
Bijlage 2 - Ambtelijke beoordelingen bodemonderzoeken: 

a. ambtelijke beoordeling, 22 december 2009 (1) 



 
 
Beoordeling bodemkundige kwaliteit Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
 
Onderwerp: Bouwaanvraag locatie Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
Bodemonderzoek: Verkennend onderzoek  
Adviesbureau: CSO Adviesbureau te Deventer 
Rapportnummer: 07J062/07.RJ028 
Datum: 31 juli 2007 
Opdrachtgever: ADC ArcheoProjecten 
Verzoeker beoordeling: DPP Projectcoördinatie B.V. 
Behandelend ambtenaar: A. van Riet  
Datum: 22 december 2009  
 
 
Op grond van het hiervoor vermelde bodemonderzoek is geconstateerd dat: 

 het onderzoek ter plaatse van de vijftal deellocaties (A t/m E) is uitgevoerd conform de 
verschillende strategieën voor de verdachte locaties (VEP B3 en VED HE) zoals is 
aangegeven in de Nederlandse norm NEN 5740;

 zintuiglijk in de bodem sporen puin tot sterke puinbijmengingen, matige olie-
waterreacties en zwakke tot matige grind- of houtskoolbijmengingen zijn aangetroffen; 

 in de bovengrond ter plaatse van de deellocatie A-voormalige ondergrondse HBO-tank 
(monster M A1) is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetroffen.  

 in de bovengrond ter plaatse van de deellocaties B-voormalige machinekamer, C-
asfaltverharding en D- voormalige bovengrondse dieseltank en olieopslag (mengmonsters 
MM B1, MM C1 en MM D1) zijn de (lichte) verontreinigingen met metalen, PAK en/of 
minerale olie en/of EOX aangetroffen;  

 in de ondergrond ter plaatse van de deellocatie E-overig terrein (grondmengmonster MM 
E03) is een matige verontreiniging met DDT/DDE/DDD (som) en lichte 
verontreinigingen met metalen en PAK aangetroffen; in de bovengrond een lichte 
verontreiniging met zink is aangetroffen; Op basis hiervan zijn de deelmonsters van het 
grondmengmonster MM E03 afzonderlijk geanalyseerd op OCB’s. Uit de resultaten blijkt 
dat in het ondergrondmonster van boring 6 een sterke verontreiniging met 
DDT/DDE/DDD (som) aanwezig is; 

 het grondwater ter plaatse van de deellocatie D sterk verontreiniging met arseen en 
naftaleen en licht verontreinigd is met cadmium, xylenen (som) en minerale olie;  

  het grondwater ter plaatse van de deellocatie E licht verontreinigd is met koper en lood. 
 
 
Conclusie: 
Gezien de aangetroffen sterke tot matige grondverontreinigingen met minerale olie en OCB’s en 
sterke grondwaterverontreinigingen met arseen en naftaleen is nader onderzoek noodzakelijk. 
Daarnaast dient in verband met de aanwezigheid van eventuele asbesthoudende materialen in de 
bebouwing, alsmede de mogelijk asbesthoudende buizenen platen onder de overkapping aan de 
oostzijde tegen de opslagschuur, een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.   
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Opmerkingen: 
 deellocatie A: volgens de onderzoekstrategie (VEP) dienen twee boringen tot 0,5 m onder 

verontreinigingskern en één peilbuis uitgevoerd te worden; in het onderzoek zijn één 
boring (4) tot 2,3 m-mv en één boring (16) tot 0,5 m-mv gerealiseerd; deze peilbuis is 
meegenomen in het nader onderzoek; 

 deellocatie B: volgens de onderzoekstrategie (VEP) dienen twee boringen tot 0,5 m onder 
verontreinigingskern en één peilbuis uitgevoerd te worden; in het onderzoek zijn twee 
boringen (3 en 15) tot 1,4 á 1,7 m-mv gerealiseerd; de peilbuis ontbreekt;  

 op de tekening is de exacte ligging van de olievat in de werkplaats niet aangegeven;  
 onder de overkapping tegen de opslagschuur zijn diverse asbestverdachte buizen en 

platen aangetroffen; op basis hiervan is verkennend onderzoek naar asbest wenselijk. 
 
Overig: 
Bij grondwerkzaamheden die worden uitgevoerd dient u met onderstaande rekening te houden. 
Voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater of riool dient tijdig vooraf schriftelijk een 
lozingsvergunning aangevraagd te worden bij Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden” te 
Houten (tel. 030-6345700). 
Op het hergebruik van grond is de regelgeving van het Besluit Bodemkwaliteit (met 
bijbehorende vrijstellingsregelingen) van kracht. Dit betekent o.a. dat de ontvanger van de grond 
de toepassing ervan dient te melden. 
Voor nadere informatie omtrent de hiervoor aangehaalde milieukundige aspecten van uw 
bouwinitiatief kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening (tel: 0343-595 595). 
 
