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1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING
Het project ‘Spooromgeving Geldermalsen’ realiseert de aanpassingen aan de infrastructuur die nodig zijn
om het exploitatieve knelpunt bij Geldermalsen op te lossen en zo de betrouwbaarheid en beschikbaarheid
van het spoorwegnet verder te verbeteren. Hiertoe wordt de MerwedeLingeLijn (MLL) fysiek vrij gelegd van de
corridor Utrecht - ’s-Hertogenbosch door middel van een derde spoor vanaf Geldermalsen Aansluiting tot
op Geldermalsen Emplacement. Naast de noodzakelijke wijzigingen aan de railinfrastructuur betekent dit
ook voor de weginfrastructuur in Tricht de nodige aanpassingen. Door het noodzakelijk opheffen van 2
gelijkvloerse overwegen en het daarvoor terugplaatsen van ongelijkvloerse kruisingen wijzigen de
vervoersstromen ter plaatse van Tricht.
In 2012 is een vooronderzoek opgesteld voor het station en emplacement Geldermalsen en in 2013 een
vooronderzoek voor de rondweg rond Tricht. Bij het combineren van de conclusies uit beiden vooronderzoeken bleek dat deze niet met elkaar overeen kwamen. In advies naar ProRail heeft AVG Explosieven Opsporing Nederland (Hierna: AVG) geadviseerd een nieuw vooronderzoek op te stellen waarin beide gebieden zijn opgenomen. Het vooronderzoek voldoet aan de toekomstige richtlijnen, waar ook het raadplegen
van het nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is opgenomen. Een
omschrijving van de resultaten van het vooronderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Aan de hand van dit
vooronderzoek en de toekomstig uit te voeren werkzaamheden is deze projectgebonden risicoanalyse
(hierna: PRA) opgesteld.

Figuur 1: het onderzoeksgebied (rood omlijnd)
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1.2 DOELSTELLING VAN DE OPDRACHT
In deze PRA wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
 Wat is de horizontale en verticale afbakening van de opsporingsgebieden?
 Is het mogelijk de huidige horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied in te perken door
de naoorlogse werkzaamheden inzichtelijk te maken?
 Welke maatregelen dienen te worden genomen om de toekomstige civieltechnische werkzaamheden verantwoord te laten uitvoeren in verdacht gebied?
 Welke zones vereisen een nader (detectie) onderzoek op CE voordat er kan worden overgaan tot bodem
gerelateerde werkzaamheden?
 Wanneer en op welk moment kan het best gedetecteerd worden en welke detectiemethode wordt aanbevolen?
In deze PRA wordt aan de hand van de rapportage van de voorkeursvariant een verdeling gemaakt tussen
de betreffende locaties. Per locatie wordt aangegeven of deze verdacht is op de mogelijke aanwezigheid van
conventionele explosieven en welke maatregelen er dienen te worden genomen om de toekomstige werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. De handelswijze bij het uitvoeren van de opsporingswerkzaamheden
op basis van deze PRA zorgt niet voor een explosievenvrij werkgebied, maar voor een veilige werkomgeving/werkmethode.
Op basis van dit rapport kunnen de te verwachten onderzoekskosten worden bepaald en kan een weloverwogen beslissing worden genomen op welke wijze de realisatiefase veilig en verantwoord uitgevoerd kan
worden.

1.3 RELEVANTE WET- EN REGELGEVING OCE
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten veroorzaakt door het werk, te voorkomen. De Arbowet is een
kaderwet. Dat betekent dat hierin geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen en richtlijnen over
het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid). Arbo-wetgeving valt uiteen in vier delen:
 de Arbeidsomstandighedenwet
 het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
 de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling)
 de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels)
Vanaf 1994 geldt vanuit de Arbowet voor alle werkzaamheden een wettelijke verplichting om voorafgaande
aan werkzaamheden een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren om te bepalen of er tijdens de
uitvoeringsfase van een project risico´s te verwachten zijn. Zo ja, dient bepaald te worden hoe risico’s beheerst kunnen worden of kunnen worden teruggebracht naar een aanvaardbaar veiligheidsniveau.
De belangrijkste regelgeving met betrekking tot het opsporen van CE volgt uit artikel 4.10 van het Arbobesluit (Staatsblad 2006, nummer 142) , hierin staat omschreven dat bedrijven die werkzaamheden samenhangende met het opsporen van CE verrichten, in het bezit dienen te zijn van een procescertificaat opsporen
conventionele explosieven. Dit besluit is in werking getreden met ingang van 31 december 2006 (Staatsblad
2006, nummer 715). In de WSCS-OCE worden eisen gesteld aan het opsporen van CE. Opsporen van CE
omvat het geheel van organisatie en uitvoering binnen het opsporingsgebied van:
 detecteren, lokaliseren en interpreteren
 laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven
 tijdelijk veiligstellen van de situatie
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 de overdracht aan de EODD
 Proces-verbaal van Oplevering (PVO)
Vanaf 1 juli 2012 is de BRL-OCE vervangen door het Werkveldspecifiek Certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). De doelstelling van dit certificatieschema is drieledig:
 bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden voldoende veilig voor het eigen personeel en derden aanwezig op het project worden uitgevoerd
 bewerkstelligen dat risicovolle werkzaamheden zodanig en met die deskundigheid worden uitgevoerd dat
omwonenden veilig zijn en dat de openbare orde en publieke veiligheid wordt gewaarborgd
 bewerkstelligen dat het vooronderzoek en/of de opsporing volgens de gegunde opdracht wordt uitgevoerd en opgeleverd (vast te leggen in een proces-verbaal van oplevering)
Op 16 juli 2013 is door de Vereniging voor Explosieven opsporing (VEO) een concept methode Projectgebonden Risicoanalyse opgesteld. In deze concept methode worden enkele aspecten samenhangende met de
PRA en de positie van de PRA in het opsporingsproces toegelicht. Deze methode is mede voor deze PRA gehanteerd.

1.4 UITGANGSPUNTEN PRA
 In de PRA fase wordt de horizontale en verticale afbakening (indien mogelijk) nader verfijnd aan de hand
van contra-indicaties
 De verdachte gebieden worden in de verticale zin afgebakend, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de maximale indringingsdiepte van CE, met behulp van de verkregen sonderingsgegevens en
de onlangs uitgebracht (concept) rekenmethode
 Er wordt ingegaan op de risico’s van de vermoede CE in relatie tot het toekomstige gebruik van de locatie
 De geplande civieltechnische werkzaamheden worden geïnventariseerd en beoordeeld
 De locatie specifieke omstandigheden worden geïnventariseerd, o.a. door middel van een locatiebezoek
 Recente satellietbeelden, luchtfoto’s en de GBKN van het onderzoeksgebied worden vergeleken met
luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog, om goed zicht te krijgen op naoorlogse bodemingrepen
 Er wordt een advies met betrekking tot de noodzaak om wel/niet over te gaan op de opsporing van CE
uitgebracht
 Indien er noodzaak is om over te gaan tot het uitvoeren van opsporingswerkzaamheden wordt een advies
omschreven welke opsporingsmethode voor de omschreven werkzaamheden als meest doeltreffend wordt
gezien

1.5 DISCLAIMER
Deze PRA is opgesteld aan de hand van de gegevens komende uit de rapportage “Uitwerken voorkeursvariant Vrijleggen MerwedeLingeLijn” en de rapportage “Zettingsvrije varianten Onderdoorgang Lingedijk
Tricht”. Dat wil zeggen dat de werkmethoden die omschreven staan in de subhoofdstukken onder hoofdstuk
5 specifiek gericht zijn op de omschreven voorkeursvarianten. Wanneer de civieltechnisch aannemer afwijkt
van de voorkeursvariant en een andere werkmethode, werkvolgorde, materialen of werktuigen toepast kan
het zijn dat de voorgeschreven werkzaamheden op het gebied van de opsporing van conventionele explosieven niet voldoende zijn om een veilig werkgebied te garanderen. De aannemer dient bij afwijking van de
werkmethode, werkvolgorde, materialen of werktuigen de voorschriften voor het opsporen van conventionele
explosieven in hoofdstuk 5 dusdanig aan te passen dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden een veilig
werkgebied kan worden gegarandeerd.
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1.8 LEESWIJZER
 In hoofdstuk 2 zijn de uitkomsten van het vooronderzoek omschreven
 In hoofdstuk 3 zijn de risico’s op het optreden van een ongecontroleerde explosie van CE omschreven
en de effecten die hierbij ontstaan
 In hoofdstuk 4 zijn de verschillende toepasbare opsporingstechnieken omschreven
 In hoofdstuk 5 zijn de projectgebonden risico’s, contra-indicaties, bijbehorende opsporingstechnieken,
advies en beheersmaatregelen omschreven
 In hoofdstuk 6 zijn wetgeving en verantwoordelijkheden omschreven
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2 UITKOMSTEN VOORONDERZOEK
2.1 AANLEIDING VAN HET VOORONDERZOEK
Bij de aanvraag voor het opstellen van een PRA zijn door de opdrachtgever 2 rapportages aangeleverd.
Deze rapportages betreffen een vooronderzoek van de Rondweg bij Tricht en een vooronderzoek van het
station en emplacement Geldermalsen. Bij de inventarisatie van beide vooronderzoeken bleek dat de verdachte gebieden in beide rapporten niet met elkaar overeenkwamen, terwijl er wel een overlap van de gebieden was. AVG heeft de opdrachtgever geadviseerd ten behoeve van het project Spooromgeving Geldermalsen een nieuw vooronderzoek op te stellen waarbinnen het gehele civieltechnische werkgebied valt.
Bij het verifiëren en samenvoegen van de rapportages zijn een aantal onvolkomenheden waargenomen. De
onvolkomenheden zijn in het huidige vooronderzoek aangepast en hebben geleidt tot een afwijkend verdacht gebied ten opzichte van de eerdere rapporten.
Voor de verdere uitwerkingen in deze PRA is gebruik gemaakt van de conclusie en bodembelastingkaart uit
het vooronderzoek van AVG met kenmerk 1462085-VO-03. In het navolgend hoofdstuk is de conclusie uit
het vooronderzoek omschreven.

2.2 SOORT EN VERSCHIJNINGSVORM VAN EXPLOSIEVEN
In de lijst van gebeurtenissen (hoofdstuk 3 van het vooronderzoek) worden de volgende gevechtshandelingen
genoemd:
 Duitse defensieve maatregelen (Flakstellingen, stellingen en verdedigingswerk)
 Tactische duikbombardementen met afwerpmunitie, raketten en 20 mm geschutgranaten
 Het aanbrengen van vernielingsladingen (de beschikbare naoorlogse feiten geven geen aanleiding om
op basis van deze gegevens een CE verdacht gebied af te bakenen)
Voor de genoemde handelingen is beoordeeld of, als gevolg van de handeling, CE in het onderzoeksgebied
aangetroffen kunnen worden. Zo ja, dan is tevens beoordeeld welke van de zestien hoofdsoorten CE uit de
WSCS-OCE, versie 1, in de bodem aanwezig kunnen zijn.
2.2.1

DUITSE DEFENSIE

Ter plaatse van (luchtafweer-)stellingen en binnen de grenzen van verdedigingswerken kunnen CE zijn achtergelaten of gedumpt.
De volgende hoofdsoorten CE zijn mogelijk in de bodem van het onderzoeksgebied aanwezig:
Soort explosief
Handgranaten, geweergranaten,
steelhandgranaten
Geschutmunitie
Klein kaliber munitie (KKM)

Nationaliteit
Duits

Subsoort
Onbekend

Verschijningsvorm
Gedumpt / achtergelaten

Duits
Duits

2 cm, 3.7 t/m 8.8 cm
o.a. 9 mm, 7,92 mm

Gedumpt / achtergelaten
Gedumpt / achtergelaten

De schuilgaten bij station Geldermalsen zijn conform de WSCS-OCE niet verdacht op CE.
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2.2.2

GEALLIEERDE LUCHTAANVALLEN

In de geraadpleegde bronnen wordt melding gemaakt van de afworp van geallieerde vliegtuigbom-men op
de brug bij Tricht. Er wordt gesproken over afwerpmunitie van 250 lb. Er was sprake van tactische duikbombardementen.
Op luchtfoto’s aan weerszijden van het station, nabij de rondweg en ten noorden van de spoorwegovergang
te Tricht, zijn kraters zien. Er is in het onderzoeksgebied mogelijk 250 lb., 500 lb. en 1000 lb. afwerpmunitie aanwezig.
Daarnaast was er sprake van vliegtuigbeschietingen met 20 mm geschutmunitie, gericht op station Geldermalsen, inclusief de naastliggende spoorlijnen. De aanvallen werden uitgevoerd door vlieg-tuigen van het
type Typhoon en Spitfire.
Ter noorden van het station Geldermalsen hebben duikbommenwerpers van het type Typhoon 3 inch raketten afgevuurd.
De volgende soorten CE zijn als gevolg van de bovengenoemde gevechtshandelingen mogelijk in de bodem
van het onderzoeksgebied aanwezig:
Soort explosief
Afwerpmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie
Raketten

Nationaliteit
Brits
Brits
Amerikaans
Brits

Subsoort
250, 500, 1000 lb.
20 mm
20 mm
3 inch raket vermoedelijk met 60 lb.
SAP gevechtskop

Verschijningsvorm
Afgeworpen
Verschoten
Verschoten
Verschoten

2.3 AANTAL MOGELIJK AAN TE TREFFEN EXPLOSIEVEN
Op basis van de verzamelde feiten zijn de volgende aantallen te verwachten CE vastgesteld:
Soort explosief
Afwerpmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie 20 mm
3 inch raketten
Geschutmunitie vanaf 2 cm
Klein kaliber munitie
Hand- en geweergranaten

Aantal mogelijk aan te treffen explosieven
Eén tot enkele
Eén tot tientallen
Eén tot enkele
Enkele tot tientallen
Enkele tot tientallen
Eén tot enkele

2.4 HORIZONTALE BEGRENZING VERDACHT GEBIED
De verdachte gebieden die in deze paragraaf worden besproken zijn ingetekend op de CE bodembelastingskaart. In de volgende deelparagraaf wordt de begrenzing van ieder verdacht gebied besproken en gemotiveerd.
2.4.1

LOCATIES ‘DUMPMUNITIE’

Er is binnen het onderzoeksgebied sprake van meerdere verdachte deelgebieden, te weten:
 Stellingen
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Luchtafweerstellingen / Fliegerabwehrkanone

CE kunnen in en in de omgeving van (luchtafweer-)stellingen zijn achtergelaten of gedumpt. Conform
WSCS-OCE tabel wordt de volgende afbakening voor stellingen gehanteerd:
 Geschutopstelling: een gebied van 25 meter rondom het hart van de geschutsopstelling is verdacht op
de mogelijke aanwezigheid van CE
De ondergrens van de op gedumpte munitie verdachte gebieden is de toenmalige bodem van het militaire
object in de Tweede Wereldoorlog. De maximale diepte waarop CE kunnen worden aangetroffen is naar
onze inschatting 2 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. De op dumpmunitie verdachte
gebieden zijn afgebakend op basis van waargenomen sporen op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog.

Afb. 2.- Locaties (Flak-)stellingen. Zwarte lijn=onderzoeksgebied. Gele lijn=analysegebied.
Groen gearceerde gebied=reeds vrijgegeven gebied.
Bovenstaande afbeelding geeft alle verdachte “dumpmunitie” locaties binnen het analysegebied weer.
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2.4.2

LOCATIE 3 INCH RAKETTEN

Ten noorden van het station en ten zuiden van de spoorbrug Tricht werd een luchtaanval op een stilstaande
trein uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van 3 inch raketten met vermoedelijk een 60 lb. SAP gevechtslading (raketkop). Dit blijkt uit T&A gegevens, betreffende de ruiming van een ‘raketbom’ bij het station te Geldermalsen en een tactische luchtaanval op het Nord de Guerre coördinaat E.3068 d.d. 11 oktober 1944
(voor argumentatie zie hoofdstuk 3.2).
Een ‘line target’ is een lineair gebied, nabij een spoorlijn, dat is getroffen door een raketbeschieting met
jachtbommenwerpers, met als doel om de spoorlijn of treinstel op deze spoorlijn te treffen. Conform WSCSOCE tabel wordt de volgende afbakening gehanteerd:
 Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 80 meter gemeten vanuit het hart van de
spoorlijn als zijnde CE verdacht te verklaren

Afb.19.- Verdacht gebied raketbeschieting ‘Line Target’. Zwarte lijn: onderzoeksgebied. Gele lijn: analysegebied.
Groen gearceerd: reeds vrijgegeven gebied.
Bovenstaande afbeelding geeft alle verdachte “3 inch raketten” locaties binnen het analysegebied weer.

De maximale indringingsdiepte van 3 inch raketten is op basis van ervaring vastgesteld op 3.5 meter minus
het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van
het CE verdachte gebied.
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2.4.1

LOCATIES AFWERPMUNITIE

De spoorbrug van Tricht en het noorden van het station Geldermalsen zijn meerdere malen het doelwit geweest van geallieerde tactische luchtaanvallen. De WSCS-OCE indicatietabel geeft een tweetal criteria die
die relevant zijn voor de afbakening van het CE verdachte gebied.
 Duikbombardement op een zgn. ‘Line Target’, inslagenpatroon onbekend: lineair gebied, nabij een
spoorlijn, dat is getroffen door een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om de
spoorlijn te treffen. Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 91 meter gemeten vanuit
het hart van de spoorlijn als zijnde CE verdacht te verklaren. Alle binnen dit gebied aanwezige kraters
krijgen een verdacht gebied met een straal van 91 meter maximaal afgebakend tot aan de grens van 91
meter gemeten vanaf de spoorlijn.
 Duikbombardement op zgn. ‘Pin Point Target’, inslagenpatroon onbekend: gebied dat is getroffen door
een bombardement met jachtbommenwerpers, met als doel om een vooraf bepaald specifiek object te
treffen. Het verdachte gebied wordt bepaald door een afstand van 181 meter gemeten vanuit het hart
van het doel
 Verdachte gebieden buiten de ‘line target’ en ‘pin point target’ worden bepaald door een afstand van
181 meter gemeten vanuit het hart van de krater, mits in de kraters een patroon is te achterhalen. Dan
wordt de afstand tussen de kraters de maximale afbakening van het verdachte gebied.
Duikbombardementen Pin Point Target:
Op 30 november 1944 is de spoorbrug bij Tricht gebombardeerd en is dit aangemerkt als ‘pin point target’.
Conform de indicatietabel dient een Pin Point Target afgebakend te worden met een buffer van 181 meter
gezien vanuit hart doel. De vorm van dit object is op de onderstaande afbeelding voor de situatie d.d. 1945
gereconstrueerd. De blauwe contourlijn spoorbrug wordt als basis gebruikt bij de vaststelling van het CE verdachte gebied.

Afb. 3.- Rood gestreept = stationcomplex Geldermalsen. Blauwe lijn = spoorbrug over de Linge, situatie 1945.
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Afb. 4.- Rood gearceerd: verdachte gebieden op afwerpmunitie (bombardementen). Zwarte lijn = onderzoeksgebied.
Gele lijn = analysegebied. Groen gearceerd gebied = reeds vrijgegeven gebied.

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie is gesteld tot een maximale conusweerstand van maximaal 10 MPa met een minimale laagdikte van 1 meter. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van het CE verdachte gebied.
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2.4.2

GEALLIEERDE 20 MM VLIEGTUIGBOORDWAPENMUNITIE

Het stationscomplex Geldermalsen werd meerdere malen beschoten door geallieerde vliegtuigen. De WSCSOCE indicatietabel geeft geen uitgangspunt op v.w.b. beschietingen met 20 mm granaten. Derhalve is het
CE verdachte gebied situationeel afgebakend op geschutmunitie. De contour van het stationscomplex, zoals
benoemd in paragraaf 4.5.1., wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt.

Afb. 5.- Verdacht gebied 20 mm geschutmunitie. Zwarte lijn = onderzoeksgebied. Gele lijn = analysegebied
Groen gearceerd gebied = reeds vrijgegeven gebied.

De maximale indringingsdiepte van 20 mm geschutgranaten is vastgesteld op 0.5 meter minus het maaiveld
uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van het CE verdachte gebied.

2.5 VERTICALE AFBAKENING
2.5.1

VERTICALE AFBAKENING AFWERPMUNITIE

In het vooronderzoek is geen verticale afbakening meegenomen voor de mogelijk aanwezige afwerpmunitie.
Er is gekozen om deze afbakening nader te omschrijven in deze PRA. Ten behoeve van de maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie is in maart 2015 het ontwerp Voorschrift Bepaling indringingsdiepte Conventionele Explosieven (maart 2015) gepubliceerd. Bij dit voorschrift hoort ook de Oplegnotitie ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte CE en de Excel Rekensheet Bepaling Indringingsdiepte CE.
Omdat het hier een ontwerp betreft zijn de bovengenoemde stukken niet gebruikt voor het bepalen van de
verticale afbakening voor afwerpmunitie. Voor het bepalen van de verticale afbakening is voor deze PRA gebruik gemaakt van de beschikbare sondeergegevens. Met de sondeergegevens is gekeken naar een conusweerstand van 10 MPa met een minimale laagdikte van 1 meter.

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 21 van 286

Wij adviseren om voor het uitvoeren van dieptedetectie en op het moment dat het ontwerp Voorschrift Bepaling indringingsdiepte Conventionele Explosieven (maart 2015) is omgezet van een concept naar een definitief voorschrift een berekening te doen met de Excel Rekensheet Bepaling Indringingsdiepte CE. Op deze
manier kan de verticale afbakening wellicht nog worden bijgesteld.
Noodzaak voor het bepalen van de indringingsdiepte zijn een aantal factoren, zoals:
 Sondeergegevens
 Afwerphoogte
 Gewicht afwerpmunitie
 Diameter afwerpmunitie
De resultaten van de maximale indringingsdiepte zijn in hoofdstuk 5 per deelgebied omschreven.
2.5.2

VERTICALE AFBAKENING OVERIGE MUNITIE

De ondergrens van de op gedumpte munitie verdachte gebieden is de toenmalige bodem van het militaire
object in de Tweede Wereldoorlog. De maximale diepte waarop CE kunnen worden aangetroffen is naar
onze inschatting 2 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. De op dumpmunitie verdachte
gebieden zijn afgebakend op basis van waargenomen sporen op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog.
De bovengrens is het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog
De maximale indringingsdiepte van 3 inch raketten is vastgesteld op 3,5 meter minus het maaiveld uit de
Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van het CE verdachte
gebied.
De maximale indringingsdiepte van 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie is vastgesteld op 0,5 meter minus
het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van
het CE verdachte gebied.
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3 RISICO’S EN EFFECTEN ONGECONTROLEERDE EXPLOSIE CE
De mogelijke aanwezigheid van CE vormt een risico in de uitvoeringsfase van het project. Er is een kans dat
een ongecontroleerde explosie wordt veroorzaakt door effecten die ontstaan door de geplande (civieltechnische) werkzaamheden. In dit hoofdstuk staan de risico’s en effecten omschreven bij een ongecontroleerde
detonatie van de mogelijk aan te treffen explosieven binnen het onderzoeksgebied.

3.1 RISICO’S T.A.V. DE AAN TE TREFFEN EXPLOSIEVEN
3.1.1

AFWERPMUNITIE

Brisante bommen is afwerpmunitie waarbij de hoofdlading wordt gevormd door een springstof.
Niet brisante bommen is afwerpmunitie waarbij de hoofdlading wordt gevormd door een andere stof dan
springstof
3.1.1.1 Risico’s van Afwerpmunitie
De explosieve stof(fen) in de bommen kunnen onstabiel en/of gevoeliger zijn geworden in de loop der jaren.
Maar het grootste gevaar bij bommen zijn de ontstekers omdat deze erg gevoelig kunnen zijn. Een aantal
van deze ontstekers kan zijn uitgerust met een anti-uitdraai/anti demontage mechanisme, wat ze zeer gevaarlijk maakt. Bij het aantreffen van bommen moet ten alle tijden worden voorkomen dat de bom wordt bewogen, aangezien sommige lange vertragingsontstekers en antistoring ontstekers door beweging kunnen
gaan werken en na het verstrijken van eventuele vertragingstijd alsnog detoneren. Detonatie van Afwerpmunitie met brisante lading kan tot in verre omgeving materiële schade en dodelijk letsel veroorzaken.

