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INLEIDING 

 

 

1.1 Achtergrond en aanleiding  

 

Binnen de zogenaamde Cartesiusdriehoek in Utrecht hebben in het verleden veel (met name 

spoorweggebonden) bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden waarbij op diverse plaatsen verontreinigingen in de 

grond en het grondwater zijn ontstaan. De ligging van de Cartesiusdriehoek is aangegeven in afbeelding 1.1 

en bijlage I. 

 

 

Afbeelding 1.1 Geografische Ligging Cartesiusdriehoek (rode contour) 
 

 
 

 

Voor de Cartesiusdriehoek is in maart 2002 een raamsaneringsplan (RSP) en bodembeheerplan opgesteld 

(BBP) [ref. 2]. Hierin is de Cartesiusdriehoek als één niet urgent geval van ernstige bodemverontreiniging 

aangemerkt. Via een beschikking [ref. 1] is instemming gekregen op het raamsaneringsplan. 

 

Sinds 2002 zijn er op de locatie diverse saneringen uitgevoerd, zijn tal van bodemonderzoeken uitgevoerd, 

zijn terreindelen verkocht en gedeelten herontwikkeld. Documentatie en administratie ten aanzien van de 

bodemkwaliteit binnen de driehoek is hierdoor gefragmenteerd aanwezig. 

 

Zowel SBNS als de gemeente Utrecht hebben de wens het raamsaneringsplan te beëindigen. Een vereiste 

om het raamsaneringsplan te kunnen afsluiten is het indienen van een geïntegreerd evaluatieverslag, waarin 

de uitgevoerde saneringen en resultaten van onderzoeken zijn vastgelegd. 
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1.2 Scope geïntegreerd evaluatieverslag 

 

Het opgestelde raamsaneringsplan geldt geografisch gezien voor de hele Cartesiusdriehoek. Een aantal 

locaties binnen dit gebied is echter uitgesloten van het raamsaneringsplan vanwege de complexiteit van de 

verontreiniging of sanering binnen een ander kader (of door derden). 

 

Voorliggend evaluatieverslag geeft een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden (onderzoeken en 

saneringen) en resultaten van alle locaties die binnen het geografische gebied van de Cartesiusdriehoek 

aanwezig zijn. Hiermee wordt een volledig beeld gepresenteerd van de actuele stand van zaken ten aanzien 

van de bodemkwaliteit binnen de Cartesiusdriehoek. Wel wordt in dit rapport aangegeven welke actie per 

locatie nodig is, om tot sluiting van het raamsaneringsplan over te kunnen gaan. Enerzijds is dat instemming 

vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voor beoordeling van bodemsaneringsdossiers en 

anderzijds is dat instemming vanuit de gemeente Utrecht voor beoordeling van uitgevoerde onderzoeken. 

 

Voorliggend evaluatierapport betreft een samenvatting. Voor detailinformatie zoals meldingen tijdens de 

sanering, gedetailleerd kaartmateriaal, kadastrale informatie en analysecertificaten van controlemonsters 

wordt verwezen naar de betreffende evaluatierapporten (opgenomen op bijgevoegde DVD). 

 

 

1.3 Terminologie 

 

Binnen de uitgevoerde onderzoeken en saneringen komen verschillende aanduidingen terug voor locaties. In 

afbeelding 1.2 is aangegeven welke aanduiding wanneer van toepassing is. 

 

 

Afbeelding 1.2 Terminologie en onderzochte locaties 
 

 
 

 

 

  

Sublocatie

•Sublocatie:

•Locatie waar een verdachte activiteit heeft plaatsgevonden

•Deze locaties zijn oriënterend onderzocht

NS-
Saneringsgeval

•NS-saneringsgeval:

•Locatie betreft op grond van het oriënterend onderzoek mogelijk een ernstig geval van 
bodemverontreiniging

•Deze locaties zijn nader onderzocht. Een NS-saneringsgeval kan op basis van het nader 
bodemonderzoek vervolgens:

• worden afgesloten op basis van onderzoek (geen geval van verontreiniging);

•“promoveren” tot Wbb-geval voor een saneringstraject

Wbb-geval

•Wbb-geval:

•Locatie betreft een ernstig geval van bodemverontreinging op grond van de Wet 
bodembescherming

•Voor deze locaties is een saneringstraject ingezet
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1.4 Leeswijzer 

 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

- relevante achtergrondinformatie met betrekking tot de Cartesiusdriehoek, de verontreinigingssituatie en 

het raamsaneringsplan (hoofdstuk 2); 

- overzicht van de uitgevoerde onderzoeken en saneringen, gebruiksbeperkingen en restverontreinigingen 

(hoofdstuk 3); 

- conclusies en de besluitvorming (hoofdstuk 4). 
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LOCATIE INFORMATIE 

 

 

2.1 Projectgebied 

 

De Cartesiusdriehoek is het terrein dat is gelegen in de driehoek tussen het spoortraject Utrecht CS - 

Rotterdam, het spoortraject Utrecht CS - Amsterdam en de Cartesiusweg. Het terrein omvat een gebied van 

circa 26,5 hectaren. Het betreft het voormalige bedrijventerrein gelegen aan de noordwestzijde van het 

voormalige NS-emplacement Utrecht. De ruimtelijke begrenzing van de Cartesiusdriehoek, met daarbinnen 

de belangrijkste deelgebieden is weergegeven in afbeelding 2.1 en bijlage I. 

 

 

Afbeelding 2.1 Ligging Cartesiusdriehoek en aanduiding belangrijke deelgebieden 
 

 
 

 

2.2 Verontreinigingsituatie 

 

 In het oriënterend onderzoek [ref. 3 en 4] uit 2000 zijn de verdachte sublocaties binnen de 

Cartesiusdriehoek onderzocht. Na interpretatie zijn in totaal 30 NS-saneringsgevallen gedefinieerd. Deze NS-

saneringsgevallen zijn weergegeven in tabel 2.1. 

Voor deze locaties geldt dat mogelijk sprake is van 

een saneringsgeval in het kader van de Wet 

bodembescherming en nader bodemonderzoek 

noodzakelijk is.  
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Via (nader) bodemonderzoek is vastgesteld dat binnen de Cartesiusdriehoek diverse Wbb-gevallen aanwezig 

zijn. 

 

 

Afbeelding 2.2 NS-saneringsgevallen 

 
 

 

Buiten deze specifiek verontreinigde locaties bevindt zich in de bovengrond tot circa een meter minus 

maaiveld een diffuse heterogene bodembelasting van met name zware metalen en PAK en lokaal minerale 

olie. Gehalten aan zware metalen en PAK kunnen matig tot sterk verhoogd voorkomen. Deze verontreiniging 

zijn te relateren aan de ophooglaag met bijmengingen van puin, sintels en koolas en hebben een 

heterogeen karakter. 
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2.3 Reikwijdte raamsaneringsplan 

 

Het raamsaneringsplan en bodembeheerplan zijn in beginsel opgesteld voor de hele Cartesiusdriehoek. 

Uitgesloten zijn echter: 

1 Grondverontreinigingen van olie of VOCl met een omvang van meer dan 300 m
3
 boven de interventie-

waarde en/of grondwaterverontreinigingen met een bodemvolume van meer dan 100 m
3
 boven de in-

terventiewaarde. Voor dergelijke verontreinigingen moet een afzonderlijk saneringsplan worden opge-

steld. 

 

Bijzondere status: CAB-terrein 

 Onder het CAB-terrein ligt een omvangrijk geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie in grond en 

minerale olie en aromaten in het grondwater. Dit geval is urgent op basis van actuele verspreidingsrisico’s. Dit geval is 

zo afwijkend van de overige verontreinigingen dat hiervoor een afzonderlijk traject voor is opgestart. Een aantal 

kleinere verontreinigingslocaties bij het CAB-terrein vallen echter wel onder de reikwijdte van het saneringsplan, zie 

tabel 2.1. Binnen de geografische locatie van het CAB-terrein zijn daarom zowel verontreinigingen die binnen het 

raamsaneringsplan vallen, als verontreinigingsgevallen die er buiten vallen. 

 

2 Locaties die al zijn gesaneerd of waarvan nader onderzoek of sanering al was opgestart. Dit zijn: 

· het BP-station (ten tijde van het raamsaneringsplan was deze locatie al gesaneerd. Daarom is deze 

locatie niet beschreven in het raamsaneringsplan; 

· de Locomotiefstraat 10-12 (NS-saneringsgeval 155). De sanering van deze locatie was bij het opstel-

len van het raamsaneringsplan al gestart; 

· de Ontsluitingsweg toekomstige Stadstimmerwerf (NS-saneringsgeval 130). De sanering van deze lo-

catie was bij het opstellen van het raamsaneringsplan al gestart; 

· het voormalige Spoorstaaflasbedrijf (NS-saneringsgevallen 35, 45, 90, 120, 125, 145, 600, 605). Deze 

locatie valt buiten het raamsaneringsplan omdat het nader bodemonderzoek al was opgestart; 

· NS-beveiliging Locomotiefstraat. De sanering van deze locatie was bij het opstellen van het raamsa-

neringsplan al afgerond. Daarom is deze locatie niet beschreven in het raamsaneringsplan. 

 

3 Gebiedseigen gevallen: gevallen waarbij gehalten in afzonderlijk grondmonster binnen de P95 van de 

bodemkwaliteitszone liggen. Deze vallen binnen het bodembeheerplan. Het gaat hier om de NS-

saneringsgevallen 20 en 610. 

 

4 NS-saneringsgevallen die niet voldoen aan het criterium van een geval van ernstige verontreiniging 

(Wbb-geval) worden buiten ‘het geval’ gelaten.  

 

De reikwijdte van het saneringsplan is grafisch weergegeven in afbeelding 2.3. 

