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1 Inleiding  

In opdracht van Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) is door Antea Group in januari 2018 
een historisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Sportlaan 1a te Bodegraven. 

Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen herinrichting en nieuwbouw van een 
binnenzwembad aan de Sportlaan 1a te Bodegraven. 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit  
Het historisch vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen uit de NEN 5725 (Strategie 
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
Hierbij is gekozen voor een standaard vooronderzoek. 

De voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd volledig en/of zonder 
fouten. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze 
bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie. 

Toetsingskader 
Om te beoordelen of een locatie geschikt is voor de voorgenomen functie,  gebruikt de ODMH als 
toetsingskader de Interventiewaardes voor grond uit de Circulaire Bodemsanering.  
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve 
van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd 
overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 
nader onderzoek, NNI, januari 2009). 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van 
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek.  

Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 
percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen 
hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het 
gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in 
beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel in het 
vooronderzoek te betrekken. 

 Aansluitend wordt informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 

• voormalig gebruik; 

• huidig gebruik; 

• toekomstig gebruik; 

• bodemopbouw en geohydrologie. 

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik van de locatie is informatie verkregen 
van de opdrachtgever en van de DCMR. De volgende bronnen zijn gehanteerd: 

• Digitaal archief ODMH (bodembalie); 

• www.topotijdreis.nl; 

• google earth; 

• Bodemkwaliteitskaart regio Midden-Holland en Zoetermeer; 

• Door opdrachtgever aangeleverde informatie;  

• www.bodemloket.nl, gemeentearchief en analoog archief ODMH. De ODMH heeft 
aangegeven dat de info op bodembalie actueel is en dat deze bronnen niet 
geraadpleegd hoeven worden, tenzij dit blijkt op basis van het uittreksel van 
bodembalie. 

De volgende bronnen zijn niet geraadpleegd: 

• Bouwarchief; 

• Grondwaterkaart van Nederland (DGV-TNO). 
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2.2 Terreinbeschrijving  

Kadastrale aanduiding Bodegraven B 6356

X, Y coördinaat X: 111110, Y: 455887

Eigenaar Gemeente Bodegraven – Reeuwijk

Huidig gebruik Buiten zwembad met ligweide

Historisch gebruik Voor 1949 weiland

Gebruiker Sportcomplex de Kuil

Oppervlakte onderzoekslocatie 4.300 m2

Verharding Gedeeltelijk verhard met tegels. Rest ligweide (gras)

Toekomstig gebruik Binnen zwembad

Overig -

Figuur 2.1: Onderzoekslocatie ‘Sportlaan 1A te Bodegraven’ overzicht en ingezoomd, geel omlijnt (bron: globespotter 
(18/01/2018)) 
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2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Tabel 2.1: Bodemopbouw en geohydrologie op basis van geraadpleegde rapportages 

Bodemopbouw : 0 - 0,5 m-mv Kleiig zand

Bodemopbouw : 0,5 - 1 m-mv Matig zandig klei

Bodemopbouw : 1 – 2,5 m-mv Matig zandig klei

Bodemopbouw : > 2,5 m-mv Zand/klei

Freatische grondwaterstand 2,5 – 3,5 m-mv

Voorkomen van oppervlaktewater Ja, ten zuidwesten van de locatie ligt de Oude Rijn (zie 
2.1a). Daarnaast bevindt de locatie zich in een gebied 
met vele sloten 

Stromingsrichting freatisch grondwater Stroomt in zuidwestelijke richting

Voorkomen van brak/zout grondwater Nee

Ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied Nee

2.4 Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassekaart 

Tabel 2.2 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart (Bodemkwaliteitskaart regio Midden-Holland en 
Zoetermeer, 12/2017) 

Gebiedsspecifiek beleid Ja

Bodemfunctieklasse Wonen

Bodemkwaliteit 0-0,5 m Wonen

Bodemkwaliteit 0,5-2 m Landbouw/natuur

Toemaakdek Nee

2.5 Bodemonderzoeken en beschikkingen 

Op basis van de informatie van de ODMH zijn de volgende bodemonderzoeken en/of 
beschikkingen van toepassing op de onderzoekslocatie. 