 
 



b. ambtelijke beoordeling, 22 december 2009 (2) 



 
 
Beoordeling bodemkundige kwaliteit Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
 
Onderwerp: Bouwaanvraag locatie Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
Bodemonderzoek: Nader onderzoek (fase 1) 
Adviesbureau: Sigma Bouw & Milieu te Emmen 
Rapportnummer: 09-M4949 
Datum: 13 november 2009 
Opdrachtgever: DPP Rijnweide B.V. 
Verzoeker beoordeling: DPP Projectcoördinatie B.V. 
Behandelend ambtenaar: A. van Riet  
Datum: 22 december 2009  
 
 
Op grond van het hiervoor vermelde bodemonderzoek is geconstateerd dat: 

 het nader onderzoek ter plaatse van de drietal deellocaties (A, D en E) is uitgevoerd t.b.v. 
de afperking van de in het voorgaande verkennend onderzoek aangetroffen grond- en 
grondwaterverontreinigingen; 

 zintuiglijk in de bodem zwakken of sterke puin- en asfaltbijmengingen, zwakke, matige  
of sterke olie-waterreacties, carbolineum- en dieselgeur zijn aangetroffen; 

 in de bovengrond ter plaatse van de deellocatie A (voormalige ondergrondse HBO-tank) 
zijn t.b.v. de verticale afperking van de sterke verontreiniging met minerale olie twee 
ondergrondmonsters (1,0-1,5 en 1,5-2,0 m-mv) geanalyseerd:  

- in het grondmonster van 1,0-1,5 m-mv is een sterke verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen;  

- -in de grondmonster van 1,5-2,0 m-mv is een lichte verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen;  

t.b.v. de horizontale afperking zijn twee grondmonsters geanalyseerd; in deze 
grondmonsters zijn geen verhoogde gehalten voor minerale olie aangetoond; de 
verontreiniging met minerale olie is in voldoende mate afgeperkt;  

 in het voorgaande verkennend onderzoek is het plaatsen van een peilbuis ter plaatse van 
de deellocatie A onterecht achterwege gelaten; deze is in het nader onderzoek wel 
uitgevoerd; in het grondwater zijn geen verontreinigingen voor vluchtige aromaten en 
minerale olie aangetroffen;  

 in het grondwater ter plaatse van de deellocatie D (voormalige bovengrondse dieseltank 
en olieopslag) zijn t.b.v. de afperking van de sterke grondwaterverontreiniging met 
naftaleen en arseen, de vijf grondwatermonsters geanalyseerd; uit de resultaten blijkt dat 
in deze monsters maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale olie zijn aangetoond; 
gezien in de uitgevoerde analyses arseen niet meegenomen is, is de sterke 
grondwaterverontreiniging in onvoldoende mate afgeperkt; van de bovengrond zijn op 
basis van de zintuiglijke waarnemingen drie grondmonsters geselecteerd en geanalyseerd 
op minerale olie en vluchtige aromaten; in het grondmonsters van de boringen D4 (1,1-
1,6 m-mv) en D11 (0,1-0,5 m-mv) zijn de sterke verontreinigingen met minerale olie 
aangetroffen; deze verontreinigingen zijn verder niet afgeperkt;  

 in de bovengrond ter plaatse van de deellocatie E (overig terrein) is t.b.v. de verticale 
afperking van de sterke verontreiniging met DDT/DDE/DDD (som) één 
ondergrondmonster (0,9-1,2 m-mv) geanalyseerd op OCB’s; in het grondmonster is een 
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matige verontreiniging met DDE (som) aangetroffen; de verontreiniging is verticaal 
verder niet afgeperkt (onder 1,2 m-mv); t.b.v. de horizontale afperking zijn elf 
grondmonsters geanalyseerd; in deze grondmonsters zijn licht tot sterk verhoogde 
gehalten voor OCB’s aangetoond; de verontreinigingen zijn horizontaal verder niet 
afgeperkt; 

 
Conclusie: 
Aangezien de aangetroffen sterke en matige grond- en grondwaterverontreinigingen ter plaatse 
van de deellocaties D en E in onvoldoende mate zijn afgeperkt is aanvullend nader onderzoek 
(fase 2) met risicobeoordeling noodzakelijk. Het onderzoek dient zich richten op de horizontale 
en verticale afperking van:  

- de sterke grondwaterverontreiniging met arseen en de sterke grondverontreiniging 
met minerale olie t.p.v. de deellocatie D;  

- de sterke en matige grondverontreiniging met OCB’s t.p.v. de deellocatie E.  
Bij sloop dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van eventuele 
asbesthoudende materialen in de bebouwing, alsmede de mogelijk asbesthoudende buizen en 
platen onder de overkapping aan de oostzijde tegen de opslagschuur.  
Op basis van de huidige onderzoeksresultaten is ingeschat dat circa 200 m3 grond verontreinigd 
is boven de interventiewaarde. Derhalve wordt geadviseerd om deze locatie te melden bij het 
bevoegd gezag (Provincie Utrecht).   
 