Figuur 6: 500 lbs afwerpmunitie

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 23 van 286

Figuur 7: 500 lbs afwerpmunitie

3.1.2

VLIEGTUIGBOORDWAPENMUNITIE

Vliegtuigboordwapenmunitie valt onder de hoofdgroep
geschutmunitie en betreft munitie van 20mm en worden
verschoten met boordkanonnen (vliegtuig). Projectielen
worden verschoten met een kruitlading. Deze munitie is
vooral herkenbaar aan één of meer (koperen) geleibanden.
3.1.2.1 Risico’s van vliegtuigboordwapenmunitie
De projectielen kunnen een explosieve vulling als hoofdlading bevatten en detoneren bij het activeren van de
ontsteker. De gevaren van de kleinere projectielen worden door de handzaamheid dikwijls onderschat. De ladingen worden ontstoken door ontstekers, die door hun
omvang slechts enkele of zelfs geen veiligheden hebben
en daardoor erg gevoelig kunnen zijn. Ontstekers worden tijdens het afschieten scherp gesteld, hierdoor kunnen aangetroffen blindgangers bij verkeerde (be)handeling alsnog tot uitwerking komen. De explosieve stof(fen)
in de munitie kunnen onstabiel en/of gevoeliger zijn geworden. Detonatie van geschutmunitie met brisante lading kan materiële schade en dodelijk letsel veroorzaken.
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Figuur 9: Brisantgranaat van het kaliber 20 mm

3.1.3

RAKETTEN

Reeds jaren is iedereen bekend met de term raket, en wat hiermee bedoeld wordt. Eigenlijk niet vreemd als
men rekening houdt met het feit dat raketten, zij het dan in heel wat eenvoudigere uitvoeringen dan de huidige generatie raketten, eeuwen geleden al gebruikt werden.
3.1.3.1 Risico’s van Raketten
De raketten hebben specifieke gevaren v.w.b. hun vulling. raketten bezitten dikwijls een brisante lading met
een direct werkende ontsteker. Deze vulling is brandgevaarlijk en giftig.
V.w.b. de motor c.q. voortstuwende lading zijn er de navolgende gevaren waar men op moet letten:
 Na langere perioden in de grond te hebben gelegen kunnen er veranderingen optreden in de chemische structuur van de stuwstof waarbij kristalvorming kan optreden (wrijving).
 Sommige stuwstoffen kunnen door voldoende schok tot detonatie gebracht worden.
In de loop der jaren kunnen de veiligheden in de ontsteker zijn weggerot of doorgeroest. De explosieve
stof(fen) in de raket kunnen onstabiel en/of gevoeliger zijn geworden. Detonatie van raketten kan materiële
schade en dodelijk letsel veroorzaken.

Figuur 10: Raketten met een raketkop van 60 lbs
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Figuur 11: Een aangetroffen raketkop 60 lbs

3.2 RISICO'S ALS GEVOLG VAN EEN ONGECONTROLEERDE EXPLOSIE
De risico's als gevolg van een ongecontroleerde detonatie worden bepaald door:
 Soort explosief
 Uitwerkingsverschijnselen
 Het onzorgvuldig uitvoeren van een explosievenonderzoek
3.2.1

SOORT EXPLOSIEVEN

Wanneer de risico's van aanwezige explosieven beoordeeld worden is het van belang om te weten welke
soorten explosieven verwacht kunnen worden. De grootte van een explosief bepaalt veelal de mate van effect op de omgeving. Hoe groter het explosief, hoe groter vaak het effect op de omgeving. Het effect op de
omgeving, wordt mede bepaald door de netto inhoud van de explosieve stof. Op basis van het uitgevoerde
historische vooronderzoek kunnen explosieven met diverse afmetingen binnen het verdachte gebied verwacht
worden.
De kans dat een explosief ongecontroleerd tot detonatie komt is afhankelijk van de gevoeligheid van een
explosief. De gevoeligheid van een explosief wordt bepaald door de gevoeligheid van de in het explosief
aanwezige explosieve stof en/of de toestand van de geplaatste ontsteker.
3.2.1.1 Gevoeligheid
De gevoeligheid van een explosief is de neiging waarmee een explosief tot explosie zal komen. Hoe gevoeliger een explosief, hoe eerder een ongecontroleerde explosie zal plaatsvinden. De gevoeligheid van explosieve stoffen in de vorm van springstoffen neemt door kristallisering in verband met aanraking met de buitenlucht toe door veroudering. De gevoeligheid van een ontsteker wordt voornamelijk bepaald door de wapeningstoestand.
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3.2.1.2 Wapeningstoestand
De wapeningstoestand van een ontsteker wordt bepaald door de krachten die worden uitgeoefend op een
ontsteker. Tijdens het verschieten, werpen of afwerpen van explosieven worden krachten uitgeoefend op een
ontsteker. In de regel worden deze krachten gebruikt voor het wapenen van de ontsteker. Tijdens het zogenaamde wapenen van een ontsteker worden alle explosieketen in een lijn gebracht waardoor het explosief
tot werking kan komen.
Er kan gesteld worden dat explosieven voorzien van gewapende ontstekers gevaarlijker zijn dan explosieven
waarvan de ontsteker niet gewapend is. Het wapenen van een ontsteker wordt veelal verkregen door de
krachten die vrijkomen bij het afgaan van het schot of het afwerpen van bijvoorbeeld afwerpmunitie. Binnen
het onderzoeksgebied dient rekening te worden gehouden met het aantreffen van mogelijk gewapende explosieven.
3.2.1.3 Constructie
Ook de constructie van een explosief of de constructie van de ontsteker die geplaatst is op een explosief is
bepalend voor de risico's van een explosief. Afhankelijk van de soort munitie en het soort geschut zijn er veel
verschillende soorten explosieven en ontstekers gebruikt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
3.2.2

UITWERKINGSVERSCHIJNSELEN

Bij de detonatie van een vliegtuigbom komt een zeer grote hoeveelheid energie vrij. De vrijgekomen energie
uit zich in een deel thermische energie (temperatuurtoename) en een deel mechanische energie (luchtdrukwerking, schokgolf en scherfwerking). Bij detonatie kan de luchtdrukwerking, schokgolf en scherfwerking een
vernietigende uitwerking hebben op de onmiddellijke omgeving van het detonatiepunt en dodelijk letsel veroorzaken. De uitwerking van de temperatuurtoename, luchtdrukwerking, schokgolf en scherfwerking zijn
hieronder uiteengezet.
3.2.2.1 Scherfwerking
Scherfwerking ontstaat doordat bij een explosie de omhulling van een detonerende explosieve stof zal verscherven en door de drukwerking met een bepaalde snelheid zal worden weggeblazen. Scherfwerking (fragmentatie) wordt onderscheiden in primaire scherven van het lichaam van het explosief zelf en secundaire
scherven, afkomstig van het omringende medium, zoals puin en glasscherven. Primaire en secundaire scherfwerking kunnen dodelijk letsel veroorzaken in de directe omgeving van het detonatiepunt. Voor het gebied
rond het detonatie-punt, waar een gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire scherven wordt getroffen (de schervengevarenzone), zijn richtlijnen opgesteld door de Explosieven Opruimingsdiensten van Defensie in samenwerking met TNO. Hoe dieper het explosief onder het maaiveld is
gelegen bij een detonatie en hoe meer de scherfwerking wordt gehinderd door omgevingsfactoren zoals de
wanden van een bouwkuip, hoe minder ver de scherven zullen reiken. In een druk stationsgebied kan de
scherfwerking een desastreus effect veroorzaken. De schervengevarenzone ,volgens het voorschrift VS 9-861
van het Kenniscentrum van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, is van een vliegtuigbom van 500 lbs
is 1320 meter en van een 1000lbs is dit 1540 meter.
3.2.2.2 Luchtdrukwerking
Luchtdrukwerking is een direct gevolg van de uitwerking van een snelle uiteenzetting van de hete, gasvormige reactieproducten die worden gevormd tijdens de explosie. Luchtdruk heeft een effect op het menselijk
lichaam en kan in de directe omgeving van het detonatiepunt constructies laten instorten en tot op grote afstand ruiten laten springen. Door luchtdrukwerking kan tevens kratervorming plaatsvinden aan de oppervlakte of, als de bom diep genoeg ligt om geen schade aan de oppervlakte te veroorzaken, ondergronds de
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bodem samendrukken waardoor een zogenaamde gaszak ontstaat. Deze gaszak heeft invloed op de geotechnische waarden van de bodem met in het uiterste geval instorting van de bodem en bovengrondse constructies of doorboring van water afsluitende lagen als gevolg.
3.2.2.3 Schokgolfwerking
Schokgolfwerking is een heftige trilling die ontstaat bij de explosie en zich voortplant door de omringende
materie. Hoe dichter deze materie, hoe verder de schokgolf zich zal voortplanten en daardoor op grote afstand leidingen, fundamenten, enz. kan vernielen of beschadigen. De afstand tot een vliegtuigbom van 500
lbs of 1000 lbs die is ingedrongen in de bodem, waarop in geval van een explosie ten gevolge van de aardschok schade zal ontstaan, is vastgelegd in de VS 9-861. Dit betreft:
 Voor 500 lbs afwerpmunitie:
 circa 17 meter voor fundamenten
 circa 14 meter voor gemetselde riolering
 circa 14 meter voor gietijzeren en betonnen buizen
 circa 7 meter voor stalen buizen en kabels
 Voor 1000 lbs afwerpmunitie:
 circa 50 meter voor fundamenten
 circa 27 meter voor gemetselde riolering
 circa 17 meter voor gietijzeren en betonnen buizen
 circa 12 meter voor stalen buizen en kabels
Op grotere afstand kan trillinghinder optreden en scheuren in muren ontstaan. Richtlijnen voor het optreden
van trillinghinder en scheuren in muren ontbreken.
Bij de detonatie ontstaat een sterke temperatuurtoename, afhankelijk van het soort springstof. De hete gassen die ontstaan, veroorzaken een vuureffect bij contact met zuurstof in de lucht. De scherven die door de
scherfwerking ontstaan zijn extreem heet en vormen een risico voor brandgevoelige infrastructuur, zoals gasleidingen.

3.3 INVLOEDEN DIE KUNNEN LEIDEN TOT EEN ONGECONTROLEERDE EXPLOSIE
Aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij optredende effecten, is het mogelijk een
analyse te maken van de mogelijke invloed van deze effecten op eventueel aanwezige CE. De effecten die
invloed kunnen hebben op CE zijn voornamelijk:
 Trillingen in de omgeving van het CE: indien een trilling plaatsvindt met een versnelling van 1,0 m/s2 of
groter dan bestaat de mogelijkheid dat dit effect leidt tot een ongecontroleerde explosie van een CE.
 Bewegen van het CE: bewegen van een CE kan worden veroorzaakt door grondverplaatsing, graafwerkzaamheden of contact van het CE met een funderingspaal of damwandplank tijdens drukken, intrillen of
heien.
Noot:
Bij afwerpmunitie met een ontstekers met lange vertraging is het mogelijk dat deze worden geïnitieerd door
trillingen, waardoor de kans op een ongewilde werking ernstig toeneemt. Er zijn geen gegevens bekend over
het effect van trillingen op andere soorten ontstekers. Dit soort afwerpmunitie werd gebruikt bij voornamelijk
tactische doelen, zoals vliegvelden. Voor het project Spooromgeving Geldermalsen is de verwachting dat
hier geen afwerpmunitie met een ontsteker met lange vertraging is gebruikt.
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3.3.1




HEIEN

Op een afstand van minder dan 10 m van een mogelijke blindganger, kan zeer wel mogelijk detonatie
van die blindganger veroorzaken.1
Het is onwaarschijnlijk dat heien op een afstand tussen de 10 en 50 m van een mogelijke blindganger
detonatie van die blindganger veroorzaakt.2
Het is praktisch onmogelijk dat heien op een afstand van meer dan 50 m van een mogelijke blindganger detonatie van die blindganger veroorzaakt.3

Bovenstaande dient te worden gelezen als richtlijn. Voor de uitvoering geldt dat de waarde van 1,0 m/s2
niet mag worden overschreden in niet vrijgegeven gebieden. Indien wordt gekozen voor een werkmethode
die deze waarde overschrijdt dan zal het verdachte gebied waarin deze waarde wordt overschreden dienen
te worden onderzocht op CE. Het trillingsarm of trillingsvrij aanbrengen van funderingspalen en/of damwanden betekent in de meeste gevallen een aanzienlijke reductie op het op aanwezigheid van CE te onderzoeken gebied. Voor het aanbrengen van damwanden door middel van hoogfrequent trillen geldt een onderzoeksafstand van 2,5 meter rondom de te plaatsen damwand. Wanneer een damwand trillingsvrij wordt
aangebracht (drukken) of een paal door middel van boren wordt geplaatst volstaat een onderzoek ter
plaatse van de te plaatsen damwand of paal.

3.4 KANS, RISICO EN EFFECT VAN EEN ONGECONTROLEERDE EXPLOSIE
Deze PRA omschrijft de kansen, risico’s en effecten van een ongecontroleerde explosie tijdens het uitvoeren
van de civieltechnische werkzaamheden. Om deze kansen, risico’s en effecten tot een minimum te beperken
worden in hoofdstuk 5 de maatregelen omschreven die dienen te worden uitgevoerd, om de civieltechnische
werkzaamheden veilig uit te voeren.
Echter willen wij u erop wijzen dat op sommige onderzoeklocaties de civieltechnische werkzaamheden minder diep worden uitgevoerd dan de maximale indringingsdiepte van de mogelijk aanwezige afwerpmunitie.
Dat wil zeggen dat na het vrijgeven van de werkgebieden nog explosieven aanwezig kunnen zijn, vanaf de
onderzijde van het werkgebied tot aan de maximale indringingsdiepte. Met het oog op de toekomstige bestemming van de locaties kan de opdrachtgever ervoor kiezen om de aanwezige verstoringen na de detectie
tot aan de indringingsdiepte te benaderen, om de effecten van een mogelijke spontane explosie in de toekomst tot nul te reduceren.

3.5 VEILIGHEIDSAFSTANDEN
Op basis van het vooronderzoek is vastgesteld dat binnen het gebied het grootst mogelijk CE die achtergebleven kan zijn, een geallieerde vliegtuigbom met een grootte van 1000 lbs.
Een vliegtuigbom van 1.000 lbs heeft een explosieve inhoud tot circa 250 kilogram. Hierbij hoort een maximale schervengevarenzone van 3.050 meter ingeval van explosie van een niet ingedrongen CE. Deze straal
wordt geadviseerd als beheersmaatregel tegen scherfwerking, tijdens eventuele demontagehandelingen of

IFCO-rapport “Mogelijke ondergrondse bomexplosies als gevolg van trillingen veroorzaakt door heien”,
d.d. juli 1990
2
Ibidem
3
Ibidem
1
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tijdens een ‘niet-afgedekte’ vernietiging. Deze straal kan door het toepassen van een beschermingsconstructie worden teruggebracht tot 500 meter. Het risicogebied (schervengevarenzone) is weergegeven in onderstaande afbeelding.
Voor het vaststellen van de veiligheidsstralen is gebruik gemaakt van door de EODD aan de branchevereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) aangedragen tabel. Deze tabel is opgenomen in een door de
EODD gehanteerd voorschrift VS 9-861.

Figuur 12: schervengevarenzone gebaseerd op de mogelijk te verwachten explosieven binnen het onderzoeksgebied
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4 OPSPORINGSTECHNIEKEN
4.1 GEBIEDSBENAMINGEN

Figuur 13: schematische weergave gebiedsbenamingen








Onderzoeksgebied: Dit gebied betreft het gebied dat is gehanteerd in het vooronderzoek. Het onderzoeksgebied omvat in de regel een groter gebied dan het uiteindelijke civieltechnische werkgebied.
CE verdachte gebied: Uit het vooronderzoek komen verdachte en niet-verdachte gebieden. Binnen het
CE verdachte gebied dient vooraf aan grondroerende werkzaamheden een explosievenonderzoek plaats
te vinden.
Civieltechnisch werkgebied: Binnen het civieltechnische werkgebied wordt door de civieltechnische aannemer (grondroerende) werkzaamheden uitgevoerd
CE opsporingsgebied: Daar waar binnen het verdachte gebied (grondroerende) civieltechnische werkzaamheden plaats gaan vinden
CE opsporingsgebied PRA: Na het uitvoeren van een projectgebonden risicoanalyse kan het zijn dat binnen het CE verdachte gebied een kleiner gebied kan worden aangeduid waarbinnen opsporingswerkzaamheden dienen plaats te vinden
CE werkgebied: Het daadwerkelijke gebied waar opsporingswerkzaamheden plaats vinden tijdens het
uitvoeringsproces
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4.2 OPSPORINGSTECHNIEKEN
Vanaf WOII wordt het opsporen van CE uitgevoerd middels metaaldetectie, hoewel er tegenwoordig ook
andere methoden zijn. In de WSCS-OCE is voorgeschreven dat vooraf moet worden aangetoond dat de in
te zetten detectietechniek geschikt is voor het beoogde onderzoeksdoel (valideren van de in te zetten detectieapparatuur).
Metaaldetectie kan op basis van het werkingsprincipe worden ingedeeld in twee hoofdgroepen:
 Passieve detectietechniek
 Actieve detectietechniek
 Grondradar
4.2.1

PASSIEVE DETECTIE

Bij passieve detectietechniek worden verstoringen in het aardmagnetisch veld gedetecteerd. De eigenschappen van een passieve detector zijn:

Groot detectiebereik (afhankelijk van het type sonde)

Gevoelig voor omgevingsfactoren (ferromagnetische verstoringen)

Detecteert uitsluitend ferromagnetische verstoringen (geen non-ferro klein kaliber munitie)
4.2.2

ACTIEVE DETECTIE

Bij actieve detectietechniek wordt door de detectieapparatuur een eigen magnetisch veld opgewekt waarbij
verstoringen in dit veld gedetecteerd worden. De eigenschappen van een actieve detector zijn:

Beperkt detectiebereik (afhankelijk van het type detectieapparatuur)

Minder gevoelig voor omgevingsfactoren

Detecteert zowel ferro- als non-ferrometalen (wel klein kaliber munitie)
4.2.3

GRONDRADAR

Grondradar is een geofysische techniek waarmee de bodem of een constructie snel en met grote nauwkeurigheid in kaart kan worden gebracht. Grondradar werkt met elektromagnetische golven die via een zendantenne de ondergrond of constructie in worden gestuurd. Deze golven reflecteren in een bodem of constructie
wanneer de materiaaleigenschappen (of dichtheid) veranderen. De gereflecteerde golven worden geregistreerd met behulp van een ontvangstantenne aan het oppervlak. Aan de hand van het geregistreerde radarsignaal kan vervolgens de opbouw van de ondergrond en hierin aanwezige objecten worden bepaald.
Bij grondradar wordt gebruik gemaakt van radarfrequenties die variëren tussen 12,5 MHz en 1.200 MHz.
De te gebruiken radarfrequentie en corresponderende zend- en ontvangstantenne is afhankelijk van de onderzoeksdiepte, de grootte, vorm en materiaal van het onderzoeksdoel en de bodemopbouw. De uiteindelijke onderzoeksdiepte die kan worden gehaald, wordt bepaald door de toegepaste radarfrequentie, bodemopbouw en de (grond)waterstand. Kleibodems en grondwater beïnvloeden de onderzoeksdiepte nadelig.
Daarom is de toepasbaarheid van grondradar binnen het onderzoeksgebied beperkt.
Het voordeel van grondradar is dat er geen spoorstaven of bielzen hoeven te worden verwijderd. Het nadeel
van het toepassen van grondradar is dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen ferro-houdende
objecten en overige bodemvreemde objecten. Dit kan leiden tot extra doorlooptijd en kosten voor het benaderen. Ook dient rekening te worden gehouden met een langere doorlooptijd van de interpretatie van de
meetgegevens in vergelijking met magnetometers. Tevens dient er rekening te worden gehouden dat grondradar alleen kan worden toegepast bij de detectie naar grote objecten (afwerpmunitie).
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4.3 UITVOERINGSMETHODEN
De verschillende opsporingstechnieken kunnen op verschillende manieren worden toegepast.
4.3.1

ANALOGE OF COMPUTERONDERSTEUNDE DETECTIE

Detectie kan zowel analoog of computerondersteund worden uitgevoerd:




Bij analoge oppervlaktedetectie worden gedetecteerde verdachte objecten direct benaderd. Een verstoring wordt waargenomen door een visuele weergave op de detectieapparatuur soms in combinatie met
een akoestisch signaal, . Deze uitvoeringsmethode is geschikt voor het onderzoeken van kleinere en
moeilijk toegankelijke gebieden. Het nadeel is dat de uitvoeringsduur vooraf niet kan worden bepaald
en de meetgegevens niet worden vastgelegd.
Bij computerondersteunde oppervlaktedetectie worden de gedetecteerde afwijkingen geregistreerd en
opgeslagen in een datalogger. De resultaten worden op een later moment geïnterpreteerd. Tijdens het
interpreteren wordt beoordeeld of de verstoringen worden veroorzaakt door de objecten die moeten
worden opgespoord. Het is belangrijk dat de koppeling tussen de gedetecteerde meetwaarden en de
posities waar deze zijn gedetecteerd nauwkeurig worden vastgelegd. Hoe nauwkeuriger de positie wordt
gekoppeld aan de daadwerkelijke meetwaarde in het veld, hoe beter de kwaliteit van de metingen.
Voordeel van deze uitvoeringsmethode is dat de uitvoeringsduur van de detectie en in een latere fase
ook het benaderen van gedetecteerde significante objecten vrij nauwkeurig te bepalen is. Een computerondersteunde detectie geeft iedereen inzicht in de detectieresultaten.

4.3.2

OPPERVLAKTE OF DIEPTEDETECTIE

Zowel passieve als actieve detectietechnieken kunnen vanaf de oppervlakte en als dieptedetectie worden toegepast:
 Bij oppervlaktedetectie met magentometers wordt er vanaf de (waterbodem)oppervlakte gedetecteerd.
Het meetbereik is hierdoor beperkt tot maximaal 4,5 à 5 meter. Hierbij moet rekening gehouden worden met andere (ferro-houdende) verstoringen. Voor een onderzoek binnen het werkgebied kunnen kabels en leidingen, spoorstaven, ballast, bovenleiding(portalen), seinen en andere spoor gerelateerde objecten de oppervlaktedetectie verstoren.
 Bij oppervlaktedetectie met grondradar wordt er vanaf de oppervlakte gedetecteerd. Het meetbereik is
hierdoor beperkt tot maximaal 3 meter. Hierbij moet rekening gehouden worden met andere niet-ferro
objecten.
 Dieptedetectie wordt toegepast wanneer oppervlaktedetectie niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat de
toplaag vervuild is of als het vermoeden bestaat dat CE op grotere diepte aanwezig kunnen zijn dan het
detectiebereik dat middels oppervlaktedetectie behaald kan worden. Bij dieptedetectie wordt de sonde
van detectieapparatuur in de (water)bodem gebracht. Er wordt gedetecteerd in een verticaal vlak. Dieptedetectie is geschikt voor het opsporen voor grotere soorten CE (over het algemeen afwerpmunitie).
Dieptedetectie resulteert over het algemeen in aanzienlijke onderzoekskosten. Bij het toepassen van
dieptedetectie moet er rekening mee worden gehouden dat de locaties van de meetbuizen/sonderingen
vooraf door middel van oppervlaktedetectie dient te worden vrijgegeven. Dit omdat bij het uitvoeren van
dieptedetectie de eerste 3 meter de sondeerwagen of boorstelling wordt waargenomen en zodoende tijdens de real-time interpretatie geen afwerpmunitie kan worden waargenomen.
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4.4 OPSPORINGSFASEN
De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering binnen het opsporingsgebied van achtereenvolgens:
 Werkvoorbereiding;
 Detecteren, lokaliseren en interpreteren;
 Laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven;
 Tijdelijk veiligstellen van de situatie;
 De overdracht aan de EODD;
 Proces-verbaal van oplevering.
4.4.1

WERKVOORBEREIDING

Het opsporen van CE is uiteraard niet zonder risico. Dat dit zorgvuldig en veilig gebeurt, is in het belang van
zowel de opdrachtgever, het civiele opsporingsbedrijf, de personen op de projectlocatie als de omgeving.
Daarom moet een gecertificeerd opsporingsbedrijf aan strenge eisen voldoen. Deze eisen zijn geformuleerd
in het “Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen van Conventionele Explosieven” (WSCS-OCE). De WSCS-OCE is vastgesteld door het Ministerie van SZW.
Gelet op de grote gevaren voor veiligheid en gezondheid van bij het opsporen van CE betrokken werknemers en andere personen, is in het arbeidsomstandighedenbesluit (art.4.10 lid 2) voorgeschreven dat deze
werkzaamheden alleen door WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven mogen worden uitgevoerd.
Eén van de eisen die de WSCS-OCE stelt, is dat het explosieven opsporingsbedrijf de processen die nodig
zijn voor een veilige, deskundige en juiste uitvoering van het project moet identificeren en plannen. Dit houdt
in dat de werkvoorbereiding schriftelijk wordt vastgelegd in een projectplan. In het projectplan wordt o.a.
aandacht besteed aan de:
 verantwoordelijkheden (inclusief vaststelling en goedkeuring projectplan);
 samenwerking, identificatie en communicatie met verschillende disciplines;
 planning;
 documentatie en registraties.
 projectorganisatie;
 omschrijving en doelstelling van de opdracht;
 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 interne en externe communicatie;
 wijze van uitvoeren;
 planning;
 werktekening;
 wijze van detectie en de daarbij gebruikte detectiemethode en apparatuur;
 wijze van lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren;
 wijze van tijdelijk veilig stellen;
 projectgebonden risico-evaluatie;
 veiligheid, gezondheid en milieuplan (VGM-plan);
 protocol voor het inschakelen van hulpverleningsdiensten;
 verzekeringen;
 projectcontroles;
 certificaten en vergunningen.
Het projectplan dient te worden opgesteld voor de opdrachtgever en alle bij de uitvoering van een CE onderzoek betrokken partijen. Het projectplan moet worden goedgekeurd door het bevoegde gezag (gemeente) in het kader van de verantwoordelijkheden op het gebied van openbare veiligheid.
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4.4.2

DETECTEREN, INTERPRETEREN EN LOKALISEREN

Detecteren is het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens. Lokaliseren betreft het 3-dimensionaal vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten.
Na afronding van het detectieonderzoek is bekend of er significante uitslagen zijn gedetecteerd, en in welke
mate. Een significante uitslag is een gedetecteerde verstoring die doet vermoeden dat er een CE aanwezig is.
Op basis van de detectieresultaten kan het opsporingsgebied opgedeeld worden in drie terreintypen:

Dit zijn gebieden waarvan is vastgesteld dat er geen significante uitslagen aanwezig zijn. In deze gebieden kunnen werkzaamheden tot aan de behaalde onderzoek diepte veilig en verantwoord worden uitgevoerd.

