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1.

INLEIDING
In opdracht van ProRail is een vooronderzoek milieuhygiënische bodemkwaliteit uitgevoerd
ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden rondom emplacement Geldermalsen, in
het kader van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Utrecht-Den Bosch.
In het kader van PHS Utrecht-Den Bosch zijn er werkzaamheden op het emplacement
Geldermalsen voorzien om snelheidsverhoging mogelijk te maken. In het PHS voorkeursbesluit (2010) zijn voor het faciliteren van de PHS productverbetering op het baanvak
Utrecht-Den Bosch 2 maatregelen vastgesteld: lokale seinoptimalisatie te Houten en te
Geldermalsen en inhaalsporen te Geldermalsen. In 2012 zijn door Arcadis naast bovenstaande maatregelen de mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt om het emplacement te
Geldermalsen verder te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in 2 voorkeursalternatieven:
het alternatief waarbij de lokale situatie zoveel mogelijk in takt blijft en het alternatief waarbij het emplacement geoptimaliseerd wordt. Daarnaast wordt aan de oostzijde een nieuwe
woonwijk gerealiseerd, hiervoor wordt een inpassingsplan voor het voorplein gemaakt in relatie tot het nieuwe zijperron voor spoor 1 en de geluidsschermen.
In het kader van aangrenzend en deels overlappend project Vrijleggen Merwede-Lingelijn
is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd [ref. 16]. Hierbij is niet gekeken naar de omgeving van het stationsplein. Aanvullend op voorgaand vooronderzoek is onderhavig vooronderzoek bodem uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op het oostelijk deel van het emplacement, de aansluiting naar Tiel (in verband met de snelheidsverhoging) en de directe omgeving.
Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie. Op basis van
de verzamelde informatie wordt een onderzoekshypothese voor verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld en bepaald wat de onderzoeksinspanning bedraagt voor het uit
te voeren bodemonderzoek.
Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725 en NEN 5717 [ref. 1 en 2].
Kwaliteit
Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van Railinfra Solutions dat gecertificeerd is conform ISO 9001.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de opzet van het vooronderzoek opgenomen. In hoofdstuk 3 is de beschikbare informatie ten aanzien van de bodembedreigende activiteiten binnen het plangebied en de al bekende kwaliteit van de bodem samengevat. In hoofdstuk 4 worden de te
hanteren deelgebieden aangegeven met bijbehorende hypotheses en de hierbij te hanteren
onderzoeksstrategieën.
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2.

OPZET VOORONDERZOEK
De aanleiding voor het vooronderzoek is het realiseren van PHS Utrecht-Den Bosch op het
emplacement van Geldermalsen en herinrichting van het voorplein. In paragraaf 3.3 wordt
de toekomstige situatie nader toegelicht. In dit kader is het noodzakelijk een bodemonderzoek te verrichten en dient na te worden gegaan in hoeverre er (verdenkingen van) bodemverontreinigingen aanwezig zijn die de uitvoering van de voorziene werkzaamheden
kunnen belemmeren.
Met een vooronderzoek wordt informatie verzameld over het voormalig, huidig en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw, geohydrologie en financieel-juridische situatie. Deze
informatie wordt verkregen door archief- en dossieronderzoek en een terreininspectie. Op
basis van het vooronderzoek kan, volgens de NEN 5740 en NEN 5720 [ref. 3 en 4], de onderzoekshypothese en -strategie worden uitgewerkt.
Gezien het karakter van de onderzoekslocatie (gedeeltelijk NS-emplacement en bestaand
spoortracé) en het voornemen om een verkennend bodemonderzoek op de locatie uit te
voeren is een standaard vooronderzoek uitgevoerd.

2.1.

Onderzoeksgebied in relatie tot voorgaand vooronderzoek
In december 2013 is de rapportage van het vooronderzoek Vrijleggen Merwede-Lingelijn
opgesteld [ref. 16.]. Dit onderzoek is uitgevoerd langs een groter spoortraject, met name
ook ten noorden van de Linge, en richt zich met name op westelijke deel van het spoor.
Onderhavig onderzoek is een aanvulling op voorgaand vooronderzoek en richt zich meer
op het oostelijke deel van het spoor. Daar waar beide onderzoeksgebieden elkaar overlappen wordt verwezen naar het rapport vooronderzoek Vrijleggen Merwede-Lingelijn met referentie RIS437-1-40/posm/050, d.d. 2 december 2013 [ref. 16], deze rapportage is seperaat bijgevoegd.
De ligging van het bodemonderzoeksgebied is in onderstaande afbeelding 2.1 weergegeven. De gele lijnen geven het onderzoeksgebied van project Vrijleggen Merwede-Lingelijn
weer [ref. 16.]. De rode pijlen geven onderhavig onderzoeksgebied weer.
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Afbeelding 2.1. Onderzoeklocaties
noordelijke onderdoorgang

onderdoorgang Nieuwsteeg

onderdoorgang Lingedijk

spoorbrug

geluidscherm

NS-emplacement Geldermalsen

kunstwerk N327

Gele lijnen: voorgaand vooronderzoek (Vrijleggen Merwede-Lingelijn); rode lijnen: onderhavig onderzoek

2.2.

Basisinformatie
In bijlage I is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage II zijn
de kadastrale perceelgegevens opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat de perceelsnummers en -grenzen door de jaren heen zijn gewijzigd. Zo komen perceelsnummers uit oude
bodemonderzoeken niet overeen met de huidige perceelsnummers. In de navolgende tabel
is een overzicht van de kenmerken van de onderzoekslocatie weergegeven.
Tabel 2.1. Overzicht onderzoekslocatie
opdrachtgever
naam

ProRail

contactpersoon

de heer R. de Reus

ligging locatie
langs bestaand spoor vanaf de Linge tot iets voorbij de Provincialeweg Oost
(N327) richting Tiel. Inclusief stationsplein
geocode

513

km

25,2-26,3 en 43,9-44,2

kadastrale gegevens
gemeenten

Geldermalsen

secties

F, H

perceelsnummers

Geldermalsen, F, 2442 D1 en D2 (in bewerking), 2443
Geldermalsen, H, 1330, 1704, 1705, 1707, 1708, 1709, 1710, 3358, 3359, 3360,
3361, 3362, 3363, 3364, 3365

huidig gebruik

spoorlijn, emplacement, bermen, stationsplein (voorplein)

toekomstig gebruik

idem
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2.3.

Onderzoeksaspecten
Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende aspecten:
- het vroegere (historische) bodemgebruik van de locatie in de directe omgeving, zodat
duidelijk is waar potentieel verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden;
- het huidige bodemgebruik van de locatie, om te bepalen of er nu nog bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en om te kunnen bepalen waar boringen kunnen worden uitgevoerd;
- het toekomstige bodemgebruik van de locatie, zodat kan worden bepaald of de bodem
geschikt is voor de geplande bebouwing en het daarbij horende bodemgebruik;
- de bodemopbouw en geohydrologische situatie, voor het bepalen van de homogeniteit
van de bodem, het bepalen van de boordiepte (opstellen boorplan) en de mogelijke
verspreiding van de verontreinigende stoffen;
- (financieel-)juridische aspecten, zodat kan worden beoordeeld wat de aansprakelijkheidspositie van de eigenaar van de locatie is en zodat de verhaalbaarheid van kosten
op de veroorzaker(s) kan worden beoordeeld.