Opmerkingen: 

 de onderzoeksopzet voor het nader onderzoek is voor de uitvoering niet met de Gemeente 
afgestemd;  

 de nummering van de peilbuizen in de rapporttekst is niet gelijk met de nummering in de 
boorprofielen;  

 voor deellocatie B dient nog het grondwater onderzocht te worden;  
 bij de sloop van asbestverdachte gebouwen met buizen en platen dient rekening te 

worden gehouden met mogelijk vrijkomende asbest. 
 
Overig: 
Bij grondwerkzaamheden die worden uitgevoerd dient u met onderstaande rekening te houden. 
Voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater of riool dient tijdig vooraf schriftelijk een 
lozingsvergunning aangevraagd te worden bij Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden” te 
Houten (tel. 030-6345700). 
Op het hergebruik van grond is de regelgeving van het Besluit Bodemkwaliteit (met 
bijbehorende vrijstellingsregelingen) van kracht. Dit betekent o.a. dat de ontvanger van de grond 
de toepassing ervan dient te melden. 
Voor nadere informatie omtrent de hiervoor aangehaalde milieukundige aspecten van uw 
bouwinitiatief kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening (tel: 0343-595 595). 
 
 
 



c. ambtelijke beoordeling, 19 mei 2010 



Beoordeling bodemkundige kwaliteit Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
 
Onderwerp: Bouwaanvraag locatie Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
Bodemonderzoek: Nader onderzoek (fase 1 en 2) 
Adviesbureau: Sigma Bouw & Milieu te Emmen 
Rapportnummer: 10-M5101 
Datum: 6 april 2010 
Opdrachtgever: DPP Rijnweide B.V. 
Verzoeker beoordeling: DPP Projectcoördinatie B.V. 
Behandelend ambtenaar: A. van Riet  
Datum: 19 mei 2010  
 
 
Op grond van het hiervoor vermelde bodemonderzoek is geconstateerd dat: 

 het nader onderzoek ter plaatse van de drietal deellocaties (A, D en E) is uitgevoerd t.b.v. 
de afperking van de in de voorgaande varkennend en nader (fase 1) onderzoeken 
aangetroffen grond- en grondwaterverontreinigingen; 

 zintuiglijk in de bodem zwakken of sterke puin-, kool- en/of asfaltbijmengingen, zwakke, 
matige of sterke olie-waterreacties, carbolineum- en/of dieselgeur zijn aangetroffen; 

 in de bovengrond ter plaatse van de deellocatie A (voormalige ondergrondse HBO-tank) 
zijn t.b.v. de verticale afperking van de sterke verontreiniging met minerale olie twee 
ondergrondmonsters (1,0-1,5 en 1,5-2,0 m-mv) geanalyseerd:  

- in het grondmonster van 1,0-1,5 m-mv is een sterke verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen;  

- in het grondmonster van 1,5-2,0 m-mv is een lichte verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen;  

verticaal is de verontreiniging tot achtergrondwaarde afgeperkt; 
t.b.v. de horizontale afperking zijn twee grondmonsters geanalyseerd; in deze 
grondmonsters zijn geen verhoogde gehalten voor minerale olie aangetoond; de 
verontreiniging met minerale olie is in voldoende mate afgeperkt; naar schatting bedraagt 
de hoeveelheid sterk verontreinigde grond circa 6 m3;  

 in het voorgaande verkennend onderzoek is het plaatsen van een peilbuis ter plaatse van 
de deellocatie A onterecht achterwege gelaten; deze is in het nader onderzoek wel 
uitgevoerd; in het grondwater zijn geen verontreinigingen voor vluchtige aromaten en 
minerale olie aangetroffen;  

 in het grondwater ter plaatse van de deellocatie D (voormalige bovengrondse dieseltank 
en olieopslag) zijn t.b.v. de afperking van de sterke grondwaterverontreiniging met 
naftaleen en arseen, de vijf grondwatermonsters geanalyseerd; uit de resultaten blijkt dat 
maximaal licht verhoogde gehalten voor arseen, naftaleen, xylenen (som) en/of minerale 
olie zijn aangetoond; daarnaast is in het grondwater t.p.v. peilbuis D11 een matig 
verhoogd gehalte voor minerale olie aangetoond; aangezien in het grondwater van de 
nabij gelegen peilbuizen maximaal licht verhoogde gehalten voor minerale olie 
aangetoond zijn is naar verwachting de matige verontreiniging in voldoende mate 
afgeperkt;  