Dit zijn gebieden met individueel te onderscheiden significante uitslagen. Er wordt geadviseerd om de
objecten die deze verstoringen veroorzaken laagsgewijs te ontgraven en te identificeren om vast te stellen of er daadwerkelijk CE aanwezig zijn. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de grondwaterstand en de plaatselijke aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem en/of het grondwater.

Dit zijn gebieden waarin gedetecteerde verstoringen niet individueel te onderscheiden zijn. Verstoringen
beïnvloeden de detectieresultaten dusdanig, dat er op basis van de detectieresultaten geen uitspraak
kan worden gedaan over de aanwezigheid van CE. De verstoringen kunnen zowel in de omgeving als
in de bodem aanwezig zijn. In overleg met verantwoordelijke betrokken zal moeten worden bepaald
welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om te komen tot een aanvaardbaar veiligheidsrisico.
4.4.3

LAAGSGEWIJS ONTGRAVEN EN IDENTIFICEREN VAN DE VERMOEDE EXPLOSIEVEN

Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor deze kan worden waargenomen.
Identificeren betreft het vaststellen of men al dan niet met een explosief te maken heeft en daarna het bepalen van de soort, subsoort, wapeningstoestand, kaliber en nationaliteit van het explosief en eventueel geplaatste ontstekers.
4.4.4

TIJDELIJK VEILIGSTELLEN VAN DE SITUATIE TOT AAN OVERDRACHT AAN DE EOD

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om de uitwerkingsrisico’s van het explosief in
relatie tot de omgeving te beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van het explosief aan de EOD. Er
worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen handelingen aan het explosief zelf verricht anders
dan het eventueel verplaatsen ervan naar een tijdelijke opslagplaats (VTVS: Voorziening voor het Tijdelijk
Veiligstellen van de Situatie).
4.4.5

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING

Na uitvoering van het project dient het terrein conform afspraak te worden opgeleverd. De wijze van opleveren dient te worden omschreven in het projectplan. Indien daarin niets is vermeld, dient het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn teruggebracht. Deze oorspronkelijke staat dient in dat geval te zijn beschreven en
opgenomen in het projectdossier.
Indien na oordeel van de Senior OCE-deskundige de locatie voldoet aan de vastgelegde afspraak, vraagt
de organisatie opname van het werk aan bij de opdrachtgever.
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4.5 ARCHEOLOGIE EN BODEMVERVUILING
In deze PRA is per gebied een advies opgenomen voor mogelijk aan te treffen voorwerpen van archeologische waarde of mogelijke bodemvervuilingen.
4.5.1

ARCHEOLOGIE

De adviezen zijn bepaald aan de hand van de archeologische beleidskaart met voorschriften ten behoeve
van de Archeologische Monumentenzorg binnen de gemeente Geldermalsen. Indien is geconstateerd dat
binnen een werkgebied er geen verhoogd risico is op het aantreffen van archeologische artefacten, dan wil
dit niet zeggen dat zij niet aangetroffen kunnen worden. Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden en indien
het vermoeden bestaat dat het een archeologisch artefact betreft, dan dient het Bevoegd gezag van de gemeente Geldermalsen in kennis worden gesteld. Verdere maatregelen dienen dan te worden besproken.
4.5.2

BODEMVERVUILING

De adviezen zijn bepaald aan de hand van de gegevens die bekend zijn bij de provincie Gelderland. Indien
is geconstateerd dat binnen een werkgebied er geen verhoogd risico is op het aantreffen van bodemvervuiling, dan wil dit niet zeggen dat er tijdens de werkzaamheden niet op bodemvervuiling kan worden gestuit.
Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden en indien het vermoeden bestaat dat het bodemvervuiling betreft,
dan dient het Bevoegd gezag van de gemeente Geldermalsen in kennis worden gesteld. Verdere maatregelen dienen dan te worden besproken.
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5 PROJECTGEBONDEN RISICO’S PER WERKGEBIED
5.1 VERDELING WERKGEBIEDEN
De werkzaamheden omtrent het project Spooromgeving Geldermalsen worden op verschillende locaties uitgevoerd. Per onderdeel van de werkzaamheden worden de volgende zaken besproken:
 Uitkomsten vooronderzoek
 Berekening maximale indringingsdiepte
 Naoorlogse contra-indicaties
 Bodemgegevens, anders dan CE
 Locatie specifieke omstandigheden
 Toekomstige werkzaamheden
 Opsporingsgebied en bijbehorend advies
Op de afbeelding hieronder (de bodembelastingkaart uit het vooronderzoek) staan de verschillende werklocaties omschreven met een verwijzing naar het betreffende hoofdstuk.

Noordelijke Rondweg Tricht (5.10)
Geluidscherm Nieuwsteeg (5.8)
Onderdoorgang Nieuwsteeg (5.7)
Spoorverbreding (5.9)
Keerlus Nieuwsteeg (5.6)
Kunstwerk Lingedijk en Spoorbrug (5.4)
Wegen rondom onderdoorgang Lingedijk (5.5)
Watercompensatie (5.11)
Spooremplacement (5.3)
Station & Transfer (5.2)
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5.2 STATION & TRANSFER
Op station Geldermalsen zijn plannen om de stroom passagiers in goede banen te leiden. Met het vrijleggen van de MerwedeLingeLijn wordt aan de westzijde van het huidige station een extra perron vervaardigd.
Voor het in goede banen leiden van de passagiers zijn er 3 varianten:
 Het vervaardigen van een tunnel aan de noordzijde van het stationsgebouw. Deze variant is omschreven
in hoofdstuk 5.2.1.
 Het vervaardigen van een tunnel aan de zuidzijde van de traverse en het stationsgebouw. Deze variant is
omschreven in hoofdstuk 5.2.2
 Het vervaardigen van een tunnel aan de zuidzijde van de traverse en het stationsgebouw. Deze variant is
omschreven in hoofdstuk 5.2.3
In hoofdstuk 5.2.4 is het vervaardigen van het nieuwe perron ten behoeve van de MerwedeLingeLijn aan de
westzijde omschreven, als mede het nieuwe perron aan de oostzijde van het station.
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5.2.1
5.2.1.1

LOCATIE VOETGANGERSTUNNEL NOORDZIJDE
Uitkomsten vooronderzoek

Figuur 14: Verdacht gebied station en transfer (rood: verdacht op afwerpmunitie, geel: raketten 60 lbs,
gearceerd: verdacht op 20 mm)

Het onderzoeksgebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie

Nationaliteit
Brits
Brits
Amerikaans

Subsoort
250, 500 en 1000 lb.
20 mm
20 mm

Verschijningsvorm
Afgeworpen
Verschoten
Verschoten

5.2.1.2 Maximale indringingsdiepte
De maximale indringingsdiepte van 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie is in het vooronderzoek vastgesteld
op 0,5 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is
de bovengrens van het CE verdachte gebied.
De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKM027 en DKP0324. Het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt

4

De betreffende sonderingen zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.
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de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast
de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKM027 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 2,25 m -NAP
 DKP032 ten zuidwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 9,0 m –NAP
Gezien het grote verschil tussen beide sonderingen adviseren wij ter plaatse van de onderdoorgang op
meerdere plaatsen sonderingen uit te voeren om de maximale indringingsdiepte in het horizontale vlak
nauwkeuriger te bepalen.
In dit hoofdstuk gaan wij uit van 9,0 m –NAP als maximale indringingsdiepte.
Het maaiveld ter plaatse van het spoor is ca. 5,35 m +NAP.
5.2.1.3 Naoorlogse contra-indicaties
Om de naoorlogse veranderingen te kunnen bepalen is de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
vergeleken met de huidige situatie. Daarnaast zijn, voor zover deze te verkrijgen zijn, van tussenliggende perioden luchtfoto’s bekeken. Het vergelijken van de onderlinge luchtfoto’s kan leiden tot het wijzigen van het
verdachte gebied.
Bij het bestuderen van deze locatie is gebleken dat er naoorlogs rondom en binnen het werkgebied en verdachte gebied werkzaamheden hebben plaatsgevonden. In vergelijking tussen 1945 en het heden is te zien
dat het sporenplan een nieuwe structuur heeft. Ook is ter plaatse gebleken dat sommige sporen nieuwe
dwarsliggers en ballast hebben gekregen. Aan de westzijde is een parkeerplaats gerealiseerd, waarvoor een
explosievenonderzoek is uitgevoerd. Op deze locatie is dan ook geen onderzoek meer noodzakelijk tot aan
de onderzijde van het toenmalige onderzoeksgebied. Eveneens is te zien dat de noordelijke overkapping
voor een groot gedeelte is verwijderd.
In bijlage 7.3 zijn tekeningen onder gebracht waarin de naoorlogse veranderingen zijn opgenomen en verwerkt.
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Figuur 15: Situatie van 25 april 1945

Figuur 16: Situatie van 1954
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Figuur 17: Situatie van 1974

Figuur 18: Situatie van 2002
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Figuur 19: Situatie van 2014

5.2.1.4

Bodemgegevens, anders dan CE

5.2.1.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau

Figuur 20: bodemopbouw ter hoogte van de traverse Bron:Geotechnisch advies t.b.v. traverse km 25.800,
Movares, d.d. 18 oktober 2006

Voor de aanleg van de traverse is destijds een geotechnisch advies opgesteld: Geotechnisch advies t.b.v.
traverse km 25.800, Movares, d.d. 18 oktober 2006. In dit advies is op basis van boringen de gemiddelde
grondwaterstand afgeleid. Dit gemiddelde is bepaald op +2,35 NAP.
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5.2.1.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen.
5.2.1.4.3 Archeologie
Het deel Station en Transfer valt binnen een zone met een hoge archeologische verwachting (algemeen)
(Bron: archeologische beleidskaart met voorschriften ten behoeve van de Archeologische Monumentenzorg,
gemeente Geldermalsen). Dit betekent dat bij bodemingrepen dieper dan 30cm-mv en groter dan 500m²
vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek plaats moet vinden. Voor het aan te leggen van de
voetgangerstunnel wordt een vlak van ca. 2.570 m² verstoord. Archeologisch onderzoek vooraf is hier dus
noodzakelijk.
5.2.1.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.
Gezien de naoorlogse ontwikkelingen op het station en emplacement kan gesteld worden dat de aanwezige
ondergrondse infrastructuur naoorlogs is aangelegd. Wel kunnen er nog kabels aanwezig zijn die niet meer
in gebruik zijn en niet vermeld worden in de kabel en leiding gegevens.

Figuur 21: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied
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5.2.1.5 Locatie specifieke omstandigheden
Ter plaatste van de noordelijke voetgangerstunnel is ligt de westzijde een nieuwe parkeerplaats. Vanaf de
parkeerplaats tot aan de huidige perrons liggen enkele sporen, waarvan een deel voorzien is van nieuwe
dwarsligger en ballastbed. De voetgangerstunnel kruist het bestaande perron en beide nieuw aan te leggen
perrons (hoofdstuk 5.2.3). Aan de oostzijde ligt het Trichtsevoetpad waar de tunnel in de toekomst op aansluit.

Figuur 22: de onderzoekslocatie gezien vanaf het perron aan de oostzijde van het stationsgebouw
kijkend naar het noorden
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Figuur 23: de onderzoekslocatie gezien vanaf het perron aan de westzijde van het stationsgebouw
kijkend naar het westen
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5.2.1.6

Toekomstige werkzaamheden

Figuur 24: de toekomstige voetgangerstunnel aan de noordzijde van het stationsgebouw

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 47 van 286

Aan de westzijde van het station wordt door middel van een open ontgraving de tunnel bereikt. Doordat aan
weerszijde van het hoofdperron een tunnel wordt vervaardigd, zal aan beide zijde een bouwkuip worden gemaakt ten behoeve van het inschuiven van de dekken. Ten behoeve van de bouwkuipen en de tunneldekken
worden damwanden gezet. Onder de tunneldelen worden fundex-palen gezet om zetting tegen te gaan. Op
de perrons wordt door middel het plaatsen van damwanden en open ontgraven de betreffende tunneldelen
bereikt.
Voor het bepalen van de onderzoekdiepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het spoor (BS) ter plaatse van tunnel is gelegen op ca. 6,00 meter +NAP
 De onderzijde van het kunstwerk is gelegen op ca. 1,00 m +NAP
 Het maaiveld aan de westzijde van het spoor ligt op ca. 3,00 m + NAP
 Het maaiveld aan de oostzijde van het spoor ligt op ca. 5,40 m + NAP
 Het maaiveld van de perrons ligt op ca. 7,40 m + NAP
 Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de westzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 35x12 meter),zie bijlage 7.4.1
 Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de oostzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 30x12 meter), zie bijlage 7.4.1
 De lengte van de damwandplanken voor de kuip bedragen 15 meter
 De damwandplanken worden eveneens geplaatst ter plaatse van het emplacement, perrons en sporen,
zie bijlage 7.4.1
 Onder het kunstwerk van de onderdoorgang worden fundex-palen geplaatst met een h.o.h.-afstand van
4,0 meter. Over de breedte van het kunstwerk worden naar schatting 3 palen geplaatst. Totale inschatting te plaatsen palen: 60 stuks
De uit te voeren werkzaamheden in stappen:
 Het plaatsen van tijdelijke damwanden en tijdelijke palen ten behoeve van het dek voor de onderdoorgang
 Het inschuiven van het dek en aflaten op de tijdelijke ondersteuning
 Het ontgraven van de onderdoorgang onder het dek
 Plaatsen definitieve palen
 Maken betonvloer
 Maken wanden onderdoorgang
 Dek aflaten op definitieve wanden
 Afbouw
5.2.1.7 Opsporingsgebied en bijbehorend advies
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om de stagnatie tijdens een buitendienststelling zo veel mogelijk te beperken adviseren wij de werkzaamheden op de spoordijk die buiten de PVR uitgevoerd kunnen worden zoveel als mogelijk buiten de buitendienststelling uit te voeren.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, eventuele begroeiing, spoorstaven, dwarsliggers en (naoorlogs ballastbed) voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd.
Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder
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OCE-condities te worden uitgevoerd. Enige uitzondering hierop is ballast dat naoorlogs nooit is vervangen.
In hoofdstuk 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige vliegtuigboordwapenmunitie en afwerpmunitie in kaart
worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de
diepte te worden vast gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
Ter plaatste van de te plaatsen damwand aan weerszijde van de onderdoorgang dient na het uitvoeren van
een oppervlaktedetectie (en eventuele benaderwerkzaamheden) dieptedetectie uitgevoerd te worden. Indien
de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de damwand te worden onderzocht. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand
moeten worden gevrijwaard.
Ter plaatse van de te hanteren fundex-palen kan worden volstaan met het uitvoeren van dieptedetectie ter
plaatste van de paal.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Tijdens de buitendienststelling dient de locatie onder het spoor te worden onderzocht. De voorkeur gaat uit
naar het stroomloos maken van de bovenleiding vanwege verstoring aan de detectieapparatuur. Na het verwijderen van de spoorstaven, dwarsliggers en ballast dient in de eerste buitendienststelling ter plaatste van
de te zetten damwand een oppervlaktedetectie te worden uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
spoorstaven op een minimale afstand van 5 meter zijn verwijderd. Indien de spoorstaven op een kleinere afstand blijven liggen, zullen deze een dusdanige verstoring geven op de detectieapparatuur dat een oppervlaktedetectie niet mogelijk is. Deze oppervlaktedetectie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de dieptedetectie de eerste 3,0 meter vanaf het maaiveld veilig kan plaats vinden i.v.m. de aanwezigheid van het materieel tijdens de dieptedetectie. Indien de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de damwand te worden onderzocht doormiddel van dieptedetectie. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand moeten worden gevrijwaard.
Na het inschuiven van het dek kan de (nog steeds munitieverdachte) grond worden ontgraven. Doordat in de
eerste buitendienststelling reeds damwanden zijn gezet, wordt in de tweede fase hier tijdens een detectie veel
hinder van ondervonden (verstoring magnetisch veld). Om ook tijdens deze werkzaamheden de stagnatie zo
laag mogelijk te houden dient het afgraven onder OCE-condities plaats te vinden. Hierbij wordt de grond
laagsgewijs ontgraven waarbij bij iedere ontgraven laag een detectieslag wordt uitgevoerd. Aangezien hier
naar afwerpmunitie moet worden gezocht, is slechts detectie naar grote objecten noodzakelijk. Nabij de
damwand is de magnetische verstoring van de damwand dusdanig groot dat met een magnetometer geen
normale detectie kan worden uitgevoerd. Het toepassen van metaaldetectoren is hier noodzakelijk. Het
laagsgewijs ontgraven zal hier in kleinere stappen/lagen plaatsvinden.

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 49 van 286

Na het ontgraven van de bouwput/onderdoorgang dienen nog de fundex-paallocaties te worden onderzocht
door middel van dieptedetectie tot 9,0 meter –NAP. Bij het uitvoeren van de dieptedetectie dient rekening te
worden gehouden met een hoogtebeperking door het aanwezige dek.
Optioneel op bovenstaande is om tijdens de buitendienststellingen allereerst een oppervlaktedetectie uit te
voeren over de gehele oppervlakte van de toekomstige locatie van de damwand, onderdoorgang en afgraving. Na het vrijgeven van de eerste 3,0 meter onder maaiveld kan de dieptedetectie veilig worden uitgevoerd. De gehele locatie dient te worden onderzocht door middel van dieptedetectie. Hierbij kan onderscheidt worden gemaakt tussen de bouwkuip en de fundex-paallocaties. De bouwkuip aan de oostzijde dient
tot 9,0 m –NAP te worden onderzocht evenals de fundex-paallocaties. De bouwkuip aan de westzijde kan
door middel van oppervlaktedetectie worden onderzocht. Het nadeel van deze optie is dat de doorlooptijd
langer is. De inzet van meerdere ploegen t.b.v. de dieptedetectie is aan te raden. Het voordeel van deze methode is dat na het inschuiven van het dek de opvolgende werkzaamheden op reguliere wijze kunnen plaatsvinden en dat de werkzaamheden niet onder OCE-condities hoeven plaats te vinden.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie.
Wanneer voor de optie wordt gekozen moet de garantie kunnen worden gegeven dat tijdens de eerste buitendienststelling de bovenlaag tot 3,0 meter kan worden vrijgegeven op de mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie na het uitvoeren van de oppervlaktedetectie.

Figuur 25: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gearceerd (enkel lijnig): (diepte)detectie naar
1000 lb afwerpmunitie, rood gearceerd (dubbel-lijnig): (diepte)detectie naar 250, 500 en 1000 lb afwerpmunitie. Een
deel van de locatie dient te worden onderzocht op 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie. Dit gebied is aangegeven met
een blauwe lijn.
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5.2.1.8

Alternatief: toekomstige werkzaamheden

Met inachtneming van hoofdstuk 1.5 wordt in dit hoofdstuk een alternatieve werkwijze besproken die mogelijk bij het vervaardigen van de onderdoorgang kan worden gebruikt.
Op verzoek van ProRail wordt dit alternatief omschreven waarbij de gehele tunnelbak buiten het spoor wordt
gerealiseerd, waarna na een open ontgraving de tunnelbak wordt ingeschoven. De gedachte hierbij is dat
het gedeelte in de spoordijk door middel van een open ontgraving tijdens een buitendienststelling wordt verwijderd. In dit alternatief wordt voor het inschuiven van het tunneldek geen gebruik gemaakt van damwanden/of fundexpalen.
Aan de westzijde van het station wordt door middel van een open ontgraving de tunnel bereikt. Doordat aan
weerszijde van het hoofdperron een tunnel wordt vervaardigd, zal aan beide zijde een bouwkuip worden gemaakt ten behoeve van het inschuiven van de dekken. Ten behoeve van de bouwkuipen en de tunneldekken
worden damwanden gezet. Op de perrons wordt door middel het plaatsen van damwanden en open ontgraven de betreffende tunneldelen bereikt.
Voor het bepalen van de onderzoekdiepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het spoor (BS) ter plaatse van tunnel is gelegen op ca. 6,00 meter +NAP
 De onderzijde van het kunstwerk is gelegen op ca. 1,00 m +NAP
 Het maaiveld aan de westzijde van het spoor ligt op ca. 3,00 m + NAP
 Het maaiveld aan de oostzijde van het spoor ligt op ca. 5,40 m + NAP
 Het maaiveld van de perrons ligt op ca. 7,40 m + NAP
 Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de westzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 35x12 meter),zie bijlage 7.4.1
 Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de oostzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 30x12 meter), zie bijlage 7.4.1
 De lengte van de damwandplanken voor de kuip bedragen 15 meter
De uit te voeren werkzaamheden in stappen:
 Het plaatsen van tijdelijke damwanden en tijdelijke palen ten behoeve van het bouwkuipen
 Het in zijn geheel vervaardigen van de tunneldekken aan weerszijde van het station
 Het d.m.v. een open ontgraving ontgraven van de spoorlocaties
 Het inschuiven van het dek
 Afbouw
5.2.1.9 Alternatief: opsporingsgebied en bijbehorend advies (horende bij 5.2.1.8)
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om de stagnatie tijdens een buitendienststelling zo veel mogelijk te beperken adviseren wij de werkzaamheden op de spoordijk die buiten de PVR uitgevoerd kunnen worden zoveel als mogelijk buiten de buitendienststelling uit te voeren.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, eventuele begroeiing, spoorstaven, dwarsliggers en (naoorlogs ballastbed) voor aanvang van de opsporing moeten zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet
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onder OCE-condities te worden uitgevoerd. Enige uitzondering hierop is ballast dat naoorlogs nooit is vervangen. In hoofdstuk 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige vliegtuigboordwapenmunitie en afwerpmunitie in kaart
worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de
diepte te worden vast gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
Ter plaatste van de te plaatsen damwand aan weerszijde van de onderdoorgang dient na het uitvoeren van
een oppervlaktedetectie (en eventuele benaderwerkzaamheden) dieptedetectie uitgevoerd te worden. Indien
de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de damwand te worden onderzocht. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand
moeten worden gevrijwaard.
Ter plaatse van de te hanteren fundex-palen kan worden volstaan met het uitvoeren van dieptedetectie ter
plaatste van de paal.
Tijdens de buitendienststelling dient de locatie onder het spoor te worden onderzocht. De voorkeur gaat uit
naar het stroomloos maken van de bovenleiding vanwege verstoring aan de detectieapparatuur. Na het verwijderen van de spoorstaven, dwarsliggers en ballast dient in de buitendienststelling ter plaatste van de tunnelbak de locatie laagsgewijs te worden ontgraven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de spoorstaven op een
minimale afstand van 5 meter zijn verwijderd. Indien de spoorstaven op een kleinere afstand blijven liggen,
zullen deze een dusdanige verstoring geven op de detectieapparatuur dat een detectie niet mogelijk is.
Na het verwijderen van de obstakels kan de locatie laagsgewijs worden ontgraven. Door middel van een
analoge detectie worden alle verdachte objecten die worden waargenomen en die overeenkomsten hebben
met mogelijk aanwezige afwerpmunitie gelokaliseerd benaderd en verwijderd. Door de aanwezige verstorende factoren zoals de bovenleiding dient rekening te worden gehouden dat maximaal een laag van 1 tot
1,5 meter kan worden onderzocht. Uitzondering hierop is de bovenlaag van 50 cm die verdacht is op de
mogelijke aanwezigheid van munitie met een kaliber van 20 mm. Deze dient in 2 lagen te worden onderzocht. Dit betekent dat vanaf bovenzijde spoordijk tot aan de onderzijde van de tunnelbak de ontgraving in
een aantal stappen moet worden uitgevoerd. Onder de maximale ontgravingsdiepte dient nog 1 detectieslag
te worden uitgevoerd, waarbij de verdachte objecten worden benaderd om zo een veilige werklocatie te kunnen garanderen.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Na het laagsgewijs ontgraven van de spoordijk kan de tunnelbak worden ingeschoven.
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Figuur 26a: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gearceerd (enkel lijnig): (diepte)detectie naar
1000 lb afwerpmunitie, rood gearceerd (dubbel-lijnig): (diepte)detectie naar 250, 500 en 1000 lb afwerpmunitie. Een
deel van de locatie dient te worden onderzocht op 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie. Dit gebied is aangegeven met
een blauwe lijn.
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5.2.2
5.2.2.1