 

 

Saneringen in eigen beheer (door derden) 

Naast saneringen die samenhangen met vroegere bedrijfsactiviteiten onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse 

Spoorwegen, kunnen ook saneringsverplichtingen zijn ontstaan vanuit huidige activiteiten (bijvoorbeeld 

zorgplichtsaneringen in het kader van de Wet Milieubeheer) of vanuit privaatrechtelijke afspraken (afspraken bij 

terreinoverdracht). Voor deze saneringen geldt: 

- ze zijn niet uitgevoerd onder het vigerende raamsaneringsplan, maar onder een eigen instemming; 

- SBNS is veelal niet op de hoogte gebracht van deze saneringen. 

 

De bij SBNS bekende informatie is in dit evaluatieverslag opgenomen. Het kan evenwel voorkomen dat zoals 

hierboven genoemd derden ook saneringen hebben uitgevoerd, zonder medeweten van SBNS. Voor de afsluiting van 

het raamsaneringsplan is dat niet bezwaarlijk, omdat die saneringen buiten de reikwijdte van het raamsaneringsplan 

zijn uitgevoerd. 
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Afbeelding 2.3 Reikwijdte van het raamsaneringsplan (schematisch) 
 

 
 

 

2.4 Bodembeheerplan/bodemkwaliteitskaart 

 

Voor de bodem buiten de verdachte locaties is een bodemkwaliteitskaart opgesteld. De bodemkwaliteit is 

hierbij ingedeeld in 3 bodemkwaliteitszones, waarvan verondersteld wordt dat de bodemkwaliteit homogeen 

is. De indeling heeft plaatsgevonden op basis van de stoffen die het meest verhoogd voorkomen (nikkel, 

zink, koper en PAK) en de ligging van de ophooglagen:  

- bovengrond 1 (BG1): meest verontreinigde zone met name voor arseen, zink en koper. De 95-percentiel 

overschrijdt de tussenwaarde (arseen, zink) en interventiewaarde (koper); 

- bovengrond 2 (BG2): gehalten blijven beneden de 96-percentiel, alleen voor PAK overschrijdt het gemid-

delde de streefwaarde; 

- ondergrond (OG): gehalten blijven beneden de 96-percentiel, alleen voor PAK overschrijdt het gemiddel-

de de streefwaarde. 

 

Grondverzet binnen de diffuus met zware metalen en PAK’s verontreinigde bodem is geregeld via het 

bodembeheerplan. 

 

 

2.5 Saneringsdoelstelling 

 

In het raamsaneringsplan is de volgende saneringsdoelstelling opgenomen: 

 

‘De sanering dient te leiden tot een nazorgloze eindsituatie (alleen administratieve nazorg) waarbij het terrein 

minimaal geschikt is voor het huidige en toekomstige bestemming als bedrijventerrein. Uitgangspunt bij de 

saneringsaanpak is het bodembeleid: van trechter naar zeef. Op de locatie zal functiegericht en kosteneffectief 

gesaneerd worden’. 

 

Immobiele verontreinigingen 

Voor de immobiele verontreinigingen (zware metalen en PAK in de ophooglaag) zijn twee 

saneringsmogelijkheden: 

- het wegnemen van de verontreiniging: ontgraven met achtergrondwaarde (P90) als terugsaneerwaarde 

(BGI, BGII of OG zoals weergegeven in tabel 10 van het RSP); 

- het aanbrengen van een isolerende laag in de vorm van een gesloten verharding en/of betonnen vloer. 

 

Mobiele verontreinigingen 

Mobiele verontreinigingen worden verwijderd tot minimaal de achtergrondwaarde in grond of streefwaarde 

voor grondwater’. 
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OVERZICHT UITGEVOERDE ONDERZOEKEN EN SANERINGEN 

 

 

3.1 Stand van zaken en conclusie per locatie 

 

Van elke locatie binnen de Cartesiusdriehoek is het bodemdossier beoordeeld. Bij de beoordeling is 

aangegeven welke rapportages (onderzoeksrapport of saneringsverslag) hieraan ten grondslag liggen. Die 

betreffende rapportages zijn meegeleverd op bijgevoegde DVD. 

 

Bij de beoordeling en vervolgacties is onderstaande systematiek en kleurmarkering aangehouden 

(afbeelding 3.1). 

 

 

Afbeelding 3.1 Systematiek van de uitgevoerde beoordeling 
 

 
 

 

De beoordeling is in twee schema’s en op kaart uitgewerkt: 

- in tabelvorm, opgenomen in bijlage V; in deze tabel is van elke locatie een korte beschrijving en 

samenvatting van de onderzoeken en saneringen gegeven, resulterend in 1 van de vervolgacties zoals 

aangegeven in afbeelding 3.1; 

- in een besluitenboom, opgenomen in bijlage VI; in deze besluitenboom is aangegeven welke stappen en 

procedures voor de locaties al zijn doorlopen. Ook dit schema resulteert uiteindelijk in 1 van de 

vervolgacties zoals aangegeven in afbeelding 3.1; 

- op de kaart in bijlage VII is per locatie de vervolgactie weergegeven met de kleur zoals aangegeven in 

afbeelding 3.1. 
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3.2 Uitgevoerde saneringen 

 

Beschrijving sanering en resultaat 

Binnen de Cartesiusdriehoek is een groot aantal saneringen uitgevoerd. Het overzicht hiervan is opgenomen 

in tabel 3.1. 

 

 

Tabel 3.1 Overzicht uitgevoerde saneringen binnen Cartesiusdriehoek 
 

Wbb/ 

NS-geval 

Ligging Status Nazorgmaatregelen of gebruiksbeperkingen? 

saneringen uitgevoerd binnen het kader van het raamsaneringsplan 

Wbb1 CAB-terrein gesaneerd en evaluatie is 

beschikt 

na monitoring blijkt dat sprake is van een stabiele 

eindsituatie op een niveau net boven streefwaarde 

voor minerale olie. De restverontreiniging geeft bij 

huidig gebruik als industrieterrein geen aanleiding 

tot het opleggen van gebruiksbeperkingen van de 

bodem. 

Beschikking: ref 49, pagina 3 

Wbb35 Ematech gesaneerd, beschikking 

aanvragen 

niet van toepassing 

Wbb36 Ematech gesaneerd, beschikking 

aanvragen 

er is een kleine stabiele restverontreiniging met 

vinylchloride in het grondwater achtergebleven 

welke geen actieve nazorg behoeft. De 

restverontreiniging wordt kadastraal geregistreerd 

en bij werkzaamheden op de locatie dient rekening 

gehouden te worden met de restverontreiniging en 

moet eventueel afstemming met het bevoegd 

gezag plaats te vinden. Zie saneringsevaluatie voor 

een uitgebreide omschrijving: ref 30, pagina 21 

Wbb37 Ematech gesaneerd, beschikking 

aanvragen 

bij toekomstige ontwikkelingen en/of 

functiewijziging rekening houden met 

aanwezigheid gedempte sloot 

Wbb39 Spoordijk 17 gesaneerd in 1992, bekende 

(rest)verontreiniging betreft 

ernstig niet spoedeisend geval 

verontreiniging is geregistreerd en bij 

werkzaamheden op de locatie dient rekening 

gehouden te worden met de restverontreiniging en 

moet eventueel afstemming met het bevoegd 

gezag plaats te vinden 

beschikking: ref 50, pagina 4 

NS630 CAB-terrein gesaneerd, beschikking 

aanvragen 

niet van toepassing 

saneringen uitgevoerd buiten het kader van het raamsaneringsplan 

Wbb26  Locomotief-

straat 10-20 

gesaneerd en evaluatie is 

beschikt 

buiten deelsaneringsgrens zijn 

restverontreinigingen met een gezamenlijke 

omvang van minimaal 160 m
3
 achtergebleven. De 

kadastrale registratie blijft gehandhaafd. Eventuele 

werkzaamheden in de verontreiniging dienen met 

het bevoegd gezag afgestemd te worden. 

Saneringsevaluatie: referentie 31, pagina 21 

Beschikking: referentie 42, pagina 3 
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Wbb/ 

NS-geval 

Ligging Status Nazorgmaatregelen of gebruiksbeperkingen? 

Wbb2 CAB-terrein gesaneerd en evaluatie is 

beschikt. Wel nog aandacht 

voor monitoring 

beschikking: ref 48, pagina 1 

Wbb3 CAB-terrein gesaneerd en evaluatie is 

beschikt 

er is een beperkte restverontreiniging in de grond 

(20 m
3
 bij de kelder) welke geen actieve nazorg 

behoeft maar wel geregistreerd is 

beschikking: ref 48, pagina 1 

Wbb4 CAB-terrein gesaneerd en evaluatie is 

beschikt 

er is een beperkte restverontreiniging in de grond 

(35 m
3
 bij rioolbuis) welke geen actieve nazorg 

behoeft maar wel geregistreerd is 

beschikking: referentie 48, pagina 1 

Wbb5 CAB-terrein gesaneerd (geïsoleerd), 

saneringsplan is beschikt 

onder het pand is een verontreiniging van circa 

125 m
3
 met minerale olie sterk verontreinigde 

grond welke is geïsoleerd door de aanwezige 

bebouwing. De terreineigenaar dient een melding 

te doen wanneer de locatie toegankelijk wordt 

saneringsplan: ref 23, pagina 22 

Wbb6 CAB-terrein saneringsplan is ingediend sanering voorzien, buiten het kader van het 

raamsaneringsplan 

- BP-

tankstation 

gesaneerd in 1989 (door 

derden) 

sanering door derden, documentatie ontbreekt 

NS155 locomotiefstr

aat 10-12 

gesaneerd en evaluaties zijn 

beschikt 

registratie van restverontreiniging 

beschikking: ref 46 en 43 

NS130 ontsluitingsw

eg 

stadstimmer

werf 

gesaneerd en evaluatie is 

beschikt 

niet van toepassing 

 

 

3.3 Restverontreinigingen 

 