2.4.

Uit te voeren activiteiten in het vooronderzoek
Het vooronderzoek bestaat uit de volgende vier activiteiten:
- het opvragen van informatie bij de opdrachtgever;
- bepaling omvang (bodem- en) vooronderzoeksgebied;
- terreinbezoek;
- archiefonderzoek.
Bovenstaande activiteiten hebben als doel het verzamelen van de benodigde informatie
over het gebruik en de aard van de onderzoekslocatie.
Na de informatieverzameling wordt een feitelijke weergave en analyse van de resultaten
van het vooronderzoek gegeven. Vervolgens wordt onderzoekshypothese en -inspanning
voor het bodemonderzoek opgesteld.
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3.

VOORONDERZOEK

3.1.

Historisch bodemgebruik
Voor het verkrijgen van de historische gegevens is het bodemarchief (bodemonderzoeksrapporten) bij de gemeente Geldermalsen, de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) en de
provincie Gelderland geraadpleegd. Daarnaast is ook diverse informatie over het NSemplacement Geldermalsen ingewonnen via het internet. Naast de onderzoekslocatie is
van de meest direct aangrenzende percelen ook de nodige informatie opgevraagd waarvan
bodeminformatie van invloed zou kunnen zijn op onderhavige onderzoekslocatie. Hierbij
wordt opgemerkt dat van het gebied ten oosten van het spoor al een vooronderzoek beschikbaar is, hier is geen aanvullende informatie meer voor aangevraagd [ref. 16].
In bijlage III is de ontwikkeling van de onderzoekslocatie weergegeven (bron: www.watwas
waar.nl, [ref. 10]). Omstreeks 1830-1850 was er in Geldermalsen nog geen sprake van een
NS-emplacement. Het gebied betrof de uiterwaarden van de Linge en werd gebruikt voor
agrarische doeleinden. Vanaf de jaren ’60-’80 van de 19e eeuw zijn diverse spoorlijnen
aangelegd en is het NS-emplacement Geldermalsen ontwikkeld. Op de topografische kaart
uit 1879 staat het station aangegeven. Hierbij lijken ten zuiden van het emplacement enkele waterpartijen aanwezig te zijn. Het spoor kent alleen nog de zuidwestelijke aftakking richting Zaltbommel. In 1894 is ook de zuidoostelijke aftakking aangelegd waarbij de waterpartijen zijn verlegd. Medio de jaren ’60 van de 20e eeuw raakten de uiterwaarden aan de
zuidzijde van de Linge bebouwd. Omstreeks 1966 wordt de Provincialeweg N327 aangelegd met een onderdoorgang bij de kruising met het spoor.
In tabel 3.1 is het historische gebruik van het NS-emplacement en het spoortracé beschreven met daarbij de belangrijkste gebeurtenissen van dat betreffende moment.
Tabel 3.1. Historisch gebruik
jaar

gebeurtenis

1867-1884

ingebruikname van het 1e stationsgebouw [ref. 7]

1868

opening spoorlijn Utrecht-Boxtel [ref. 6]. Een goederenloods en los- en laadplaats en 2 draaischijven
werden gebouwd (draaischijven gesloopt in 1886)

1883

opening spoorlijn Geldermalsen-Gorinchem [ref. 7]

1884

aanleg van de voetgangersbrug (traverse) over het emplacement [ref. 5].

1884-heden

het 2e stationsgebouw [ref. 6] werd in gebruik genomen. Daarnaast werd een rangeerterrein aangelegd en het depot Geldermalsen ontstond met een locomotiefloods, gebouw voor watervoorziening
voor de stoomlocomotieven, een draaischijf en een steenkolenbergplaats. Het depot werd in 1931
opgeheven

jaren ’40-’70

oliedepot van BP (voorheen APC) op het emplacement

17 april 1945

de spoorbrug over de Linge is opgeblazen door de bezetter. Hierbij ging ook het seinhuis aan de
Nieuwsteeg en het wachthuis aan de Lingedijk verloren en raakten veel wissels beschadigd en onbruikbaar. Het seinhuis en wachtpost zijn na de oorlog vrij snel herbouwd, maar werden bij de ingebruikneming van moderne beveiliging opgeheven [ref. 5]

1946

herstel van de Lingebrug met vakwerkbruggen. De 4 boogbruggen (per spoor) lagen over de brede
uiterwaarden van de Linge. De uiterwaard is in 1946 bedijkt met een aarden baan als spoordijk, ongeveer vanaf het station in noordelijke richting. De grond voor de spoordijk was afkomstig uit de directe omgeving en de oude pijlers zijn gekopt op maaiveldniveau en bevinden zich nog steeds in de
spoordijk. Daar waar mogelijk was, zijn ook delen van de oude brug in de spoordijk verwerkt. Aan de
zuidoever is een nieuw landhoofd gemaakt, aan de noordoever is het oude landhoofd hergebruikt
[ref. 5]
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jaar

gebeurtenis

bron: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/(Tricht in oude ansichten, onder nummer p61186)
1953

de Linge is uitgebaggerd, waarbij delen van de vernielde spoorbrug zijn opgebaggerd [ref. 5]. Hierbij
is niet vermeld of sprake is van niet gesprongen conventionele explosieven

jaren ’70

aanleg van een tunnelbuis (in de volksmond ‘rioolpijp’) onder het emplacement [ref. 5]

1988-1994

aanleg en gebruik van een tankplaat voor dieseltreinen

2010

de brugdelen en brugliggers over de Lingebrug zijn in 2010 vervangen evenals de traverse op het
emplacement. Hierbij werd de ‘rioolpijp’ gesloten en volgespoten met schuimbeton [ref. 5]

Het emplacement is nooit ingrijpend gewijzigd en komt, voor wat de omvang en spoorlijnen
betreft, overeen met de eerste aanleg.
Voor een uitgebreide beschrijving van de historische informatie wordt verwezen naar het
rapport ‘Historisch onderzoek NS-emplacement Geldermalsen’, km 24,500-26,600 en km
44,200-43,900 (Ingenieursbureau Oranjewoud bv, projectnummer 5530-71470, januari
1995).
3.2.