Tabel 2.3: Bodemonderzoeken en/of beschikkingen op de onderzoekslocatie 

Naam rapport Datum Auteur Kenmerk

Historisch onderzoek 1 24-10-2007 Geofox-Lexmond B.V. 20071982/HZEI

Historisch onderzoek 2 20-11-2007 Geofox-Lexmond B.V. 20071982_a1

Verkennend onderzoek NEN 5740 05-01-2010 Geofox-Lexmond B.V. 20092532/TPEP

Historisch onderzoek 1; Sportlaan 1A te Bodegraven 
Dit historisch onderzoek is uitgevoerd op de locatie van het parkeerterrein, stukje grasland en 
braakliggend terrein bij het zwembad ‘De Kuil’. Na aanleiding van dit historisch onderzoek is het 
verkennend onderzoek uitgevoerd.  

Uit het historisch onderzoek komt naar voren dat er meerdere verdachte locaties verdacht zijn. 
Aan de overkant van de straat (Willem de Zwijgerstraat 14) is een ernstig geval van 
bodemverontreiniging bekend met minerale olie. Op de onderzoekslocatie was in het verleden 
een kartbaan met asfaltbanen gelegen welke mogelijk verdacht is op PAK en teerhoudend asfalt. 
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Verder is op de locatie een opslag gevestigd aan chloorbleekloog en zwavelzuur. Als laatst lag 
naast het parkeerterrein een dijkje waarvan de kwaliteit van de verhoging onbekend is.  

Historisch onderzoek 2 
Dit is een aanvulling op het historisch onderzoek 1. De aanvullende informatie is dat er geen 
opslag meer is voor chloorbleekloog en zwavelzuur. Daarnaast is de ophooglaag met onbekende 
bodemkwaliteit bij de parkeerplaats niet meer aanwezig en hoeft daarom niet meer onderzocht 
te worden. De conclusie van de aanvulling is dat een verkennend onderzoek noodzakelijk wordt 
geacht vanwege de voormalige aanwezigheid van een kartbaan met mogelijk teerhoudend asfalt 
en vanwege het ernstige geval van bodemverontreiniging op Willem de Zwijgerstraat 14.  

Verkennend bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven
Dit verkennend bodemonderzoek is opgedeeld in twee deellocaties, namelijk A en B. Deellocatie 
A bevindt zich binnen de 25 meter zone van de onderzoekslocatie. Deellocatie B valt hier buiten 
en de resultaten van deze locatie worden buiten beschouwing gelaten.  
Aanleiding voor het onderzoek waren de resultaten uit eerdere onderzoeken en de aanwezigheid 
van bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Op Willem de Zwijgerstraat 14 is 
een bodemverontreiniging bekend met minerale olie. Deze was al afgeperkt naar de locatie toe. 
In het verleden heeft er een kartbaan met asfaltwegen gelegen op de onderzoekslocatie. De 
locatie is daarom verdacht op PAK.  
In het onderzochte gebied zijn sporen puin aangetroffen in de ondergrond. Uit de resultaten van 
het onderzoek is gebleken dat de grond geen verhoogde gehalten aan onderzochte stoffen bevat. 
Het grondwater bevat een streefwaarde overschrijding aan tetrachlooretheen. De oorzaak van 
deze verhoging is onbekend.  

2.6 Potentieel bodembedreigende activiteiten 

In onderstaande tabel is weergegeven of en welke potentieel bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden ter plaatse van de onderzoekslocatie en de nabije omgeving.  

Tabel 2.5: Potentieel bodembedreigende activiteiten 

Hinderwetvergunningen (1972 
en 1992) 

Ja 
Overdekte en open zweminrichting met bergingsgebouwen en verenigingsruimte. 
Potentieel bodembedreigende activiteiten: bergingshok voor chemicaliën 
(chloorbleekloog en zwavelzuur) en een verwarmingshok met aardgas en een friteuse 
(1992). Het gebruik van brandstof van al dan niet bewerkte afgewerkte olie is niet 
toegestaan vanaf 1992. Het is onduidelijk of dit hiervoor wel werd toegepast. De vloer 
van de stookruimte moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Er mogen geen 
afvalstoffen worden gestort, verbrand of begraven binnen de inrichting vanaf 1992.  
Krantenartikel (zie bijlage): vanaf 1998 nieuwe ontwikkeling in het schoonmaken van 
zwembaden. Dit wordt nu met ‘keukenzout’ gedaan. Met medewerking van de 
gemeente is dit mogelijk gemaakt.  