Bij de uitgevoerde saneringen is niet alle verontreiniging volledig verwijderd. In bijlage VIII is aangegeven op 

welke plekken restverontreiniging is achtergebleven. Een beschrijving van deze verontreinigingen is 

opgenomen in tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Beschrijving restverontreinigingen (gehalten/concentraties > T/I) 
 

# Herkomst Omschrijving Code Diepte (m-mv) 

1 geval 25, sub 45, Wbb37 tijdens de sanering bleek een 

gedempte sloot aanwezig met 

plaatselijk koper > T [ref. 30] 

sleuf 2 0,80-1,2 

2 geval 135, sub46/47, 

Wbb36 

in het grondwater is een kleine 

restverontreiniging met VC boven 

de interventiewaarde 

achtergebleven [ref. 30] 

pb3 3 

3 Spoordijk 17, sub 695 na sanering is in de grond een 

restverontreiniging met minerale 

olie > I achtergebleven. De diepte 

en omvang is onbekend [ref. 53], 

contour overgenomen van 

nulonderzoek uit 1998 [ref 54] 

boring 901-23 2,7-3,0 

4 Spoordijk 17, Wbb39 in de grond (50 m3) en het 

grondwater (350 m3) zijn sterk 

verhoogde gehalten aan minerale 

olie en vluchtige aromaten 

aangetroffen [ref. 39] 

boring 301 

pb301 en 311 

0,4-1,5 

1,5-3,5  

5 geval 60, Wbb2 in het grondwater is een 

concentratie aan benzeen boven 

de interventiewaarde 

achtergebleven [ref. 19] 

pb7003-1 6-7 

6 geval 625, Wbb5 in de grond tot circa 2,5 m-mv is 

een verontreiniging van circa 125 

m3 met een mengsel van 

hydraulische olie en motorolie tot 

boven de interventiewaarde [ref. 

23/29]. De verontreiniging is 

geïsoleerd door bebouwing 

- 0-2,5 

7 geval 140, sub 60 tijdens het nulsituatieonderzoek 

zijn in de grond gehalten aan 

minerale olie boven de 

interventiewaarde waargenomen. 

De contour is geschat op 300 m2 

en bevindt zicht mogelijk tot aan 

het grondwater (ca 2 m-mv) gezien 

het grondwater niet verontreinigd 

is [ref. 21]. Bij actualiserend 

onderzoek bleken de gehalten nog 

slechts licht verhoogd [ref. 57] 

boring 5-1 

boring 4-2 

0,05-0,3 

0,3-0,8 

8 BP-station op het terrein van het BP-

tankstation is een 

restverontreiniging met minerale 

olie of aromaten (informatie 

ontbreekt, sanering door derden) 

- - 

9 geval 155, sub 

14/15/18/21/33/186 

in de grond zijn op een aantal 

plaatsen beperkte 

restverontreinigingen boven de 

tussen- en interventiewaarde 

achtergebleven [ref. 25] 
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# Herkomst Omschrijving Code Diepte (m-mv) 

Cu, Zn > T W8 0-0,6 

Zn > T W11, W38, W49 0,0-0,6 

Zn > T W88, W213 0-0,5 

Cu >T P44 0,6-0,7 

As > I P127 2,6-2,8 

Zn >I W108 0,6-1,2 

10 Wbb26 in de grond is een 

restverontreiniging van circa 10 m3 

met koper, lood, zink en barium > I 

achtergebleven [ref. 31.] 

W101 0-0,9 

in de grond is een heterogene 

restverontreiniging van circa 100 

m3 met zink > I (W102 en W107) 

en met koper > T en lood, PCB, 

asbest > I (W107) achtergebleven. 

W101 is uitgesplitst in W01 (matig) 

en W02 (licht). W102 is uitgesplitst 

in W03 (sterk) en W04 (licht) 

W102 en W107 

 

0-0,9 

 

in de groenstrook tussen het 

voetpad en de Locomotiefstraat is 

circa 50 m3 matig tot sterk 

verontreinigd met zink, lood of PCB 

(afperkend onderzoek) 

boring 1006, 1008, 

1010, 1014 

0-1,3 

11 geval 145, sub 198 tijdens nader onderzoek is een 

lokale spot (< 25 m3) met minerale 

olie > I uitgekarteerd [ref. 28] 

boring 198-55 0,5-1,5 

12 geval 70, Wbb4 bij de rioolbuis zijn 

restverontreiniging achtergebleven 

van 2 x 4 m3 [ref. 19.]. Deze zijn 

ingetekend. In de conclusies van 

het rapport en in de beschikking 

wordt gesproken over een 

restverontreiniging van circa 35 m3 

sterk verontreinigde grond [ref. 19] 

de exacte informatie (ligging, aard 

en omvang) is onbekend en 

zodoende niet ingetekend 

- - 

13 geval 70, Wbb3 onder de kelder (10 m3 330 mg/kg 

ds) en hal (10 m3 250 mg/kg ds) is 

een restverontreiniging met 

minerale olie achtergebleven [ref. 

19] 

W19-3 (hal) 

MM13 (kelder)  

1,8-3,5 

2,0-2,5 

14 Wbb6 VOCl verontreiniging in het 

grondwater (niet actief gesaneerd) 

- 5-30 
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3.4 Resultaten uitgevoerde onderzoeken 

 

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat binnen de Cartesiusdriehoek een ophooglaag met 

bijmengingen aan puin, sintels en kolen van circa 1,0 m-mv aanwezig is. Deze ophooglaag is heterogeen van 

aard en is licht tot sterk verontreinigd met zware metalen en PAK. Deze verhoogde gehalten kunnen over het 

gehele terrein worden aangetroffen en zijn typerend voor een voormalig NS-emplacement en zijn niet 

eenduidig toe te schrijven aan de voormalige activiteiten op een sublocatie. 

 

Het uitkarteren van de interventiewaarde overschrijdingen binnen deze heterogene verontreiniging is 

zodoende dan ook niet doelmatig. De verhoogde gehalten bij verschillende sublocaties dienen zodoende 

niet als afzonderlijke gevallen benaderd te worden maar als onderdeel van de integrale diffuse 

verontreiniging binnen de Cartesiusdriehoek. Dit is dan bij de conclusie in bijlage V aangegeven. 

 

Binnen deze ophooglaag kunnen lokaal verhoogde oliegehalten voorkomen. Daar waar deze oliespots 

groter zijn dan 25 m
3
 zijn deze gesaneerd (zie paragraaf 3.2). Plaatselijk kunnen verhoogde oliegehalten 

voorkomen, waarbij geen duidelijke bron aanwezig is. Het gaat dan om een lokaal verhoogd gehalte en een 

omvang < 25 m
3
 sterk verontreinigde grond. 

 

In afbeelding 3.2 is aangegeven voor welke onderzoekslocaties is vastgesteld dat de gemeten gehalten 

weliswaar verhoogd, maar wel gebiedseigen zijn. 

 

 

Afbeelding 3.2 Overzicht locaties met gebiedseigen kwaliteit 
 

 
 

 

Bij veel andere locaties zijn geen noemenswaardig verhoogde gehalten gemeten. Vervolgonderzoek of 

vervolgacties is daar op basis van de onderzoeksresultaten niet in beeld. 

 

Bij een aantal sublocaties is arseen sterk verhoogd in het grondwater aangetroffen. Een duidelijke bron voor 

die concentraties is niet aanwezig. Daarnaast komt arseen vaker verhoogd voor. Lokale verhoogde 

arseenconcentraties zijn daarom niet verder onderzocht en worden beschouwd als van nature verhoogde 

achtergrondconcentraties.  

 

Onderzochte locatie

• geval 20 (sub10/36), geval 35 (sub169)

• geval 45 (sub 172), geval 90 (sub 8)

• geval 600 (sub179), geval 605 (sub 188)

• geval 610 (sub 204), geval 620 (sub 705)

Onderzoeksresultaat

• Gehalten <P95 van de betreffende zone

Achtergrondkwaliteit

• Geen verder onderzoek noodzakelijk geacht
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Veel uitgevoerde onderzoeken zijn inmiddels ouder dan 5 jaar en in die zin gedateerd. De conclusies hebben 

echter betrekking op immobiele verontreinigingen, waardoor het ons inziens niet doelmatig is deze te 

valideren met actueel onderzoek. Voor enkele locaties is na overleg met de gemeente Utrecht actualiserend 

onderzoek uitgevoerd. 

 

Met de uitgevoerde onderzoeken is voldoende vastgesteld dat ter plekke geen sprake is van een geval van 

bodemverontreiniging. Bij eventuele activiteiten of ingrepen in de toekomst, komt actualisatie van de 

bodemkwaliteit ter plekke wel in beeld. 
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4  

 

 

 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

4.1 Conclusie 

 

In voorliggend geïntegreerd evaluatieverslag van de Cartesiusdriehoek zijn de beschikbare bodemdossiers 

ontsloten. Door uitgevoerde saneringen is de bodemkwaliteit verbeterd. Niet overal is de verontreiniging 

volledig weggenomen. Bekende restverontreinigingen zijn vastgelegd in tabel 3.2 en bijlage VIII. 

 

Voor de grondwaterverontreiniging onder het CAB-terrein (Wbb6) geldt nog een spoedeisendheid voor 

sanering. Deze verontreiniging valt echter buiten de reikwijdte van het saneringsplan. De aanpak vindt via 

een separaat traject plaats (saneringsplan is opgesteld en in procedure).  

 

De overige restverontreinigingen zullen pas verder worden gesaneerd bij eventuele (thans nog niet 

voorziene) toekomstige locatie ontwikkeling. Het vigerende raamsaneringsplan is daarvoor niet doelmatig en 

kan daarom worden afgesloten. 

 

Bij toekomstige ontwikkelingen binnen de Cartesiusdriehoek kan met voorliggende rapportage en de op cd-

rom bijgevoegde rapportages worden beoordeeld of de bodemkwaliteit ter plaatse voldoende (en actueel) is 

vastgesteld. Voor veel gebieden komt gezien de ouderdom van een aantal onderzoeken actualiserend 

onderzoek in beeld. 