Huidig bodemgebruik
Op 5 februari 2014 heeft een terreininspectie plaatsgevonden. In paragraaf 3.6 worden de
bevindingen beschreven. In bijlage IV is een fotoreportage van de huidige situatie opgenomen.
Het huidige bodemgebruik ter plaatse van het NS-emplacement betreft een station en rangeerterrein. Aan de oostzijde parallel aan het spoor loopt een spoorberm en het
Trichtsevoetpad. Het voorplein bestaat uit een fietsenstalling en parkeerplaats. Het aangrenzende gebied betreft uiterwaarden. Langs het parkeerterrein ligt de Genteldijk die vervolgens in zuidelijke richting afbuigt en parallel aan het spoor verder loopt.
Ter plaatse van kilometrering 44,2 splitst het spoor zich in oostelijke richting naar Tiel en in
westelijke richting naar Zaltbommel (bij 26,3). Ter plaatse van de splitsing is een onderdoorgang voor de Provincialeweg Oost (N327).
Vrijwel het gehele onderzoeksgebied is in eigendom van NS Vastgoed of Railinfratrust. De
percelen van het Trichtsevoetpad en het rijgedeelte aan het voorplein zijn in eigendom van
de gemeente. Het parkeerterrein is volgens de kadastrale kaart van januari 2014 in eigendom van de heer F.M. van den Tweel en Dura Vermeer, deze kaarten zijn echter in bewerking. In bijlage II zijn de kadastrale gegevens opgenomen.
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3.3.

Toekomstig bodemgebruik
Ter plaatse van de onderzoekslocatie de zijn de volgende werkzaamheden voorzien:
- de aanleg van een nieuwe perrons op het NS-emplacement;
- het wijzigen van de spoorlayout op het NS-emplacement;
- de aanleg en/of verbouwing van de traverse;
- mogelijke realisatie op het emplacement van goedereninhaalspoor N-Z;
- mogelijke aanpassing van het kunstwerk aan de zuidzijde van het emplacement over
de Provincialeweg Oost N327;
- aanleg geluidscherm aan de oostzijde van het spoor. De ligging van het geluidscherm
ten opzichte van de toekomstige situatie (nieuwbouwplannen Genteldijk) is opgenomen
in afbeelding 3.1;
- herontwerp voorplein.
Afbeelding 3.1. Geplande ligging geluidsscherm (blauwe lijn)
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Voor de spoorlijn en de rondweg worden in de toekomst geen specifieke verontreinigingen
verwacht, anders dan wat gebruikelijk is voor spoorlijnen en wegen.
3.4.

Beschikbare informatie bodemkwaliteit

3.4.1.

Bodemloket
Het Bodemloket (www.bodemloket.nl [ref. 11]) is een initiatief van de gezamenlijke bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Deze 12 provincies
en 29 gemeenten verzamelen gegevens over bodemonderzoek en bodemsaneringen die
(in het kader van de Wbb) worden uitgevoerd. Het Bodemloket geeft inzicht in het historisch gebruik van de locatie wanneer dit in milieuhygiënisch opzicht van belang is, of op
een locatie onderzoek heeft plaatsgevonden, of dit onderzoek aanleiding geeft tot vervolgstappen (ander onderzoek of bodemsanering) of dat een locatie wellicht al gesaneerd is. In
bijlage VII is de uitdraai van Bodemloket opgenomen.
Op basis van de verkregen informatie van het Bodemloket zijn diverse bodemkundige archieven geraadpleegd:
- het archief van de gemeente Geldermalsen, informatie digitaal ontvangen op 27 januari
2014;
- het archief van de SBNS, digitaal ontvangen in januari 2014;
- het archief van de provincie Gelderland, digitaal ontvangen op 16 januari 2014 en archief ingezien op 13 februari 2014.
In tabel 3.2 zijn per perceel/locatie de belangrijkste bevindingen/conclusies van de uitgevoerde onderzoeken weergegeven. Daarnaast zijn deze bevindingen/conclusies in bijlage
VIII op kaart opgenomen. Voor een uitgebreid overzicht van de inventarisatie wordt verwezen naar bijlage VII.
Tabel 3.2. Overzicht bodemverontreinigingen onderzoekslocatie
nr.

perceel

algemene conclusie per locatie/adres

verontreinigende (bepalende) stoffen

uit voorgaand onderzoek
34

H 17111

op het perceel zijn Wbb-geval 1, 3, 7 en 8 gesaneerd.

Wbb-geval 1: minerale olie

Naast deze gevallen was er verspreid over het terrein

Wbb-geval 3: PAK

sprake van heterogene verontreinigingen. Door de

Wbb-geval 7: PAK en zink

aanleg van de nieuwe parkeerplaats zijn deze veront-

Wbb-geval 8: PAK, zink en koper

reinigingen niet meer aan de orde.
00

NS-

het gehele emplacement is onderzocht waarbij Wbb-

Wbb-geval 2: minerale olie

emplacement

geval 2 en 4 en een extra spot zijn gesaneerd. De rest

Wbb-geval 4: zink

van het spoortracé is over het algemeen heterogeen
licht tot matig verontreinigd met zware metalen, PAK
en minerale olie met name in de bovengrond
(geval 5**). Dit hangt met name samen met de aanwezigheid van puin, kolengruis en in mindere mate slakken en sintels.
uit onderhavig onderzoek
43

H1707/

op de locatie aan het Trichtsevoetpad is een puinver-

H3362

harding met bijmengingen met kolen en slakken en

asbest

asbesthoudend materiaal (<I) aanwezig. De onderliggende bodem, de bovengrond en de ondergrond zijn
niet tot licht verontreinigd. Op het maaiveld zijn diverse
asbest verdachte platen aangetroffen.
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nr.

perceel

algemene conclusie per locatie/adres

verontreinigende (bepalende) stoffen

44

H3363/

in grond, waterbodem en grondwater zijn lichte verho-

(NS-gevallen 5 en 50 vallen hier bin-

H3139

gingen aangetroffen

nen. Geval 50 is klasse 3 slib maar

H1713

in de zintuiglijk schone bovengrond: koper > I, PAK > T

koper

en Ni, Cu, Zn, PAK, minerale olie > AW. Nader onder-

(waterbodem deels NS-geval 40: klasse

zoek wordt aanbevolen. Ondergrond en grondwater

2/3 slib maar geen Wbb-geval)

geen Wbb-geval)
45

bevatten licht verhoogde gehalten
46

F2442

van de Genteldijk is een oude stortplaats aanwezig.

Genteldijk

Deze wordt in verband met nieuwbouwplannen gesa-

vm. stort*

neerd door middel van een leeflaag. Een BUS-melding
is ingediend. Sanering is nog niet ingepland
47

F2442/

de grond tot van 0-0,7 m-mv is plaatselijk verontreinigd

F24432

met koper, zink en PCB > I (maximaal 25 m 2), en nik-

koper, lood, zink, nikkel, PAK, PCB

kel, barium en lood, PAK > T. De verticale omvang is
niet vastgesteld. De verontreiniging hangt vermoedelijk
samen met het aanwezige puin. Er is geen sprake van
humaan of ecologisch risico. Het parkeerterrein is niet
meer aanwezig. Onbekend is wat met de verontreiniging is gebeurd
Toelichting:
1.

vooronderzoek Merwede-Lingelijn, binnen demarcatiegrens, buiten geplande werkzaamheden;

2.

bij de gemeente Geldermalsen is nagevraagd wanneer het parkeerterrein is verwijderd en hoe er met de
verontreiniging is omgegaan. Ten tijde van dit schrijven is hier nog geen antwoord op gegeven;

* en **

verwijzigingen worden verderop in deze paragraaf toegelicht.

