietverontreinigd

AA051806297 Broekweg 154, Forepark Fase I Oost Broekweg 154, F

voldoendegesaneerd
AA051815986 Neckar 7 te Den Haag

AA051806318 Kabels en leidingen Leidschendam A4

AA051806912 Donau 38-40 's-Gravenhage (8220021)

§

's-Gravenhage
AA051806313 Forepark west Leidschendam (8220009)
AA051806318 Calamiteit

Esri Nederland,Com m unity
Map Contributors

AA051806283 Forepark Fase II Forepark Fase II te Leidschendam

A4Haaglanden –N14
Bodem verontreiniging
Kaart2

Auteur
L.
H.van Gelder
Bedrijf
sonderdeel Om gevingen Conditionering

Debodem verontreinigingsgegevens op dez ek aartz ijn af
k om stiguitbodem inf
orm atiesystem en en/
ofbodem onderz oek srapporten.
Declassif
icatiesterk verontreinigdofernstigeverontreinigingheef
tin deregel slechts betrek k ingop een beperk tdeel van deonderz oek slocatie!
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Vrijgave

Legenda

AA051806318 Kabels en leidingen Leidschendam A4

ProjectgebiedA4

Bodem verontreiniging

AA051815211 Spoorlaan ong. t.h.v. Prins Clausplein (8710011)

urgentesanering
ernstig,geen spoed
nieternstig,plaatselijk sterk verontreinigd
potentieel verontreinigd

AA051806398 Waterpas t.o. 100 (en golfbaan Westvlietweg) Leidschendam (8230034)

nieternstig,lichttotm atigverontreinigd
onverdacht/
nietverontreinigd
voldoendegesaneerd

AA051806332 De Oksel Leidschendam - GAVI-terrein (8710001)

AA060300015 Rijksweg A4

§

's-Gravenhage

AA051806405 Rijksweg A4 Rijswijk (8110006)

AA051806339 TNO Ypenburg (8710004)

Esri Nederland,Com m unity
Map Contributors

AA051806402 Ypenburgse Boslaan 2 - TNO Rijswijk (8110004)
AA051816151 Laan van Hoornwijck (over snelweg A4) te Den Haag

A4Haaglanden –N14
Bodem verontreiniging

AA060300017 Vliegveld Ypenburg

Postbus 2855
3500GW U trecht
0622625048

Kaart3

AA051806401 Vliegbasis Ypenburg (mobiel) Rijswijk (8110003)
Debodem verontreinigingsgegevens op dez ek aartz ijn af
k om stiguitbodem inf
orm atiesystem en en/
ofbodem onderz oek srapporten.
Declassif
icatiesterk verontreinigdofernstigeverontreinigingheef
tin deregel slechts betrek k ingop een beperk tdeel van deonderz oek slocatie!
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AA060309180 Delftweg te Rijswijk

Legenda
ProjectgebiedA4

Bodem verontreiniging

AA060302120 Patentlaan 9 ZH060310062

urgentesanering
ernstig,geen spoed

AA060301138 Patentlaan ZH060309353

nieternstig,plaatselijk sterk verontreinigd
potentieel verontreinigd

AA060300097 Patentlaan 2 ZH060300097

nieternstig,lichttotm atigverontreinigd
onverdacht/
nietverontreinigd
voldoendegesaneerd
AA060300015 Rijksweg A4

Rijswijk

AA060300014 Elsenburgerbos

§

AA060300003 Lange Kleiweg

AA060300508 Spoorbaan ZH060309219

Esri Nederland,Com m unity
Map Contributors

A4Haaglanden –N14
Bodem verontreiniging

AA060300004 Wilhelminapark N

Postbus 2855
3500GW U trecht
0622625048

Kaart5

Auteur
L.
H.van Gelder
Bedrijf
sonderdeel Om gevingen Conditionering

Debodem verontreinigingsgegevens op dez ek aartz ijn af
k om stiguitbodem inf
orm atiesystem en en/
ofbodem onderz oek srapporten.
Declassif
icatiesterk verontreinigdofernstigeverontreinigingheef
tin deregel slechts betrek k ingop een beperk tdeel van deonderz oek slocatie!
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Legenda

AA060300004 Wilhelminapark N

ProjectgebiedA4

AA060301122 Prinses Beatrixlaan 1151

Bodem verontreiniging

urgentesanering
ernstig,geen spoed
nieternstig,plaatselijk sterk verontreinigd
potentieel verontreinigd
nieternstig,lichttotm atigverontreinigd
onverdacht/
nietverontreinigd
voldoendegesaneerd

AA060300015 Rijksweg A4

Rijswijk

AA060302032 bouwkuipen AWZI-leiding ZH060309988

§
AA060309045 Rijswijk Buiten
Esri Nederland,Com m unity
Map Contributors

AA184200184 AWZI Harnaschpolder ZH184209034
AA060700343 Noordhoornseweg (ong) ZH060709012

AA184200175 Noordhoornseweg ong. (asbestverontreiniging.)