 

4.2 Besluitvorming 

 

Met de in deze rapportage vastgelegde resultaten wordt de RUD Utrecht verzocht: 

- in te stemmen met het bereikte saneringsresultaat voor de locatie geval 630 (sublocatie 718); 

- in te stemmen met afsluiting van het vigerende raamsaneringsplan. 

 

Met de tevens in deze rapportage opgenomen onderzoeksrapporten wordt de gemeente Utrecht verzocht: 

- in te stemmen dat binnen de onderzochte locaties binnen het raamsaneringsplan geen sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Het betreft hier: 

· geval 75 (sublocatie 59), geval 115 (sublocatie 691), geval 620 (sublocatie 705), geval 150 (sublocatie 

211), geval 615 (sublocatie 213), geval 15 (sublocatie 6), geval 170 (sublocatie 61), geval 10 (sublo-

catie 78), geval 110 (sublocatie 692), geval 635 (sublocatie 72), geval 65 (sublocatie 50), geval 140 

(sublocatie 60); 

- in te stemmen dat binnen de onderzochte locaties buiten het raamsaneringsplan geen sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Het betreft hier: 

· geval 35 (sublocatie 169), geval 45 (sublocatie 172), geval 90 (sublocatie 8), geval 120 (sublocatie 2), 

geval 125 (sublocatie 710), geval 145 (sublocatie 198), geval 600 (sublocatie 179), geval 605 (sublo-

catie 188), geval 70, (sublocatie 679). 

 

De beschreven restverontreinigingen dienen, voor zover nog niet gedaan, te worden geregistreerd, zodat bij 

toekomstige ingrepen in de bodem duidelijk is waar wel en waar geen sprake is van (rest)verontreiniging. 
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Tabel III. Deellocaties (NS-geval met bijbehorende sublocaties en Wbb-gevallen) 

Toelichting: 
- voor deze locatie is geen NS-gevalsnummer, sublocatie of Wbb-geval 
(nieuw) locatie is niet opgenomen in tabel 9 van het RSP, de verontreiniging binnen de Cartesiusdriehoek is later vastgesteld 
 en zodoende later toegevoegd 

NS-geval sublocatie Wbb-geval korte locatie omschrijving 

75 59 - EMAtech-terrein, loods Electrorail 

115 691 - EMAtech-terrein, transformatoren 

25 45 WG37 EMAtech-terrein, opslag chemicaliën 

135 46/47 WG36 EMAtech-terrein, Electrorail 

- - WG35  EMAtech-terrein, waterzuivering en wasmachines (nieuw) 

20 10/36 - Opslagterrein 

620 705 - FROG systems /FROG Navigation 

610 204 - Garage 

150  211 - Voormalige loods/ SITA-terrein 

615 213 - Voormalige loods/ SITA-terrein 

15 6 - Spoorslotenstelsel (opstelterrein) 

170 61 - Gedempte spoorsloot (ElectroRail) (nieuw) 

235   173 WG29 Gedempte spoorsloot (nieuw, geval ligt buiten de Cartesiusdriehoek) 

10 78 - Stator-terrein, vml. trafohuisje 

110 692 - Stator-terrein, vml. sintelhoudende grond 

55 20 WG1 CAB-terrein, vml. benzinepomp 

635 72 - Stator-terrein, schuur 

- 695 Spoordijk 17 Spoordijk 17 (nieuw) 

630 718 - CAB-terrein, vml. opslag Electrorail 

65 50 - CAB-terrein, boerderij 

140 60 - CAB-terrein, destijds parkeerplaats 

- - BP-station BP-tankstation 

- - Sligro Sligro Foodgroup (nieuw) 

155 14/15/18/ 21/33/186 - vml. ijzerwerf, Locomotiefstraat 10-12.  

- - WG26 Locomotiefstraat 10-20 (nieuw) 

130  12  Ontsluitingsweg stadstimmerwerf 

35 169 - Spoorstaaflasbedrijf. 

45 172 - Spoorstaaflasbedrijf,trafo 

90 8 - Spoorstaaflasbedrijf, hondentrainvereniging/Jongeneel 

120 2 - Spoorstaaflasbedrijf, reprofileergebouw 

125 710 - Spoorstaaflasbedrijf, opslag machines (verdekt 

145 198 - Spoorstaaflasbedrijf, gloeigebouw 

600 179 - Spoorstaaflasbedrijf, slijpmachine 

605 188 - Spoorstaaflasbedrijf, garageboxen opslag chemicaliën 

70 697 - CAB-terrein 

70  38, 40 en 41 WG3 CAB-terrein 

70  45, 55, 56, 57 en 703 WG4 CAB-terrein 

625 717 WG5 CAB-terrein, vml. schildersafdeling 

- - WG6 CAB-terrein, schildersafdeling (nieuw) 

60  22 WG2 CAB-terrein, stalling voertuigen MIDNET 
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geval Omschrijving Beoordeling W+B Beoordeling RUD of gemeente 

Utrecht na beoordeling concept 

rapportage en bespreking

Vervolgactie 

calamiteit  nabij 

OBAS (nieuw)

calamiteit  nabij OBAS . Tijdens herstelwerkzaamheden aan de inlaat van 

een OBAS is een sterke verontreiniging met minerale olie aangetroffen. 

Deze is in 2008 onderzocht [ref.62+63]. Hiervoor is een plan van aanpak 

opgesteld [ref.64]. De verontreiniging ten gevolg van de calamiteit is 

verwijderd, de ontgraving is geëvalueerd in ref.65. Plaatselijk wordt de 

terugsaneerwaarde overschreden, deze concentratie blijft beneden de 

tussenwaarde (max 650 mg/kg ds) verder ontgraven was niet mogelijk in 

verband met bebouwing.

dit is als zodanig beschikt [ref. 66.] Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 75, sub 59 EMAtech-terrein, loods Electrorail.  In één peilbuis (pb3) is As > I gemeten, 

naastgelegen peilbuis blijft de concentratie beneden de detecteigrens. 

Mogelijk is het een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie  [ref. 4.]. In 

2012 is  op het EMAtech-terrein een eindsituatieonderzoek uitgevoerd, 

deellocatie 22: hal6a en 6b komt overeen met NS-geval 75 [ref. 12.] . Geen 

van de peilbuizen is daarbij geanalyseerd op arseen, omdat arseen geen 

onderdeel meer uit maakt van het standaard stoffen pakket. Er is geen 

aanwijsbare bron voor de verhoogde arseenconcentratie en er is geen 

duidelijke relatie met de verontreiniging in de bovengrond (ophooglaag). 

Vermoedelijk betreft het een plaatsingseffect of verhoogd 

achtergrondgehalte (ref3a, p14 / ref4a, p19). Daarom wordt mede omdat 

arseen in Utrecht vaker verhoogd voorkomt in het grondwater, aangehouden 

dat het arseen een van nature verhoogde concentratie betrof.

Actualiserend onderzoek wordt niet als doelmatig 

beoordeeldv (er is geen bron, eerder vastgesteld dat 

het een achtergrondconcentratie betreft en arseen 

maakt geen onderdeel meer uit van het standaard 

stoffenpakket)

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 115, sub 691 EMAtech-terrein, transformatoren. In één peilbuis (pb2) is Cu > T gemeten 

[ref. 4.]. In 2012 is  op het EMAtech-terrein een eindsituatieonderzoek 

uitgevoerd, deellocatie 21: transformatoren komt overeen met NS-geval 115 

[ref. 12.] . De concentratie aan koper in het grondwater (pb112) blijft 

beneden de streefwaarde. Er is geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. De locatie kan als afgerond worden beschouwd.

Conform het RSP tabel 11 is een herbemonstering van 

de peilbuis voldoende. Dit is middels ref 12 gedaan. 

Voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging.

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

binnen RSP / BBP



geval Omschrijving Beoordeling W+B Beoordeling RUD of gemeente 

Utrecht na beoordeling concept 

rapportage en bespreking

Vervolgactie 

geval 25, sub 45, 

WG37

EMAtech-terrein, opslag chemicaliën.  De ondergrond  vanaf 0,5 m-mv is 

sterk tot matig verontreinigd met PAK en koper, de verontreiniging is 

vermoedelijk te relateren aan bijmengingen in de ophooglaag [ref. 4.]. De 

verontreiniging is niet afgeperkt. In 2012 is  op het EMAtech-terrein een 

eindsituatieonderzoek uitgevoerd, deellocatie 4 en 20 komen overeen met 

NS-geval 25 [ref. 12.]. Binnen dit gebied is een geval van ernstige 

bodemverontreiniging vastgesteld van circa 100 m
3
 grond met koper boven 

de interventiewaarde. Deze verontreiniging is benoemd als geval WG37. 

Volgens ref 30 pagina 302 is er een goedgekeurd saneringsplan. WG37 is in 

2013 gesaneerd waarbij de saneringsdoelstelling is bereikt [ref. 30]. Tijdens 

de sanering is tevens een slootdemping aangetroffen, deze is onderzocht 

waarbij hooguit plaatselijk Cu > T , het betreft géén geval van ernstige 

bodemverontreiniging en is zodoende niet ontgraven. Dit is gemeld bij het 

bevoegd gezag [ref. 30 p. 19]. 

dit is als zodanig beschikt [ref. 58.] Wel dient bij bij toekomstige 

bouwwerkzaamheden, 

ontwikkelingen of 

functiewijzigingen rekening 

gehouden te worden met de 

aanwezigheid van een gedempte 

sloot. De kadastrale registratie 

blijft gehandhaafd.

geen

geval 135, sub 

46/47, WG36

EMAtech-terrein, Electrorail. In het grondwater (pb7) is CIS > T gemeten, 

de omvang van de verontreiniging is onbekend [ref. 4.]. In 2012 is  op het 

EMAtech-terrein een eindsituatieonderzoek uitgevoerd waarbij in de 

nabijheid van geval 135 een grondwaterverontreiniging van 900 m
3
 met 

VC/CIS > I is vastgesteld [ref. 12.]. Deze verontreiniging is benoemd als 

geval WG36, afkomstig van deellocatie verfspuitplaats/oude opslagput.  

