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nr.

TerreinFoto's
inspectie
noordoosten 27-31
emplacement

referentie

noordoosten 27-31
emplacement

Verkennend bodemonderzoek Trichse voetpad,
Geofox met projectnummer C1234/RSE/bba, d.d.
24 oktober 2003

zuidoosten
32-39
emplacement

Aanvullend en nader bodemonderzoek gemeente
Geldermalsen, Grondslag BV met projectnummer
13639, d.d. 14 november 2008

link

Aveco de Bondt Balansonderzoek ikv verkoop. Bovengrond is licht verontreinigd zuidoosten
32-39
met koper, PAK en minerale olie, ondergrond is schoon,
emplacement
grondwater is licht verontreinigd met arseen.

Verkennend bodemonderzoek ZWS te gemeente
Geldermalsen perceel GDMH1712, Aveco de
Bondt met projectnummer 999,277/222,07, 2004

2004

link

Verkennend bodemonderzoek ZWS te gemeente
Geldermalsen perceel GDMH1713, Aveco de
Bondt met projectnummer 999,277/222,07, 2004

apr-00

link

Aveco de Bondt Balansonderzoek ikv verkoop. In zintuiglijk schone bovengrond: koper > I, PAK > T en Ni, Cu, Zn, PAK, minerale olie > AW, NO
wordt aanbevolen. Ondergrond: PAK > AW. Grondwater <S.
Waterbodem is deels niet onderzocht ivm begroeiing (deels
geval 40).
De Straat
Voormalige stortplaats, mogelijke contactrisico's ivm ontbreken voorplein
afdeklaag en verhoogd risico oppervlaktewater.

Saneringsplan stortplaats SP
Genteldijk Geldermalsen

jul-10

link

NIPA

Saneringsdoelstelling: contactrisico's wegnemen dmv leeflaag
(achtergrondwaarde 1 m dik).

voorplein

Genteldijk ong.

Besluit instemming
saneringsplan Genteldijk
ongenummerd

Beschikking
SP

aug-10

link

provincie
Gelderland

Locatie (SP) is beschikt.

voorplein

Genteldijk ong.

Besluit vaststelling ernst
en spoedeisendheid
Genteldijk ongenummerd

Beschikking
spoed&ernst

aug-10

link

provincie
Gelderland

Sprake van geval van ernstige bodemverontreiniging, bij huidig voorplein
gebruik geen onaanvaardbare risico's, geen spoed.

GDMH2442
Genteldijk
(nu F2442 en
F2443)

Verkennend en nader
bodemonderzoek
Genteldijk te
Geldermalsen

VO en NA

dec-08

link

NIPA

-

rapport uitgevoerd
onderzoek naar de
aanwezigheid van een
stalen ondergrondse
opslagtank

rapport

dec-98

link

ISOTANK BV

Vrijleggen MerwedeLingelijn vooronderzoek

HO

dec-13

link

Witteveen+Bos

voorplein
Onderzoek tpv vm. parkeerterrein en busstation. Toplaag is
verontreinigd met koper, zink, PCB (>I) en PAK, nikkel (>T). Met
nader onderzoek is de verontreiniging horizontaal afgeperkt, wel
nog barium en zink > T, max 25 m2 is sterk verontreinigd.
Vertikaal is niet uitgekarteerd: koper en zink > I, barium en lood
> T. De verhoogde gehaltes hangen mogelijk samen met de
puinbijmengingen in de toplaag. Grondwater is barium > S. Er is
geen sprake van humaan of ecologisch risico. NO niet
doelmatig.
Volgens BodemLoket is er aan de Genteldijk een brandstoftank aanwezig. Door ISOTANK BV is in 1998 onderzoek gedaan
naar de stalen ondergrondse opslagtank aan de Genteldijk 20.
Daarbij is geen tank aangetroffen. Verwacht wordt dat de tank
al eerder is verwijderd. Meer informatie over de tank is er niet
bekend.
zie hoofdtekst
-

Kadastraal
perceel
GDMK1707/
1712 (nu
H1707 /
H3362)