* Stort
Aan de Genteldijk ongenummerd, aan de noordzijde van de parkeerplaats, ligt een voormalige stortplaats. De stortplaats was in de periode 1950-1965 in gebruik van de gemeente
Geldermalsen. Het materiaal is gekwalificeerd als huishoudelijk, bouw-, sloop- en wat bedrijfsafval (puin, metaal, glas, kooldeeltjes en plastic en organisch materiaal). Het storten
bestond uit het dempen van een ven. In april 2000 is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Ten tijde van het onderzoek was de locatie in gebruik van de gemeente en Scouting
Gelra-Malsena. De stort heeft een oppervlakte van circa 0,25 ha, is 3 m diep en ligt volgens
de gegevens 0,5 m boven het maaiveld van de omgeving. Het stort is voorzien van een waterdichte bovenafdichting.
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Afbeelding 3.2. Ligging voormalig stort

voormalig stort
voormalige parkeerplaats

In verband met nieuwbouwplannen aan de Genteldijk is in september 2010 een saneringsplan opgesteld voor de stortplaats. De sanering heeft als doel de contactmogelijkheden met
het stort weg te nemen. Hiervoor wordt een afdeklaag van klasse achtergrondwaarde met
een dikte van minimaal 1,0 m gerealiseerd. Het saneringsplan is beschikt door de provincie
Gelderland (GE023600007, d.d. 18 augustus 2010). Volgens informatie van omgevingsdienst Rivierenland is een BUS-melding ingediend bij de provincie Gelderland. De provincie
heeft ingestemd met de BUS-melding (aldus de heer Sjoerd de Hingh van omgevingsdienst
Rivierenland). Wanneer dat zal zijn is onbekend. De BUS-melding is niet bekend bij de
Provincie. De gegevens worden bij de gemeente Geldermalsen geverifieerd. Momenteel is
de stortlocatie onverhard en begroeid met struikgewas. De sanering zal bij de uitvoer van
de ontwikkeling van ‘stationsgebied Oost’ uitgevoerd worden. In afbeelding 3.2 is de ligging
van de stortlocatie weergegeven.
** Emplacement Geldermalsen
In 1995 is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd op het NS-emplacement Geldermalsen. Op de locatie zijn diverse potentiële verdachte locaties die kenmerkend zijn voor emplacementen te benoemen (seinhuizen, schuurtjes, kolenopslagplaatsen, locomotiefloodsen, tanklocaties en dergelijke). In eerste instantie zijn verdachte locaties benoemd: NSgevallen 5 tot en met 55. Vervolgens is nader onderzocht of er ook werkelijk sprake is van
een Wbb-geval. Op het emplacement zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Op de kaart in
bijlage VII zijn de gevallen ingetekend. De gevallen staan beschreven in voorgaand vooronderzoek ter plaatse van de Merwede-Lingelijn. Verwacht wordt dat de werkzaamheden
voor het realiseren van PHS Utrecht-Den Bosch op het emplacement Geldermalsen buiten
de contouren van de Wbb-gevallen blijven.
Bekend is dat de toplaag van het spoorgebied heterogeen verontreinigd is (NS-geval 5). In
afbeelding 3.3 zijn de resultaten weergegeven van onderzoek uit 2004 naar deze heterogene verontreiniging.
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Afbeelding 3.3. Resultaten heterogeen verontreinigde toplaag (Geofox, 2004)

groen: maximaal AW, geel: maximaal T, rood: maximaal I

3.4.2.

Beschrijving vigerend bodembeleid
Voor onderhavige onderzoekslocatie, die binnen de regio Rivierenland (gemeenten Buren,
Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel) valt, is een Bodemkwaliteitskaart [ref. 14] en een Nota bodembeheer [ref. 15] opgesteld.
Binnen de bodemkwaliteitskaart zijn een aantal gebieden uitgesloten voor het dieptetraject
van 0-2,0 m-mv):
- spoorgebonden gronden: spoorlijnen en emplacementen, inclusief spoorbermen;
- gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (voor wat betreft de
ontgravingskaart);
- de waterloop van de Linge die onder het beheer valt van Waterschap Rivierenland;
- overige waterbodems.
Dit betekent dat vrijwel het gehele onderzoeksgebied uitgesloten is van de bodemkwaliteitskaart.
Alleen een gedeelte van het voorplein valt binnen de bodemkwaliteitskaart. De bodemfunctie hier is wonen. Volgens de ontgravingskaart voldoet de bovengrond en de ondergrond
aan klasse industrie, dit geldt ook voor de wegen (Trichtsevoetpad en Genteldijk). Het
voorplein valt in deelgebied ‘wonen voor 1950-I’. Verwacht wordt dat bij de herinrichting
van het stationsgebied Geldermalsen grootschalig grondverzet gaat plaatsvinden (al kan
dat naar verwachting nog geruime tijd op zich laten wachten). Het gebiedsspecifiek beleid
van de regio verruimt hergebruiksmogelijkheden voor deze zone. Gehalten aan zware metalen, PAK en minerale olie kunnen boven de generieke maximale waarde wonen liggen.
Grond binnen en tussen de zones ‘wonen voor 1950-I’ en ‘Industrie’ kan worden hergebruikt.
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In verband met het sterk heterogene karakter van deze zone moet wel voorafgaand aan de
toepassing van de grond de lokale kwaliteit zijn vastgesteld door middel van een NEN 5740
verkennend bodemonderzoek.
En klein hoekje van het voorplein is een voormalige boomgaard (1940-1970) en valt binnen
bodemkwaliteitszone ‘boomgaarden landelijke gebied’ en heeft voor de bovengrond (tot
0,25 m-mv) bodemkwaliteitsklasse industrie (alleen voor bestrijdingsmiddelen). Dit houdt in
dat de bodem hier verdacht is ten aanzien van bestrijdingsmiddelen.
In afbeelding 3.4 is een uitsnede van het onderzoeksgebied gemaakt in de zonekaart.
Binnen de gemeentegrenzen zijn geen gevallen bekend van grootschalige gevallen van
bodemverontreiniging en/of gebieden met verhoogde concentraties van verontreinigde stoffen die zich zouden kunnen uitstrekken tot onderhavige onderzoekslocatie.
Afbeelding 3.4. Zonekaart onderzoeksgebied

oranje: wonen, groen: boomgaarden
3.4.3.

Waterbodemkwaliteit
Volgens het waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Rivierenland [ref. 12] zijn de watergangen binnen het onderzoeksgebied ten zuiden van de Linge verdacht ten aanzien van
verontreiniging volgens de Regeling Bodemkwaliteit (zie ook bijlage V). Onduidelijk is
waarom en op welke stoffen de watergangen verdacht zijn.
Dit betekent, op basis van de regeling Bodemkwaliteit, dat voorafgaand aan het baggeren
van deze watergangen een bodemonderzoek uitgevoerd dient te worden. De vrijkomende
bagger mag niet zondermeer verspreid worden over aangrenzende percelen.
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3.4.4.