Vergunningen Wet Milieubeheer Nee

Tanks en vulleidingen Nee

Verharding en fundering Ja, verharding van het zwembad en de directe omgeving hier om heen met tegels (zie 
foto’s)

Slootdempingen en dammen Nee

Asbestverdachte 
objecten/bebouwing

Ja, het zwembad is vervaardigd na 1949. In deze tijdsperiode werd asbest veel 
gebruikt in onder andere rioleringen. Het zou kunnen dat gedeelte van de water aan- 
en afvoer leidingen bestaan uit asbesthoudende materialen. Uit een tekening uit 1979 
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(zie bijlage 6) blijkt dat leidingen gemaakt zijn van PVC. Oudere kaarten geven dit niet 
aan. Het is onduidelijk of alle leidingen gemaakt zijn van PVC. De bebouwing op het 
perceel is grotendeels afkomstig uit 1980. Dit maakt de kans op het aantreffen van 
hechtgebonden asbest in het gebouw redelijk groot (zie tabel 2.7).

Bodemvreemd materiaal
aangetroffen in of op bodem 

Sporen puin, wellicht afkomstig van vroegere kartbaan die  op de locatie aanwezig is 
voor 1979 (zie bijlage 2).  

Kassen of boomgaarden Nee

Baggerdepositie Nee

Depositie stoffen i.v.m. 
(spoor)wegen  

Nee

Stortplaats Nee

Brandplaatsen Onbekend, maar geen aanleiding om te verwachten, in Hinderwet wordt aangegeven 
dat dit niet toegestaan is.  

Ondergrondse leidingen of 
funderingen 

Diverse kabels en leidingen (gas, water, elektriciteit, data etc.)

Opslag van materialen Ja
Chloorbleekloog en zwavelzuur tot maximaal 2007, Historisch onderzoek 20-11-2007 
en vanaf 1992 opslag van aluminiumsulfaat.  

Toemaakdek Nee

Overige antropogene 
ophogingen 

Ja, tijdens het locatiebezoek is een ophoging bij het ondiepe ronde bad zichtbaar. Dit 
is onderdeel van de ligweide. Het was tijdens de locatie-inspectie niet te achterhalen 
waar de ophoging uit bestaat. (zie bijlage 6) 

De opslag van materialen is op de locatie te zien in figuur 2.6. Dit bevindt zich buiten de 
onderzoekslocatie maar wel binnen de grens van 25 meter omgeving.  

Figuur 2.6: tekening met opslagruimtes chemicaliën en vroegere kartbaan (rood omlijnde opslag, groen omlijnde 
kartbaan, blauw omlijnde onderzoekslocatie) – 1992
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2.7 Asbest 

Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie als verdacht ten aanzien  
van asbest wordt aangemerkt. Hiervoor is onderstaande tabel gebruikt afkomstig uit de 
herziende NEN uit 2017 omdat er geen aanwijzingen zijn voor bodembelastende activiteiten 
waarbij asbest op of in de bodem terecht is gekomen. Uit een bouwtekening uit 1979 blijkt dat de 
afvoerleidingen van pvc zijn gemaakt. Of voor 1979 andere materialen zijn gebruikt is onbekend.  