Volgens ref 30 pagina 302 is er een goedgekeurd saneringsplan. WG36 is in 

2013/2014 gesaneerd, hierbij is de (aangepaste) saneringsdoelstelling 

‘nagenoeg volledige verwijdering met een kleine restverontreiniging’ bereikt 

[ref. 30]. Rondom pb3 op een diepte van 3 m-mv is een spot met VC > I 

achtergebleven.

dit is als zodanig beschikt [ref.58.] Wel dient bij bij toekomstige 

bouwwerkzaamheden, 

ontwikkelingen of 

functiewijzigingen rekening 

gehouden te worden met de 

aanwezigheid van beperkte 

restverontreiniging in het 

grondwater. De kadastrale 

registratie blijft gehandhaafd.

geen

WG35 (nieuw) EMAtech-terrein, waterzuivering en wasmachines. In 2012 is  op het 

EMAtech-terrein een eindsituatieonderzoek uitgevoerd [ref. 12.] . Hierbij is 

een nieuw geval van ernstige bodemverontreiniging vastgesteld van circa 35 

m
3
 grond met minerale olie boven de interventiewaarde: WG35.  Volgens ref 

30 pagina 302 is er een goedgekeurd saneringsplan. WG35 is in 2013 

voldoende gesaneerd [ref. 30].

dit is als zodanig beschikt [ref. 58.] Wel dient bij bij toekomstige 

bouwwerkzaamheden, 

ontwikkelingen of 

functiewijzigingen rekening 

gehouden te worden met de 

aanwezigheid van beperkte 

restverontreiniging in het 

grondwater. De kadastrale 

registratie blijft gehandhaafd.

geen

geval 20, sub 

10/36

Opslagterrein . Het verhoogde gehalte aan koper en arseen (>T) in de grond 

is gebiedseigen [ref. 2.] en valt zodoende onder het BBP [ref.2, tabel 9]

dit is als zodanig beschikt [ref. 1.] geen



geval Omschrijving Beoordeling W+B Beoordeling RUD of gemeente 

Utrecht na beoordeling concept 

rapportage en bespreking

Vervolgactie 

geval 620, sub 705 FROG systems . In ref. 4. staat aangegeven dat de verontreiniging met 

zware metalen en/of PAK (van 0,6-0,8 m-mv koper, zink en lood >T op 

sublocatie 705) waarschijnlijk afkomstig is van het aanwezige 

ophoogmateriaal met sintels, puin en kooltjes. In het eindsituatie 

bodemonderzoek op de locatie FROG Navigation in 2002 is geconcludeerd 

dat alle waarden beneden de tussenwaarde blijven [ref. 15.]. Gezien de 

waarden beneden de 90-percentiel liggen werd dit als gebiedseigen 

gekenmerkt en viel deze locatie oorspronkelijk onder het BBP.  Het 

onderzoek is ouder dan 5 jaar en de het BBP is niet meer van kracht. 

Momenteel is PostNL/TNT op de locatie gevestigd. Er hebben in de 

tussentijd geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Gezien het 

om licht verhoogde gehalten van de immobiele stoffen (PAK en zware 

metalen) gaat kan er van uit worden gegaan dat de vastgelegde 

bodemkwaliteit in 2002 nog representatief is voor de huidige bodemkwaliteit.

Met de beschikbare informatie kan worden vastgesteld 

dat hier geen sprake is van een bodemverontreiniging.

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 610, sub 204 Garage . Het verhoogde gehalte aan nikkel (> T)  in de grond is 

gebiedseigen [ref. 2, tabel 9.] en valt zodoende onder het BBP.

dit is als zodanig beschikt [ref. 1.] geen

geval 150, sub 211 Voormalige loods . De kolengruishoudende bodemlaag is sterk verontreinigd 

met PAK en zink, mogelijk is de toplaag ook verontreinigd [ref. 4.]. In 2012 

is op de voormalige containeropslaglocatie SITA, ter plaatse van geval 150, 

een bodemonderzoek uitgevoerd [ref. 8.]. De gehalten overschrijden hooguit 

de achtergrondwaarde, er is geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. De locatie (SITA-terrein) is reeds bouwrijp gemaakt 

[ref. 32].

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 615, sub 213 Voormalige loods . In het grondwater (pb1) is een matig verhoogde 

concentratie aan arseen aangetoond. Dit betreft mogelijk een natuurlijk 

verhoogde achtergrondconcentratie. In 2012 is op de voormalige 

containeropslaglocatie SITA, ter plaatse van geval 615, een 

bodemonderzoek uitgevoerd [ref. 8.]. Geen van de peilbuizen is 

geanalyseerd op arseen, omdat arseen geen onderdeel meer uit maakt van 

het standaard stoffen pakket. Er is geen aanwijsbare bron voor de 

verhoogde arseenconcentratie. Daarom wordt mede omdat arseen in 

Utrecht vaker verhoogd voorkomt in het grondwater, aangehouden dat het 

arseen een van nature verhoogde concentratie betrof. De locatie (SITA-

terrein) is reeds bouwrijp gemaakt [ref. 32].

geen geval van verontreiniging, arseen wordt 

beschouwd als achtergrondconcentratie

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.



geval Omschrijving Beoordeling W+B Beoordeling RUD of gemeente 

Utrecht na beoordeling concept 

rapportage en bespreking

Vervolgactie 

geval 15, sub 6 Spoorslotenstelsel (opstelterrein) . Het spoorslotenstelsel is zeer heterogeen 

matig tot sterk verontreinigd met zware metalen (koper, zink, lood ) en 

minerale olie en matig met PAK. De verontreinigingen zijn gerelateerd aan 

de bijmengingen met koolas of de oude sliblaag [ref. 4, 28].  In 2004 is een 

groot gedeelte van de spoorsloten op het opstelterrein  door middel van 

sleuvenonderzoek onderzocht of sprake is van een Wbb-geval [ref. 7].  

Hieruit is geconcludeerd dat het dempingsmateriaal niet tot licht 

verontreinigd is en de kwaliteit veelal gebiedseigen is (<P90) en dat de 

aangetroffen sterke verontreinigingen zijn te relateren aan puin- en 

sintelhoudend materaal dat integraal op de gehele onderzoekslocatie 

aanwezig is. Plaatselijk is dan weliswaar koper > I, er is echter geen sprake 

van een (lokaal) geval van ernstige bodemverontreiniging [ref. 7.].  

Plaatselijk is op het maaiveld van het opstelterrein asbestverdacht materiaal 

waargenomen. Conform de NEN 7507 heeft bemonstering plaatsgevonden, 

de concentratie gewogen asbest blijft beneden de interventiewaarde  [ref. 7].  

In 2012 is ter plaatse van het vml SITA-containeropslagterrein een 

bodemonderzoek uitgevoerd, hierover loopt een klein deel van het 

slotenstelsel, dit gedeelte is hooguit licht verontreinigd [ref. 8.].

geen geval van verontreiniging Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 170, sub 61 

(nieuw)

Gedempte spoorsloot (ElectroRail) . Deze gedempte sloot ligt voor een klein 

deel binnen de Cartesiusdriehoek. Het deel binnen de Cartesiusdriehoek is 

in 2014 onderzocht waarbij hooguit licht verhoogde gehalten zijn 

aangetoond [ref. 39]. De locatie is voldoende onderzocht, er is geen geval 

van ernstige bodemverontreiniging.

Het gaat hier om een gedempte sloot waar in 2000 in 

de

grond zware metalen en PAK en eenmaal olie> I zijn 

aangetroffen, in het grondwater blijven de 

verontreinigingen <T, het gaat dus niet om olie, VAK 

en EOX. Het deel binnen

de Cartesiusdriehoek is in 2014 onderzocht waarbij 

hooguit

licht verhoogde gehalten zijn aangetoond [ref. 39].

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 235, sub 173 

(nieuw) WG29

Gedempte spoorsloot . In de gedempte spoorsloot, bekend als sublocatie 

173, zijn sterke verontreinigingen met minerale olie in grond en grondwater 

aangetroffen. Een klein deel van de spoorsloot ligt op de Cartesiusdriehoek, 

de verontreiniging bevindt zich echter op een klein gedeelte buiten de 

Cartesiusdriehoek [ref. 14].

Geval van ernstige bodemverontreiniging ligt buiten de 

Cartesiusdriehoek

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 10, sub 78 Stator-terrein, vml. trafohuisje. Het grondwater is matig verontreinigd met 

zink en nikkel, er is geen duidelijke relatie met bovengelegen grond.  Voor 

zover bekend is hier sinds 2000 geen bodemonderzoek meer uitgevoerd. Bij 

een trafohuis zijn zink en nikkel niet de verwachte bodembedreigende 

stoffen. In omliggende peilbuizen zijn nikkel en zink in het grondwater niet 

boven de T-waarde aangetoond (ref.4b,p74). Er is geen sprake van een 

duidelijke bron of oorzaak. Tijdens eerder onderzoek werd de 

interventiewaarde niet overschreden. Op basis van deze gegevens is er dus 

geen sprake van een geval van verontreiniging.

Sinds 2000 was hier geen onderzoek meer uitgevoerd. 

Er is daarom actualiserend onderzoek uitgevoerd. De 

verontreinigingssituatie is geactualiseerd [ref. 67]. Er 

werden geen gehalten nikkel en zink boven 

streefwaarde gemeten. Er is geen geval van ersntige 

verontreiniging.