Regionale waterkering
Het spoortracé vanaf de Linge tot kilometrering 25.8 valt binnen de regionale waterkering
van waterschap Rivierenland (zie bijlage VI). Een regionale waterkering is een waterkering,
niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de wet, die beveiliging biedt tegen overstroming en als zodanig is aangewezen in de waterverordening. In deze waterverordening
van het waterschap Rivierenland [ref. 13] is opgenomen dat van, zowel de Noordelijke als
de Zuidelijke Lingedijk, het huidige profiel gehandhaafd dient te blijven.
Zowel het waterschap Rivierenland als de omgevingsdienst Rivierenland zijn beiden van
mening dat zij het bevoegd gezag zijn in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Eventuele bodemverontreinigingen die binnen het beheersgebied van waterschap Rivierenland
bevinden, moeten vanuit de Waterwet worden opgepakt. Het waterschap is hiervoor het
bevoegde gezag. Alleen als sprake is van een spoedeisend geval van bodemverontreiniging is de provincie Gelderland het bevoegde gezag.

3.5.

Bodemopbouw en geohydrologie
De maaiveldhoogte ter plaatse van het baanvak ten zuiden van de Linge, op het NSemplacement, varieert tussen circa NAP +3,5 m (ten westen van het baanvak), circa NAP
+6,0 à +7,0 m (ten oosten van het baanvak) en circa NAP +8,5 m (op het baanvak). Gezien
de omvang van de onderzoekslocatie kan plaatselijk de situatie afwijken.
De regionale bodemopbouw is schematisch weergegeven in de volgende tabel.
Tabel 3.3. Regionale bodemopbouw
globale diepte

geohydrologische

lithostratigrafische

(m-maaiveld)

eenheid

eenheid

lithologie

0-5

deklaag

formatie van Westland

klei

5-61

1e watervoerend pakket

Formatie van Kreftenheye,

grindhoudend fijn tot grof zand

61-85

1e scheidende laag

Urk en Sterksel
formatie van Kedichem

fijne slibhoudende zanden, kleilagen

Het doorlaatvermogen (kD-waarde) van het 1e watervoerend pakket bedraagt circa 2.500
m2/d. Er zijn 2 verschillende grondwaterniveaus. Het eerste grondwaterpakket kent stijghoogtes tussen circa NAP +0,7 m tot circa NAP +1,0 m met een seizoensfluctuatie van
±0,2 m. Het tweede grondwaterpeil is het freatische niveau met een peil van NAP +0 m met
een seizoensfluctuatie van ±0,5 m.
Op het NS-emplacement is sprake van wegzijging van freatisch grondwater naar het dieper
gelegen 1e watervoerend pakket. De grondwaterstroming in het 1e watervoerend pakket is
in westelijke richting. Het verhang bedraagt circa 0,00036 m/m. De grondwaterstromingssnelheid wordt geschat op 19 m/jaar.
Voor de Linge worden volgende waterpeilen gehanteerd:
- GLG = NAP +0,8 m (gemiddeld laag peil);
- GHG = NAP +1,2 m (gemiddeld hoog peil);
- MHG = NAP +4,0 m (maatgevend hoog peil).
Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied, ter plaatse van de rondweg, is de Hooglandsche Wetering gelegen. Dit water mondt via een gemaal uit op de Linge. Het gemaal is gelegen aan de Lingedijk 60 te Tricht en betreft een rijksmonument.
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De onderzoekslocatie ligt niet (binnen een straal van 500 m) in een grondwaterbeschermings- of een waterwingebied [ref. 9]. Ook ligt de onderzoekslocatie niet in een boringsvrije
zone voor grondwater.
Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van het
DINO-LOKET [ref. 8] en de grondwaterkaart van Nederland.
3.6.

Terreininspectie
Op 5 februari 2014 is door een medewerker van Railinfra Solutions een terreininspectie uitgevoerd. In bijlage IV is een fotoreportage van de huidige situatie opgenomen. Vervolgens
worden de belangrijkste bevindingen beschreven.
Emplacement
Ten tijde van de locatie inspectie werden het stationsgebouw en de perronkappen van
station Geldermalsen gerenoveerd. De perrons werden deels gebruikt voor opslag van
bouwmaterialen. Tussen de spoorstaven ligt het ballastbed. Op de perrons en de sporen
zijn geen bijzonderheden waargenomen. Over het spoor loopt een traverse. In afbeelding
3.5 zijn foto’s van de oostelijke sporen opgenomen, gezien vanaf de traverse. Langs de
oostzijde van het spoor, daar waar het toekomstige geluidsscherm is geprojecteerd, loopt
vrijwel over het gehele traject een smalle spoorberm en vervolgens een hekwerk dat een
fysieke scheiding tussen het spoor en de omgeving vormt.
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Afbeelding 3.5. Zicht op oostelijke sporen (boven: noord, beneden: zuid)

Voorplein
Ter plaatse van het voorplein is een fietsenstalling en een parkeerplaats aanwezig. Aan de
noordzijde van de parkeerplaats liggen plannen voor nieuwbouwwijk Lingedonk. Het braakliggend gebied direct aangrenzend aan het parkeerterrein betreft een voormalige parkeerplaats, dit is bevestigd door een voormalige bewoner. Het voormalig parkeerterrein ligt circa 1 meter lager dan de huidige parkeerplaats. Ten noorden van de voormalige parkeerplaats ligt een oud stort. Hier was vroeger een scouting. Blijkbaar is alles boven maaiveld
verwijderd. Het gebied tot aan de Linge is volledig overwoekerd met bramen en andere begroeiing. Het is onderdeel van de uiterwaarden van de Linge, dit gebied ligt lager dan zijn
omgeving.
Vanaf maaiveld is de stortlocatie visueel niet te onderscheiden van het omliggend gebied.
Vanaf de traverse lijkt de begroeiing ter plaatse van het voormalig stort groener dan de omliggende uiterwaarden (zie afbeelding 3.6).
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Afbeelding 3.6. Voorplein

