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1 Inleiding

In opdracht van AM, Bouwfonds Ontwikkeling en Lekstede Wonen is door Ingenieursbureau

Oranjewoud B.V. in juli 2013 een historisch onderzoek uitgevoerd naar de (voormalige)

activiteiten in relatie tot de bodemkwaliteit op en in de directe omgeving van de locatie Hoef

en Haag te Vianen.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van het terrein.

Doel

Het historisch onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de reeds bekende

bodemkwaliteitsgegevens, potentieel bodembedreigende activiteiten en potentieel

bodembedreigende installaties ter plaatse van het plangebied. Op basis van het

vooronderzoek kan worden bepaald of de bodemkwaliteit mogelijk belemmeringen op kan

leveren voor de voorgenomen bestemming (woningbouw). Het vooronderzoek dient tevens

als basis voor het vaststellen van het onderzoeksprogramma van het verkennend

bodemonderzoek.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Het historisch onderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5725 (Strategie voor het

uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009).

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en

betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de

resultaten van het onderzoek beschreven.



projectnr. 262246 AM, Bouwfonds Ontwikkeling en Lekstede Wonen
september 2013, revisie 00 Historisch onderzoek Hoef en Haag

Vianen

blad 3 van 10 Milieu ow3

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 te onderzoeken.

De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij

kleinschaliger gevallen van bodemverontreiniging de verspreidingsbron meestal niet verder is

dan 25 meter en dat de gevallen met een grootschaliger verspreiding bij het vooronderzoek

op een andere wijze worden opgespoord.

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

- voormalig gebruik

- huidig gebruik

- toekomstig gebruik

- bodemopbouw en geohydrologie

Vanwege de omvang van het terrein is geen terreininspectie uitgevoerd.

Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde

informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen.

2.2 Terreinbeschrijving

De onderzoekslocatie is in gebruik als landbouwgebied en wordt omsloten door de Lekdijk

(noordzijde), de Hoevenweg (oostzijde), het dorp Hagestein (zuidzijde), de Lange Dreef

(zuidwestzijde) en de Rijksweg A27 ter hoogte van Vianen (westzijde).

Aan de oostzijde van de Hoevenweg is langs de Eversteinse plas het recreatieterrein Everstein

(camping) gevestigd.

Het terrein heeft een totale oppervlakte van circa 100 hectare.

De kern van het gebied heeft een open karakter met weilanden. Langs de Lekdijk en de

Hoevenweg staat verspreide bebouwing bestaande uit (voormalige) boerderijen.
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De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1: satellietfoto met globale contour onderzoekslocatie
bron: google maps

2.3 Voormalig- en huidig gebruik

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de

Omgevingsdienst regio Utrecht en is tevens gebruik gemaakt van de Omgevingsverkenning

Hoef en Haag (Milieudienst Zuidoost-Utrecht; VIA10.2010.T001/ 11065; oktober 2010). Een

overzichtstekening met de locaties waar bodeminformatie van bekend is, is weergegeven in

bijlage 3. Onderstaand is per geraadpleegde bron de gevonden informatie omschreven.

Bodemonderzoeken

In het plangebied zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieronder worden kort de

binnen het plangebied uitgevoerde bodemonderzoeken met bijbehorende conclusies

benoemd:

 Verkennend bodemonderzoek Hagenweg ongenummerd, perceel F120 gedeeltelijk;

RPS BCC; kenmerk: NC804.0305; 22 mei 2008
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een voorgenomen transactie. In de

grond en het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
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 Verkennend bodemonderzoek afrit 27 RW A27; RPS BCC; kenmerk NC704.082/089G;

23 april 2008
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een transactie.

Aan de Hagenweg ten oosten van de rijksweg A27 zijn in de grond geen verontreinigingen

aangetoond. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties aan arseen

en zink gemeten.

De groenstrook / het bos tussen de Lange Dreef en de Hagenweg oostelijk van de

rijksweg A27 bevat een lichte verontreiniging met minerale olie in de bovengrond. In de

ondergrond en het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond.