Beoordeling actualiserend 

onderzoek door gemeente en 

uitspraak inzake artikel 28 Wbb
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geval 110, sub 692 Stator-terrein, vml. sintelhoudende grond.  Ten tijde van het oriënterend 

onderzoek in 2000 [ref. 4.] lagen hier aan de westzijde van de NS 

beveiliging services ‘hopen grond afkomstig van de onderzoekslocatie 

aangebracht ten behoeve van de opleiding’. Deze sintelhoudende grond is 

matig verontreinigd met PAK, waarschijnlijk afkomstig van de bekende 

ophooglaag binnen de Cartesiusdriehoek. In 2014 is de actuele kwaliteit van 

dit NS-geval bepaald [ref. 39.]. Hierbij zijn enkel in de bodem beneden het 

depot matig verhoogde gehalten aan zink en PAK aangetoond. De locatie is 

voldoende onderzocht, er is geen sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. In de puinhoudende laag is asbesthoudend materiaal 

aangetroffen, de concentratie blijft echter beneden de interventiewaarde [ref. 

39.]. 

In het monster van boring 204, 2M4 (3,1-3,6m-mv) zijn 

zink en PAK > T gemeten, dit is de vaste bodem 

beneden het depot. In de overige monsters van de 

bovengrond naast het depot blijven de gehalten aan 

PAK en zink beneden de tussenwaarde.  Nergens 

wordt de I-overschreden. De matige verontreiniging is 

hiermee voldoende afgeperkt. Het betreft een 

plaatselijk verhoogde concentratie in de vorm van een 

spotje. Boring 205 staat aan de voet van het vroegere 

depot. Het mengmonster van boring 204 (op de plaats 

waar de top van het depot was) en boring 205 (in de 

voet van het depot), genaamd 2M3 (0-2m-mv) bevat 

alleen verhoogde achtergrondwaarden.

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 635, sub 72 Stator-terrein, schuur. In de grond zijn matig tot sterk verhoogde gehalten 

aan zware metalen (zink, koper, lood) aangetroffen welke vermoedelijk zijn 

te relateren aan de aanwezige ophooglaag [ref. 4.]. De gehalten voor lood 

(310 mg/kg ds) en zink (410 mg/kg ds) liggen boven de BGI. Er is geen 

relatie met een activiteit de gehalten betreffen vermoedelijk diffuse belasting 

/ uitschieters in de ophooglaag.  Hypothese: verhoogde gehalten 

beschouwen als diffuse belasting / uitschieters.

Sinds 2000 was hier geen onderzoek meer uitgevoerd. 

Ter verificatie van de gestelde hypothese en 

actualisatie van de bodemkwaliteit wordt aanvullend 

onderzoek uitgevoerd. Bij actualiserend onderzoek 

[ref. 69] zijn geen gehalten boven de 

internventiewaarde aangetroffen [ref 67].

Beoordeling actualiserend 

onderzoek door gemeente en 

uitspraak inzake artikel 28 Wbb

geval 55,  sub 20, 

WG1
CAB-terrein, vml. benzinepomp . Het betreft een verontreiniging van 150 m

3 

grondwater en 95 m
3
 grond  met minerale olie > I welke is benoemd  tot niet 

urgent Wbb-geval 1, de locatie staat beschreven als deellocatie G2 [ref. 22, 

29]. Het saneringsplan [ref. 55.] is beschikt [ref. 56]. In december 2003 is de 

sanering uitgevoerd [ref. 17]. De doelstelling voor de grond is behaald. In het 

grondwater is een geringe restverontreiniging achtergebleven welke 

vervolgens is gemonitord [ref. 18].  Na monitoring blijkt dat er niet of 

nauwelijks sprake is van een restverontreiniging en dus  een stabiele 

eindsituatie op een niveau net boven streefwaarde voor minerale olie.

dit is als zodanig beschikt [ref. 49.] De restverontreiniging geeft bij het 

huidige gebruik als industrieterrein 

geen aanleiding tot het opleggen 

van gebruiksbeperkingen van de 

bodem. De kadastrale registratie 

blijft gehandhaafd ivm andere 

verontreinigingen

geen
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geval 630, sub 718 CAB-terrein, vml. opslag Electrorail . In 1998 is de verontreiniging met 

minerale olie in de bovengrond (waarschijnlijk < 25 m
3
 > I) afgeperkt [ref. 

22.]. De sterke verontreiniging met minerale olie in het grondwater is in 

afperkend onderzoek in 2004 niet meer aangetroffen [ref.29.], de locatie 

staat beschreven als deellocatie 31. Geval 630 (535 m
3
)  is gesaneerd tot 

de terugsaneerwaarde tijdens het grondverzet bij de herinrichting van het 

bedrijventerrein [ref. 24.]. De grotere omvang kan worden verklaard door het 

feit dat het saneringsgeval samenvalt met een onvoorziene verontreiniging 

(spot 3). Plaatselijk wordt de terugsaneerwaarde overschreden (spot 1 

minerale olie max 3300 mg/kg ds). Het saneringsresultaat is onvoldoende 

vastgelegd.

Het betreft een evaluatieverslag van het grondverzet 

en geen saneringsevaluatie conform de BRL SIKB 

6001. Hierdoor ontbreekt essentiële  informatie om het 

saneringsresultaat goed te kunnen beoordelen. De 

analysecertificaten zitten in bijlage 10 van ref24 maar 

de dieptes/trajecten, toetsing, uitwerking, boorprofielen 

en informatie over restverontreinigingen ontbreken. 

Deze informatie is nu niet meer te achterhalen. Na 

uitkeuring blijkt dat alleen ter plaatse van spot 1 de 

terugsaneerwaarde voor minerale olie (220 mg/kg ds) 

wordt overschreden. Bij de overige 3 spots is de 

terugsaneerwaarde gehaald. Er is actualiserend 

onderzoek uitgevoerd (spot 1 t/m 4).  Bij actualiserend 

onderzoek [refs. 72, 73, 74,75] zijn geen verhoogde 

gehalten minerale olie aangetroffen. Op basis hiervan 

zijn er geen aanwijzingen dat het bereikte resultaat 

afwijkt van hetgeen is beschreven in het 

evaluatieverslag.

Het ingediende evaluatieverslag is 

summier en roept vragen op. Ter 

verduidelijking van deze vragen is 

aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Beoordeling evaluatieverslag en 

actualiserend onderzoek door 

RUD

geval 65, sub 50 CAB-terrein, boerderij . In het RSP staat aangegeven dat in de grond 

(toplaag) minerale olie > T en zink en PAK > I zijn aangetoond welke 

vermoedelijk zijn te relateren aan bijmengingen met puin en koolas. In het 

oriënterend onderzoek uit juni 2000 [ref. 4b, p1.] wordt dit herhaald en er 

staat dat de locatie reeds is onderzocht [ref.22]  en niet als verdacht is 

aangemerkt en zodoende ook niet onderzocht hoeft te worden. Er staat dat 

bij een functieverandering van de sublocatie rekening gehouden dient te 

worden met het feit dat in de grond een sterke verontreiniging is 

aangetoond. Uit ref22 is echter niet goed te herleiden waar deze uitspraak 

op is gebaseerd komt. 

Bij actualiserend onderzoek [ref. 71] zijn geen 

verhoogde concentraties zink, pak of minerale olie 

aangetroffen. Er is daarmee geen sprake van 

specifieke bodembelasting.

Beoordeling actualiserend 

onderzoek door gemeente 

en uitspraak inzake artikel 28 

Wbb
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geval 140,  sub 60 CAB-terrein, destijds parkeerplaats . In de uiterste noordhoek van de 

Cartesiusdriehoek is tijdens het nulonderzoek in 2001 in de bovengrond 

minerale olie > I aangetroffen, in concentraties tot 41.000 mg/kg ds [ref. 

21.]. De contour is destijds zowel horizontaal als vertikaal niet afgeperkt 

maar werd globaal geschat op 300 m
2
. Het grondwater is niet verontreinigd.  

In verband met de destijds aanwezig verhardingslaag (parkeerterrein) was 

er geen blootstellingrisico. In 2008 is de verontreiniging in zuidoostelijke 

richting afgeperkt [ref. 20.]. De locatie is momenteel niet meer verhard. In 

september 2015 zijn verificatieboringen uitgevoerd waarbij de sterk 

verhoogde gehalten niet meer zijn teruggevonden [ref. 57]. De bovengrond 

is hooguit licht verontreinigd met minerale olie. Waarschijnlijk hebben de 

parkeeractiviteiten (morsingen) destijds tot lokale spotjes geleid. Plaatselijk 

komen in de grond matig verhoogde gehalten aan PAK, zink en koper voor, 

deze hangen samen met de heterogeen verontreinigde ophooglaag 

(bijmengingen met puin en kooldeeltjes).   Er zijn in totaal 16 analyses 

uitgevoerd. Er is geen enkele keer de interventiewaarde overschreden. 

Gezien de heterogeniteit van deze matige verontreiniging is uitkarteren niet 

doelmatig. Geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging. De locatie ligt braak en hier zijn sinds 

het onderzoek uit 2008 geen activiteiten meer uitgevoerd. Gezien het om 

immobiele stoffen (PAK en zware metalen) gaat, kan er van uit worden 

gegaan dat de vastgelegde bodemkwaliteit in 2008 nog representatief is 

voor de huidige bodemkwaliteit.

Voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

BP-station BP-tankstation.  Op het terrein van het BP-tankstation aan de Cartesiusweg 

140 is in de periode 1989 - oktober 1990 een grondsanering uitgevoerd. 