Tabel 2.7: Afkomstig uit NEN 5725_2017, kans op aantreffen asbest 

2.8 Terreininspectie

Uit een terreininspectie van Antea Group op 8 januari 2018 blijkt dat het zwembad momenteel 
niet wordt gebruikt maar in goede staat lijkt te zijn. In het noorden van de locatie, net buiten de 
onderzoekslocatie is een ophoging zichtbaar wat dienst uit maakt als een tribune. Deze tribune is 
verhard. Daarnaast is er een ligweide op de locatie. Er is een ophoging zichtbaar op de ligweide. 
Tijdens de terreininspectie zijn geen asbestverdachte materialen gevonden.  
De baden die ondieper zijn bevatten geen water, enkel het wedstrijdbad is gevuld met water. De 
foto’s zijn, tezamen met de foto’s van de voorgaande jaren die wij van de ODMH hebben 
ontvangen opgenomen in bijlage 4.  
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3 Conclusie vooronderzoek  

Algemene 
kwaliteit 
Boven- en 
ondergrond 

Er zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie en het aangrenzend perceel wel potentiele 
bodembedreigende activiteiten of aanwijzingen gevonden die de bodemkwaliteit negatief 
beïnvloeden. Dit betreft de gesloopte kartbaan (voor 1979) welke mogelijk een 
teerhoudende asfaltlaag had (zie bijlage 2) en de aanwezigheid van de chemicaliën 
chloorbleekloog, zwavelzuur (tot maximaal 2007) en aluminiumsulfaat.  
Op het aangrenzende perceel uitgevoerde onderzoek zijn geen verhoogde gehalten aan 
onderzochte stoffen in de bodem gemeten (Verkennend bodemonderzoek Sportlaan 1a te 
Bodegraven, 05-01-2010, Geofox-Lexmond BV). 

Grondwater Op het aangrenzend perceel is een streefwaarde overschrijding aan tetrachlooretheen in het 
grondwater aangetroffen. De bron van deze verontreiniging is onbekend (Verkennend 
bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven, 05-01-2010, Geofox-Lexmond BV).  

Verharding en 
fundatie 

Het betreffende perceel is gedeeltelijk verhard met tegels en gedeeltelijk onverhard 
(ligweide).  

Asbest Aangezien de locatie sinds 1949 (topotijdreis.nl) in gebruik is als zwembad is er aanleiding om 
te verwachten dat asbest is toegepast op de locatie. Het sportcentrum is rond 1980 
gebouwd, waardoor ook hier een grote kans is dat asbest is gebruikt. De locatie is hierdoor 
asbestverdacht.  
Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn géén asbestverdachte materialen aangetroffen 
op het maaiveld of in de boringen. Daarnaast zijn tijdens het locatiebezoek geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. De bodem is hierdoor niet verdacht op 
asbesthoudende materialen.  

Overige 
aandachtpunten 

Niet van toepassing

Verdachte 
deellocaties 

Niet van toepassing

Advies vervolg De verwachting is dat de potentieel bodembedreigende activiteiten de bodem hebben 
verontreinigd. Er wordt geadviseerd een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. 
Daarnaast wordt geadviseerd voorafgaande aan mogelijke sloopwerkzaamheden een 
asbestinventarisatie uit te voeren.  
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Bijlage 1 Ligging onderzoekslocatie 



Bijlage 1: Ligging onderzoekslocatie; Sportlaan 1a te Bodegraven 
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Bijlage 2: Historische kaarten 

Historische kaart ca. 1948 Historische kaart ca. 1957

Historische kaart ca. 1965 Historische kaart ca. 1975
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Historische kaart ca. 1999 Historische kaart ca. 2016



geertr
Tekstvak
Ligging kartbaan

geertr
Potlood

geertr
Potlood
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Bijlage 3 Kwaliteitsaspecten, toegepaste 
methoden en strategiën en 
betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek  
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Betrouwbaarheid/garanties 

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs 
bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de 
toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze 
benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te 
geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten 
aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea 
Group uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd 
contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde 
bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie 
is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor 
de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie 

Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group 
verrichten door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat 
bij de analyses consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de 
analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform 
het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met 
BOTOVA-gevalideerde software. 