A4Haaglanden –N14
Bodem verontreiniging
Kaart6

Auteur
L.
H.van Gelder
Bedrijf
sonderdeel Om gevingen Conditionering

Debodem verontreinigingsgegevens op dez ek aartz ijn af
k om stiguitbodem inf
orm atiesystem en en/
ofbodem onderz oek srapporten.
Dec
lassif
icatiesterk verontreinigdofernstigeverontreinigingheef
tin deregel slechts betrek k ingop een beperk tdeel van deonderz oek slocatie!
Midden-Delfland
Esri Nederland,Com m unity Map Contributors
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3500GW U trecht
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's-Gravenhage

Rijswijk Legenda

AA060700343 Noordhoornseweg (ong) ZH060709012

Rijswijk

P rojectgebiedA4

Bodem verontreiniging

AA060700231 Zwethkade (Harnaschwetering) ZH178310450

urgentesanering
ernstig,geen spoed

AA184200170 Rijksweg 54

Westland

nieternstig,plaatselijk sterk verontreinigd
potentieelverontreinigd
AA184200184 AWZI Harnaschpolder ZH184209034

nieternstig,lich ttotm atigverontreinigd
onverdach t/
nietverontreinigd

laan (N211) Wateringen
AA184200088 Zwethkade stortplaats Lotsweg
AA184200408 Zwethkade, stortplaats Lotsweg ZH184209380
AA060700086 Lotsweg ZH178310330

AA184200175 Noordhoornseweg ong. (asbestverontreiniging.)

voldoendegesaneerd

AA178311803 Rijksweg A4 - Peulwijk West

AA184200564 Harnaspolder (sectie H)

AA184200037 Lotsweg 6 ZH184209316
AA060700320 Wippolder, nabij ZH178310521
AA060700351 Lotsweg (nabij oostelijk stort)

Midden-Delfland

AA184200448 Lotsweg (electriciteitsmast 3)

§

AA184200453 Aanleg hoogspanningsmasten project Randstad 380

AA184206311 Tankstation Peulwijk Oost A4 Den Hoorn

AA184200431 Lotsweg gasleiding Dn 750
AA060700205 Harnaschkade Rijkswaterstaat

Delft
Esri Nederland,Com m unity
Map Contributors

AA184200462 Hoek Veenakkerweg/Lotsweg

AA184200169 Zwethkade (Landbouwweg Broekpolder)
AA184200449 Lotsweg (electriciteitsmast 4)

AA184200178 Woudselaan 22 ZH184200006
AA184200079 De Harnaschpolder

A4Haaglanden –N14
Bodem verontreiniging
Kaart7

Auteur
L.
H.van Gelder
Bedrijf
sonderdeelOm gevingen Conditionering

Debodem verontreinigingsgegevens op dezek aartzijn af
k om stiguitbodem inf
orm atiesy stem en en/
ofbodem onderzoek srapporten.
Declassif
icatiesterk verontreinigdofernstigeverontreinigingh eef
tin deregelslech ts betrek k ingop een beperk tdeelvan deonderzoek slocatie!

Geograf
isch eI
nf
orm atieS y stem en
0

S tatus

Esri Nederland,Com m unity Map Contributors

P ostbus 2855
3500GW Utrech t
0622625048

Doc.
nr.
Copy righ t Movares B.
V.

0,
15

Datum
18122019
Form aat A3liggend
S ch aal 1:5000
0,
3

Km

Vrijgave

Delft Legenda
ProjectgebiedA4

Bodem verontreiniging

urgentesanering
ernstig,geen spoed
nieternstig,plaatselijk sterk verontreinigd
potentieel verontreinigd
nieternstig,lichttotm atigverontreinigd

AA184200079 De Harnaschpolde r

onverdacht/
nietverontreinigd
voldoendegesaneerd

§

Midden-Delfland
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A4 Haaglanden – N14 Deelrapport Bodemkwaliteit en Grondwaterkwaliteit t.b.v. MER en OTB

Bijlage IV: Waterbodemkwaliteit (klasse)
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Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland.
De kaart geeft de waterbodemkwaliteit zoals vastgesteld voorafgaand aan baggerwerk.
Toepassen in plassen/oppervlaktewater (A, B of nee).
Deze uitsplitsing naar A en B heeft u nodig bij het afzetten van bagger in een diepe plas of ander oppervlaktewater.
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Bron: Hoogheemraadschap van Delfland.
De kaart geeft de waterbodemkwaliteit aan volgens de waterbodemkwaliteitskaart.
Toepassen in plassen/oppervlaktewater (A, B of nee).
Deze uitsplitsing naar A en B heeft u nodig bij het afzetten van bagger in een diepe plas of ander oppervlaktewater.
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Bron: Hoogheemraadschap van Delfland.
De kaart geeft de waterbodemkwaliteit aan volgens de waterbodemkwaliteitskaart.
Toepassen in plassen/oppervlaktewater (A, B of nee).
Deze uitsplitsing naar A en B heeft u nodig bij het afzetten van bagger in een diepe plas of ander oppervlaktewater.
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Bijlage V: Aandachtspunten bodemverontreiniging project
A4 Haaglanden N14
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Bijlage VI: Bronvermelding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nota Bodembeheer, gemeentes Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar, regels
voor het toepassen van grond en baggerspecie, opgesteld door Marmos Bodemmanagement
met kenmerk P10-20, d.d. 10 oktober 2013;
Nota Bodembeheer, gemeente Den Haag 2013-2023, opgesteld door CSO B.V. met kenmerk
10K134, d.d. 20 augustus 2012;
Nota Bodembeheer gemeente Rijswijk, opgesteld door Royal Haskoning B.V. met kenmerk
9W3013.01, d.d. 25 juli 2011;
Bodemkwaliteitskaart gemeente Rijswijk, opgesteld door Royal Haskoning B.V. met kenmerk
9V8276.01, d.d. 11 januari 2011;
Nota Duurzaam Bodembeheer gemeente Delft 2018, opgesteld door gemeente Delft, d.d. 15
maart 2018;
Bodemkwaliteitskaart gemeente Delft 2018, opgesteld door gemeente Delft, d.d. 27 oktober
2017;
Nota Bodembeheer Gemeente Schiedam, opgesteld door gemeente Schiedam, d.d. 1
oktober 2013.

60