Hierbij is in de grond en het grondwater een restverontreiniging  met 

minerale olie of aromaten tot boven de A-waarde achtergebleven. Het 

betreft een sanering door derden (geen NS-sanering), documentatie 

hierover ontbreekt

sanering door derden geen

Sligro (nieuw) Sligro Foodgroup Nederland heeft de percelen Catharijne, sectie B, nummer 

8972 en 8974 aangekocht. De actie om het RSP en beschikking op deze 

percelen op naam van de Sligro te zetten loopt. In verband met de aankoop 

is in 2014 en 2015 een verkennend bodem en asbestonderzoek uitgevoerd 

[ref. 51, 52]. De locatie is voldoende onderzocht, er is geen sprake van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Ten tijde van dit schrijven wordt 

de Sligro gebouwd.

rapportages zijn ingediend bij gemeente Utrecht actie ligt bij Sligro

uitsluitingen RSP
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Spoordijk 17, sub 

695 (nieuw)

Spoordijk 17.  Op de locatie is ter plaatse van sublocatie 695 in 1992 een 

bodemsanering uitgevoerd waarbij verontreiniging met minerale olie is 

ontgraven. Hierbij is een restverontreiniging achtergebleven [ref. 53]. In 

2014 is een bodemonderzoek uitgevoerd naar de omvang van de 

restverontreiniging [ref. 39]. Naast de reeds geregistreerde 

restverontreiniging is er sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging van grond (50 m
3
) en grondwater (350 m

3
) met 

minerale olie en vluchtige aromaten waarbij (in huidig gebruik) geen 

spoedige sanering noodzakelijk is. De verontreiniging is benoemd als 

WG39, de ernst en omvang is beschikt [ref. 50.]. Ter plaatse van de 

brandstofopslag en de garage met olie-/waterscheider is een zorgplicht 

geval als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten van Falck 

Bedrijfshulpverlening  BV na 2006 (het gaat om licht verhoogde gehalten) 

[ref. 60.]. Dit valt buiten de reikwijdte van de afsluiting van het RSP. Er is 

reeds een plan van aanpak ingediend voor het volledig verwijderen van deze 

verontreiniging  (grond minerale olie < AW) [ref. 31.]

bekende verontreiniging, niet spoedeisend geen

geval 155, sub 

14/15/18/ 

21/33/186

vml. ijzerwerf, Locomotiefstraat 10-12 . De bovengrond was sterk

verontreinigd met zware metalen, PCB en dioxine en het grondwater met

xylenen, fenolindex en EOX. Hiervoor is een saneringsplan opgesteld (ref.

34) welke is beschikt [ref. 46]. In 2000-2001 is de grondsanering (fase 1)

uitgevoerd . De saneringsdoelstelling is grotendeels behaald, op een aantal

plaatsen zijn beperkte restverontreiniging tot boven de T en I

achtergebleven [ref. 25.]. De grondwaterverontreiniging wordt in de volgende

regel beschreven.

dit is als zodanig beschikt [ref. 46.] geen

geval 155, sub 

14/15/18/ 

21/33/186

vml. ijzerwerf, Locomotiefstraat 10-12 . Na de grondsanering (fase 1) is

nader onderzoek uitgevoerd naar de mogelijk resterende verontreiniging in

het grondwater (ref. 44). Hieruit bleek dat slechts nog licht verhoogde

concentraties aan zware metalen, aromaten en fenolen aanwezig waren.

Wel was een geval van ernstige verontreiniging met minerale olie in het

grondwater vastgesteld. Hiervoor is een saneringsplan opgesteld (ref. 45)

welke is beschikt [ref. 43]. In 2002 de grondwatersanering uitgevoerd

waarbij het saneringsresultaat is behaald [ref. 26.].

dit is als zodanig beschikt [ref. 43.] saneringsresultaat is bereikt, 

alleen sprake van zeer beperkte 

restverontreinging in het 

grondwater

geen

WG26 (nieuw) Locomotiefstraat 10-12 . Op de locatie was in de bovengrond een geval van 

ernstige bodemverontreiniging met zware metalen, PCB en lokaal PAK en 

minerale olie . Hiervoor is een deelsaneringsplan opgesteld (ref.  35) welke 

is beschikt (ref.  36). In 2008 is de sanering uitgevoerd waarbij de 

saneringsdoelstelling is behaald [ref. 31.]. Buiten de deelsaneringslocatie is 

restverontreiniging achter gebleven, op 3 locaties met een totale omvang 

van circa 180 m
2
 / 160 m

3
 [ref. 31.].

dit is als zodanig beschikt [ref. 36.], sanering 

restverontreiniging bij moment van samenloop

er is ingestemd met het 

saneringsresultaat. De kadastrale 

aantekening blijft gehandhaafd. 

Buiten de saneringslocatie is 

restverontreiniging achtergebleven

geen
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geval 130,sub 12 Ontsluitingsweg stadstimmerwerf . Tijdens het uitgevoerde OO [ref. 4.] en 

NO [ref. 10.] in 2000 zijn in de bovengrond ter plaatse van de 

ontsluitingsweg een geval van ernstige bodemverontreiniging met zware 

metalen en PAK en een verontreiniging van beperkte omvang  met minerale 

olie (>I) aangetoond. Hiervoor is een sanerinsgsplan ingediend (ref. 41) en 

beschikt [ref. 40.]. De verontreinigingen zijn in 2001 ontgraven waarbij wordt 

voldaan aan de saneringsdoelstelling [ref. 11.].

dit is als zodanig beschikt [ref. 40.] doelstelling zoals in het 

saneringsplan is beschreven is 

gehaald

geen

geval 35,sub 169 Spoorstaaflasbedrijf .   Tijdens het oriënterend onderzoek zijn nikkel en 

koper boven de tussenwaarde aangetoond [ref.4]. Dit is tijdens het nader 

onderzoek in 2001 niet meer aangetroffen [ref. 28]. De gehalten blijven 

beneden de tussenwaarde (< P90 en werden destijds zodoende als 

gebiedseigen beschouwd).  Het betreft immobiele stoffen (zware metalen) 

waarbij de interventiewaarde nooit is overschreden  Het spoorstaaflasbedrijf 

(opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld (opgeschoond en bouwrijp 

gemaakt). In 2001 is vastgesteld dat het geen geval betreft en vervolgens 

waarna de locatie vanaf 2004 is herontwikkeld, actualiserend onderzoek is 

daarmee geen passende invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 45, sub 172 Spoorstaaflasbedrijf,trafo .  Tijdens het oriënterend onderzoek is koper 

boven de tussenwaarde aangetoond [ref. 4.]. Dit is tijdens het nader 

onderzoek in 2001 niet meer aangetroffen [ref. 28].  De gehalten blijven 

beneden de tussenwaarde (< P90 en werden destijds zodoende als 

gebiedseigen beschouwd).  Het betreft immobiele stoffen (zware metalen) 

waarbij de interventiewaarde nooit is overschreden  Het spoorstaaflasbedrijf 

(opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld (opgeschoond en bouwrijp 

gemaakt). In 2001 is vastgesteld dat het geen geval betreft en vervolgens 

waarna de locatie vanaf 2004 is herontwikkeld, actualiserend onderzoek is 

daarmee geen passende invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 90, sub 8 Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Spoorstaaflasbedrijf, hondentrainvereniging/Jongeneel .  Tijdens het 

oriënterend onderzoek is nikkel boven de tussenwaarde aangetoond [ref.4]. 

Dit is tijdens het nader onderzoek in 2001 niet meer aangetroffen [ref. 28].  

De gehalten blijven beneden de tussenwaarde (< P90 en werden destijds 

zodoende als gebiedseigen beschouwd).  Het betreft immobiele stoffen 

(zware metalen) waarbij de interventiewaarde nooit is overschreden  Het 

spoorstaaflasbedrijf (opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld 

(opgeschoond en bouwrijp gemaakt). In 2001 is vastgesteld dat het geen 

geval betreft en vervolgens waarna de locatie vanaf 2004 is herontwikkeld, 

actualiserend onderzoek is daarmee geen passende invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.
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geval 120, sub 2 Spoorstaaflasbedrijf, reprofileergebouw .  Tijdens het oriënterend onderzoek 

is plaatselijk minerale olie boven de interventiewaarde aangetoond [ref.4]. 

Dit is tijdens nader onderzoek in 2000 en 2001 niet meer aangetroffen [ref. 

28]. De verontreiniging is voldoende afgeperkt, er is sprake van een zeer 

lokale verontreinigingsspot (< 25 m
3
).  Het spoorstaaflasbedrijf 

(opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld (opgeschoond en bouwrijp 

gemaakt). In 2001 is vastgesteld dat het geen geval betreft en vervolgens 

waarna de locatie vanaf 2004 is herontwikkeld, actualiserend onderzoek is 

daarmee geen passende invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 125, sub 710 Spoorstaaflasbedrijf, opslag machines (verdekt) .  Tijdens het oriënterend 

onderzoek is PAK boven de interventiewaarde aangetoond [ref.4]. Dit is 

tijdens het nader onderzoek in 2001 niet meer aangetroffen [ref. 28].  In een 

van de 10 monsters is een matig verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen (> 

P95), het betreft zodoende een zeer lokaal spotje (< 25 m
3
).   Het 

spoorstaaflasbedrijf (opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld 

(opgeschoond en bouwrijp gemaakt). In 2001 is vastgesteld dat het geen 

geval betreft en vervolgens waarna de locatie vanaf 2004 is herontwikkeld, 

actualiserend onderzoek is daarmee geen passende invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 145, sub 198 Spoorstaaflasbedrijf, gloeigebouw .  Tijdens het oriënterend onderzoek is 

koper boven de interventiewaarde aangetoond [ref.4]. Dit is tijdens het nader 

onderzoek in 2001 niet meer aangetroffen [ref. 28]. Wel is plaatselijk 

minerale olie boven de interventiewaarde aangetroffen.  Dit is uitgekarteerd, 

het betreft een lokale verontreinigingsspot met een omvang  < 25 m
3
. In 

totaal zijn er 12 (uitkarterende) boringen geplaatst en 10 analyses op 

minerale olie gedaan. Tijdens de nadere afperking van de verontreiniging 

zijn noch in de grond noch in het grondwater verontreinigingen aangetroffen, 

waaruit kan worden afgeleid dat de olieverontreiniging een lokale vlek van 

zeer geringe omvang is. Het betreft een wat zwaardere oliesoort (fractie C22-

C40).  Het spoorstaaflasbedrijf (opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld 