 Verkennend bodemonderzoek Hoevenweg ongenummerd, 3 percelen; Inpijn-Blokpoel;

Arkel Milieu B.V.; kenmerk MA-2184; 23 januari 2002
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een voorgenomen transactie.

De bovengrond is licht verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie.

De ondergrond is licht verontreinigd met zware metalen en minerale olie. Het

grondwater is licht verontreinigd met zware metalen.

In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende bodemonderzoeken bekend:

 Verkennend bodemonderzoek Lange Dreef ongenummerd; BCC; kenmerk

NC604.0227/295
E
; 13 november 2006

In de grond en het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen.

De opgebrachte sliblaag is licht verontreinigd met minerale olie.

 Verkennend onderzoek Lange Dreef 22; CSO; kenmerk 96.637; 17 december 1996
Ter plaatse van het onverdacht terreindeel is de bovengrond licht verontreinigd met

koper, de ondergrond niet verontreinigd en het grondwater licht verontreinigd met

zware metalen.

Ter plaatse van de bovengrondse dieseltank is de bovengrond licht verontreinigd met

minerale olie, de ondergrond niet verontreinigd en het grondwater niet onderzocht.

Ter plaatse van de bovengrondse benzinetank met pomp is de bovengrond sterk

verontreinigd met minerale olie, de ondergrond licht verontreinigd met PAK en het

grondwater niet verontreinigd. De sterke verontreiniging met minerale olie betreft

vermoedelijk een oude benzineverontreiniging.

 Nader onderzoek Lange Dreef 22; CSO; kenmerk 97.007; 10 januari 1997
Het nader onderzoek is uitgevoerd naar de in voorgaand onderzoek aangetoonde sterke

verontreiniging met minerale olie ter plaatse van de bovengrondse benzinetank met

pomp. De bovengrond is maximaal matig verontreinigd met minerale olie. In de

ondergrond is een licht verontreiniging met minerale olie gemeten.

Het grondwater is niet aanvullend onderzocht.

Totaal is circa 7 m
3

grond sterk verontreinigd (geweest) met minerale olie. De

betreffende verontreiniging is vermoedelijk gesaneerd.

 Verkennend bodemonderzoek achter percelen Dorpsstraat 25 - 29; Tukkers Milieu-

onderzoek; kenmerk 4080040; 25 maart 2004
Aanleiding tot het onderzoek vormt een voorgenomen transactie. De bovengrond is niet

verontreinigd. De ondergrond is maximaal licht verontreinigd met koper, kwik, lood, zink

en PAK. Het grondwater bevalt maximaal licht verhoogde concentraties aan arseen, zink

en 1,1,1-trichloorethaan. Laatstgenoemde verontreiniging bevindt zich aan de voorzijde

van Dorpsstraat 29 en daarmee niet in de directe omgeving van het plangebied.
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 Verkennend onderzoek asbest in bodem Dorpsstraat 25 - 27; Van Dijk Geo- en

milieutechniek b.v.; kenmerk 950045; 20 juni 2008
Aanleiding tot het onderzoek vormt het aantreffen van asbesthoudend plaatmateriaal

tijdens sloopwerkzaamheden. Ter plaatse van enkele in het verleden bebouwde locaties

is asbest aangetroffen. De verspreiding van het materiaal is minimaal en er is slechts zeer

lokaal sprake van een sterke verontreiniging met asbest. Het wordt niet verwacht dat

vrijgekomen asbest tot binnen het plangebied is verspreid.

 Nulsituatieonderzoek Lekdijk 28; Fugro; kenmerk 8704-0036-000/87020387;

26 maart 2004
Aanleiding tot het onderzoek vormt een bouwvergunningsaanvraag. In de grond zijn

maximaal licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, EOX en minerale olie

gemeten. Het grondwater ter plaatse van de wasplaats en de dieselolieheater bevindt

zich op een diepte van 1,1 á 1,2 m -mv. en is sterk verontreinigd met minerale olie. Het

grondwater op het terrein is verder maximaal licht verontreinigd met diverse zware

metalen, VOCL's, minerale olie of vluchtige aromaten. De sterke verontreinigingen met

minerale olie in het grondwater hebben een beperkte omvang. Zie ook bijlagen 2, 3 en 4.