LOCATIE VOETGANGERSTUNNEL ZUIDZIJDE
Uitkomsten vooronderzoek

Figuur 27: Verdacht gebied station en transfer (rood: verdacht op afwerpmunitie, gearceerd: verdacht op 20 mm)

Het onderzoeksgebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie
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Brits
Brits
Amerikaans

Subsoort
1000 lb.
20 mm
20 mm
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Verschijningsvorm
Afgeworpen
Verschoten
Verschoten
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5.2.2.2 Maximale indringingsdiepte
De maximale indringingsdiepte van 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie is vastgesteld op 0,5 meter minus
het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van
het CE verdachte gebied.
De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKP033, DKP034 en DKM0295. Het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKP033 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 1,0 m –NAP
 DKP034 ten westen van de te realiseren voetgangerstunnel: 5,0 m –NAP
 DKM029 ten zuidwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 6,25 m –NAP
Gezien het grote verschil tussen de sonderingen adviseren wij ter plaatse van de onderdoorgang op meerdere plaatsen sonderingen uit te voeren om de maximale indringingsdiepte in het horizontale vlak nauwkeuriger te bepalen.
In dit hoofdstuk gaan wij uit van 6,25 m –NAP als maximale indringingsdiepte.
Het maaiveld ter plaatse van het spoor is ca. 5,35 m +NAP.
5.2.2.3 Naoorlogse contra-indicaties
Om de naoorlogse veranderingen te kunnen bepalen is de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
vergeleken met de huidige situatie. Daarnaast zijn, voor zover deze te verkrijgen zijn, van tussenliggende perioden luchtfoto’s bekeken. Het vergelijken van de onderlinge luchtfoto’s kan leiden tot het wijzigen van het
verdachte gebied.
Bij het bestuderen van deze locatie is gebleken dat er naoorlogs rondom en binnen het werkgebied en verdachte gebied werkzaamheden hebben plaatsgevonden. In vergelijking tussen 1945 en het heden is te zien
dat het sporenplan een nieuwe structuur heeft. Ook is ter plaatse gebleken dat sommige sporen nieuwe
dwarsliggers en ballast hebben gekregen. Aan de westzijde is een parkeerplaats gerealiseerd, waarvoor een
explosievenonderzoek is uitgevoerd.
Op de foto van 1954 is te zien dat de traverse verder doorloopt dan op de foto van 25 april 1945. Dit heeft
waarschijnlijk te maken met de beschieting eind december 1944. Echter wordt in de stukken de oostzijde van
de traverse genoemd en niet de westzijde. Op de foto van 2002 is te zien dat de oostzijde van de traverse is
afgebroken, omdat in 1973 een tunnel in gebruik is genomen aangelegd tussen het hoofdperron en Geldermalsen. De ingang van de tunnel is aan de rechterzijde van het station zichtbaar. In 2014 is de oude traverse in zijn geheel afgebroken en is de tunnel niet meer in gebruik.
Tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van de oude tunnel.

5

De betreffende sonderingen zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.
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Figuur 28: Situatie van 25 april 1945

Figuur 29: Situatie van 1954
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Figuur 30: Situatie van 1974

Figuur 31: Situatie van 2002
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Figuur 32: Situatie van 2014

5.2.2.4

Bodemgegevens, anders dan CE

5.2.2.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau

Figuur 33: bodemopbouw ter hoogte van de traverse Bron:Geotechnisch advies t.b.v. traverse km 25.800,
Movares, d.d. 18 oktober 2006

Voor de aanleg van de traverse is destijds een geotechnisch advies opgesteld: Geotechnisch advies t.b.v.
traverse km 25.800, Movares, d.d. 18 oktober 2006. In dit advies is op basis van boringen de gemiddelde
grondwaterstand afgeleid. Dit gemiddelde is bepaald op +2,35 NAP.
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5.2.2.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen.
5.2.2.4.3 Archeologie
Het deel Station en Transfer valt binnen een zone met een hoge archeologische verwachting (algemeen)
(Bron: archeologische beleidskaart met voorschriften ten behoeve van de Archeologische Monumentenzorg,
gemeente Geldermalsen). Dit betekent dat bij bodemingrepen dieper dan 30cm-mv en groter dan 500m²
vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek plaats moet vinden. Voor de aan te leggen voetgangerstunnel wordt een vlak van > 500 m² verstoord. Archeologisch onderzoek vooraf is hier dus noodzakelijk.
5.2.2.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.
Gezien de naoorlogse ontwikkelingen op het station en emplacement kan gesteld worden dat de aanwezige
ondergrondse infrastructuur naoorlogs is aangelegd. Wel kunnen er nog kabels aanwezig zijn die niet meer
in gebruik zijn en niet vermeld worden in de kabel en leiding gegevens.
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Figuur 34: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied

5.2.2.5 Locatie specifieke omstandigheden
Ter plaatste van de noordelijke voetgangerstunnel is ligt de westzijde een nieuwe parkeerplaats. Vanaf de
parkeerplaats tot aan de huidige perrons liggen enkele sporen, waarvan een deel voorzien is van nieuwe
dwarsligger en ballastbed. De voetgangerstunnel kruist het bestaande perron en beide nieuw aan te leggen
perrons (hoofdstuk 5.2.3). Aan de oostzijde ligt het Trichtsevoetpad waar de tunnel in de toekomst op aansluit.

Figuur 35: de onderzoekslocatie gezien vanaf de huidige traverse aan de oostzijde
kijkend naar het westen
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Figuur 36: de onderzoekslocatie gezien vanaf de trap van de huidige traverse aan de oosttzijde
kijkend naar het zuiden. Op deze locatie sluit de tunnel aan op de bestaande situatie
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5.2.2.6

Toekomstige werkzaamheden

Figuur 37: de toekomstige voetgangerstunnel aan de zuidzijde van het stationsgebouw

Doordat aan weerszijde van het hoofdperron een tunnel wordt vervaardigd, zal aan beide zijde een bouwkuip worden gemaakt ten behoeve van het inschuiven van de dekken. Ten behoeve van de bouwkuipen en
de tunneldekken worden damwanden gezet. Onder de tunneldelen worden fundex-palen gezet om zetting
tegen te gaan. Op de perrons wordt door middel het plaatsen van damwanden en open ontgraven de betreffende tunneldelen bereikt.
Voor het bepalen van de onderzoekdiepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het spoor (BS) ter plaatse van tunnel is gelegen op ca. 6,00 meter +NAP
 De onderzijde van het kunstwerk is gelegen op ca. 1,00 m +NAP
 Het maaiveld aan de oost- en westzijde van het spoor ligt op ca. 5,40 m + NAP
 Het maaiveld van de perrons ligt op ca. 7,40 m + NAP
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Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de westzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 40x12 meter), zie bijlage 7.4.2
Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de oostzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 25x12 meter), zie bijlage 7.4.2
De lengte van de damwandplanken voor de kuip bedragen 15 meter
De damwandplanken worden eveneens geplaatst ter plaatse van het emplacement, perrons en sporen,
zie bijlage 7.4.2
Onder het kunstwerk van de onderdoorgang worden fundex-palen geplaatst met een h.o.h.-afstand van
4,0 meter. Over de breedte van het kunstwerk worden naar schatting 3 palen geplaatst. Totale inschatting te plaatsen palen: 50 stuks

De uit te voeren werkzaamheden in stappen:
 Het plaatsen van tijdelijke damwanden en tijdelijke palen ten behoeve van het dek voor de onderdoorgang
 Het inschuiven van het dek en aflaten op de tijdelijke ondersteuning
 Het ontgraven van de onderdoorgang onder het dek
 Plaatsen definitieve palen
 Maken betonvloer
 Maken wanden onderdoorgang
 Dek aflaten op definitieve wanden
 Afbouw
5.2.2.7 Opsporingsgebied en bijbehorend advies
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om de stagnatie tijdens een buitendienststelling zo veel mogelijk te beperken adviseren wij de werkzaamheden op de spoordijk die buiten de PVR uitgevoerd kunnen worden zoveel als mogelijk buiten de buitendienststelling uit te voeren.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, eventuele begroeiing, spoorstaven, dwarsliggers en (naoorlogs) ballastbed voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd.
Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder
OCE-condities te worden uitgevoerd. Enige uitzondering hierop is ballast dat naoorlogs nooit is vervangen.
In hoofdstuk 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige vliegtuigboordwapenmunitie en afwerpmunitie in kaart
worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de
diepte te worden vast gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
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Ter plaatste van de te plaatsen damwand aan weerszijde van de onderdoorgang dient na het uitvoeren van
een oppervlaktedetectie (en eventuele benaderwerkzaamheden) dieptedetectie uitgevoerd te worden. Indien
de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de damwand te worden onderzocht. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand
moeten worden gevrijwaard.
Ter plaatse van de te hanteren fundex-palen kan worden volstaan met het uitvoeren van dieptedetectie ter
plaatste van de paal.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Tijdens de buitendienststelling dient de locatie onder het spoor te worden onderzocht. De voorkeur gaat uit
naar het stroomloos maken van de bovenleiding vanwege verstoring aan de detectieapparatuur. Na het verwijderen van de spoorstaven, dwarsliggers en ballast dient in de eerste buitendienststelling ter plaatste van
de te zetten damwand een oppervlaktedetectie te worden uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
spoorstaven op een minimale afstand van 5 meter zijn verwijderd. Indien de spoorstaven op een kleinere afstand blijven liggen, zullen deze een dusdanige verstoring geven op de detectieapparatuur dat een oppervlaktedetectie niet mogelijk is. Deze oppervlaktedetectie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de dieptedetectie de eerste 3,0 meter vanaf het maaiveld veilig kan plaats vinden i.v.m. de aanwezigheid van het materieel tijdens de dieptedetectie. Indien de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de damwand te worden onderzocht doormiddel van dieptedetectie. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand moeten worden gevrijwaard.
Na het inschuiven van het dek kan de (nog steeds munitieverdachte) grond worden ontgraven. Doordat in de
eerste buitendienststelling reeds damwanden zijn gezet, wordt in de tweede fase hier tijdens een detectie veel
hinder van ondervonden (verstoring magnetisch veld). Om ook tijdens deze werkzaamheden de stagnatie zo
laag mogelijk te houden dient het afgraven onder OCE-condities plaats te vinden. Hierbij wordt de grond
laagsgewijs ontgraven waarbij bij iedere ontgraven laag een detectieslag wordt uitgevoerd. Aangezien hier
naar afwerpmunitie moet worden gezocht, is slechts detectie naar grote objecten noodzakelijk. Nabij de
damwand is de magnetische verstoring van de damwand dusdanig groot dat met een magnetometer geen
normale detectie kan worden uitgevoerd. Het toepassen van metaaldetectoren is hier noodzakelijk. Het
laagsgewijs ontgraven zal hier in kleinere stappen/lagen plaatsvinden.
Na het ontgraven van de bouwput/onderdoorgang dienen nog de fundex-paallocaties te worden onderzocht
door middel van dieptedetectie tot 6,5 meter –NAP. Bij het uitvoeren van de dieptedetectie dient rekening te
worden gehouden met een hoogtebeperking door het aanwezige dek.
Optioneel op bovenstaande is om tijdens de buitendienststellingen allereerst een oppervlaktedetectie uit te
voeren over de gehele oppervlakte van de toekomstige locatie van de damwand, onderdoorgang en afgraving. Na het vrijgeven van de eerste 3,0 meter onder maaiveld kan de dieptedetectie veilig worden uitgevoerd. De gehele locatie dient te worden onderzocht door middel van dieptedetectie. Hierbij kan onderscheidt worden gemaakt tussen de bouwkuip en de fundex-paallocaties. De bouwkuip aan de oostzijde dient
tot 6,5 m –NAP te worden onderzocht evenals de fundex-paallocaties. De bouwkuip aan de westzijde kan
door middel van oppervlaktedetectie worden onderzocht. Het nadeel van deze optie is dat de doorlooptijd
langer is. De inzet van meerdere ploegen t.b.v. de dieptedetectie is aan te raden. Het voordeel van deze methode is dat na het inschuiven van het dek de opvolgende werkzaamheden op reguliere wijze kunnen plaatsvinden en dat de werkzaamheden niet onder OCE-condities hoeven plaats te vinden.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie.
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Wanneer voor de optie wordt gekozen moet de garantie kunnen worden gegeven dat tijdens de eerste buitendienststelling de bovenlaag tot 3,0 meter kan worden vrijgegeven op de mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie na het uitvoeren van de oppervlaktedetectie.

Figuur 38: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gearceerd: (diepte)detectie naar 1000 lb afwerpmunitie, blauwe omlijning: verdacht op 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie
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5.2.2.8

Alternatief: toekomstige werkzaamheden

Met inachtneming van hoofdstuk 1.5 wordt in dit hoofdstuk een alternatieve werkwijze besproken die mogelijk bij het vervaardigen van de onderdoorgang kan worden gebruikt.
Op verzoek van ProRail wordt dit alternatief omschreven waarbij de gehele tunnelbak buiten het spoor wordt
gerealiseerd, waarna na een open ontgraving de tunnelbak wordt ingeschoven. De gedachte hierbij is dat
het gedeelte in de spoordijk door middel van een open ontgraving tijdens een buitendienststelling wordt verwijderd. In dit alternatief wordt voor het inschuiven van het tunneldek geen gebruik gemaakt van damwanden/of fundexpalen.
Doordat aan weerszijde van het hoofdperron een tunnel wordt vervaardigd, zal aan beide zijde een bouwkuip worden gemaakt ten behoeve van het inschuiven van de dekken. Ten behoeve van de bouwkuipen en
de tunneldekken worden damwanden gezet. Op de perrons wordt door middel het plaatsen van damwanden
en open ontgraven de betreffende tunneldelen bereikt.
Voor het bepalen van de onderzoekdiepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het spoor (BS) ter plaatse van tunnel is gelegen op ca. 6,00 meter +NAP
 De onderzijde van het kunstwerk is gelegen op ca. 1,00 m +NAP
 Het maaiveld aan de oost- en westzijde van het spoor ligt op ca. 5,40 m + NAP
 Het maaiveld van de perrons ligt op ca. 7,40 m + NAP
 Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de westzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 40x12 meter), zie bijlage 7.4.2
 Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de oostzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 25x12 meter), zie bijlage 7.4.2
 De lengte van de damwandplanken voor de kuip bedragen 15 meter
De uit te voeren werkzaamheden in stappen:
 Het plaatsen van tijdelijke damwanden en tijdelijke palen ten behoeve van het bouwkuipen
 Het in zijn geheel vervaardigen van de tunneldekken aan weerszijde van het station
 Het d.m.v. een open ontgraving ontgraven van de spoorlocaties
 Het inschuiven van het dek
 Afbouw

5.2.2.9 Alternatief: opsporingsgebied en bijbehorend advies (horende bij 5.2.2.8)
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om de stagnatie tijdens een buitendienststelling zo veel mogelijk te beperken adviseren wij de werkzaamheden op de spoordijk die buiten de PVR uitgevoerd kunnen worden zoveel als mogelijk buiten de buitendienststelling uit te voeren.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, eventuele begroeiing, spoorstaven, dwarsliggers en (naoorlogs) ballastbed voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd.
Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder
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OCE-condities te worden uitgevoerd. Enige uitzondering hierop is ballast dat naoorlogs nooit is vervangen.
In hoofdstuk 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige vliegtuigboordwapenmunitie en afwerpmunitie in kaart
worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de
diepte te worden vast gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
Ter plaatste van de te plaatsen damwand aan weerszijde van de onderdoorgang dient na het uitvoeren van
een oppervlaktedetectie (en eventuele benaderwerkzaamheden) dieptedetectie uitgevoerd te worden. Indien
de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de damwand te worden onderzocht. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand
moeten worden gevrijwaard.
Ter plaatse van de te hanteren fundex-palen kan worden volstaan met het uitvoeren van dieptedetectie ter
plaatste van de paal.
Tijdens de buitendienststelling dient de locatie onder het spoor te worden onderzocht. De voorkeur gaat uit
naar het stroomloos maken van de bovenleiding vanwege verstoring aan de detectieapparatuur. Na het verwijderen van de spoorstaven, dwarsliggers en ballast dient in de buitendienststelling ter plaatste van de tunnelbak de locatie laagsgewijs te worden ontgraven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de spoorstaven op een
minimale afstand van 5 meter zijn verwijderd. Indien de spoorstaven op een kleinere afstand blijven liggen,
zullen deze een dusdanige verstoring geven op de detectieapparatuur dat een detectie niet mogelijk is.
Westzijde van het perron:
Na het verwijderen van de obstakels kan de locatie laagsgewijs worden ontgraven. Door middel van een
analoge detectie worden alle verdachte objecten die worden waargenomen en die overeenkomsten hebben
met mogelijk aanwezige afwerpmunitie gelokaliseerd benaderd en verwijderd. Door de aanwezige verstorende factoren zoals de bovenleiding dient rekening te worden gehouden dat maximaal een laag van 1 tot
1,5 meter kan worden onderzocht. Uitzondering hierop is de bovenlaag van 50 cm die verdacht is op de
mogelijke aanwezigheid van munitie met een kaliber van 20 mm. Deze dient in 2 lagen te worden onderzocht. Dit betekent dat vanaf bovenzijde spoordijk tot aan de onderzijde van de tunnelbak de ontgraving in
een aantal stappen moet worden uitgevoerd. Onder de maximale ontgravingsdiepte dient nog 1 detectieslag
te worden uitgevoerd, waarbij de verdachte objecten worden benaderd om zo een veilige werklocatie te kunnen garanderen.
Oostzijde van het perron:
Na het verwijderen van de obstakels kan de locatie laagsgewijs worden ontgraven. Door middel van een
analoge detectie worden alle verdachte objecten die worden waargenomen en die overeenkomsten hebben
met mogelijk aanwezige munitie met een kaliber van 20 mm. Deze dient in 2 lagen te worden onderzocht.
Na het onderzoeken van de bovenste 50 cm kan de verdere ontgraving onder reguliere condities worden
uitgevoerd.
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Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, binnen afwerpmunitie verdacht gebied, dient rekening te worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk
hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Na het laagsgewijs ontgraven van de spoordijk kan de tunnelbak worden ingeschoven.

Figuur 39a: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gearceerd: (diepte)detectie naar 1000 lb afwerpmunitie, blauwe omlijning: verdacht op 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie
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5.2.3

LOCATIE TRAVERSE ZUIDZIJDE

5.2.3.1 Uitkomsten vooronderzoek
Zie hoofdstuk 5.2.2.1
5.2.3.2 maximale indringingsdiepte
Zie hoofdstuk 5.2.2.2
5.2.3.3 Naoorlogse contra-indicaties
Zie hoofdstuk 5.2.2.3
5.2.3.4 Bodemgegevens, anders dan CE
Zie hoofdstuk 5.2.2.4
5.2.3.5

Toekomstige werkzaamheden

Figuur 40: de toekomstige traverse aan de zuidzijde van het stationsgebouw
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Voor het vervaardigen van de traverse worden ter plaatse van de trappen, liften, en ondersteunende constructies grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. Deze grondroerende werkzaamheden zijn bepalend
voor het explosievenonderzoek.
Voor het bepalen van de onderzoekdiepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het spoor (BS) ter plaatse van tunnel is gelegen op ca. 6,00 meter +NAP
 De onderzijde van het kunstwerk is gelegen op ca. 5,40 m +NAP (maaiveld)
 Het maaiveld aan de oost- en westzijde van het spoor ligt op ca. 5,40 m + NAP
 Het maaiveld van de perrons ligt op ca. 7,40 m + NAP
 Aanbrengen van palen t.b.v. de liften, trappen en ondersteunende constructies
 Uitvoeren van graafwerkzaamheden t.b.v. de liftschachten
5.2.3.6 Opsporingsgebied en bijbehorend advies
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, eventuele begroeiing, spoorstaven, dwarsliggers en (naoorlogs) ballastbed voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd.
Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder
OCE-condities te worden uitgevoerd. Enige uitzondering hierop is ballast dat naoorlogs nooit is vervangen.
In hoofdstuk 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
Na het verwijderen van de obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. De locatie waar de grondroerende
werkzaamheden gaan plaats vinden dient door middel van oppervlaktedetectie te worden gedetecteerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige vliegtuigboordwapenmunitie en afwerpmunitie in kaart
worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de
diepte te worden vast gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
Ter plaatste van de trappen, liften en ondersteunende constructies worden fundex-palen geplaatst. Deze locaties dienen door middel van dieptedetectie te worden gecontroleerd.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie.
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Figuur 41: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gearceerd: (diepte)detectie naar 1000 lb afwerpmunitie, blauwe omlijning: verdacht op 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie
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5.2.4

LOCATIE NIEUWE PERRONS

5.2.4.1 Uitkomsten vooronderzoek
Zie hoofdstuk 5.2.2.1
5.2.4.2 maximale indringingsdiepte
Zie hoofdstuk 5.2.2.2
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij dat op deze locatie de afwerpmunitie dieper kan worden
aangetroffen dan de diepste ontgraving. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opsporing plaats
te vinden tot 50 cm onder de diepste ontgraving. Voor de aanleg van de keerlus met bijbehorende toegangsweg vinden werkzaamheden plaats waarvoor voor het achterhalen van de maximale indringingsdiepte
niet noodzakelijk is omdat deze voor de werkzaamheden niet van invloed zijn.
5.2.4.3 Naoorlogse contra-indicaties
Zie hoofdstuk 5.2.2.3
5.2.4.4

Bodemgegevens, anders dan CE

5.2.4.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau
Zie hoofdstuk 5.2.2.4.1
5.2.4.4.2 Bodemverontreiniging
Zie hoofdstuk 5.2.2.4.2
5.2.4.4.3 Archeologie
Zie hoofdstuk 5.2.2.4.3
5.2.4.4.4 Kabels en leidingen
Zie hoofdstuk 5.2.2.4.4
5.2.4.5 Locatie specifieke omstandigheden
Ter plaatse van het perron aan de westzijde van het station liggen op dit moment bestaande sporen. In
hoofdstuk 5.3 staat omschreven van welke sporen het ballastbed naoorlogs in vernieuwd. Ter plaatse van
het nieuwe perron aan de oostzijde ligt op dit moment een flauw talud van gras en lage begroeiing.
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Figuur 42: de onderzoekslocatie ter plaatse van het nieuwe westelijke perron gezien vanaf de huidige traverse
kijkend naar het noorden

Figuur 43: de onderzoekslocatie ter plaatse van het nieuwe westelijke perron gezien vanaf de huidige traverse
kijkend naar het zuiden
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5.2.4.6 Toekomstige werkzaamheden
Ten tijde van het opstellen van deze PRA zijn door ProRail geen gegevens aangeleverd. Bij de vervaardiging
van deze perrons gaan wij er vanuit dat er maximaal tot 1 meter –mv wordt ontgraven, waarna de keerwanden worden geplaatst en het perron wordt aangevuld tot 7,40 + NAP.
5.2.4.7 Opsporingsgebied en bijbehorend advies
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om de stagnatie tijdens een buitendienststelling zo veel mogelijk te beperken adviseren wij de werkzaamheden op de spoordijk die buiten de PVR uitgevoerd kunnen worden zoveel als mogelijk buiten de buitendienststelling uit te voeren.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals spoorstaven, dwarsliggers en
(naoorlogs) ballastbed voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder OCE-condities te worden uitgevoerd. Enige uitzondering hierop is ballast dat naoorlogs nooit is vervangen. In hoofdstuk 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige vliegtuigboordwapenmunitie en afwerpmunitie in kaart
worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de
diepte te worden vast gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie.
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Figuur 44: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie)
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5.3 VERLEGGEN SPOOR EMPLACEMENT
5.3.1

UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 45: verdacht gebied emplacement Geldermalsen (rood: verdacht op afwerpmunitie, oranje: verdacht op raketten,
geel: verdacht op geschutmunitie, gearceerd: verdacht op 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie)
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Het onderzoeksgebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie
Vliegtuigboordwapenmunitie
Raketten

5.3.2

Nationaliteit
Brits
Brits
Amerikaans
Brits

Subsoort
250, 500 en 1000 lb.
20 mm
20 mm
3 Inch met 60 lb raketkop

Verschijningsvorm
Afgeworpen
Verschoten
Verschoten
Verschoten

MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE

De maximale indringingsdiepte van 20 mm vliegtuigboordwapenmunitie is vastgesteld op 0,5 meter minus
het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens van
het CE verdachte gebied.
De maximale indringingsdiepte van 3 Inch raketten met een 60 lb raketkop is vastgesteld op 3,5 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. Het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog is de bovengrens
van het CE verdachte gebied.
De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKM024, DKM025, DKM026, DKM027, DKM028, DKM029, DKM030,
DKM031, DKP032, DKP033, DKP0346. Het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa
laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKM024 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 6,25 m -NAP
 DKM025 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 1,00 m -NAP
 DKM026 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 1,00 m -NAP
 DKM027 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 2,25 m -NAP
 DKM028 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 12,00 m -NAP
 DKM029 ten zuidwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 6,25 m –NAP
 DKM030 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 7,75 m -NAP
 DKM031 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 9,75 m -NAP
 DKP032 ten zuidwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 9,0 m –NAP
 DKP033 ten noordwesten van de te realiseren voetgangerstunnel: 2,25 m -NAP
 DKP034 ten westen van de te realiseren voetgangerstunnel: 5,0 m –NAP
De maaiveldhoogte ter plaatse van het spoor bedraagt ca. 5,35 m +NAP.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij dat op deze locatie de afwerpmunitie dieper kan worden
aangetroffen dan de diepste ontgraving. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opsporing plaats
te vinden tot 50 cm onder de diepste ontgraving. Voor het verleggen van de sporen op het emplacement
vinden werkzaamheden plaats waarvoor voor het achterhalen van de maximale indringingsdiepte niet noodzakelijk is omdat deze voor de werkzaamheden niet van invloed zijn.