Toepassing grond en asbest 

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader 
van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de 
locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte 
bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond 
en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe 
toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart 
met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van 
het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen 
onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als 
tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de 
profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van 
asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest 
in de bodem’ (NNI, april 2003) te zijn uitgevoerd.  
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Bijlage 4 Foto's  
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De I, uil krijg t

velliger systeem
Chloorlucht verdwijnt dankzij

,rinanciële steun gemeente
IODEGP,AVEN - Bodegra-
en wil financieel b Tnn*

>1)5en om het zwemba De
,ufl aan een beter waterzui-

eringssysteem te helpen.
let die instaHatie verdwijnt

e chloorlucht uit het bad.

en W hebben voorgesteld dit

,ar 32.000gulden extra subsi-
ie te geven om de aanschaf voor

et zwembad financieel moge-
ik te maken. Voor de jaren daar-

a is er nog geen concrete belof-

- Maar wethouder Hoekstra
aat ervan uit dat de gemeente

et bad dan niet in de steek zal

estuur en directie van De Kuil

edrijfsleider
30DEGP,AVEN - Bedrijfsleider
-1. Laaning van het zwembad De

<uil is 'blij verrast' over de be.

;lissing van B en W.

-Mocht dit voorstel van het coUe-

e het inderdaad halen, dan is

et een juiste beslissing, niet al-

e

en voor vandaag maar ook voor

e toekomst-, aldus Laaning.

olgens hem wordt het zwem-

ad voorzien van een 'technisch

dringen al enkele jaren bij de ge.

meente aan op de aanschaf van

de zoutelektrolyse-instaUatie. Bij

deze manier van water zuiveren

worden via chemische weg de
zuiverende stoffen aangemaakt

uit keukenzout. Nu gebeurt dat

met behWp van cWoorbleekloog,

zwavelzuur en zoutzuur, stuk

voor stuk gevaarlijke stoffen die

bij het zwembad moeten worden

opgeslagen.

Volgens wethouder Hoekstra
heeft een beshssing over de aan-

vraag langer op zich laten wach-

ten dan de bedoeling was. Maar

een van de belangrijkste redenen

was dat de subsidiëring van de

grotere instellingen in Bodegra-

'blij veiTast'
hoogstaand altematief dat vele

voordelen beèft. Transport en
opslag van zeer gevaarlijke stof-

fen wordt overbodig, en voor ge-

bruikers en personeel wordt het

aarunerkehjk aangenamer om in
het gebouw te zijn. Het zoutelek-

trolysesysteem zorgt ervoor dat

ook mensen met aandoeningen
aan de luchtwegen baantjes kun.

nen trekken.

ven ter discussie stond. Aan De

Kuil was bijvoorbeeld gevraagd

om o een rijije te zetten hoe

groot%e uitgaven en inkbmsten

precies zijn. Ook wüde de ge-

meente graag van De Kuil weten

hoeveel geld met de nieuwe in.

staUatie kan worden bespaard.

Dit is, zo bhjkt uit het coUtge-

voorstel, i8.Soo gulden per jaar.

Met het zwembadbestuur heb-
ben de wethouders Hoekstra en

Karssen nu afgesproken dat De
Kuil een lening van iS Jaar aan-

gaat om de investering van 3,5

ton te financieren. Dit jaar zou

De Kuil dan 32.000 gulden no-
dig hebben, van dat bnntag is
dan de verwachte bespa g al af-

getrokken. Hoekstra: -Alleen al

om de veiligheidsaspecten heb-

ben we besloten om groen licht

te geven voor deze investering.-

Voor 2oo2 en verder kan zij nog

geen beloftes doen. Reden is dat

in de loop van dit jaar nieuwe

subsidiebedragen worden sa-
mengesteld voor onder meer De

Kuil. De wethouder: .Maar het

moge duidelijk zijn dat er geen

aarileiding is om een dergelijke

verplichting ineens uit het nieu-

we subsidiebedrag te laten. We

gaan niet volgend jaar zeggen

nee, doei'bekijk het maar'. Zo-

als wijlen kiaas van Wijngaarden

eens heeft gezegd: We gaan niet

de laaan heel langzaam dicht.
draaien.-
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Bijlage 6 Bouwtekeningen  
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Rivium Westlaan 72 
2909 LD  CAPELLE A/D IJSSEL 
Postbus 8590 
3009 AN  ROTTERDAM 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