Voormalig stort

Noordoosten emplacement
Richting het noorden van het station loopt parallel aan het spoor aan de oostzijde het
Trichtsevoetpad. Tussen het voetpad en het hekwerk ligt een berm met bomen en struiken.
Deze wordt al snel breder en vormt een soort onofficiële parkeerplaats die een zeer verwaarloosde indruk geeft. Dit is de locatie waar in 2013 bodemonderzoek is gedaan en waar
ter plaatse van het puinpad asbest is aangetroffen. Zowel het puinpad, het schuurtje als het
op het maaiveld aanwezige asbesthoudend materiaal zijn tijdens de inspectie nog aanwezig. Aan de andere zijde van het Trichtsevoetpad ligt een woonhuis met tuin (waarschijnlijk
voormalig huis van de spoorbeheerder). Verder richting de Linge vormt zich een bredere
strook lager gelegen berm tussen het spoor en het voetpad. Volgens een bewoner lagen
hier in het verleden volkstuinen. Vermoedelijk is dit nu een drooggelegen sloot of een soort
van retentiebekken. Het spoor ligt enkele meters hoger dan zijn omgeving.
Zuidoosten emplacement
Richting het zuiden van het station loopt parallel aan het spoor aan de oostzijde de Genteldijk. Tussen de Genteldijk en het spoor ligt een smalle groenstrook. Naarmate de Genteldijk naar het oosten toe afbuigt wordt de berm steeds breder. Deze strook raakt overwoekerd met onkruid en bramen. Volgens kaartmateriaal van eerdere bodemonderzoeken lagen hier voorheen volkstuinen. Het laagst gelegen gedeelte tussen spoor en Genteldijk
vormt een sloot waar riet en water in staat. Deze sloot betreft NS-geval 50 (geen Wbbgeval). Vervolgens is daar de onderdoorgang van de Provincialeweg Oost (N327). Aan de
overzijde van de Provincialeweg is de spoorsplitsing. Langs de oostzijde van het spoor
loopt een sloot met riet. De oksel van de spoorsplitsing is niet geïnspecteerd aangezien
hier geen toegang voor was. Volgens bekende gegevens ligt hier een waterpartij.
3.7.

Niet gesprongen conventionele explosieven (NGCE)
Binnen het algehele project verleggen van de Merwede Lingelijn is een quickscan uitgevoerd naar niet gesprongen explosieven [ref. 17]. Hiervoor is gebruik gemaakt van een
vooronderzoek van Reas Euro. Een gedeelte van de onderzoekslocatie is ten aanzien van
NGCE verdacht.
Dit betreft hoofdzakelijk het NS-emplacement, de Lingebrug, de kruising met de Provincialeweg en het spoortracé. In afbeelding 3.5 is in het oranje aangegeven in welke gebieden
rekening gehouden moet worden met NGCE.
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Opgemerkt wordt dat naoorlogse geschiedenis nauwelijks is meegenomen waardoor wordt
geadviseerd nog een projectgebonden risicoanalyse te doen. In 2007 is door Movares een
historisch munitie onderzoek uitgevoerd ter plaatse van de brug over de Linge [ref. 18]. De
brug is op zondag 31 december 1944 aangevallen. Hiermee wordt de verdachtheid ten
aanzien van niet gesprongen bommen bevestigd.
Afbeelding 3.7. Verdacht gebieden NGCE (oranje)

3.8.

Kabels en leidingen
In onderhavig vooronderzoek is geen oriëntatiemelding in het kader van de WION (wet informatie uitwisseling ondergrondse netten ook wel grondroerdersregeling genoemd) uitgevoerd. Kabels en leidingen vallen binnen het algehele project van het PHS Utrecht-Den
Bosch. Voorafgaand aan het veldwerk van het verkennend bodemonderzoek wordt altijd
een graafmelding WION ingediend.

3.9.

Asbest
Uit onderzoeken ter plaatse van het NS-emplacement is gebleken dat bepaalde gebieden
asbesthoudend materiaal bevatten. Dit asbest is bij sanering van bekende Wbb-gevallen
door middel van handpicking opgeruimd. Daardoor is op basis van de bekende informatie
momenteel geen locatie bekend met overschrijdingen van de interventiewaarde voor asbest.
Een gedeelte van het recent aangebracht puinpad op percelen K1707 en K1712 aan het
Trichtsevoetpad (ter hoogte van kilometrering 25.5) is asbesthoudend (< interventiewaarde). Ook is op het maaiveld asbesthoudend materiaal aanwezig (zie afbeelding 3.8). In de
grond is geen asbest gemeten. De locatie is voldoende onderzocht.
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Afbeelding 3.8. Asbestwaarnemingen Trichtsevoetpad
Km 25.5
recent aangebracht puin

Of in het stort asbesthoudend materiaal aanwezig is, is onbekend. Gezien de stortperiode
(1950-1965) wordt het stort als asbestverdacht aangemerkt. Het stortmateriaal bevindt zich
onder een beperkte afdeklaag (plaatselijk maar 25 cm).
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4.

SAMENVATTING, HYPOTHESES EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

4.1.

Inleiding
In opdracht van ProRail is een vooronderzoek milieuhygiënische bodemkwaliteit uitgevoerd
ten aanzien van de voorgenomen werkzaamheden rondom emplacement Geldermalsen, in
het kader van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Utrecht-Den Bosch.
In het kader van PHS Utrecht-Den Bosch zijn er werkzaamheden op het emplacement
Geldermalsen voorzien om snelheidsverhoging mogelijk te maken. In het PHS voorkeursbesluit (2010) zijn voor het faciliteren van de PHS productverbetering op het baanvak
Utrecht-Den Bosch 2 maatregelen vastgesteld: lokale seinoptimalisatie te Houten en te
Geldermalsen en inhaalsporen te Geldermalsen. In 2012 zijn door Arcadis naast bovenstaande maatregelen de mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt om het emplacement te
Geldermalsen verder te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in 2 voorkeursalternatieven:
het alternatief waarbij de lokale situatie zoveel mogelijk in takt blijft en het alternatief waarbij het emplacement geoptimaliseerd wordt. Daarnaast wordt aan de oostzijde een nieuwe
woonwijk gerealiseerd, hiervoor wordt een inpassingsplan voor het voorplein gemaakt in relatie tot het nieuwe zijperron voor spoor 1 en de geluidsschermen.
In het kader van aangrenzend en deels overlappend project Vrijleggen Merwede-Lingelijn
is een historisch bodemonderzoek uitgevoerd [ref. 16]. Hierbij is niet gekeken naar de omgeving van het stationsplein. Aanvullend op voorgaand vooronderzoek is onderhavig vooronderzoek bodem uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich op het oostelijk deel van het emplacement, de aansluiting naar Tiel (in verband met de snelheidsverhoging) en de directe omgeving.

4.2.

Samenvatting
In bijlage VIII is een tekening opgenomen met daarop de bekende bodemlocaties inclusief
de status.
Op basis van de geplande werkzaamheden wordt voor het verkennend bodemonderzoek
onderscheid gemaakt tussen het NS-emplacement en baanvak en het overig gebied. In de
navolgende paragrafen wordt per deelgebied een onderzoekshypothese gesteld ten aanzien van het verkennend bodemonderzoek.
Daarnaast zijn op basis van de onderzoeksresultaten nog enkele verdachte deellocaties
aan te merken. Verwacht wordt dat de werkzaamheden buiten deze verdachte locaties
plaatsvinden. Er wordt in het kader van dit project ook geen watergang gedempt of gegraven. Indien ter plaatse van deze verdachte deellocaties toch werkzaamheden op of in de
bodem gaan plaatsvinden dan dient rekening gehouden te worden met onderstaande gegevens:
- locatie 43, perceel H1707/H3362 (onderzoek 2013): asbesthoudend materiaal op het
maaiveld en in het puinpad (< I) aan het Trichtsevoetpad. Bodemkwaliteit voldoende in
beeld;
- locatie 45, perceel H1713 (onderzoek uit 2004): koper > I in de bodem op het perceel in
de oksel van de spoorsplitsing. Nader onderzoek noodzakelijk;
- locatie 46, perceel F2442 (beschikt saneringsplan 2010): voormalige stortlocatie die in
het kader van de ontwikkelingen rond het stationsgebied wordt gesaneerd;
- watergangen: de watergangen langs het spoor zijn in principe verdacht en voor zover
bekend recent niet meer onderzocht.
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4.2.1.

