
 

 

 

 

 Notitie 

 

Referentienummer Datum Kenmerk 

001 9 november 2011 250255/312817 

 

Betreft 

Stortplaatsen Steenovenweg i.v.m. aanleg nieuw wegtracé 

 

1 Inleiding 

Dekker Van de Kamp is voornemens een nieuwe weg aan te leggen in de Randwijkse uiterwaar-

den. Het tracé is gelegen tussen de percelen Heteren D 470, D469, D 468, D 467 en D 450, De 

weg zal op een dijk worden gebouwd met een hoogte van 11.00 m + NAP. In bijlage 1 is het tracé 

van de weg aangegeven. Uit informatie van de provincie Gelderland (contactpersoon de heer W. 

van Hoorn) blijkt dat in de buurt van het tracé een tweetal stortplaatsen aanwezig is. Voorliggen-

de notitie geeft nadere informatie over beide stortplaatsen en er wordt advies wordt gegeven over 

het te volgen vervolgtraject. 

 

2 Beschrijving stortplaatsen 

Van de stortplaatslocatie nabij de steenfabriek (zie bijlage 1) is het grondwater en de deklaag in 

het verleden onderzocht in het kader van respectievelijk de MOVOS- en DOVOS-onderzoeken 

die bij alle stortplaatsen in de provincie Gelderland zijn uitgevoerd. Uit de onderzoeksgegevens 

blijkt dat er lokaal (ter plaatse van de stort) matig tot sterk verhoogde bariumgehalten in het 

grondwater zijn aangetroffen. In de deklaag zijn over licht verhoogde gehalten aan metalen en 

PAK aangetroffen. Uit de bijlage blijkt dat het wegtracé net langs de stortcontour heen loopt. Dit 

betekent dat deze stortplaats geen belemmering oplevert voor de aan te leggen weg. 

 

De tweede stortplaats betreft een locatie die verdacht is van de aanwezigheid van stortmateriaal. 

De vermoedelijke stortplaats ligt ten zuidwesten van bovengenoemde stortplaats. Het betreft de 

kadastrale percelen Heteren D 469 en 470. De exacte locatie van de stortplaats is niet bekend.  

 

Omdat het noordelijk deel van het nieuwe wegtracé over bovengenoemde kadastrale percelen 

D469 en D470 loopt, wordt geadviseerd om, voorafgaand aan de uitvoering van het grondverzet, 

middels een verkennend bodemonderzoek na te gaan of daadwerkelijk stortmateriaal ter plaatse 

van het wegtracé aanwezig is. Indien uit het onderzoek blijkt dat stortmateriaal aanwezig is, wordt 

geadviseerd dit materiaal onder milieukundige begeleiding te ontgraven en af te voeren. 
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