6
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5.3.3

NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES

De grootste naoorlogse veranderingen hebben plaatsgevonden aan de noordzijde van het emplacement.
Hier is na de oorlog de vernietigde spoorbrug gesloopt en is het lager gelegen gedeelte tot aan de Linge
aangevuld tot op het huidige maaiveld . De emplacementsvoorzieningen aan de westzijde ten behoeve van
het onderhoud van (stoom)locs is naoorlogs verwijderd en gesloopt. Ook is de watergang aan de westzijde
gedempt en aangevuld tot het huidige maaiveld.

Figuur 46: Situatie 25 maart 1945 – Noordzijde emplacement.
Duidelijk is de vernietigde spoorbrug en spoor te zien.
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Figuur 47: Situatie 1954 – Noordzijde emplacement.
De nieuwe brug is geplaatst en ten zuiden van de brug is het verlaagde deel opgehoogd.

Figuur 48: Situatie 1974 – Noordzijde emplacement.
De draaischijf en omliggende sporen zijn (deels) verwijderd.
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Figuur 49: Situatie 2002 – Noordzijde emplacement.
De omgeving van de oude draaischijf is verder opgeschoond.

Figuur 50: Situatie 25 april 1945 – Midden van het emplacement
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Figuur 51: Situatie 1974 – Midden van het emplacement.
Aan de westzijde is de watergang gedempt en zijn enkele sporen verwijderd.

Figuur 52: Situatie 2002 – Midden van het emplacement.
Aan de westzijde zijn enkele sporen verwijderd
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Figuur 53: Situatie 2014 – Noordzijde emplacement.
Afgezien van veranderingen op het perron zijn er qua spoorbeeld geen noemenswaardige veranderingen

De situatie ter hoogte van het stationsgebouw in de periode 1945 – 2014 is in hoofdstuk 5.2 te bekijken.

Figuur 54: Situatie 25 april 1944 – Zuidzijde emplacement
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Figuur 55: Situatie 1974 – Zuidzijde emplacement.
Aan de zuidzijde zijn enkele sporen extra aangelegd.

Figuur 56: Situatie 2002 – Zuidzijde emplacement.
Geen noemenswaardige veranderingen.

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 83 van 286

Figuur 57: Situatie 2014 – Zuidzijde emplacement.
Geen noemenswaardige veranderingen

De vele veranderingen op het Emplacement heeft ervoor gezorgd dat op sommige locaties de bovenste 50
cm t.o.v. het maaiveld reeds zijn geroerd en derhalve als niet-verdacht kunnen worden beschouwd. Met de
luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse luchtfoto’s is een vergelijk gemaakt van onder andere de spoorverandering.
In bijlage 7.3.1 zijn de verdachte gebieden weergegeven zoals deze in het vooronderzoek is omschreven.
Hierbij is het perron van het station van Geldermalsen niet meer verdacht verklaard op de mogelijke aanwezigheid van vliegtuigboordwapenmunitie met een kaliber van 20 mm. De gedachte hierbij is dat naoorlogs
veel werkzaamheden op het perron hebben plaatsgevonden.
In bijlage 7.3.2 zijn de gebieden in beeld gebracht waar naoorlogs grondroering heeft plaats gevonden. Op
de kaart staat het gebied waar tot 5,50 m +NAP kan worden gegraven zonder onder WSCS-OCE condities
te werken. Aan de noordzijde van het emplacement ten zuiden van de brug is dit zelfs tot 1,00 m +NAP.
De 5,50 m +NAP is gebaseerd op gegevens dat het emplacement op een hoogte ligt van 6,00 m +NAP en
dat 50 cm t.o.v. het huidige maaiveld is geroerd. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden kan deze maaiveldhoogte variëren en kan de veilige marge van 50 cm worden aangepast op het maaiveld ter plaatse. Uitzondering hierop is de locatie van de sporen. Binnen de niet-verdachte gebieden tot 5,50 m +NAP kunnen
de spoorstaven, dwarsliggeres en de aanwezige ballast veilig worden verwijderd. Hierna is de locatie niet
meer verdacht op munitie met een kaliber van 20 mm, maar nog wel op afwerpmunitie en raketten (mits de
locatie hierop verdacht is).
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5.3.4

BODEMGEGEVENS, ANDERS DAN CE

5.3.4.1

Bodemopbouw en grondwaterniveau

Figuur 58: bodemopbouw ter hoogte van de traverse Bron:Geotechnisch advies t.b.v. traverse km 25.800,
Movares, d.d. 18 oktober 2006

Voor de aanleg van de traverse is destijds een geotechnisch advies opgesteld: Geotechnisch advies t.b.v.
traverse km 25.800, Movares, d.d. 18 oktober 2006. In dit advies is op basis van boringen de gemiddelde
grondwaterstand afgeleid. Dit gemiddelde is bepaald op +2,35 NAP.
5.3.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.3.4.3 Archeologie
Het deel Spooremplacement valt binnen een zone met een hoge (noordelijk deel) of middelmatige (zuidelijk
deel) archeologische verwachting (algemeen) (Bron: archeologische beleidskaart met voorschriften ten behoeve van de Archeologische Monumentenzorg, gemeente Geldermalsen). Dit betekent dat bij bodemingrepen in het noordelijk deel dieper dan 30cm-Mv en groter dan 500m² vroegtijdig inventariserend archeologisch onderzoek plaats moet vinden. In het zuidelijk deel is dit verplicht bij bodemingrepen diepere dan
30cm-mv en groter dan 1.000m².
5.3.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.
Gezien de naoorlogse ontwikkelingen op het station en emplacement kan gesteld worden dat de aanwezige
ondergrondse infrastructuur naoorlogs is aangelegd. Wel kunnen er nog kabels aanwezig zijn die niet meer
in gebruik zijn en niet vermeld worden in de kabel en leiding gegevens.
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Figuur 59: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied

5.3.5

LOCATIE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

Het emplacement is een vlak terrein, waar naast de gebruikelijke spoorobstakels (zoals seinen, bovenleiding,
etc.) verder geen noemenswaardige obstakels aanwezig zijn. Op het emplacement dient rekening te worden
gehouden met de nodige kabels en leidingen.

Figuur 60: Noordzijde van het emplacement – gezien vanaf de fietsbrug, kijkend naar het zuiden
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Figuur 61: Noordzijde van het emplacement – gezien vanaf de kop van het perron, kijkend naar het noorden

Figuur 62: Zuidzijde van het emplacement – gezien vanaf de traverse, kijkend naar het zuiden
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5.3.6

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Ten behoeve van de aanleg van de MerwedeLingelijn worden op het emplacement diverse werkzaamheden
uitgevoerd. Het gehele sporenplan wordt aangepast en de noordzijde van het perron wordt ingekort. De uit
te voeren werkzaamheden zijn uitgebeeld in bijlage 7.3.3 (noordzijde) en 7.3.4 (zuidzijde).
5.3.7

OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES

Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals spoorstaven, dwarsliggers en
(naoorlogs) ballastbed voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder OCE-condities te worden uitgevoerd. Enige uitzondering hierop is ballast dat naoorlogs nooit is vervangen. In hoofdstuk 5.3 wordt hier verder op ingegaan.
Indien het ballastbed niet naoorlogs dient na het verwijderen van de spoorstaven en de dwarsliggers het ballastbed te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van mogelijke explosieven.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige vliegtuigboordwapenmunitie, 3 Inch raketten en afwerpmunitie in kaart worden gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de diepte te worden vast gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie.
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5.4 KUNSTWERK LINGEDIJK EN SPOORBRUG
5.4.1

UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 63: verdacht gebied kunstwerk Lingedijk en Spoorbrug (verdacht op afwerpmunitie)

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

5.4.2

Nationaliteit
Brits

Subsoort
250, 500, 1000 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKM041, DKM042, DKM043, DKM044, DKP001, DKP002 en DKP0037. Het
bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKM041 ten westen van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP
 DKM042 ten westen van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP
 DKM043 ten oosten van spoorwegovergang Lingedijk: 10,50 m -NAP
 DKM044 ten oosten van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP
7
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DKP001 ten zuidwesten van spoorwegovergang Lingedijk: 12,50 m -NAP
DKP002 ten zuidwesten van spoorwegovergang Lingedijk: 9,25 m -NAP
DKP003 ten zuidoosten van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP

In dit hoofdstuk gaan wij uit van 9,0 m –NAP als maximale indringingsdiepte voor de oostzijde van het
kunstwerk en van 12,50 m –NAP als maximale indringingsdiepte voor de westzijde.
De maaiveldhoogte ter plaatse van de spoorwegovergang bedraagt ca. 6,10 m +NAP.
De waterstand in de Linge is normaliter ca. 1,0 m +NAP.
Gezien het grote verschil tussen met name sondering DKP001 en DKP002 adviseren wij ter plaatse van het
kunstwerk op meerdere plaatsen sonderingen uit te voeren om de maximale indringingsdiepte in het horizontale vlak nauwkeuriger te kunnen bepalen.
5.4.3

NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES

Na de oorlog is men snel met herstel begonnen. De spoorbrug in Tricht over de Linge werd aanvankelijk
hersteld met hulpbruggen en in 1946 met de (onlangs gesloopte) vakwerkbruggen die uit Limburg overkwamen. Er lagen dus oorspronkelijk 4 boogbruggen (per spoor) over de brede uiterwaard over de Linge. De
uiterwaard is destijds - in 1946 - bedijkt met een aarden baan als spoordijk: drie van de vier overspanningen van de oude brug werden zo vervangen door een ophoging, met aansluitend de Limburgse vakwerkbruggen als overspanning over de Linge, die gedemonteerd per schip werd aangevoerd. De in de zomer
1945 aangelegde hulpbruggen werden verwijderd. De grond voor de spoordijk was afkomstig uit de directe
omgeving en de oude pijlers zijn gekopt op maaiveldniveau en bevinden zich hedendaags nog steeds in de
spoordijk! Daar waar mogelijk zijn er delen van de oude brug ook in de spoordijk verwerkt. Aan de zuidoever is een nieuw landhoofd gemaakt, aan de noordoever is het oude landhoofd hergebruikt. In 1953 is de
Linge nauwkeurig uitgebaggerd waarbij zelfs delen van de vernielde bruggen uitgebaggerd zijn!

Figuur 64: De vernietigde spoorbrug in 1945. Bron: Dorpskrant Tricht.

Door deze herstelwerkzaamheden konden weer (goederen)treinen rijden van boven de grote rivieren via Geldermalsen en de oostelijke Betuwelijn naar Nijmegen/Limburg en visa versa. Deze noord-zuid spoorverbinding was dringend gewenst met het oog op de noodzakelijke voedsel- en kolentransporten tussen Zuid- en
Noord-Nederland voor de wederopbouw van het land.
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In 2010 is de naoorlogse brug vervangen door een nieuwe spoor – en fietsbrug. Voor de bouw van deze
spoorbrug is aan de noordzijde van de Linge een deel van het bestaande landhoofd gesloopt en zijn vanaf
de spoorovergang de aanwezige spoorstaven, dwarsliggers en ballast verwijderd. Het resterende deel van
het bestaande landhoofd zijn blijven zitten en hebben een grondkerende functie.

Figuur 65: De bouw van de nieuwe spoorbrug op 18 juli 2010.
Bron: Your Captain Luchtfotografie (1009606)

Voor het maken van het landhoofd van de nieuwe brug zijn damwanden en palen geplaatst. Omdat destijds
al bekend was dat de spoorbrug Tricht doelwit is geweest van bombardementen in de Tweede Wereldoorlog
is hiervoor een explosievenonderzoek uitgevoerd vanaf het water. Door het plaatsen van boringen vanaf een
ponton in de Linge is de locatie van het damwand en palen t.b.v. het nieuwe landhoofd onderzocht. De
exacte locatie van dit onderzoek is niet bekend, waardoor geen gebieden kunnen worden uitgesloten bij het
uitvoeren van het onderzoek. Het explosievenonderzoek is destijds uitgevoerd door Heijmans en Bouten.
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Figuur 66: De damwanden en paallocaties waar vermoedelijk reeds een
explosievenonderzoek voor heeft plaatsgevonden

Figuur 67: De sloop van een deel van het bestaande landhoofd ten behoeve van het plaatsen van het nieuwe brugdek.
Bron: Blijleven sloopwerken
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Figuur 68: De werkzaamheden tussen de spoorwegovergang en de spoorbrug.
Bron: Blijleven sloopwerken

5.4.4

BODEMGEGEVENS, ANDERS DAN CE

5.4.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau
In de nabijheid van de spoorbrug is een boringen uitgevoerd, B101 (figuur 68). In boring B101 wordt een
actuele grondewaterstand van 1,80 meter +NAP aangegeven. De bodemopbouw laat een kleilaag zien
vanaf maaiveld tot 3,10 m –NAP. Onder deze kleilaag zijn verschillende zandlagen weergegeven, alle 3 los
gepakt.
5.4.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.4.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
Wel dient rekening te houden dat het aanwezige gemetselde landhoofd van archeologische waarde kan zijn
gezien het bouwjaar 1868.
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Figuur 69: Boring B101

5.4.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.
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Figuur 70: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied

5.4.5

LOCATIE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

Op de locatie rondom het kunstwerk Lingedijk staat op dit moment een bewaakte spoorwegovergang. Aan
weerszijde van de overweg staan hekwerken. De overweg is verhard met een asfaltverharding. Aan de oostzijde is naoorlogs een fietspad aangelegd richting de in 2010 geplaatste fietsbrug. Het overige gedeelte van
de dijktaluds binnen het onderzoeksgebied bevatten bomen, lage begroeiing en hekwerk. Aan de oostzijde
staat op dit moment een woning die ten bate van de werkzaamheden wordt gesloopt.
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Figuur 71: Het huidige kunstwerk spoorbrug Tricht
Gezien vanaf de spoorwegovergang richting station Geldermalsen

Figuur 72: Spoorwegovergang Lingedijk. Op de achtergrond de te slopen woning.

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 96 van 286

Figuur 73: De westzijde van het onderzoeksgebied..

Figuur 74: De oostzijde van het onderzoeksgebied.
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Afbeelding 751 geeft het oude landhoofd aan de noordzijde van de Lingebrug weer, in combinatie de
draagconstructie van de bestaande Lingebrug. Deze is grijs weergegeven. De constructie heeft de volgende
specifieke kenmerken:
 het oude 19e-eeuwse landhoofd is gemaakt van metselwerk en staat op houten palen. Aan de
achterzijde is het oude landhoofd verankerd middels groutankers;
 voor het oude landhoofd is in 2010 een draagbalk op palen gerealiseerd. Deze draagbalk staat los van
het oude landhoofd. Op deze draagbalk zijn de spoordeken en de bijbehorende stootplaten opgelegd;
 naast deze draagbalk bevindt zich aan de oostzijde een landhoofd voor de fietsbrug;
 naast de draagbalk bevindt zich aan de westzijde een landhoofd dat als voorbereiding voor het
vrijleggen van de Merwede Lingelijn is aangelegd.

Figuur 761: De oostzijde van het onderzoeksgebied.
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5.4.6

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Onderdeel van het project Vrijleggen Merwede-Lingelijn is het aanleggen een onderdoorgang en een
spoorbrug bij de Lingedijk. Een aantal factoren maakt dat het bouwen van de onderdoorgang Lingedijk een
relatief complexe opgave is:
 het bestaande oude landhoofd in de aardebaan, met bijbehorende groutankers;
 het feit dat buitendijks gebouwd wordt. De waterkerende functie van de dijk mag niet worden aangetast;
 de beperkte ruimte.
Daarom heeft Railinfra Solutions in november 2013 dit kunstwerk nader beschouwd en een technische
oplossing uitgewerkt. Doel hiervan was om te kijken of er een haalbare en bouwbare variant mogelijk is.
In rapport RIS437-1/esss2/044 wordt geconcludeerd dat er een haalbare en bouwbare variant mogelijk is,
waarbij de volgende adviezen zijn gegeven:
 het advies is om de belastingen op de bestaande draagbalk gelijk te houden;
 vanuit constructief oogpunt kunnen de stootplaten worden hergebruikt als brugdekken. Dit vergt
aanpassingen aan de stootplaten, bv opstorten om het ‘weglopen’ van de ballast te voorkomen.
Waarschijnlijk weegt dit niet op tegen het maken van een nieuwe overspanning. Wel kunnen de
stootplaten eventueel worden hergebruikt als overgangsconstructie naar de aardebaan aan de
noordzijde van het kunstwerk;
 in het baanlichaam bevindt zich een oud landhoofd uit de negentiende eeuw. Dit landhoofd is
gefundeerd op houten palen met een restlevensduur van 10 à 30 jaar en heeft uitsluitend een
grondkerende functie. Wanneer de palen hun functie verliezen wordt de stabiliteit geborgd door
groutankers;
 de oude landhoofd en de groutankers zitten in de weg voor de uitvoering van de onderdoorgang. Het
advies is om hier als volgt mee om te gaan:
 realiseer een bouwkuip. Voor het sluiten hiervan is een TVP van 24 uur benodigd. Zo kunnen de
hierna volgende werkzaamheden in den droge worden uitgevoerd. Een aanbeveling hierbij is om te
onderzoeken of er nog damwanden in de grond zitten uit 2010, toen de bestaande Lingebrug werd
gebouwd;
 gebruik een 76-urige TVP om het oude landhoofd te slopen. Dankzij de droge bouwkuip kunnen de
groutankers worden opgespoord en zoveel mogelijk gesloopt. De locatie van de groutlichamen kan
nauwkeurig in kaart worden gebracht dankzij de droge bouwkuip. De grondkerende functie van het
oude landhoofd moet worden overgenomen door een damwand. Daarom moet het oude
landhoofd volledig worden verwijderd;
 plaats in een 52-urige TVP de damwanden en funderingen voor het inschuiven van het brugdek. Dit
kan beheerst gebeuren omdat in de voorgaande TVP de groutankers nauwkeurig in kaart zijn
gebracht;
 schuif het brugdek in tijdens een 52-urige TVP;
 afbouw van de onderdoorgang kan verder zonder TVP’s plaatsvinden;
 alternatief op bovenstaande werkwijze zijn er diverse methodes geïnventariseerd om de functie van de
groutankers tijdelijk of definitief over te nemen. Iedere methode heeft echter zijn eigen specifieke
nadelen en risico’s. Het advies is daarom om af te zien van tijdelijke constructies;
 indien het negentiende eeuwse landhoofd wordt gehandhaafd wordt de uitvoering van het werk
complex. De sterke voorkeur gaat er naar uit om het oude landhoofd grotendeels te verwijderen, en
voor zover mogelijk de ankers.
Uit het geotechnisch archiefonderzoek blijkt dat op een paalpuntniveau van circa NAP -10,0 het
draagvermogen van fundexpalen ongeveer 1400 kN is. Bij dat paalpuntniveau kan dus al een behoorlijke
kracht opgenomen worden. Daarnaast blijkt uit sonderingen 1, 3 en 5 van genoemd onderzoek dat de vaste
zandlaag ook ongeveer op dit niveau begint. Het paalpuntniveau van NAP -10,0 is dus een geschikt niveau.
Voorgesteld wordt om de volgende palen toe te passen:
 paaltype: fundex 450/560;
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paallengte: van NAP +1,0 tot NAP -10,0 m NAP;
in langsrichting palen hoh 2,5 m;
in dwarsrichting vier palen;
lengte kunstwerk circa 45 m;
aantal palen circa 80.