NS-emplacement en baanvak
Het NS-emplacement en het baanvak (km 25,2-26,3 en km 43,9-44,2) zijn door de jaren
vele malen in opdracht van de SBNS onderzocht en hierbij zijn diverse bodemverontreinigingen in beeld, beschikt en gesaneerd. Hierdoor is een duidelijk beeld van de kwaliteit van
de bodem onder de spoorinfrastructuur bekend. De spoorlayout is sinds deze onderzoeken
niet meer gewijzigd en de milieuhygiënische kwaliteit zal sinds deze onderzoeken niet wezenlijk zijn veranderd. Daarbij is de bodemkwaliteitskaart op de spoorgebonden gronden
niet van toepassing.
Er vindt in het kader van de snelheidsverhoging en bijbehorende aanpassingen in de
spoorlayout rondom het emplacement Geldermalsen een ballastonderzoek plaats waarbij
de toplaag van de grond wordt onderzocht. Daarbij wordt alsnog een actuele kwaliteitsbepaling van de toplaag uitgevoerd.
Verwacht wordt dat bovengenoemd onderzoek voldoende informatie bieden over de milieuhygiënische bodemkwaliteit voor de mogelijke realisatie van een goedereninhaalspoor
N-Z op het emplacement.
Gezien de vele bekende bodeminformatie op het NS-emplacement wordt hiervoor geen
hypothese opgesteld en wordt dit terreingedeelte van de onderzoekslocatie niet nogmaals
bij het verkennend bodemonderzoek onderzocht.
Aanleg geluidscherm
Aan de oostzijde van het spoor, in de spoorberm, wordt een geluidscherm aangelegd.
Hierbij komt grond vrij welke bij voorkeur binnen het project wordt hergebruikt. Voorgesteld
wordt om hier verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 strategie voor een verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal
van monsterneming (VED-HE) uit te voeren.
Aanleg nieuwe perrons
Het middenperron bestaat al. Zowel aan de oost- als en westzijde van het spoor worden
nieuwe perrons aangelegd. Hiervoor worden vermoedelijk betonnen keerwanden aangelegd waarbij grond zal vrijkomen.
De bodem ter plaatse van het oostelijk gelegen perron kan gelijk met het geluidsscherm
worden onderzocht. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat de bodem tot voldoende diepte wordt onderzocht (afhankelijk van uitvoering).
Het westelijk gelegen perron wordt tussen de huidige sporen en ter plaatse van de aan te
leggen Merwede-Lingelijn aangelegd. Het perron ligt naast de bekende Wbb-gevallen [ref.
16]:
- Wbb-geval 35: circa 50 m3 grond is sterk verontreinigd met minerale olie ( 2,8-4,2 mmv). De verontreiniging ligt net buiten het aan te leggen perron;
- Wbb-geval 4: de verontreiniging met minerale olie in grond en grondwater is in het verleden aangetroffen op een diepte van circa 3 m-mv. In 2009 is bepaald dat de verontreiniging in omvang afneemt en dat de omvang op basis van de bekende gegevens circa 50 m3 bedraagt. Gesteld is dat actief saneren niet zinvol wordt geacht. Wbb-geval 4
en geval 35 liggen op ongeveer gelijke locatie;
- Wbb-geval 2: dit geval is in 2011 gesaneerd.
Op de locatie wordt zoals besproken ballast- en toplaagonderzoek uitgevoerd. Indien de
werkzaamheden dieper dan circa 3,0 m-mv gaan plaatsvinden dan dient rekening gehou-
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den te worden met Wbb-gevallen 35 en 4 (minerale olie). De contouren zijn niet volledig in
beeld maar lijken net buiten de geplande aanleg van het perron te vallen.
Verleggen spoortalud
Aan het kunstwerk aan de zuidzijde van het emplacement over de Provincialeweg Oost
N327 worden mogelijk aanpassingen gemaakt. Hiervoor kan het spoortalud aan de oostzijde iets worden verlegd. Voor de uitvoering kan gekozen worden om dit talud tot een diepte
van 0,5 m beneden maaiveld (m-mv) te ontgraven en tijdelijk op de kant te plaatsen. Vervolgens kan het spoorbed aangelegd worden waarna het talud wordt afgewerkt met de
grond die tijdelijk op de kant is geplaatst. Hierdoor blijft bij de eindsituatie de kwaliteit van
het talud ongewijzigd en hoeft hiervoor geen bodemonderzoek plaats te vinden. De nieuwe
situatie blijft daarbij binnen de spoorzone. Dit principe is in de volgende afbeelding in een
dwarsdoorsnede weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsregel
‘op en nabij dezelfde plaats’ uit artikel 36, derde lid van het Besluit bodemkwaliteit. Dit principe sluit ook aan op het regionaal beleid zoals beschreven in paragraaf 5.9 uit de Nota
bodembeheer Regio Rivierenland.
Afbeelding 4.1. Principe tijdelijke uitname

Deze aanpak is met de gemeente Geldermalsen besproken voor het project MerwedeLingelijn. Voor dit onderhavig project PHS Utrecht- Den Bosch willen we hierbij aansluiten.
Hiervoor is een formele aanvraag ingediend op d.d. 27 september 2013. De omgevingsdienst Rivierenland heeft aangegeven dat de gemeente hier positief tegenover staat (e-mail
d.d. 14 oktober 2013). Ten tijde van dit schrijven is nog geen formele reactie ontvangen.
4.2.2.