 Beschikking Lekdijk 28; Provincie Utrecht; kenmerk 80C448C2; 2 november 2012
In de periode 2007 - 2008 heeft een sanering plaatsgevonden van de verontreiniging met

minerale olieproducten. De verontreiniging in zowel de grond als het grondwater is

daarbij grotendeels gesaneerd. Onder het pand nabij de wasplaats is een

restverontreiniging met minerale olie achtergebleven. Verder is het grondwater onder de

voormalige dieselolieheater mogelijk nog verontreinigd met minerale olie. De

restverontreinigingen hebben vermoedelijk een kleine omvang, waardoor met

aanvullende nazorgmaatregelen is ingestemd met de beschikking.

De restverontreinigingen bevinden zich op een afstand van tientallen meters ten opzichte

van het plangebied, derhalve wordt niet verwacht dat de bodemkwaliteit ter plaatse van

het plangebied is beïnvloed door de verontreiniging met olieproducten. Het valt echter

niet uit te sluiten dat de verontreiniging met minerale olie in het grondwater als gevolg

van instroming tot aan het plangebied reikt.

 Verkennend bodemonderzoek Lekdijk 30; Amos Milieutechniek B.V.; kenmerk 084.220

BR.11.AST; 15 januari 2009
De bovengrond is licht verontreinigd met zware metalen en PAK, de ondergrond is niet

verontreinigd en het grondwater is matig verontreinigd met barium.

 Nader onderzoek Lekdijk 30; Peutz B.V.; kenmerk FZ 15630-1; 25 mei 2009
Het nader onderzoek is uitgevoerd naar de in voorgaand onderzoek aangetoonde matige

verontreiniging met barium in het grondwater. De matige verontreiniging met barium in

het grondwater is middels het nader onderzoek nog niet volledig afgeperkt, maar de

mogelijke bron bevindt zich ten zuiden van de onderzochte locatie. Er is mogelijk sprake

van een geval van ernstige bodemverontreiniging op de locatie.

De verontreiniging is aangetoond op een afstand van tientallen meters ten opzichte van

het plangebied, echter aangezien de vermoedelijke bron zich in de richting van het

plangebied bevindt kan niet worden uitgesloten dat de verontreiniging tot aan het

plangebied reikt. De contour van de reeds bekende verontreiniging is weergegeven op de

situatietekening in bijlage 2.
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Gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen

In 2004 is in opdracht van de provincie Utrecht door ReGister/DHV een inventarisatie

gemaakt van gedempte sloten en stortplaatsen/ophogingen. Uit deze inventarisatie blijkt dat

in het plangebied verscheidene gedempte sloten aanwezig zijn. Een tekening met de bij de

Omgevingsdienst bekende slootdempingen is in bijlage 3 opgenomen. De samenstelling en/of

milieuhygiënische kwaliteit van deze gevallen is bij de Omgevingsdienst niet bekend.

Historisch bodembestand (HBB) in relatie tot bedrijfsactiviteiten

De provincie Utrecht heeft in 2004 door ReGister historisch onderzoek uit laten voeren naar

verdachte activiteiten zoals (voormalige) bedrijfsactiviteiten en ondergrondse brandstoftanks.

Het onderzoek is op 14 april 2004 afgerond en heeft een digitaal bestand opgeleverd. Aan

elke locatie met één of meerdere verdachte activiteiten is een dominante NSX-score

gekoppeld. Een NSX-score wordt bepaald aan de hand van een UBI-code. De dominante NSX-

score (hoogste score) wordt bepaald aan de hand van de dominante UBI-code (meest

verdachte activiteit).