Om de onderdoorgang te maken is een bouwkuip nodig. De bovenzijde van de bouwkuip bevindt zich op
circa + 6,0 m NAP, de onderkant op circa -1,0 m NAP. De lengte van de (deels verankerde) damwanden is
dan circa 15 a 17 m. De vereiste omtrek van de bouwkuip is circa 2 x (L + B) = 2 x (25 + 45) = 140 m.
Daarnaast moeten er nog damwanden aangebracht worden voor de pompkelder en voor de schuifbaan. De
omtrek van de bouwkuip voor de pompkelder is circa 2 x (8 + 20) = 56 m en de lengte van de schuifbaan
is circa 3 x 15 = 45 m.
Tijdens de realisatie van de bestaande brug is het noordelijke landhoofd van de nieuwe brug ook
aangelegd. Het reeds aangelegde landhoofd is berekend op een overspanning gelijk aan die van de
bestaande brug. Dit houdt in dat de overspanningen van de nieuwe brug gelijk aan die van de bestaande
brug worden gehouden. Dit levert ook een betere vormgeving op omdat bij gelijke overspanningen een
rustiger beeld wordt gecreëerd. Het zuidelijk landhoofd van de spoorbrug is in 2010 nog niet voorbereid op
een derde spoor. De huidige spoorbrug ligt aan de zuidzijde op het oude landhoofd. Dit landhoofd is niet
vernieuwd in 2010 en is gefundeerd op palen. Het nieuwe zuidelijk landhoofd zal ook op palen worden
gefundeerd. Hierbij moet rekening worden gehouden dat bij het aanbrengen geen schade en effect op de
huidige paalfundering ontstaat. In de variantenstudiefase is geconcludeerd en besloten dat het derde
brugdek net als de twee bestaande dekken moet worden uitgevoerd als een constructie van voorgespannen
beton met ingegoten spoor in het middelste veld.
5.4.7

OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES

Uitgaande van de vernoemde fasering in hoofdstuk 5.4.6 dienen de werkzaamheden in 5 fasen te worden
uitgevoerd, te weten:
 Vooraf aan de buitendienststellingen
 Tijdens de eerste buitendienststelling van 24 uur
 Tijdens de tweede buitendienststelling van 76 uur
 Tijdens de derde buitendienststelling van 52 uur
 Tijdens de vierde buitendienststelling van 52 uur
Vooraf aan de BDS:
Vooraf aan de buitendienststellingen kan t.b.v. het explosievenonderzoek al veel werk voorbereid worden.
Ten behoeve van de fasering voor de alignement dient eveneens de weerszijde van de spoordijk te worden
onderzocht. Beide faseringen kunnen derhalve worden samengevoegd als zijnde 1 fasering.
Aan de west- en oostzijde van de spoordijk dient oppervlaktedetectie uitgevoerd te worden tot minimaal
NAP-hoogte. Hiermee wordt het gebied aan weerszijde voldoende vrijgegeven tot onder de onderzijde van
het tunneldeel, waardoor eveneens een veilige aansluiting op de op- en afrit kan worden gerealiseerd. Door
het aanwezige bestaande landhoofd en de maaiveld hoogte van ca. 6 meter dient rekening te worden gehouden met het uitvoeren van het onderzoek in 2 of meerdere lagen. Naast het bestaande landhoofd dient
waarschijnlijk laagsgewijs te worden ontgraven totdat de gewenste diepte is bereikt. Het laagsgewijs ontgraven van het talud naast het gemetselde landhoofd dient te worden uitgevoerd in de tweede BDS.
Aan de oostzijde dient ten behoeve van de damwand aan dijkzijde en enkele fundex-palen t.b.v de tunnel
dieptedetectie te worden uitgevoerd tot een diepte van 9,0 m –NAP. Aan de westzijde dient ten behoeve van
de pompkelder, enkele fundex-palen t.b.v. de tunnel en de bouwkuip dieptedetectie te worden uitgevoerd
tot een diepte van 12,5 m –NAP.
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In de Linge dient eveneens de waterbodem te worden gedetecteerd. De aanwezige brug en landhoofd zorgen hier voor een zeer grote verstoring in de meetdata. Rekening dient te worden gehouden met het detecteren door middel van duikers totdat er genoeg diepte kan worden vrijgegeven om veilig de dieptedetectie uit
te kunnen voeren. Doordat ook met de dieptedetectie last wordt ondervonden van de huidige spoorbrug en
landhoofd dient een kleiner raster te worden toegepast tijdens de dieptedetectie.
Tijdens de eerste buitendienststelling van 24 uur
Tijdens de eerste BDS dient voor het plaatsen van de damwandkuip enkel de damwandlocaties in het spoor
te worden onderzocht, mits de werkzaamheden vòòr de BDS allen konden worden uitgevoerd. Indien de
ruimte en tijd er is, is het raadzaam tijdens deze eerste BDS stelling de paallocaties ten behoeve van het tunneldek te detecteren. Nadeel hiervan is het bestaande landhoofd en aanwezige groutankers die de dieptedetectie kunnen belemmeren.
Tijdens de tweede buitendienststelling van 76 uur
Tijdens deze BDS wordt het bestaande gemetselde landhoofd gesloopt. Omdat deze locatie verdacht is op
afwerpmunitie en er nabij de spoorwegovergang net na de Tweede Wereldoorlog een blindagnger is aangetroffen, bestaat de kans ook hier een blindgnager aan te kunnen treffen. Daarom dient tijdesn de sloop de
grond tussen de gemetselde muren te worden onderzocht. Door de aanwezigheid van velen verstorende factoren zoals de gemetselde muur, bovenleiding, damwanden en groutankers wordt geacht dat een detectie
met reguliere magnetometers geen doelreikend effect heeft. Hierdoor zal met behulp van metaaldetectoren
de detectie uitgevoerd moeten worden. Nadeel hiervan is de kleinere laag die per meetslag vrijgegeven kan
worden. Na het vrijgeven van de laag kan deze veilig worden ontgraven. In combinatie met het sloopbedrijf
dient te worden bepaald welke wijze logistiek de meest economisch en snelste manier betreft om het gehele
landhoofd binnen de gestelde tijd te slopen.
In er na bovenstaande werkzaamheden nog ruimte en tijd over is binnen de BDS en in voorgaande BDS zijn
niet de toekomstige paallocaties van het tunneldek onderzocht, is het raadzaam deze in dit tijdvak uit te voeren.
Tijdens de derde buitendienststelling van 52 uur
Indien in voorgaande BDS niet de toekomstige paallocaties van het tunneldek zijn onderzocht dienen de locaties voor aanvang van de civieltechnische werkzaamheden te zijn onderzocht.
Tijdens de vierde buitendienststelling van 52 uur
In deze BDS worden geen werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het explosievenonderzoek.
Zuidzijde spoorbrug
Aan de zuidzijde van de spoorbrug dient het bestaande landhoofd te worden doorgetrokken tot aan de MerwedeLingeLijn. Hiervoor dienen ter plaatse van de te plaatsen fundex-palen dieptedetectie te worden toegepast. Doordat op locatie ca. 5 meter grond naoorlogs is opgebracht, is het uitvoeren van oppervlaktedetectie niet noodzakelijk.
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Figuur 77: Het onderzoeksgebied (groene vlak: oppervlaktedetectie en benaderwerkzaamheden reeds uitgevoerd.t.b.v.
alignement wegen, rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gearceerd – linksonder/rechtsboven: dieptedetectie, rood gearceerd – linksboven/rechtsonder: laagsgewijs ontgraven)








Vooraf aan de BDS: 1
Tijdens de eerste buitendienststelling van 24 uur: 2
Tijdens de tweede buitendienststelling van 76 uur: 3
Tijdens de derde buitendienststelling van 52 uur: 4
Tijdens de vierde buitendienststelling van 52 uur: n.v.t.
Zuidzijde spoorbrug: 6
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5.5 ALIGNEMENT WEGEN RONDOM ONDERDOORGANG LINGEDIJK
5.5.1

UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 78: verdacht gebied alignement wegen onderdoorgang Lingedijk (verdacht op afwerpmunitie)

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

5.5.2

Nationaliteit
Brits

Subsoort
250, 500, 1000 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKM041, DKM042, DKM043, DKM044, DKP001, DKP002 en DKP0038. Het
bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKM041 ten westen van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP
 DKM042 ten westen van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP
 DKM043 ten oosten van spoorwegovergang Lingedijk: 10,50 m -NAP
 DKM044 ten oosten van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP
8

De betreffende sonderingen zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.
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DKP001 ten zuidwesten van spoorwegovergang Lingedijk: 12,50 m -NAP
DKP002 ten zuidwesten van spoorwegovergang Lingedijk: 9,25 m -NAP
DKP003 ten zuidoosten van spoorwegovergang Lingedijk: 9,00 m -NAP

De maaiveldhoogte ter plaatse van de spoorwegovergang bedraagt ca. 6,10 m +NAP.
De waterstand in de Linge is normaliter ca. 1,0 m +NAP.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij dat op deze locatie de afwerpmunitie dieper kan worden
aangetroffen dan de diepste ontgraving. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opsporing plaats
te vinden tot 50 cm onder de diepste ontgraving. Voor de aanleg van de wegen rondom de onderdoorgang
vinden werkzaamheden plaats waarvoor voor het achterhalen van de maximale indringingsdiepte niet noodzakelijk is omdat deze voor de werkzaamheden niet van invloed zijn.
5.5.3

NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES

Na de Tweede Wereldoorlog is de verwoeste spoorbrug vervangen door een nieuwe kortere spoorbrug.
Voor deze spoorbrug is gebruik gemaakt van het bestaande gemetselde landhoofd. In 2010 is de naoorlogse spoor- en fietsbrug vervangen door een nieuw exemplaar. Hiervoor zijn aan de oostzijde van het spoor
graafwerkzaamheden uitgevoerd.

Figuur 79: Situatie 25 maart 1945.
Duidelijk is de vernietigde spoorbrug te zien.
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Figuur 80: Situatie 1954.
De nieuwe spoorbrug met naastgelegen fietsbrug is geplaatst.

Figuur 81: Situatie 1974.
Geen noemenswaardige veranderingen waarneembaar
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Figuur 82: Situatie 1974.
Geen noemenswaardige veranderingen waarneembaar

Figuur 83: Situatie 2002.
Geen noemenswaardige veranderingen waarneembaar
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Figuur 84: Situatie 2014.
De nieuwe spoor- en fietsbrug zijn geplaatst inclusief nieuw noordelijk landhoofd

Figuur 85: Aanleg spoor- en fietsbrugbrug in 2010.
Werkzaamheden aan de nieuwe spoor- en fietsbrug. Rechts op de foto is het oude gemetselde landhoofd te zien
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5.5.4

BODEMGEGEVENS, ANDERS DAN CE

5.5.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau
In de nabijheid van de spoorbrug is een boringen uitgevoerd, B101 (figuur 68). In boring B101 wordt een
actuele grondewaterstand van 1,80 meter +NAP aangegeven. De bodemopbouw laat een kleilaag zien
vanaf maaiveld tot 3,10 m –NAP. Onder deze kleilaag zijn verschillende zandlagen weergegeven, alle 3 los
gepakt.

Figuur 86: Boring B101

5.5.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
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5.5.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
Wel dient rekening te houden dat het aanwezige gemetselde landhoofd van archeologische waarde kan zijn
gezien het bouwjaar 1868.
5.5.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Figuur 87: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied
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5.5.5

LOCATIE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

Op de locatie alignement rondom het kunstwerk Lingedijk staat op dit moment een bewaakte spoorwegovergang. Aan weerszijde van de overweg staan hekwerken. De overweg is verhard met een asfaltverharding.
Aan de oostzijde is naoorlogs een fietspad aangelegd richting de in 2010 geplaatste fietsbrug. Het overige
gedeelte van de dijktaluds binnen het onderzoeksgebied bevatten bomen, lage begroeiing en hekwerk. Aan
de oostzijde staat op dit moment een woning die ten bate van de werkzaamheden wordt gesloopt. Aangezien deze woning tijdens de oorlog reeds aanwezig was en geen oorlogsschade op de luchtfoto’s zichtbaar
was, mag deze woning onder reguliere condities worden gesloopt.

Figuur 88: Spoorwegovergang Lingedijk. Op de achtergrond de te slopen woning.
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Figuur 89: De westzijde van het onderzoeksgebied. Deze locatie is naoorlogs onveranderd gebleven.

Figuur 90: De oostzijde van het onderzoeksgebied. Op deze locatie is naoorlogs t.b.v. de fietsbrug een fietspad aangelegd. Het oude fietspad was smaller dan het huidige fietspad..
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5.5.6

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Ten behoeve van de alignement van de wegen naar het kunstwerk aan de Lingedijk wordt in de toekomst de
overgang afgesloten voor al het verkeer. Voor het verkeer wordt op de huidige locatie van het gemetselde
landhoofd een onderdoorgang aangelegd. De onderdoorgang biedt ruimte voor zowel motorisch verkeer als
voor voetgangers en fietsers.
Voor de aanleg van de wegen richting de onderdoorgang wordt aan de westzijde een woning gesloopt. Ter
plaatse van deze woning wordt de afrit vervaardigd. Voor deze afrit wordt een cunet gegraven. Een deel van
het cunet wordt deels boven het bestaande maaiveld aangelegd, waardoor enkel de toplaag dient te worden
ontgraven.
Aan de oostzijde vormen enkel bomen en hekwerk obstakels voor de weg richting de onderdoorgang. Ook
aan deze zijde wordt een cunet gegraven t.b.v. de afrit. Een deel van het cunet wordt deels boven het bestaande maaiveld aangelegd, waardoor enkel de toplaag dient te worden ontgraven.
5.5.7

OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES

Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en bestaande verharding dient voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform de reguliere wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder
OCE-condities uit te voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
Indien de afrit op de bestaande fundering van de Lingedijk wordt aangelegd hoeft hier geen explosievenonderzoek plaats te vinden. Wel dient rekening te worden gehouden met het eventueel aanleggen van een afwatering.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd en
waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige afwerpmunitie in kaart worden
gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
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Na het vastleggen van alle verdachte objecten met bijbehorende diepteligging wordt in samenhang met de
maximale ontgravingsdiepten voor de cunetten en eventuele afwatering de hoeveelheid te benaderen objecten bepaald. Indien de ligging van de verdachte objecten meer dan 50 cm dieper dan de diepste ontgraving
bedraagt, kan de opdrachtgever ervoor kiezen het object niet te benaderen.
Een deel van de onderzoeksresultaten is eveneens van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden
voor de onderdoorgang Lingedijk. Op de locaties waar ten behoeve van het kunstwerk of spoorbrug dieptedetectie moet worden toegepast (damwanden en fundex-palen), adviseren wij de dieper gelegen objecten
eveneens te benaderen. Daarnaast adviseren wij tevens binnen deze onderzoeksgebied alle werkzaamheden
die t.b.v. explosievenonderzoek voor het kunstwerk en de spoorbrug in deze fase reeds uit te voeren.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient men rekening te houden met de toepassing van bemaling
tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
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5.6 KEERLUS NIEUWSTEEG
5.6.1

UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 91: verdacht gebied keerlus Nieuwsteeg

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

5.6.2

Nationaliteit
Brits

Subsoort
250 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKP004, DKM019, DKM020 en DKM0489. Het bepalen van de maximale
indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de
conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKP004 ten westen van overweg Nieuwsteeg: 7,0 m -NAP
 DKM048 ten noordwesten van overweg Nieuwsteeg: 9,5 m –NAP
 DKM019 ten westen van de spoorlijn ter hoogte van de Wigeliusstraat: -11,0 m –NAP
 DKM020 ten westen van de spoorlijn ter hoogte van de Jacobsstraat: -11,0 meter -NAP
De maaiveldhoogte bedraagt ca. 3,5 à 4,0 m +NAP.

9

De betreffende sonderingen zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.
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Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij dat op deze locatie de afwerpmunitie dieper kan worden
aangetroffen dan de diepste ontgraving. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opsporing plaats
te vinden tot 50 cm onder de diepste ontgraving. Voor de aanleg van de keerlus met bijbehorende toegangsweg vinden werkzaamheden plaats waarvoor voor het achterhalen van de maximale indringingsdiepte
niet noodzakelijk is omdat deze voor de werkzaamheden niet van invloed zijn.
5.6.3

NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES

Tot het jaar1954 is stopplaats Tricht bij spoorwegovergang Nieuwsteeg zichtbaar op de beschikbare luchtfoto. Onduidelijk is wanneer deze stopplaats is gesloopt. Ter plaatse van de keerlus zijn opstallen zichtbaar.
Op de locaties van de gesloopte stopplaats en opstallen dient rekening te worden gehouden met extra verstoringen in de bodem vanwege achtergelaten fundatieresten en/of sloopafval. Aan de oostzijde van de
keerlus met bijbehorende toegangsweg zijn naoorlogs bedrijfspanden gerealiseerd.

Figuur 92: Situatie 21 maart 1945
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Figuur 93: Situatie 1954
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Figuur 94: Situatie 2014
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5.6.4

BODEMGEGEVENS, ANDERS DAN CE

5.6.4.1 Bodemopbouw en grondwaterstand
Ten tijde van het opstellen van deze PRA waren er geen gegevens bekend aangaande de bodemopbouw en
de grondwaterstand.
5.6.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.6.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.6.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Figuur 95: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied
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5.6.5

LOCATIE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

De locatie van de keerlus met toegangsweg is gelegen langs de bestaande belendingen. Op dit moment is
een deel van de onderzoeklocatie verhard met daarlangs een rij bomen en struiken. Nabij de spoorovergang is een hekwerk geplaatst. De toegangsweg naar de keerlus wordt aangelegd langs bestaande loodsen
(links op onderstaande foto). Deze belendingen kunnen invloed hebben op de detectieapparatuur.

Figuur 96: De locatie van de toekomstige toegangsweg naar de keerlus

5.6.6

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Vanwege het afsluiten van de spoorwegovergang Nieuwsteeg wordt ten behoeve van het vrachtverkeer een
keerlus gerealiseerd. De toegangsweg naar de keerlus loopt vanaf de Nieuwsteeg aan de westzijde van het
spoor tot voorbij de aanwezige opstallen.
Voor de toegangsweg en keerlus wordt een cunet gegraven en worden de benodigde water afvoermaatregelen gerealiseerd. De waterafvoer geschiedt via een hemelwaterafvoer naar de dichtstbijzijnde watergang.
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Figuur 97: De toekomstige werkzaamheden t.b.v. de keerlus
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5.6.7

OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES

Het opsporingsgebied kan nader worden aangepast wanner het definitieve ontwerp van de keerlus en bijbehorende weg bekend is.
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en bestaande verharding dient voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform de reguliere wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder
OCE-condities uit te voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
Indien de toegangsweg op de bestaande fundering wordt aangelegd hoeft hier geen explosievenonderzoek
plaats te vinden. Wel dient rekening te worden gehouden met het eventueel aanleggen van riolering.
Na het verwijderen van de aanwezige obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Het gehele onderzoek
op de locatie dient door middel van een oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd en
waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige afwerpmunitie in kaart worden
gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
Na het vastleggen van alle verdachte objecten met bijbehorende diepteligging wordt in samenhang met de
maximale ontgravingsdiepten voor de cunetten en riolering de hoeveelheid te benaderen objecten bepaald.
Indien de ligging van de verdachte objecten meer dan 50 cm dieper dan de diepste ontgraving bedraagt,
kan de opdrachtgever ervoor kiezen het object niet te benaderen.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient men rekening te houden met de toepassing van bemaling
tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
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Figuur 98: De toekomstige werkzaamheden (rood gearceerd: oppervlaktedetectie)

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 122 van 286

5.7 ONDERDOORGANG NIEUWSTEEG
5.7.1

UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 99: verdacht gebied onderdoorgang Nieuwsteeg

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

5.7.2

Nationaliteit
Brits

Subsoort
250 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKP004, DKP005, DKM047 en DKM048. Het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de
conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
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Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKP004 ten westen van overweg Nieuwsteeg: 7,0 m -NAP
 DKM048 ten noordwesten van overweg Nieuwsteeg: 9,5 m –NAP
 DKP005 ten oosten van overweg Nieuwsteeg: 7,0 m –NAP
 DKP047 ten noordoosten van overweg Nieuwsteeg: 9,0 meter -NAP
In dit hoofdstuk gaan wij uit van 9,5 m –NAP als maximale indringingsdiepte.
De maaiveldhoogte bedraagt ca. 4,0 m +NAP.
5.7.3

NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES

De watergang aan de noordoost-zijde van de spoorwegovergang heeft dezelfde locatie als tijden de Tweede
Wereldoorlog. Aan beide zijde van de spoorwegovergang heeft een uitbreiding van de woonkern van Tricht
plaats gevonden. Na de oorlog is deze onbewaakte spoorwegovergang verandert in een bewaakte spoorwegovergang. Aan de oostzijde van de spoorwegovergang is een gebouw te zien die tussen 1964 en 1974
is gesloopt. Tot 1954 is stopplaats Tricht bij de spoorwegovergang zichtbaar op de lucht foto. Onduidelijk is
wanneer deze stopplaats is gesloopt. Op de locaties van de gesloopte gebouwen dient rekening te worden
gehouden met extra verstoringen in de bodem vanwege achtergelaten fundatieresten en/of sloopafval.

Figuur 100: Situatie 21 maart 1945
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Figuur 101: Situatie 1954
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Figuur 102: Situatie 1974
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Figuur 103: Situatie 2014

5.7.4

BODEMGEGEVENS, ANDERS DAN CE

5.7.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau
Ten tijde van het opstellen van deze PRA waren er geen gegevens bekend aangaande de bodemopbouw en
de grondwaterstand.
5.7.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
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5.7.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.7.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Figuur 104: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied
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5.7.5

LOCATIE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

Op de locatie van de onderdoorgang Nieuwsteeg staat op dit moment een bewaakte spoorwegovergang.
Aan weerszijde van de overweg staan hekwerken. De overweg is verhard met een asfaltverharding.

Figuur 105: De bestaande situatie spoorwegovergang Nieuwsteeg

Figuur 106: De bestaande situatie noordoost-zijde spoorwegovergang Nieuwsteeg

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 129 van 286

Figuur 107: De bestaande situatie noordwest-zijde spoorwegovergang Nieuwsteeg

5.7.6

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Wanneer de onderdoorgang bij de Lingedijk is gerealiseerd kan de overgang bij de Nieuwsteeg worden afgesloten. De gehele overgang wordt verwijderd, waarna een onderdoorgang wordt gerealiseerd waar alleen
fietsers en voetgangers gebruik
van kunnen maken. Om de tunnel makkelijker toegankelijk te
maken voor fietsers en minder
validen wordt aan beide zijde van
de tunnel een helling gerealiseerd.

Figuur 108: De toekomstige situatie
onderdoorgang Nieuwsteeg
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Figuur 109: Dwarsdoorsnede bestaande situatie onderdoorgang Nieuwsteeg

Voor het bepalen van de onderzoekdiepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het spoor (BS) ter plaatse van de onderdoorgang is gelegen op ca. 4,60 meter +NAP
 De onderzijde van het kunstwerk is gelegen op ca. 0,00 m –NAP
 Het maaiveld aan weerszijde van het spoor ligt op ca. 3,00 m + NAP
 Ten behoeve van het inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de oostzijde een bouwkuip gezet
(omtrek bouwkuip: 60 meter)
 De lengte van de damwandplanken voor de kuip bedragen ca.15 meter (12,5 meter –NAP)
 De damwandplanken worden eveneens geplaatst in de spoordijk
 Onder het kunstwerk van de onderdoorgang worden fundex-palen geplaatst met een h.o.h.-afstand van
4,0 meter. Over de breedte van het kunstwerk worden naar schatting 2 palen geplaatst. Totale inschatting te plaatsen palen: 16 stuks
De uit te voeren werkzaamheden in stappen:
 Het plaatsen van tijdelijke damwanden en tijdelijke palen ten behoeve van het dek voor de onderdoorgang
 Het inschuiven van het dek en aflaten op de tijdelijke ondersteuning
 Het ontgraven van de onderdoorgang onder het dek
 Plaatsen definitieve palen
 Maken onderwater betonvloer
 Maken wanden onderdoorgang
 Dek aflaten op definitieve wanden
 Afbouw
Het gedeelte in de spoordijk dient in een 3-tal buitendienststellingen van 52 uur te worden uitgevoerd:
1e BDS: Plaatsen damwand aan weerszijde onderdoorgang t.b.v. het inschuiven van het dek
2e BDS: Inschuiven dek
3e BDS: Aflaten dek op definitieve wanden
Gezien bovenstaande bouwfasering is een werkruimte benodigd om het dek voor te bouwen. Aan de
oostzijde van de overweg is deze werkruimte beschikbaar. De westzijde is hiervoor minder geschikt omdat de
toeritten naar het perceel Nieuwsteeg 57/59 en naar het bedrijventerrein ten noordwesten van de overweg
knelpunten zijn.
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Een wens van de gemeente is om het kunstwerk in de toekomst uit te breiden. Deze uitbreiding houdt onder
meer in dat de hellingbanen worden gerealiseerd. Hiervoor is een grond kerende constructie langs het spoor
noodzakelijk. Indien de gemeente in de toekomst van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan zou men
daar nu op kunnen anticiperen door de nu geplande onderdoorgang aan beide zijden een meter langer te
maken. Dit heeft geen invloed op de bouwfasering.
5.7.7

OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES (HORENDE BIJ 5.7.6)

Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Ter plaatse van het kunstwerk (en de bouwput waarin het dek en onderdoorgang wordt gerealiseerd ten behoeve van het inschuiven) dient een onderzoek plaats te vinden tot 0,50 m –NAP (incl. een veiligheidsmarge
van 50 cm). Dit houdt in dat t.o.v. het maaiveld aan weerszijde van het spoor tot 3,5 meter –mv dient te
worden gedetecteerd en ter plaatse van het spoor tot 5,0 meter –BS dient te worden gedetecteerd. Uiteraard
binnen verdacht gebied.
Ter plaatse van de te plaatsen damwanden en fundex-palen dient onderzoek plaats te vinden tot een diepte
variërend van 7,00 m –NAP aan de noordzijde van de hellingbanen tot 9,50 m –NAP ter plaatse van de onderdoorgang. Dit houdt in dat aan weerszijde van het spoor tot resp. 10,00 en 12,50 meter –mv dient te
worden gedetecteerd en ter plaatse van het spoor tot resp. 11,40 en 13,9 meter –BS dient te worden onderzocht.