Overig gebied
Ook in het kader van de aanleg en/of verbouwing van de traverse kunnen werkzaamheden
in de bodem gaan plaatsvinden. Daarnaast wordt het voorplein herontworpen. Op het gehele voorplein is in 2008 bodemonderzoek uitgevoerd. Bij de gemeente Geldermalsen
wordt nagegaan of het bodemonderzoek uit 2008 nog actueel is of dat een actualiserend
bodemonderzoek is gewenst. Hierbij wordt wel opgemerkt dat ter plaatse van de voormalige boomgaard geen analyse op bestrijdingsmiddelen is uitgevoerd
Gebiedsspecifiek beleid bestrijdingsmiddelen
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van regio Rivierenland valt een klein hoekje van het
voorplein binnen zone ‘boomgaarden’.
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Dit houdt in dat het traject vanaf maaiveld tot 0,25 m-mv verdacht is ten aanzien van bestrijdingsmiddelen en op basis van de bodemkwaliteitskaart is ingedeeld als klasse ‘industrie’. De overige 1,75 m (traject van 0,25 m-mv tot 2,0 m-mv) voldoet eveneens aan klasse
‘industrie’.
In verband met de heterogeniteit van de bodemverontreiniging bij (voormalige) boomgaarden zal bij grondverzet en herinrichting van een (voormalige) boomgaard een bodemonderzoek op het te ontgraven perceel moeten plaatsvinden [ref. 15]. Daarbij moet de bovenste 0,25 m van de bodem conform de onderzoeksstrategie ‘diffuse verontreiniging met heterogeen verdeelde verontreinigde stof op schaal van monsterneming’ volgens de NEN
5740 onderzocht te worden, waarbij aanvullend wordt onderzocht op bestrijdingsmiddelen.
Gebiedsspecifiek beleid Wonen voor 1950
Het gedeelte van het voorplein dat niet is ingedeeld in kwaliteitszone ‘boomgaarden’ is ingedeeld in kwaliteitszone ‘wonen voor 1950-I’ (zie afbeelding 3.4). De verwachtte bodemkwaliteit van zowel de bovengrond als de ondergrond is hier ‘industrie’. Gehalten aan zware metalen, PAK en minerale olie kunnen boven de generieke maximale waarde ‘wonen’
liggen. In verband met het sterk heterogene karakter van deze zone moet bij ontgraven of
toepassing van de grond de lokale kwaliteit zijn vastgesteld door middel van een NEN 5740
verkennend bodemonderzoek.
4.2.3.

Asbest
Het onderzoeksgebied ter plaatse van de geplande werkzaamheden is niet verdacht ten
aanzien van asbest en hoeft zodoende niet op asbest onderzocht te worden. Enkele verdachte deelgebieden (een gedeelte van perceel H1707/H3362 en het stort) zijn wel verdacht ten aanzien van asbest, hier zijn geen werkzaamheden voorzien.

4.2.4.

Niet gesprongen conventionele explosieven
Bij de uitvoering van het veldwerk wordt het rapport over niet gesprongen conventionele
explosieven (NGCE) als leidraad voor de verdachte gebieden gehanteerd [ref. 17]. In afbeelding 3.5 zijn de verdachte locaties ten aanzien van NGCE weergegeven. Uitgangspunt
is hierbij dan ook dat het onderzoek naar NGCE vóór uitvoering van het veldwerk voor het
bodemonderzoek afgerond dient te zijn.

4.3.

Hypotheses en onderzoeksstrategieën
Samenvattend worden voor het verkennend bodemonderzoek de deelgebieden en bijbehorende hypotheses en onderzoeksstrategieën zoals opgenomen in tabel 4.1 gehanteerd.
Aanbevolen wordt om voor de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek de onderzoeksstrategie af te stemmen op het ontwerp.
Tabel 4.1. Deelgebieden verkennend bodemonderzoek met hypotheses en strategie
deelgebied

hypothese

strategie

NS-emplacement

onderzoek is niet nodig

ballast en toplaag onderzoek wordt

verleggen spoortalud bij kunstwerk N327

onderzoek is niet nodig

principe tijdelijke uitname

geluidscherm (ook wel aanleg oostelijk

over het algemeen heterogeen licht

verdachte diffuse bodembelasting

gelegen perron)

tot matig verontreinigd met zware

heterogeen verdeeld (VED-HE)

metalen, PAK en minerale olie met

conform NEN5740

uitgevoerd

name in de bovengrond
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deelgebied

hypothese

strategie

aanleg westelijk gelegen perron

naastgelegen Wbb-geval 4: > 3 m-

indien hier werkzaamheden > 3 m-

mv minerale olie boven de interven-

mv gaan plaatsvinden dan dienen

tiewaarde. Contour is niet volledig

hier ter verificatie van Wbb-geval 4

in beeld

enkele boringen geplaatst te worden voor analyse op minerale olie

voorplein: boomgaarden1

voorplein: wonen voor 1950-I

1

bovenste 0,25 m verdacht ten aan-

verdachte diffuse bodembelasting

zien van bestrijdingsmiddelen, die-

heterogeen verdeeld (VED-HE)

per onverdacht

conform NEN5740

gehalten aan zware metalen, PAK

verdachte diffuse bodembelasting

en minerale olie kunnen boven de

heterogeen verdeeld (VED-HE)

generieke maximale waarde wonen

conform NEN57401

liggen
verdachte deellocaties

verdacht

vallen buiten de geplande werkzaamheden

1. Vraag ligt bij gemeente Geldermalsen of het onderzoek uit 2008 nog geldig is. Zo ja, dan is hier geen onderzoek
meer nodig.
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Afbeelding 1. Zuidelijk deel emplacement

Afbeelding 2. Zuidelijk deel emplacement, oostelijk spoor

Afbeelding 3. Zuidelijk deel emplacement

Afbeelding 4. Zuidelijk deel emplacement,westelijk spoor
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Afbeelding 5. Westelijke sporen

Afbeelding 6. Oostelijke sporen
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Afbeelding 7. Emplacement Geldermalsen

Afbeelding 8. Stationsgebouw Geldermalsen
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Afbeelding 9. Noordelijk deel emplacement, westelijk spoor

Afbeelding 10. Noordelijk deel emplacement
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Afbeelding 11. Noordelijk deel emplacement, oostelijk spoor

Afbeelding 12. Noordelijk deel emplacement
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Afbeelding 13. Oostelijke sporen ter hoogte van voorplein

Afbeelding 14. Oostelijke sporen

7
Witteveen+Bos, d.d. 10 februari 2014, fotoreportage PHS Geldermalsen, locatiebezoek vooronderzoek bodem

Afbeelding 15. Oostelijke sporen vanaf traverse (zuiden)

Afbeelding 16. Oostelijke sporen vanaf traverse (noorden)
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Afbeelding 17. Voorplein vanaf traverse

Afbeelding 18. Parkeerplaats voorplein
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Afbeelding 19. Voormalige parkeerplaats

Afbeelding 20. Voormalige parkeerplaats
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Afbeelding 21. Voormalige parkeerplaats

Afbeelding 22. Voormalige stortlocatie, uiterwaarden
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Afbeelding 23. Oostelijke sporen, toekomstig geluidsscherm

Afbeelding 24. Trichtsevoetpad
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Afbeelding 25. Trichtsevoetpad

Afbeelding 26. Trichtsevoetpad
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Afbeelding 27. Trichtsevoetpad, puinpad

Afbeelding 28. Trichtsevoetpad, puinpad
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Afbeelding 29. Trichtsevoetpad, puinpad

Afbeelding 30. Trichtsevoetpad, asbestplaten
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Afbeelding 31. Trichtsevoetpad, puinpad

Afbeelding 32. Genteldijk
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Afbeelding 33. Genteldijk

Afbeelding 34. Genteldijk
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Afbeelding 35. Genteldijk

Afbeelding 36. Genteldijk
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Afbeelding 37. Onderdoorgang Provincialeweg Oost

Afbeelding 38. Oostzijde spoor ter hoogte van spoorsplitsing
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Afbeelding 39. Oostzijde spoor ter hoogte van spoorsplitsing
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