De locaties met een NSX-score groter dan 100 zijn opgenomen in tabel 6. Een dergelijke score

wil zeggen dat sprake is van een potentieel geval van ernstige bodemverontreiniging. Een

score groter dan 300 wil zeggen dat sprake is van een potentieel geval van ernstige, en

urgente bodemverontreiniging. In de tabel is per locatie de NSX-score, de dominante UBI

(DUBI) en de bijbehorende activiteit benoemd.

NSX: de indicatieve prioriteit van een verdachte locatie gebaseerd op de toxiciteit van
vermoedelijk aanwezige stoffen, en de kans deze stoffen aan te treffen. Hoe hoger
de NSX-score des te hoger de prioriteit.

UBI: Uniforme Bron Indeling. Een code voor een bepaalde activiteit.

Tabel 2.1: Verdachte locaties en activiteit met een NSX-score hoger dan 100

Adres Dom.

NSX

Dom.

UBI

Meest verdachte activiteit Status

Lange Dreef 22

te Hagestein

476 5050 benzine-service-station Voldoende onderzocht

en/of gesaneerd

Lekdijk 28

te Hagestein

138 6024 transportbedrijf,

autoreparatiebedrijf

Grondwateronderzoek

aanbevolen

De relevante verdachte activiteiten en bodemonderzoeksgegevens zijn weergegeven op de

tekening in bijlage 4.

Tankarchief

Op de adressen Lekdijk 26A en Hoevenweg 19 is een bovengrondse dieseltank geregistreerd.

Circa 30 meter ten noorden van Hoevenweg 15 is een bovengrondse tank met een onbekende

inhoud geregistreerd.

In de directe omgeving van het onderzoeksterrein zijn verder nog enkele bovengrondse

olietanks geregistreerd op de adressen Lekdijk 28, Hoevenweg 6 en Lange Dreef 22.

Op- en in de directe omgeving van het onderzoeksterrein zijn geen verontreinigingen als

gevolg van de (voormalige) tanks bekend.

Calamiteiten

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen van

voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of

andere milieuregelgeving plaatsgevonden.
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Puinpaden en dammetjes

Eventueel in het plangebied aanwezige puinpaden en/of dammetjes zijn verdacht op het

voorkomen van asbest. Aangezien geen terreininspectie is uitgevoerd is ook niet bekend in

hoeverre sprake is van puinpaden en/of dammetjes ter plaatse van het plangebied.

Overige historische gegevens

Aan het verlengde van de Hagenweg ten oosten van de rijksweg A27 is binnen het plangebied

een vooronderzoek naar het opsporen van conventionele explosieven uitgevoerd (REAS

Europe BV; kenmerk: 71097; 11 oktober 2010).

In de historische informatie zijn verder geen gegevens gevonden over de verbranding of stort

van afval, (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van

asbest, verkaveling, ontgrondingen, aanvullingen, afzetting van bodemvreemd materiaal, de

verwachting ten aanzien van archeologische waarden en onbetrouwbaarheden of

tegenstrijdigheden.

Bodemkwaliteitskaart

Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Regio Utrecht wordt de

bovengrond van de locatie hoofdzakelijk ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse

'Landbouw/natuur' en deels in de klasse 'Boomgaarden'.

In onderstaande overzichtskaart zijn de bodemkwaliteitszones voor de bovengrond

weergegeven.
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De ondergrond van de locatie voldoet in zijn geheel aan de bodemkwaliteitsklasse

'Landbouw/natuur'. Voor het plangebied is tevens de bodemfunctieklasse 'Landbouw/natuur'

van toepassing.

2.4 Toekomstig gebruik

In de nabije toekomst is het voornemen om in het plangebied woningbouw te realiseren.

2.5 Bodemopbouw en geohydrologie

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld:

- freatische grondwaterstand: ca. 1,5 m -mv.

- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: variërend

- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, recreatieplas Everstein

- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee

De gegevens over de bodemopbouw zijn verkregen uit het DINO-Loket (de centrale

toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) en uit de

Grondwaterkaart van Nederland (Centrale Slenk DGV-TNO, 1983). De gegevens zijn

samengevat in de tabel 2.2.

Tabel 2.2 Geohydrologische bodemopbouw

Diepte in m Samenstelling Formatie Geohydrologische indeling

0,0 - 9,0 klei, zand, leem en veen Formatie van Westland deklaag

9,0 - 55,0 grof zand / grind Formatie van Twente,

Eem en Kreftenhije

1
e

watervoerende pakket

55,0 > klei en zandige klei Formatie van Kedichem scheidende laag
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3 Conclusie vooronderzoek

In opdracht van AM, Bouwfonds Ontwikkeling en Lekstede Wonen is door Ingenieursbureau

Oranjewoud B.V. in juli 2013 een historisch onderzoek uitgevoerd naar de (voormalige)

activiteiten in relatie tot de bodemkwaliteit op en in de directe omgeving van plangebied

Hoef en Haag te Hagestein, gemeente Vianen.

Conclusie

De verzamelde informatie geeft geen directe aanwijzingen voor de aanwezigheid van

(voormalige) bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein.

Aan de noordoostzijde van het plangebied kunnen grondwaterverontreinigingen met barium

en/of minerale olie de kwaliteit van het grondwater in de omgeving van de percelen Lekdijk

28 en 30 mogelijk hebben beïnvloed.

Binnen het plangebied zijn een aantal gedempte sloten aanwezig. De aard en kwaliteit van

het dempingmateriaal en de slootbodem zijn niet bekend, waardoor het niet valt uit te sluiten

dat het dempingmateriaal en/of de slootbodem de bodem heeft verontreinigd.

Verder wordt niet verwacht dat de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit

op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Aanbevelingen

De omgeving van Lekdijk 28 en 30 is verdacht op het voorkomen van een grondwater-

verontreiniging met barium en/of minerale olie.

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt het overige deel van de locatie als

onverdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging beschouwd.

Om vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van bodemverontreiniging, dient een

verkennend bodemonderzoek te worden verricht conform de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie

bij verkennend onderzoek, NEN, 2009). Hierbij dient men tevens bedacht te zijn op eventueel

in het plangebied aanwezige puinpaden en/of dammetjes, aangezien deze verdacht zijn op

het voorkomen van asbest.

Een dergelijk onderzoek geeft uitsluitsel over de aanwezigheid, omvang en risico's van een

eventuele bodemverontreiniging. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald óf en

welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast kan dit onderzoek inzicht

verschaffen in de bodemopbouw en de milieuhygiënische kwaliteit van de eventueel af te

voeren overtollige grond (indicatief).

In het kader van de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen zal

een dergelijk onderzoek waarschijnlijk noodzakelijk zijn. De beslissing hiertoe is aan het

bevoegd gezag.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op de in dit onderzoek geraadpleegde bronnen.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Oosterhout, september 2013



Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en
strategieën en betrouwbaarheid/garanties



Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en

betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan

niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 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 Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van

mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde

bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw

aanspreekpunt binnen Oranjewoud.

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 Oranjewoud wel afhankelijk van

deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde

historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe

auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde

zusterbedrijven.



Bijlage 2: Relevante bodeminformatie Omgevingsdienst regio Utrecht





















Bijlage 3: Overzichtstekening Omgevingsdienst regio Utrecht met
bedrijfsactiviteiten en uitgevoerde bodemonderzoeken

Bijbehorende legenda is weergegeven op de volgende pagina
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Bijlage 4: Situatietekening met relevante verdachte activiteiten
en bekende verontreinigingen



Verdachte activiteit met NSX-score hoger dan 100

Bekende (grondwater)verontreiniging

Grondwaterverontreiniging

met barium

Grondwaterverontreiniging

met minerale olie

Benzine-service-station

Transportbedrijf,

autoreparatiebedrijf