Km

Naam onderzoek

25,46-25,58

Verkennend
VO
bodemonderzoek Trichtse
voetpad Geldermalsen

okt-03

link

Onderzoeksbureau
Geofox

43

GDMK1707/
1712 (nu
H1707 /
H3362)

25,46-25,58

Verkennend
VO (asbest)
asbestonderzoek Trichtse
Voetpad Geldermalsen

okt-03

link

Geofox

44

GDMH1712
(nu H3363 /
H3139)

24,54-26,50 en
40,37-44,20

Aanvullend en nader
bodemonderzoek
gemeente Geldermalsen

nov-08

link

Grondslag

44

GDMH1712
(nu H3363 /
H3139)

43,745-44,174

Verkennend
VO
bodemonderzoek ZWS te
gemeente Geldermansen

2004

45

GDMH1713

43,736-44,167

Verkennend
VO
bodemonderzoek ZWS te
gemeente Geldermansen

46

GDMF2429
(nu
GDMF2442)

Genteldijk ong.

Verkennend onderzoek
stortplaatsen Gelderland

46

GDMF2429
(nu
GDMF2442)
GDMF2429
(nu
GDMF2442)

Genteldijk ong.

46

GDMF2429
(nu
GDMF2442)

47

48

43

46

Genteldijk 20

NS-emplacement 24,4-25,85 en
46,1-46,2

Soort onderzoek Jaar

VO en NO

VO

terreininspectie: verwijst naar paragraaf 3.6 uit de hoofdrapportage
foto: verwijst naar de fotoreportage in bijlage IV uit de hoofdrapportage

Link

Samenvatting/bevindingen
Op de locatie is een puinverharding met bijmengingen met
kolen en slakken en asbestverdacht materiaal aanwezig
(kwaliteit niet onderzocht). De onderliggende bodem is licht
verontreinigd met PAK. De bovengrond is licht verontreinigd
met koper, nikkel, zink en PAK, de ondergrond is schoon
bevonden. Het grondwater lag dieper dan 5 a 6 m-mv. Er zijn
geen belemmeringen voor de voorgenomen verhuur.
Het asbestverdacht materiaal uit de puinverharding en op het
maaiveld is onderzocht. Alleen in het nieuwe puin is asbest
aangetroffen (<I). In een mengmonster van de grond op het
onverhard terrein is geen asbest gemeten. Op het maaiveld zijn
diverse asbest verdachte platen aangetroffen.
Onderzoek ikv voorgenomen verkoop door NS Poort. Perceel
H1712 grenst aan de oostzijde van het onderzoeksgebied.
Grond en waterbodem zijn licht verontreinigd met zware
metalen, PAK en minerale olie, het grondwater is licht verhoogd
met barium (natuurlijk verhoogd). Binnen het perceel vallen de
NS-gevallen 5 (diffuus bovengrond) en 50 (waterbodem).

-

Verkennend bodemonderzoek Trichse voetpad,
Geofox met projectnummer C1233/RSE/mas, d.d.
24 oktober 2003

17, 19, 22 Verkennend onderzoek stortplaatsen Gelderland
Genteldijk ongenummerd te Geldermalsen
VOSGE/170/002, De Straat met projectnummer
B5536, d.d. 5 april 2000
17, 19, 22 Saneringsplan stortplaats Genteldijk
Geldermalsen, NIPA met projectnummer
10,11669, d.d. 13 juli 2010
17, 19, 22 Beschikking saneringsplan, Provincie Gelderland,
Genteldijk ongenummerd te Geldermalsen
(GE023600007), d.d. 18 augustus 2010
17, 19, 22 Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid,
Provincie Gelderland, Genteldijk ongenummerd te
Geldermalsen (GE023600007), d.d. 18 augustus
2010
17-21
Verkennend en nader bodemonderzoek Genteldijk
te Geldermalsen, NIPA met projectnummer
08.10796, d.d.8 december 2008

-

ISOTANK BV, rapport uitgevoerd onderzoek naar
de aanwezigheid van een stalen ondergrondse
opslagtank locatie Genteldijk 20, d.d. 2 december
1998

-

Vrijleggen Merwede-Lingelijn vooronderzoek,
Railinfra Solutions met referentie RIS437-140/posm/050, d.d. 2 december 2013