 van de bovengrond ter plaatse van de deellocatie D zijn op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen tijdens verkennend onderzoek drie grondmonsters geselecteerd en 
geanalyseerd op vluchtige aromaten, PAK en minerale olie; in het grondmonster van 
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boring D4 (1,1-1,6 m-mv) is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetroffen; 
deze verontreiniging is verder tot achtergrondwaarde afgeperkt;  
in het grondmonster van boring D11 (0,1-0,5 m-mv) zijn de sterke verontreinigingen met 
xylenen (som), minerale olie en PAK aangetroffen; de verontreinigingen met minerale 
olie en PAK zijn verder tot achtergrondwaarden afgeperkt; de bovengrondmonsters zijn 
niet geanalyseerd op xylenen (som); naar verwachting betreft het twee kleine 
verontreinigingskernen met concentraties boven de interventiewaarde; naar schatting 
bedraagt de hoeveelheid sterk verontreinigde grond circa 5 m3;  

 t.b.v. de afperking van de sterke verontreiniging met DDT/DDE/DDD (som) ter plaatse 
van de deellocatie E (achterterrein, voormalig boomgaard) zijn ondergrondmonsters (0,9-
1,2 en 1,2-1,7 m-mv) geanalyseerd op OCB’s; uit de resultaten blijkt dat sterke 
verontreiniging van 0,5 tot 0,9 m-mv, matige verontreiniging tot 1,2 m-mv en lichte 
verontreiniging tot 1,7 m-mv aanwezig is; de oppervlakte van de sterke verontreiniging 
bedraagt circa 500 m2; naar schatting bedraagt de hoeveelheid sterk verontreinigde grond 
circa 200 m3; de verontreinigingen zijn echter niet volledig tot achtergrondwaarde 
afgeperkt (de verontreiniging verspreidt zich buiten de perceelsgrens).  

 
Conclusie: 
Op basis van de onderzoeksresultaten is ingeschat dat circa 200 m3 grond t.p.v. de voormalig 
boomgaard (deellocatie E) verontreinigd is boven de interventiewaarde. Derhalve betreft hier een 
ernstig geval van bodemverontreiniging en wordt geadviseerd om deze locatie te melden bij het 
bevoegd gezag (Provincie Utrecht).  
Voor de deellocaties A en D wordt sterk verontreinigd grond ingeschat op circa 11 m3 en er is 
dus geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.   
 
Overig: 
Bij grondwerkzaamheden die worden uitgevoerd dient u met onderstaande rekening te houden. 
Voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater of riool dient tijdig vooraf schriftelijk een 
lozingsvergunning aangevraagd te worden bij Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden” te 
Houten (tel. 030-6345700). 
Op het hergebruik van grond is de regelgeving van het Besluit Bodemkwaliteit (met 
bijbehorende vrijstellingsregelingen) van kracht. Dit betekent o.a. dat de ontvanger van de grond 
de toepassing ervan dient te melden. 
Voor nadere informatie omtrent de hiervoor aangehaalde milieukundige aspecten van uw 
bouwinitiatief kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening (tel: 0343-595 595). 
 
 
 



d. ambtelijke beoordeling, 12 mei 2011  

 



Beoordeling bodemkundige kwaliteit Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
 
Onderwerp: Bouwaanvraag locatie Singel 49 te Wijk bij Duurstede 
Bodemonderzoek: Bodemsanering deellocatie A en D 
Adviesbureau: Sigma Bouw & Milieu te Emmen 
Rapportnummer: 10-M5456 
Datum: 22 maart 2011 
Opdrachtgever: DPP Rijnweide B.V. 
Verzoeker beoordeling: DPP Projectcoördinatie B.V. 
Behandelend ambtenaar: J.J. Takken  
Datum: 12 mei 2011  
 
 
Op grond van het hiervoor vermelde bodemonderzoek is geconstateerd dat: 

 De bodemsanering betreft de deellocatie A en D. Voor deellocatie E is de provincie 
Utrecht het bevoegd gezag; 

 Voor deellocatie A en D is in totaal circa 10 m3 verontreinigde grond afgevoerd; 
 Er is voor beide deellocaties gesaneerd tot achtergrondwaarde; 
 In het grondwater van de controle peilbuis is een lichte overschrijding van naftaleen ten 

opzichte van de streefwaarde geconstateerd; 
  De aanwezige 200liter HBO-tank is gereinigd, waarna afgevoerd en verschroot bij een 

erkende verwerker.
 
Conclusie: 
Deellocatie A en D zijn in voldoende mate gesaneerd. De lichte verhoging van naftaleen in het 
grondwater vormt geen aanleiding tot het uitvoeren van een grondwatersanering. 
 
Voor deellocatie E, geschatte omvang circa 200 m3 grond,  zal de Provincie Utrecht een 
beoordeling afgegeven aangezien deze bevoegd gezag is.  
 
 
 