Figuur 110: Het opsporingsgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gestreept: dieptedetectie)
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Bij het bepalen van de opsporingsgebieden is geen rekening gehouden met het eventueel plaatsen van ankers- of andere constructies buiten de damwandkuip.
5.7.7.1 Locaties weerszijde spoorwegovergang
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en verharding voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform
de reguliere wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder OCE-condities uit te
voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige raketten of afwerpmunitie in kaart worden gebracht
door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de diepte te worden vast
gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
Bij het detecteren dient rekening te houden met meer verstoring ter plaatse van de gesloopte gebouwen aan
de noordoost- en noordwestzijde van de overgang.. Deze hoeveelheid verstoring kan dusdanig hoog zijn dat
onder deze verstoring geen andere grote objecten kunnen worden waargenomen. Op deze locaties dient
deze verstoorde laag onder OCE condities te worden ontgraven, waarna een reguliere detectie kan plaats
vinden.
Na het vastleggen van alle verdachte objecten met bijbehorende diepteligging wordt in samenhang met de
maximale ontgravingsdiepten de onderdoorgang de hoeveelheid te benaderen objecten bepaald. Indien de
ligging van de verdachte objecten meer dan 50 cm dieper ligt dan de diepste ontgraving, kan de opdrachtgever ervoor kiezen het object niet te benaderen.
Ter plaatste van de onderdoorgang geldt dat hier een gevarieerde diepte kan worden aangehouden. Ter
hoogte van de spoorovergang en de te vervaardigen bouwkuip zal tot de maximaal waargenomen diepte de
objecten moeten worden benaderd, terwijl ter plaatse van de trappen en op- en afritten tot 50 cm onder de
diepste ontgraving kan worden benaderd. E.e.a. is hiervan afhankelijk op welke wijze de wanden van de
trappen en op- en afritten worden gefabriceerd. Wanneer er op deze plaatsen werkzaamheden gaan plaatsvinden dieper dan 4,5 meter –mv, dan dient er rekening te worden gehouden met het toepassen van dieptedetectie.
Ter plaatste van de te plaatsen damwanden voor de trappen, op- en afritten en bouwkuip aan weerszijde
van de onderdoorgang dient na het uitvoeren van een oppervlaktedetectie (en eventuele benaderwerkzaamheden) dieptedetectie uitgevoerd te worden. Bij het drukken van de damwanden behoeft enkel de lijn van de
damwand te worden onderzocht. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van
2,5 meter aan weerszijde van de damwand moeten worden gevrijwaard.
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Ter plaatse van de te hanteren fundex-palen kan worden volstaan met het uitvoeren van dieptedetectie ter
plaatste van de paal.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Na het plaatsten van de damwand wordt binnen de bouwkuip de grond ontgraven tot aan de onderzijde van
de te plaatsen onderdoorgang. Omdat in de bouwkuip tot maximaal 4,5 meter is onderzocht dient na het
ontgraven van de eerste 4 meter voor de resterende 2,5 meter eerst een detectieonderzoek plaats te vinden.
Omdat na het plaatsen van de bouwkuip veel last wordt ondervonden door de damwand (magnetisch veld)
dient de resterende 2,5 meter onder OCE-condities laagsgewijs te worden ontgraven.
Een optie is om de gehele locatie voor de bouwkuip door middel van dieptedetectie te onderzoeken.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient rekening te houden met de toepassing van bemaling tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
5.7.7.2 Locaties spoordijk
Om de stagnatie tijdens een buitendienststelling zo veel mogelijk te beperken adviseren wij de werkzaamheden op de spoordijk die buiten de PVR uitgevoerd kunnen worden zoveel als mogelijk buiten de buitendienststelling uit te voeren.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kon conform de
reguliere wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder OCE-condities te worden uitgevoerd.
Na het verwijderen van de obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige raketten of afwerpmunitie in kaart worden gebracht
door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de diepte te worden vast
gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
Ter plaatste van de te plaatsen damwand aan weerszijde van de onderdoorgang dient na het uitvoeren van
een oppervlaktedetectie (en eventuele benaderwerkzaamheden) dieptedetectie uitgevoerd te worden. Indien
de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de damwand te worden onderzocht. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand
moeten worden gevrijwaard.
Ter plaatse van de te hanteren fundex-palen kan worden volstaan met het uitvoeren van dieptedetectie ter
plaatste van de paal.
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Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Tijdens de buitendienststelling dient de locatie onder het spoor te worden onderzocht. De voorkeur gaat uit
naar het stroomloos maken van de bovenleiding vanwege verstoring aan de detectieapparatuur. Na het verwijderen van de spoorstaven, dwarsliggers, stelconplaten en ballast dient in de eerste buitendienststelling ter
plaatste van de te zetten damwand een oppervlaktedetectie te worden uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de spoorstaven op een minimale afstand van 5 meter zijn verwijderd. Indien de spoorstaven op een
kleinere afstand blijven liggen, zullen deze een dusdanige verstoring geven op de detectieapparatuur dat een
oppervlaktedetectie niet mogelijk is. Deze oppervlaktedetectie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de
dieptedetectie de eerste 3,0 meter vanaf het maaiveld veilig kan plaats vinden i.v.m. de aanwezigheid van
het materieel tijdens de dieptedetectie. Indien de damwanden worden gedrukt behoeft enkel de lijn van de
damwand te worden onderzocht doormiddel van dieptedetectie. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de
damwanden zal een gebied van 2,5 meter aan weerszijde van de damwand moeten worden gevrijwaard.
Na het inschuiven van het dek tijdens de tweede BDS kan de (nog steeds munitieverdachte) grond worden
ontgraven. Doordat in de eerste buitendienststelling reeds damwanden zijn gezet, wordt in de tweede fase
hier tijdens een detectie veel hinder van ondervonden (verstoring magnetisch veld). Om ook tijdens deze
werkzaamheden de stagnatie zo laag mogelijk te houden dient het afgraven onder OCE-condities plaats te
vinden. Hierbij wordt de grond laagsgewijs ontgraven waarbij bij iedere ontgraven laag een detectieslag
wordt uitgevoerd. Aangezien hier naar afwerpmunitie moet worden gezocht, is slechts detectie naar grote
objecten noodzakelijk. Nabij de damwand is de magnetische verstoring van de damwand dusdanig groot
dat met een magnetometer geen normale detectie kan worden uitgevoerd. Het toepassen van metaaldetectoren is hier noodzakelijk. Het laagsgewijs ontgraven zal hier in kleinere stappen/lagen plaatsvinden.
Na het ontgraven van de bouwput/onderdoorgang dienen nog de fundex-paallocaties te worden onderzocht
door middel van dieptedetectie voor de resterende 4,0 meter tot 7,0 à 9,5 meter –NAP. Bij het uitvoeren van
de dieptedetectie dient rekening te worden gehouden met een hoogtebeperking door het aanwezige dek.
Optioneel op bovenstaande is om tijdens de eerste buitendienststelling allereerst een oppervlaktedetectie uit
te voeren over de gehele oppervlakte van de toekomstige locatie van de damwand en onderdoorgang/afgraving. Na het vrijgeven van de eerste 3,0 meter onder maaiveld kan de dieptedetectie veilig worden uitgevoerd. De gehele locatie dient te worden onderzocht door middel van dieptedetectie. Hierbij kan onderscheidt worden gemaakt tussen de bouwkuip en de fundex-paallocaties. De bouwkuip dient tot 4,0 m –NAP
te worden onderzocht, de fundex-paallocaties tot 7,0 à 9,5 m –NAP. Het nadeel van deze optie is dat de
doorlooptijd langer is. De inzet van meerdere ploegen t.b.v. de dieptedetectie is aan te raden. Het voordeel
van deze methode is dat na het inschuiven van het dek de opvolgende werkzaamheden op reguliere wijze
kunnen plaatsvinden en dat de werkzaamheden niet onder OCE-condities hoeven plaats te vinden.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie.
Wanneer voor de optie wordt gekozen moet de garantie kunnen worden gegeven dat tijdens de eerste buitendienststelling de bovenlaag tot 3,0 meter kan worden vrijgegeven op de mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie na het uitvoeren van de oppervlaktedetectie.
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5.7.8

ALTERNATIEF: TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Met inachtneming van hoofdstuk 1.5 wordt in dit hoofdstuk een alternatieve werkwijze besproken die mogelijk bij het vervaardigen van de onderdoorgang kan worden gebruikt.
Op verzoek van ProRail wordt dit alternatief omschreven waarbij de gehele tunnelbak buiten het spoor wordt
gerealiseerd, waarna na een open ontgraving de tunnelbak wordt ingeschoven. De gedachte hierbij is dat
het gedeelte in de spoordijk door middel van een open ontgraving tijdens een buitendienststelling wordt verwijderd. In dit alternatief wordt voor het inschuiven van het tunneldek geen gebruik gemaakt van damwanden/of fundexpalen.
Voor het bepalen van de onderzoekdiepten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het spoor (BS) ter plaatse van de onderdoorgang is gelegen op ca. 4,60 meter +NAP
 De onderzijde van het kunstwerk is gelegen op ca. 0,00 m –NAP
 Het maaiveld aan weerszijde van het spoor ligt op ca. 3,00 m + NAP
 Ten behoeve van het geheel inschuiven van de onderdoorgang wordt aan de west- of oostzijde een
bouwkuip gezet (omtrek bouwkuip: 60 meter)
 De lengte van de damwandplanken voor de kuip bedragen ca.15 meter (12,5 meter –NAP)
 T.b.v. het inschuiven wordt het gedeelte bij het spoor als open ontgraving ontgraven
 Na de open ontgraving wordt het tunneldek ingeschoven
De uit te voeren werkzaamheden in stappen:
 Het plaatsen van tijdelijke damwanden ten behoeve van het dek voor de onderdoorgang
 Het maken van het gehele tunneldek in de tijdelijk bouwkuip
 Het ontgraven van de spoordijk t.p.v. de inschuiving d.m.v. open ontgraving tijdens een BDS
 Het inschuiven van het dek
 Afbouw
Het gedeelte in de spoordijk dient in een buitendienststellingen van 52 uur te worden uitgevoerd:
 Open ontgraving tot onderzijde tunneldek
 Inschuiven tunneldek
Gezien bovenstaande bouwfasering is een werkruimte benodigd om het dek voor te bouwen. Aan de
oostzijde van de overweg is deze werkruimte beschikbaar. De westzijde is hiervoor minder geschikt omdat de
toeritten naar het perceel Nieuwsteeg 57/59 en naar het bedrijventerrein ten noordwesten van de overweg
knelpunten zijn.
Een wens van de gemeente is om het kunstwerk in de toekomst uit te breiden. Deze uitbreiding houdt onder
meer in dat de hellingbanen worden gerealiseerd. Hiervoor is een grond kerende constructie langs het spoor
noodzakelijk. Indien de gemeente in de toekomst van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan zou men
daar nu op kunnen anticiperen door de nu geplande onderdoorgang aan beide zijden een meter langer te
maken. Dit heeft geen invloed op de bouwfasering.
5.7.9

ALTERNATIEF: OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES (HORENDE BIJ 5.7.8)

Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
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achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Ter plaatse van het kunstwerk (en de bouwput waarin het dek en onderdoorgang wordt gerealiseerd ten behoeve van het inschuiven) dient een onderzoek plaats te vinden tot 0,50 m –NAP (incl. een veiligheidsmarge
van 50 cm). Dit houdt in dat t.o.v. het maaiveld aan weerszijde van het spoor tot 3,5 meter –mv dient te
worden gedetecteerd en ter plaatse van het spoor tot 5,0 meter –BS dient te worden gedetecteerd. Uiteraard
binnen verdacht gebied.
Ter plaatse van de te plaatsen damwanden en fundex-palen dient onderzoek plaats te vinden tot een diepte
variërend van 7,00 m –NAP aan de noordzijde van de hellingbanen tot 9,50 m –NAP ter plaatse van de onderdoorgang. Dit houdt in dat aan weerszijde van het spoor tot resp. 10,00 en 12,50 meter –mv dient te
worden gedetecteerd en ter plaatse van het spoor tot resp. 11,40 en 13,9 meter –BS dient te worden onderzocht.

Figuur 111a: Het opsporingsgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gestreept: dieptedetectie)

Bij het bepalen van de opsporingsgebieden is geen rekening gehouden met het eventueel plaatsen van ankers- of andere constructies buiten de damwandkuip.
5.7.9.1 Locaties weerszijde spoorwegovergang
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en verharding voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform
de reguliere wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder OCE-condities uit te
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voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden waargenomen en
die overeenkomsten hebben met mogelijk aanwezige raketten of afwerpmunitie in kaart worden gebracht
door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de diepte te worden vast
gesteld.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
Bij het detecteren dient rekening te houden met meer verstoring ter plaatse van de gesloopte gebouwen aan
de noordoost- en noordwestzijde van de overgang.. Deze hoeveelheid verstoring kan dusdanig hoog zijn dat
onder deze verstoring geen andere grote objecten kunnen worden waargenomen. Op deze locaties dient
deze verstoorde laag onder OCE condities te worden ontgraven, waarna een reguliere detectie kan plaats
vinden.
Na het vastleggen van alle verdachte objecten met bijbehorende diepteligging wordt in samenhang met de
maximale ontgravingsdiepten de onderdoorgang de hoeveelheid te benaderen objecten bepaald. Indien de
ligging van de verdachte objecten meer dan 50 cm dieper ligt dan de diepste ontgraving, kan de opdrachtgever ervoor kiezen het object niet te benaderen.
Ter plaatste van de onderdoorgang geldt dat hier een gevarieerde diepte kan worden aangehouden. Ter
hoogte van de spoorovergang en de te vervaardigen bouwkuip zal tot de maximaal waargenomen diepte de
objecten moeten worden benaderd, terwijl ter plaatse van de trappen en op- en afritten tot 50 cm onder de
diepste ontgraving kan worden benaderd. E.e.a. is hiervan afhankelijk op welke wijze de wanden van de
trappen en op- en afritten worden gefabriceerd. Wanneer er op deze plaatsen werkzaamheden gaan plaatsvinden dieper dan 4,5 meter –mv, dan dient er rekening te worden gehouden met het toepassen van dieptedetectie.
Ter plaatste van de te plaatsen damwanden voor de trappen, op- en afritten en bouwkuip aan weerszijde
van de onderdoorgang dient na het uitvoeren van een oppervlaktedetectie (en eventuele benaderwerkzaamheden) dieptedetectie uitgevoerd te worden. Bij het drukken van de damwanden behoeft enkel de lijn van de
damwand te worden onderzocht. Bij het hoogfrequent aanbrengen van de damwanden zal een gebied van
2,5 meter aan weerszijde van de damwand moeten worden gevrijwaard.
Ter plaatse van de te hanteren fundex-palen kan worden volstaan met het uitvoeren van dieptedetectie ter
plaatste van de paal.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Na het plaatsten van de damwand wordt binnen de bouwkuip de grond ontgraven tot aan de onderzijde van
de te plaatsen onderdoorgang. Omdat in de bouwkuip tot maximaal 4,5 meter is onderzocht dient na het
ontgraven van de eerste 4 meter voor de resterende 2,5 meter eerst een detectieonderzoek plaats te vinden.
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Omdat na het plaatsen van de bouwkuip veel last wordt ondervonden door de damwand (magnetisch veld)
dient de resterende 2,5 meter onder OCE-condities laagsgewijs te worden ontgraven.
Een optie is om de gehele locatie voor de bouwkuip door middel van dieptedetectie te onderzoeken.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient rekening te houden met de toepassing van bemaling tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
5.7.9.2 Locaties spoordijk
Om de stagnatie tijdens een buitendienststelling zo veel mogelijk te beperken adviseren wij de werkzaamheden op de spoordijk die buiten de PVR uitgevoerd kunnen worden zoveel als mogelijk buiten de buitendienststelling uit te voeren.
Om een gedegen onderzoek te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en vrij van
obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas voor
aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kon conform de reguliere
wijze worden uitgevoerd en hoeft niet onder OCE-condities te worden uitgevoerd.
Tijdens de buitendienststelling dient de locatie onder het spoor te worden onderzocht. De voorkeur gaat uit
naar het stroomloos maken van de bovenleiding vanwege verstoring aan de detectieapparatuur. Na het verwijderen van de spoorstaven, dwarsliggers, stelconplaten en ballast dient in de buitendienststelling ter
plaatste van de open ontgraving de spoorstaven op een minimale afstand van 5 meter zijn verwijderd. Indien
de spoorstaven op een kleinere afstand blijven liggen, zullen deze een dusdanige verstoring geven op de detectieapparatuur dat een oppervlaktedetectie niet mogelijk is.
Na het verwijderen van de obstakels kan de locatie laagsgewijs worden ontgraven. Door middel van een
analoge detectie worden alle verdachte objecten die worden waargenomen en die overeenkomsten hebben
met mogelijk aanwezige raketten of afwerpmunitie gelokaliseerd benaderd en verwijderd. Door de aanwezige verstorende factoren zoals de bovenleiding dient rekening te worden gehouden dat maximaal een laag
van 1 tot 1,5 meter kan worden onderzocht. Dat betekent dat vanaf bovenzijde spoordijk tot aan de onderzijde van de tunnelbak de ontgraving in een aantal stappen moet worden uitgevoerd. Onder de maximale
ontgravingsdiepte dient nog 1 detectieslag te worden uitgevoerd, waarbij de verdachte objecten worden benaderd om zo een veilige werklocatie te kunnen garanderen.
Bij het uitvoeren van andere werkzaamheden waarbij dieper wordt gegraven of geboord dan 4,5 meter –mv,
mits het effectieve meetbereik van de uitgevoerde oppervlaktedetectie 4,5 meter bedraagt, dient rekening te
worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie. Denk hierbij aan het plaatsen van bemaling, waterspanningsmeter, etc.
Na het laagsgewijs ontgraven van de spoordijk kan de tunnelbak worden ingeschoven.
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5.8 GROUTINJECTIEWAND NIEUWSTEEG
5.8.1

UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 112: verdacht gebied geluidsscherm Nieuwsteeg

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

5.8.2

Nationaliteit
Brits

Subsoort
250 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKP004, DKP005, DKM047 en DKM048. Het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de
conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKP004 ten westen van overweg Nieuwsteeg: 7,0 m -NAP
 DKM048 ten noordwesten van overweg Nieuwsteeg: 9,5 m –NAP
 DKP005 ten oosten van overweg Nieuwsteeg: 7,0 m –NAP
 DKP047 ten noordoosten van overweg Nieuwsteeg: 9,0 meter -NAP
In dit hoofdstuk gaan wij uit van 9,5 m –NAP als maximale indringingsdiepte.
De maaiveldhoogte bedraagt ca. 3,5 à 4,0 m +NAP.
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5.8.3

NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES

Ter plaatste van het nieuwe geluidsscherm, ten oosten van de bestaande spoorlijn hebben naoorlogs weinig
veranderingen plaats gevonden. De huidige watergang heeft dezelfde locatie als tijden de Tweede Wereldoorlog. Aan de oostzijde van de watergang (buiten het opsporingsgebied) heeft een uitbreiding van de
woonkern van Tricht plaats gevonden. Na de oorlog is de onbewaakte spoorwegovergang verandert in een
bewaakte spoorwegovergang. Aan de oostzijde van de spoorwegovergang is een gebouw te zien die tussen
1960 en 1974 is gesloopt.

Figuur 113: Situatie 21 maart 1945
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Figuur 114: Situatie 2014
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5.8.4

BODEMGEGEVENS, ANDERS DAN CE

5.8.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau
Ten tijde van het opstellen van deze PRA waren er geen gegevens bekend aangaande de bodemopbouw en
de grondwaterstand.
5.8.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.8.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.8.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Figuur 115: kabels en leidingen t.h.v. het opsporingsgebied
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5.8.5

LOCATIE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

De huidige situatie van de onderzoeklocatie betreft deels lage en deels hoge begroeiing (struiken en bomen). Nabij de spoorwegovergang Nieuwsteeg staat hekwerk en diverse obstakels ten gevolge van de aanwezige AHOB (automatische halve overwegbomen). Binnen het opsporingsgebied dient rekening te worden
gehouden met de bestaande watergang, bovenleidingportalen, seinen en seinkasten.

Figuur 116: De bestaande situatie aan de noordzijde van de spoorwegovergang Nieuwsteeg

Figuur 117: De bestaande situatie aan de noordzijde van de spoorwegovergang Nieuwsteeg
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5.8.6

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Op het moment van opstellen van deze PRA waren er 3 varianten mogelijk voor de aanleg van het geluidsscherm.
Het geluidsscherm in variant 1 start iets ten noorden van de Johannes Wigeliusstraat en eindigt ca. 130 meter ten zuiden van de onderdoorgang Nieuwsteeg. De totale lengte bedraagt 324 meter.
Het geluidsscherm in variant 2 start ter hoogte van de Johannes Wigeliusstraat en eindigt ca. 100 meter ten
zuiden van de onderdoorgang Nieuwsteeg. De totale lengte bedraagt 272 meter.
Het geluidsscherm in variant 3 start iets ten zuiden van de Johannes Wigeliusstraat en eindigt ter hoogte van
van de onderdoorgang Nieuwsteeg. De totale lengte bedraagt 150 meter.
De groutinjectiewand moet een trillingwerende constructie worden die ervoor zorgt dat achterliggende woning met minder trillingen te maken krijgen. De keuze tussen een groutinjectiewand of diepwand is op het
moment van opstellen van deze PRA nog niet gemaakt. De groutinjectiewand heeft een dikte van minstens 2
meter. De diepwand heeft een dikte van minstens 1 meter.
Door ProRail is aangegeven dat het hart van de ondergronds trillingwerende constructie op 5 meter vanaf de
buitenste spoorstaaf wordt geplaatst. Een geluidscherm ligt standaard op 4,5 meter vanaf hart buitenste
spoor. Het idee is dat de ondergronds trillingwerende constructie de fundering vormt van de saneringsgeluidschermen. Indien de ligging van de ondergronds trillingwerende constructie duidelijk is kan het geluidscherm
hier eventueel op worden aangepast. In deze PRA gaan wij ervan uit dat na het onderzoeken van de locatie
van de groutinjectiewand geen uitbreidend onderzoek benodigd is voor het geluidsscherm.

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 145 van 286

Figuur 118: Variant 1
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Figuur 119: Variant 2
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Figuur 120: Variant 3
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5.8.7

OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES

Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EODD
en proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk en begroeiing voor
aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform de reguliere
wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder OCE-condities uit te voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd en
waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige afwerpmunitie in kaart worden
gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
Na het vastleggen van alle verdachte objecten dienen deze te worden benaderd, gezien er op het tracé tot
grotere diepten een groutinjectiewand of diepwand wordt gezet. Na het benaderen en verwijderen van de
verdachte objecten kan een dieptedetectie worden uitgevoerd.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient rekening te houden met de toepassing van bemaling tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
De hoogte van BS ter plaatse van de spoorwegovergang Nieuwsteeg is ca. 4,40 meter +NAP. Dit houdt in
dat de uit te voeren dieptedetectie tot 9,5 meter –NAP een lengte heeft van 13,9 meter.
Ervan uitgaande dat bij de oppervlaktedetectie de vermoedelijk aanwezige afwerpmunitie is gedetecteerd,
benaderd en verwijderd, kan ter plaatse van de groutinjectiewand/diepwand dieptedetectie worden toegepast. Daarbij is een uitgangspunt dat de wand trillingsvrij worden geplaatst. De diepte kan worden aangepast aan de maaiveldhoogte ter plaatse en aan de maximale diepte van de groutankers/poeren. Bij het toepassen van een groutinjectiewand dient een strook van minimaal 2 meter te worden onderzocht. Bij het
plaatsen van een diepwand dient een strook van 1 meter te worden onderzocht.
Het moment van uitvoering i.c.m. met de onderdoorgang Nieuwsteeg is belangrijk. Wanneer de damwanden van de onderdoorgang reeds staan wordt een dieptedetectie voor het geluidsscherm bemoeilijkt. Wij
adviseren dan ook de werkzaamheden t.b.v. het geluidsscherm uit te voeren vòòr de werkzaamheden t.b.v.
onderdoorgangen.
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Alle drie de varianten vallen (deels) in het op afwerpmunitie verdacht gebied. Dat betekent dat het werkgebied van de drie varianten binnen dit gebied allen gelijk zijn.

Figuur 121: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gestreept: dieptedetectie)
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5.9 SPOORVERBREDING
5.9.1

UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 122: verdacht gebied verbreding spoor

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

Nationaliteit
Brits

Subsoort
250, 500, 1000 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

N.B.: Het noordelijk gedeelte (in figuur 51 het linker plaatje) is enkel verdacht op 250 lb afwerpmunitie.
5.9.2

MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE

De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn langs het spoor ter plaatse van de onderdoorgang sonderingen uitgevoerd. Echter niet alle sonderingen zijn beschikbaar. De volgende sonderingen zouden voor de dieptebepaling kunnen worden gebruikt: DKP004, DKM048, DKM021, DKM022, DKM023, DKP001 en DKP002. Op
het moment van opstellen van deze PRA waren enkel de sonderingen DKP004, DKM048, DKP001 en
DKP002 beschikbaar10. Het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het
wrijvingsgetal van belang.
Gezien de beschikbare sonderingen verwachten wij afwerpmunitie op een de volgende maximale diepte:
 DKP004 ten westen van overweg Nieuwsteeg: 7,0 m -NAP
 DKM048 ten noordwesten van overweg Nieuwsteeg: 9,5 m –NAP
10

De betreffende sonderingen zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.
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DKP001 ten noordwesten van spoorbrug Tricht: 12,0 m –NAP
DKP002 ten noordwesten van spoorbrug Tricht: 9,5 meter -NAP

De maaiveldhoogte bedraagt ter plaatse van de Nieuwsteeg ca. 3,5 à 4,0 m +NAP.
De maaiveldhoogte bedraagt ter plaatse van de spoorovergang Lingedijk ca. 6,1 m +NAP.
5.9.3

NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES

Tussen de spoorsplitsing ten noorden van Tricht en de spoorbrug over de Linge hebben naoorlogs niet veel
veranderingen plaats gevonden. De spoorlijn Geldermalsen Dordrecht is geëlektrificeerd. Tot 1964 is stopplaats Tricht bij spoorwegovergang Nieuwsteeg nog zichtbaar. Onduidelijk is wanneer deze stopplaats is gesloopt. Ook een woning nabij de spoorwegovergang Lingedijk is naoorlogs gesloopt. Op de locaties van de
gesloopte gebouwen dient rekening te worden gehouden met extra verstoringen in de bodem vanwege achtergelaten fundatieresten en/of sloopafval.

Figuur 123: Situatie 21 maart 1945. Nabij de overweg is stopplaats Tricht zichtbaar
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Figuur 124: Situatie 1964
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Figuur 125: Situatie 1992. Stopplaats Tricht is gesloopt
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Figuur 126: Situatie 2014
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Figuur 127: Situatie 21 maart 1945
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Figuur 128: Situatie 1964

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 157 van 286

Figuur 129: Situatie 1992
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Figuur 130: Situatie 2014
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5.9.4

BODEMGEGEVENS, ANDERS DAN CE

5.9.4.1 Bodemopbouw en grondewaterniveau
Ten tijde van het opstellen van deze PRA waren er geen gegevens bekend aangaande de bodemopbouw en
de grondwaterstand.
5.9.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.9.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.9.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen kabels en leidingen
aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een
KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Figuur 131: kabels en leidingen t.h.v. het noordelijke opsporingsgebied
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Figuur 132: kabels en leidingen t.h.v. het zuidelijk opsporingsgebied

5.9.5

LOCATIE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

De huidige situatie van de onderzoeklocatie betreft grasland en begroeiing (struiken en bomen). Op een
klein deel van de locatie, nabij de Lingedijk, ligt een met puin verharde parkeerplaats. Tevens staan nabij
beide spoorwegovergangen (Nieuwsteeg en Lingedijk) hekwerk en diverse obstakels ten gevolge van de aanwezige AHOB’s (automatische halve overwegbomen). Binnen het opsporingsgebied dient rekening te worden
gehouden met bestaande watergangen, bovenleidingportalen, seinen en seinkasten.
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Figuur 133: De huidige situatie bij spoorwegovergang Nieuwsteeg gezien richting het noorden
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Figuur 134: De huidige situatie bij spoorwegovergang Lingedijk gezien richting het noorden
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5.9.6

TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN

Tussen de spoorsplitsing en de brug over de Linge wordt een extra spoor aangelegd om de hoofdlijn tussen
’s-Hertogenbosch en Utrecht te ontlasten op het gebruik door treinen op de MerwedeLingLijn. Om dit spoor
te realiseren dient het huidige tracé te worden verbreed van een 2-sporig tot een 3-sporig traject. Het extra
spoor wordt aan de westzijde aangelegd.
Ten noorden van de nieuwe Noordelijke Rondweg buigt het spoor sneller af richting het zuiden waardoor de
huidige kruisende wissel niet meer hoeven te worden gebruikt om de oversteek te maken van het rechterspoor naar de MerwedeLingeLijn en v.v.

Figuur 135: Bovenaanzicht extra spoor tussen spoorsplitsing en spoorwegovergang Nieuwesteeg

Ter plaatse van de nieuwe onderdoorgang Noordelijke Rondweg overkluist het nieuwe spoor de nieuwe onderdoorgang. Tussen de Noordelijke Rondweg en de Nieuwesteeg loopt het spoor parallel met het huidige
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tracé op een afstand van ca. 6,60 meter. Aan weerszijde van het spoor wordt een geluidsscherm geplaatst.
Het onderzoeksgebied van het geluidsscherm wordt in hoofdstuk 5.8 omschreven.
Tevens wordt voor de afwatering drainage geplaatst en wordt aan de oostzijde een porfierpad aangelegd.

Figuur 136: Bovenaanzicht extra spoor en watergang met dwarsprofiel A-A en B-B

Tussen de spoorwegovergang en de nieuwe onderdoorgang bij de Lingedijk loopt het spoor verder parallel
langs het bestaande tracé. Ten behoeve van de afwatering wordt aan de westzijde een watergang gerealiseerd. Het nieuwe tracé wordt op staal gefundeerd op een laag van circa 1 meter aanvulzand met daarbovenop een ballastbed van ca.0,7 meter.
Om het zetten van het dijklichaam te versnellen dient waarschijnlijk drainage toegepast te worden.
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Figuur 137: Dwarsprofiel A-A zoals weergegeven op het bovenaanzicht in figuur 134

Figuur 138: Dwarsprofiel B-B zoals weergegeven op het bovenaanzicht in figuur 134

5.9.7

OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES

Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EOD en
proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
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Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform de
reguliere wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder OCE-condities uit te
voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd en
waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige afwerpmunitie in kaart worden
gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
Na het vastleggen van alle verdachte objecten met bijbehorende diepteligging wordt in samenhang met de
toekomstige werkzaamheden de maximale ontgravingsdiepten voor het dijklichaam en watergangen bepaald. Indien de ligging van de verdachte objecten meer dan 50 cm dieper ligt dan de diepste ontgraving,
kan de opdrachtgever ervoor kiezen het object niet te benaderen.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient rekening te houden met de toepassing van bemaling tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
Ter plaatse van het voormalige woonhuis aan de Lingedijk en de stopplaats Tricht ter hoogte van spoorwegovergang Nieuwsteeg dient rekening te worden gehouden met meer verstoring in de bodem vanwege achtergebleven funderings- en sloopresten.
Gezien op het gehele nieuwe tracé een dijklichaam wordt aangelegd dient, indien er verticale drainage
wordt toegepast, tevens dieptedetectie te worden uitgevoerd. De hoogte van BS varieert van ca. 6,90 meter
+NAP bij de brug over de Linge tot een hoogte van ca. 4,40 meter ter plaatse van de overgang Nieuwsteeg. Dit houdt in dat de uit te voeren dieptedetectie een variërende lengte heeft van resp. 19,0 tot 14,0
meter.
Het moment van uitvoering i.c.m. met de onderdoorgang Nieuwsteeg is belangrijk. Wanneer de damwanden van de onderdoorgang reeds staan wordt een dieptedetectie voor de voorbelasting bemoeilijkt. Wij adviseren dan ook de werkzaamheden t.b.v. de spoorverbreding uit te voeren vòòr de werkzaamheden t.b.v.
onderdoorgang.
Langs het traject wordt een geluidsscherm geplaatst. De poeren waarop het scherm wordt geplaatst dienen
te worden onderzocht, als mede het tracé van het geluidsscherm mits deze deels in het maaiveld wordt geplaatst. De onderzoekdiepte van de poeren is afhankelijk van de inbrengingsdiepte. Tot 4,5 meter –mv kan
worden volstaan met het onderzoeken van de poeren en het tracé door middel van oppervlaktedetectie.
E.e.a. afhankelijk van verstorende omgevingsfactoren. Wanneer de poeren dieper dan 4,5 meter worden
ingebracht dient elke poerlocatie door middel van dieptedetectie te worden onderzocht, ervan uitgaande dat
de poeren door middel van schroeven worden aangebracht.

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 167 van 286

Als de locatie reeds is onderzocht door middel van dieptedetectie ten behoeve van de verticale drainage,
dan is een nader onderzoek niet noodzakelijk. Indien de poeren in opgebrachte grond (ten behoeve van de
uitbreiding van de sporen) worden aangebracht is een explosievenonderzoek niet noodzakelijk.

Figuur 139: Het onderzoeksgebied (rood vlak: oppervlaktedetectie, rood gestreept: dieptedetectie, alleen noodzakelijk
bij het toepassen van verticale drainage)
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5.10 NOORDELIJKE RANDWEG
5.10.1 LOCATIE A
5.10.1.1 Uitkomsten vooronderzoek

Figuur 140: verdacht gebied Noordelijke Rondweg, locatie A

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

Nationaliteit
Brits

Subsoort
1000 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

5.10.1.2 Maximale indringingsdiepte
De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn nabij de spoorbrug enkele sonderingen uitgevoerd. Voor deze locatie
zou normaliter voor de dieptebepaling uitgegaan kunnen worden van de sondering: DKM013 ter hoogte
van de nieuwe overkluizing over de watergang11. Bij het opstellen van deze PRA waren echter de sondeergegevens van deze sondering nog niet bekend.

11

De betreffende sonderingen zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.
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Bij het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van
belang.
Gezien de bodemopbouw in de omgeving verwachten wij dat op deze locatie de afwerpmunitie dieper kan
worden gevonden dan de diepste ontgraving. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dient de opsporing
plaats te vinden tot 50 cm onder de diepste ontgraving. Voor de aanleg van de randweg vinden werkzaamheden plaats waarvoor voor het achterhalen van de maximale indringingsdiepte niet noodzakelijk is omdat
deze voor de werkzaamheden niet van invloed zijn.
5.10.1.3 Naoorlogse contra-indicaties
Om de naoorlogse veranderingen te kunnen bepalen is de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
vergeleken met de huidige situatie. Daarnaast zijn, voor zover deze te verkrijgen zijn, van tussenliggende perioden luchtfoto’s bekeken. Het vergelijken van de onderlinge luchtfoto’s kan leiden tot het wijzigen van het
verdachte gebied.
Bij het bestuderen van deze locatie is gebleken dat er naoorlogs binnen het werkgebied (zwarte lijn) en verdachte gebied nagenoeg geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. In vergelijking tussen 1945 en
2014 is te zien dat aan de oostzijde van het onderzoeksgebied een watergang is gedempt. Het zuidelijke
perceel is na 2002 een boomgaard geworden.

Figuur 141: Situatie van 24 maart 1945
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Figuur 142: Situatie 2014

5.10.1.4 Bodemgegevens, anders dan CE
5.10.1.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau
Ten tijde van het opstellen van deze PRA waren er geen gegevens bekend aangaande de bodemopbouw en
de grondwaterstand.
5.10.1.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.10.1.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
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5.10.1.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de KLIC-melding geen kabels en leidingen aanwezig. Wij willen u
erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van een KLIC-melding voordat
de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Figuur 143: geen kabels en leidingen, binnen het opsporingsgebied

5.10.1.5 Locatie specifieke omstandigheden
De huidige situatie van de locatie betreft een akkerland en een boomgaard.
5.10.1.6 Toekomstige werkzaamheden
Ter plaatse van de Noordelijk Rondweg locatie A wordt een cunet gegraven voor de. Aan weerszijde van de
Rondweg worden watergangen gegraven tot net te noorden van de bestaande watergang. Niet bekend maar
waar mogelijk wel rekening mee moet worden gehouden is de aanleg van kabels ten behoeve van openbare
verlichting en leidingen ten behoeve van de afwatering. Onder de Noordelijke Rondweg wordt ter plaatse
van de bestaande watergang een duiker aangelegd. Hier worden geen graafwerkzaamheden uitgevoerd
t.o.v. het bestaande maaiveld.
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Figuur 144: Ontwerp Noordelijke Rondweg

5.10.1.7 Opsporingsgebied en bijbehorend advies
Het opsporingsgebied kan nader worden aangepast wanner het definitieve ontwerp van de Rondweg bekend
is.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform de
reguliere wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder OCE-condities uit te
voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd en
waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige afwerpmunitie in kaart worden
gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd.
Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
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Figuur 145: het opsporingsgebied (rood vlak)

Na het vastleggen van alle verdachte objecten met bijbehorende diepteligging wordt in samenhang met de
maximale ontgravingsdiepten voor de cunetten en watergangen de hoeveelheid te benaderen objecten bepaald. Indien de ligging van de verdachte objecten meer dan 50 cm dieper ligt dan de diepste ontgraving,
kan de opdrachtgever ervoor kiezen het object niet te benaderen.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient men rekening te houden met de toepassing van bemaling
tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
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5.10.2 LOCATIE B
5.10.2.1 Uitkomsten vooronderzoek

Figuur 146: verdacht gebied Noordelijke Rondweg, locatie D

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Handgranaten, geweergranaten
Geschutmunitie
Klein kaliber munitie (KKM)

Nationaliteit
Duits
Duits
Duits

Subsoort
Onbekend
2, 3.7 t/m 8.8 cm
o.a. 9 mm, 7,92 mm

Verschijningsvorm
Gedumpt / achtergelaten
Gedumpt / achtergelaten /verschoten
Gedumpt / achtergelaten

5.10.2.2 maximale indringingsdiepte
De ondergrens van de op gedumpte munitie verdachte gebieden is de toenmalige bodem van het militaire
object in de Tweede Wereldoorlog. De maximale diepte waarop CE kunnen worden aangetroffen is naar
onze inschatting 2 meter minus het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog. De op dumpmunitie verdachte
gebieden zijn afgebakend op basis van waargenomen sporen op luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog.
De bovengrens is het maaiveld uit de Tweede Wereldoorlog
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5.10.2.3 Naoorlogse contra-indicaties
Om de naoorlogse veranderingen te kunnen bepalen is de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
vergeleken met de huidige situatie. Daarnaast zijn, voor zover deze te verkrijgen zijn, van tussenliggende perioden luchtfoto’s bekeken. Het vergelijken van de onderlinge luchtfoto’s kan leiden tot het wijzigen van het
verdachte gebied.
Bij het bestuderen van deze locatie is gebleken dat er naoorlogs binnen het werkgebied (zwarte lijn) en verdachte gebied nagenoeg geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. In vergelijking tussen 1950 en
1964 is te zien dat er ten noorden van het verdachte gebied een greppel/watergang is gegraven, die op de
situatie van 2014 is verdwenen. Gezien de ongewijzigde staat van het terrein dient het onderzoek vanaf het
huidige maaiveld plaats te vinden.

Figuur 147: Situatie van 21 maart 1945
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Figuur 148: Situatie 21 maart 1945 zonder verdacht gebied

Figuur 149: Situatie 1950
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Figuur 150: Situatie 1964

Figuur 151: Situatie 2014
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5.10.2.4 Bodemgegevens, anders dan CE
5.10.2.4.1 Bodemopbouw en grondwaterniveau
Ten tijde van het opstellen van deze PRA waren er geen gegevens bekend aangaande de bodemopbouw en
de grondwaterstand.
5.10.2.4.2 Bodemverontreiniging
Voor het bepalen van bodemverontreinigingen binnen het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij de Provincie Gelderland. Op basis van deze gegevens is geconstateerd dat er
geen bodemverontreinigingen binnen het gebied bekend zijn. Voorliggende kan niet garanderen dat er binnen de opsporingsgebieden geen vervuiling kan worden aangetroffen. De bodemverontreinigingenkaart is
als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.10.2.4.3 Archeologie
Voor het bepalen of de onderzoeksgebied een archelogische waarde hebben is op het moment van
opstellen van deze PRA gebruik gemaakt van de archeologische waardenkaart van de Provincie Gelderland.
Op deze kaart zijn geen verwijzingen aangetroffen die duiden op een verhoogde archeologische waarde van
het onderzoeksgebied. De archeologische waardenkaart is als bijlage in deze PRA gevoegd.
5.10.2.4.4 Kabels en leidingen
Binnen het opsporingsgebied zijn conform de door ProRail aangeleverde tekeningen geen kabels en leidingen aanwezig. Wij willen u erop wijzen dat de grondroerder wettelijk aansprakelijk is voor het aanvragen van
een KLIC-melding voordat de grondroerende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Figuur 152: kabels en leidingen, ten zuiden van het opsporingsgebied
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5.10.2.5 Locatie specifieke omstandigheden
De huidige situatie van de locatie betreft akkerland.
5.10.2.6 Toekomstige werkzaamheden
Conform de ontwerptekeningen van de Noordelijke Randweg worden er op de verdachte locatie geen werkzaamheden uitgevoerd. Echter is door ProRail contouren aangegeven waarbinnen AVG het onderzoek
diende uit te voeren. Een deel van het verdachte gebied valt binnen deze contouren. Mocht de aannemer er
voor kiezen om op deze locatie grondroerende werkzaamheden uit te voeren, dient er rekening mee te worden gehouden dat vooraf een explosievenonderzoek dient plaats te vinden.

Figuur 153: Ontwerp Noordelijke Rondweg, ten noorden van het opsporingsgebied

5.10.2.7 Opsporingsgebied en bijbehorend advies
Het doel is het vaststellen van de eventuele aanwezigheid van CE. Uitgangspunt is dat risico’s met betrekking
tot CE worden beheerst. Het CE onderzoek maakt onderdeel uit van de opsporingsfase welke in paragraaf
6.6 van de WSCS-OCE is beschreven. De opsporingsfase omvat het geheel van organisatie en uitvoering,
achtereenvolgens: werkvoorbereiding, detecteren, interpreteren, lokaliseren, laagsgewijs ontgraven en identificeren van de vermoede explosieven, tijdelijk veiligstellen van de situatie tot aan overdracht aan de EODD
en proces-verbaal van oplevering aan de opdrachtgever en Bevoegd Gezag.
Om een gedegen oppervlaktedetectie te kunnen uitvoeren dient het opsporingsgebied goed beloopbaar en
vrij van obstakels te zijn. Dat wil zeggen dat alle bovengrondse obstakels, zoals hekwerk, begroeiing en gewas voor aanvang van de detectie moet zijn verwijderd. Het verwijderen van deze obstakels kan conform de
reguliere wijze worden uitgevoerd d.w.z. dat het niet noodzakelijk is om deze onder OCE-condities uit te
voeren. Uitzondering hierop zijn de stobben en wortels. Deze dienen voor het verwijderen te worden onderzocht op mogelijk aanwezige explosieven.
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Na het verwijderen van de bovengrondse obstakels kan de locatie worden gedetecteerd. Bomen en begroeiing dienen boven het maaiveld te worden gerooid/gesnoeid. De gehele locatie dient door middel van oppervlaktedetectie worden uitgevoerd.
Indien een analoge detectie wordt uitgevoerd dienen alle verdachte objecten die worden gedetecteerd en
waarvan de meetwaardenovereenkomsten vertonen met mogelijk aanwezige afwerpmunitie in kaart worden
gebracht door de locatie door middel van GPS in te meten. Bij deze vastlegging dient tevens de vermoedelijke diepte te worden vastgelegd.

Figuur 154: het opsporingsgebied (rood vlak)

Bij het uitvoeren van een computerondersteunde detectie wordt de data vastgelegd in een datalogger. De
data wordt na de detectie uitgelezen in een speciaal hiervoor ontworpen softwareprogramma. Bij de interpretatie van de detectiedata kunnen de kleinere objecten weg worden gefilterd, omdat het zoekdoel van
deze locatie afwerpmunitie betreft.
Na het vastleggen van alle verdachte objecten met bijbehorende diepteligging wordt in samenhang met de
maximale ontgravingsdiepten voor de cunetten en watergangen de hoeveelheid te benaderen objecten bepaald. Indien de ligging van de verdachte objecten meer dan 50 cm dieper ligt dan de diepste ontgraving,
kan de opdrachtgever ervoor kiezen het object niet te benaderen.
De hoeveelheid te benaderen objecten kan pas worden bepaald na het uitvoeren van de detectie. Gezien de
diepte van het grondwater (ca. 1 meter –mv) dient rekening te houden met de toepassing van bemaling tijdens het uitvoeren van benaderwerkzaamheden.
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5.11 WATERCOMPENSATIE
5.11.1 UITKOMSTEN VOORONDERZOEK

Figuur 155: verdacht gebied watercompensatie

Het gebied is verdacht verklaard op:
Soort explosief
Afwerpmunitie

Nationaliteit
Brits

Subsoort
250 en1000 lb.

Verschijningsvorm
Afgeworpen

5.11.2 MAXIMALE INDRINGINGSDIEPTE
De maximale indringingsdiepte van afwerpmunitie wordt bepaald aan de hand van sonderingen. Ten tijde
van het opstellen van deze PRA zijn nabij de spoorbrug enkele sonderingen uitgevoerd. Voor de waterberging is voor de dieptebepaling uitgegaan van de sonderingen: DKP001 en DKP003 ten noorden van de
Linge12. Bij het bepalen van de maximale indringingsdiepte wordt de 10 MPa laag met een minimale dikte
van 1 meter bepaald aan de hand van de conusweerstand. Naast de conusweerstand is ook het wrijvingsgetal van belang.
Aan de hand van deze sonderingen is bepaald dat de maximale indringingsdiepte ligt op een diepte 12,5
m –NAP ter plaatse van sondering DKP001 en 9,0 m –NAP ter plaatse van sondering DKP003.

12

De betreffende sonderingen zijn in de bijlage van dit rapport opgenomen.
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5.11.3 NAOORLOGSE CONTRA-INDICATIES
De grootste naoorlogse veranderingen hebben op de zuidoever plaatsgevonden. Op de noordoever, ten zuiden van de Lingedijk, zijn aan de oostzijde van het analysegebied bedrijfspanden gerealiseerd, terwijl er niet
of nauwelijks woningen zijn bijgebouwd.
Op de zuidoever is nabij de spoorbrug een landtong opgehoogd en zijn in het westen van het analysegebied
bedrijfspanden gerealiseerd. Aan de oostzijde van het analysegebied is een rioolwaterzuiveringsinstallatie
aangelegd.

Figuur 156: Situatie 25 maart 1945 inclusief verdachte gebieden

Figuur 157: Situatie 1950
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Figuur 158: Situatie 1983

Figuur 159: Situatie 2014

5.11.4 TOEKOMSTIGE WERKZAAMHEDEN
Op het moment van opstellen van deze PRA is door ProRail aangegeven dat nog niet bekend is op welke
locatie de watercompensatie plaats gaat vinden. Derhalve kunnen toekomstige werkzaamheden niet nader
worden omschreven.
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5.11.5 OPSPORINGSGEBIED EN BIJBEHOREND ADVIES
Bij het hanteren van watercompensatie binnen het analysegebied en het opsporingsgebied dient rekening te
worden gehouden met het vooraf uitvoeren van een oppervlaktedetectie. Mocht de watercompensatie dieper
worden uitgevoerd dan het maaiveld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog dient rekening te worden gehouden met het uitvoeren van dieptedetectie t.b.v. de mogelijke aanwezigheid van afwerpmunitie.
N.B.: voor het uitvoeren van watercompensatie buiten het analysegebied van het vooronderzoek adviseren
wij een uitbreiding op het vooronderzoek te laten opstellen om de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven vast te kunnen stellen.

1462085-PRA-03

Spooromgeving Geldermalsen

Pagina 185 van 286

6 WETGEVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
6.1 WETGEVING CE ONDERZOEK
Het opsporen van CE is uiteraard niet zonder risico. Dat dit zorgvuldig en veilig gebeurt, is in het belang van
zowel de opdrachtgever, het civiele opsporingsbedrijf, de personen op de projectlocatie als de omgeving.
Daarom moet een gecertificeerd opsporingsbedrijf aan strenge eisen voldoen. Deze eisen zijn geformuleerd
in het “Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen van Conventionele Explosieven” (WSCS-OCE). De WSCS-OCE is vastgesteld door het Ministerie van SZW.
Gelet op de grote gevaren voor veiligheid en gezondheid van bij het opsporen van CE betrokken werknemers en andere personen, is in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art.4.10 lid 2) voorgeschreven dat deze
werkzaamheden alleen door WSCS-OCE gecertificeerde bedrijven mogen worden uitgevoerd. Eén van de
eisen die de WSCS-OCE stelt, is dat het explosieven opsporingsbedrijf de processen die nodig zijn voor een
veilige, deskundige en juiste uitvoering van het project moet identificeren en plannen. Dit houdt in dat de
werkvoorbereiding schriftelijk wordt vastgelegd in een projectplan. In het projectplan wordt o.a. aandacht
besteed aan de:
 projectorganisatie;
 taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 communicatie;
 wijze van uitvoeren;
 planning;
 veiligheid, gezondheid en milieuplan (VGM-plan);
 verzekeringen;
 certificaten en vergunningen.
Het projectplan dient te worden opgesteld voor de opdrachtgever en alle bij de uitvoering van een CE onderzoek betrokken partijen. Het projectplan moet worden goedgekeurd door het bevoegde gezag (gemeente) in het kader van de verantwoordelijkheden op het gebied van openbare veiligheid.

6.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN
De verantwoordelijkheid voor acceptatie van risico’s in het kader van de Openbare Veiligheid kan alleen
door het Bevoegd Gezag worden vastgesteld en opgelegd.
De Gemeentewet bepaalt dat de handhaving van de openbare orde en veiligheid een primaire verantwoordelijkheid is van de gemeenten. Op grond van de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet kan de burgemeester bij bergingen, opsporingen en ruimingen, indien daartoe aanleiding bestaat, bevelen of algemeen
bindende voorschriften geven die hij voor de handhaving van de openbare orde of voor de beperking van
gevaar nodig acht. De beslissingsbevoegdheid ten aanzien van het al dan niet laten uitvoeren van onderzoek, opsporingen of ruimingen van explosieven ligt bij het gemeentebestuur. Die beslissingsbevoegdheid is
primair gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid in
zijn gemeente en het feit dat de burgemeester het beste in staat is om de lokale situatie, omstandigheden en
overige betrokken belangen bij zijn beslissing te betrekken.
Alle betrokken partijen hebben binnen het wettelijke kader (ARBO) een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in relatie tot het vaststellen van de (aanvaardbare) risico’s.
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6.3 AANBEVELING
Dit onderhavige rapport omschrijft waar en waarom onderzoek nodig is. Het is van groot belang dat alle in
de voorbereiding betrokken partijen op de hoogte worden gebracht van de PRA voor dit project. De partijen
die inspraak hebben op de uit te voeren werkzaamheden en/of verantwoordelijkheden op het gebied van
openbare veiligheid zijn:




ProRail
De gemeente Geldermalsen
Waterschap Rivierenland
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