(opgeschoond en bouwrijp gemaakt). In 2001 is voldoende vastgesteld dat 

het geen geval betreft en vervolgens waarna de locatie vanaf 2004 is 

herontwikkeld, actualiserend onderzoek is daarmee geen passende 

invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 600, sub 179 Spoorstaaflasbedrijf, slijpmachine .   Tijdens het oriënterend onderzoek is 

koper boven de interventiewaarde en zink boven de tussenwaarde 

aangetoond [ref.4]. Dit is tijdens het nader onderzoek in 2001 niet meer 

aangetroffen [ref. 28].  De gehalten blijven beneden de tussenwaarde (< P90 

en werden destijds zodoende als gebiedseigen beschouwd. Het 

spoorstaaflasbedrijf (opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld 

(opgeschoond en bouwrijp gemaakt). In 2001 is vastgesteld dat het geen 

geval betreft en vervolgens waarna de locatie vanaf 2004 is herontwikkeld, 

actualiserend onderzoek is daarmee geen passende invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.



geval Omschrijving Beoordeling W+B Beoordeling RUD of gemeente 

Utrecht na beoordeling concept 

rapportage en bespreking

Vervolgactie 

geval 605. sub 188 Spoorstaaflasbedrijf, garageboxen opslag chemicaliën .  Tijdens het 

oriënterend onderzoek is koper boven de tussenwaarde aangetoond [ref.4]. 

Dit is tijdens het nader onderzoek in 2001 niet meer aangetroffen [ref. 28].  

De gehalten blijven beneden de tussenwaarde (< P90 en werden destijds 

zodoende als gebiedseigen beschouwd).  Het betreft immobiele stoffen 

(zware metalen) waarbij de interventiewaarde nooit is overschreden.Het 

spoorstaaflasbedrijf (opstelterrein) is vanaf 2004 herontwikkeld 

(opgeschoond en bouwrijp gemaakt). In 2001 is vastgesteld dat het geen 

geval betreft en vervolgens waarna de locatie vanaf 2004 is herontwikkeld, 

actualiserend onderzoek is daarmee geen passende invulling.  

voldoende onderzocht, geen geval van ernstige 

bodemverontreiniging

Gemeente is akkoord met 

onderbouwing. Geen geval van 

ernstige bodemverontreiniging. 

Uitspraak inzake artikel 28 

(WBB) kan worden afgerond.

geval 60, sub 22, 

WG2
CAB-terrein, stalling voertuigen MIDNET . In de bovengrond was 375 m

3 

sterk verontreinigd met minerale olie [ref. 22, 29], de locatie staat 

beschreven als deellocatie 33 en niet urgent Wbb-geval 2. Geval 60 viel 

oorspronkelijke binnen het RSP. Gezien de verontreiniging de omvang van 

100 m
3
 > I overschrijdt is volgens het RSP een afzonderlijk saneringsplan 

opgesteld [ref 23, p.15]. Het saneringsplan [ref.23] is beschikt [ref. 47]. De 

verontreiniging is in 2004/2005 gesaneerd waarbij de saneringsdoelstelling 

is behaald [ref. 19.]. Lokaal is in een peilbuis naast WG2 (pb 7003: 6-7 m-

mv) benzeen boven de interventiewaarde gemeten (circa 25 m
3
).  Deze zou 

gemonitord worden. Deze monitoring is nooit uitgevoerd , dit wordt 

zodoende alsnog gedaan.

Volgens de beschikking [ref. 48] moest de 

benzeenverontreiniging (pb 7003 6-7) een keer per jaar 

gemonitoord worden. SBNS realiseert zich dat ze de 

monitoringsverplichting niet is nagekomen. Wel is een 

tijd geleden door SBNS aanbevolen deze monitoring 

alsnog uit te voeren. Dat is voorgelegd aan de 

gemeente, maar daar is niet op gereageerd. In de 

interne afsluiting van project 406052 staat: "Het 

onderzoek (bijgevoegd, ref59) is afgesloten met een 

monitoringsvoorstel. Het eindrapport van 1 maart 2006 

is op 20 maart 2006 naar de gemeente Utrecht 

gestuurd ter informatie. Tevens is verzocht in te 

stemmen met het uitvoeren van een 

grondwatermonitoring. Helaas heeft de SBNS nooit 

een reactie mogen krijgen op die brief. Een en ander 

heeft tot gevolg gehad dat de SBNS sinds maart 2006 

geen onderzoek meer op de locatie heeft laten 

uitvoeren."Het project 406052 is vervolgens gestaakt 

omdat er een nieuw grootschalig onderzoek werd 

ingezet naar de omvang van WG6. Daarbij is 

vervolgens de monitoring van peilbuis 7003 niet 

meegenomen. Peilbuis 7003 is herbemonsterd en 

geanalyseerd op benzeen [zie ref. 68] hierbij zijn geen 

conentraties boven de streefwaarde aangetroffen. 

Aangezien de aangetroffen concentratie lager is dan 

de tussenwaarde kan de monitoring worden stopgezet. 

saneringsresultaat is bereikt, wel 

sprake van beperkte 

restverontreinging die is 

geregistreerd. Monitoring op 

benzeen is separaat uitgevoerd

Beoordeling 

monitoringrapportage door RUD



geval Omschrijving Beoordeling W+B Beoordeling RUD of gemeente 

Utrecht na beoordeling concept 

rapportage en bespreking

Vervolgactie 

geval 70, sub 697 CAB-terrein.  Binnen NS-geval 70 liggen diverse sublocaties waar mogelijk 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De 

verontreinigingen met minerale olie en aromaten in grond en grondwater 

vallen niet binnen het RSP omdat aangetroffen verontreinigingen vele malen 

omvangrijker zijn dan de overige locaties [ref. 2.]. Geval 70 is gesaneerd 

onder WG3 en onder  WG4 (zie onderstaande regels).  Binnen een klein 

gedeelte van geval 70 (sublocatie 697, voormalige sublocatie 58) is in  2008 

een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Hier is geen verontreiniging 

aangetroffen [ref. 20]. 

Het voorgaand onderzoek heeft zich beperkt tot een 

deel van de onderzoekslocatie waardoor niet de 

gehele sublocatie 697 is onderzocht. Zodoende wordt 

aanvullend onderzoek uitgevoerd op het nog niet 

onderzochte terreindeel. De verontreinigingssituatie 

buiten het eerder onderzochte gebied is geactualiseerd 

[ref. 70]. Er zijn geen oliegehalten boven de 

streefwaarde  aangetroffen. Er is geen sprake van een 

geval van ernstige verontreiniging.

Beoordeling actualiserend 

onderzoek door gemeente 

en uitspraak inzake artikel 28 

Wbb

geval 70, sub 

38/40/41, WG3

CAB-terrein. Geval 70 sublocaties 38, 40 en 41 (foutief benoemd als geval 

65 in ref 29), ook bekend als deellocaties A1, B, C, D1, D2, 19 betreft één 

samenhangende verontreiniging van diverse brandstoffen met meerdere 

bronnen [ref. 22, 29.] Hieronder  valt ook sublocatie 52: zie ref. 4 pagina 24. 

Het betreft een verontreiniging van 3.500 m
3
 grondwater (aromaten en min 

olie)  en 1.625 m
3
 grond  met minerale olie > I welke is benoemd  tot urgent 

Wbb-geval 3, dit geval grenst aan Wbb-geval 2. Het saneringsplan [ref.23] is 

beschikt [ref. 47]. De verontreiniging is in 2004/2005 gesaneerd waarbij de 

saneringsdoelstelling is behaald [ref. 19.]. Onder de kelder en hal is een 

restverontreiniging van circa 20 m
3
 verontreinigde grond met minerale olie 

achtergebleven, zonder restrisico’s [ref. 19.].

dit is als zodanig beschikt [ref. 48.] doelstelling zoals in het 

saneringsplan is beschreven is 

gehaald. Restverontreiniging is 

geregistreerd

geen

geval 70,  sub 45, 

55, 56, 57 en 703  

WG4

CAB-terrein. Geval 70  sublocaties 45, 55, 56, 57 en 703 ook bekend als 

deellocaties 26, 27, 28, 29, I betreft een verontreiniging van 230 m
3 

grondwater (aromaten en min olie)  en 320 m
3
 grond  met minerale olie > I 

welke is benoemd  tot niet urgent Wbb-geval 4 [ref. 22, 29]. Het 

saneringsplan [ref.23] is beschikt [ref. 47]. De verontreiniging is in 

2004/2005 gesaneerd waarbij de saneringsdoelstelling is behaald [ref. 19.]. 

Bij de rioolbuis zijn restverontreiniging ( 2 x 4 m
3
) achtergebleven. In de 

conclusies van het rapport en in de beschikking  staat dat onder het gebouw 

een restverontreiniging van circa 35 m
3
 sterk verontreinigde grond is (zonder 

restrisico’s). De exacte informatie (ligging, aard en omvang)  is onbekend.

dit is als zodanig beschikt [ref. 48.]. kenmerk instemmingsbrief is DSO 

05.122842 datum 10 oktober 

2005. Doelstelling is bereikt. Wel 

is sprake van restverontreiniging 

die is geregistreerd.

geen



geval Omschrijving Beoordeling W+B Beoordeling RUD of gemeente 

Utrecht na beoordeling concept 

rapportage en bespreking

Vervolgactie 

geval 625, sub 

717, WG5

CAB-terrein, vml. schildersafdeling . Dit betreft een geval van ernstige 

bodemverontreiniging beneden het monumentale pand van City-box. De 

verontreiniging is uitgekarteerd in het NO van 1998 [ref. 22], ookwel bekend 

als deellocatie 8. Gezien de aanwezige bebouwing was een verificatie van 

de verontreiniging beneden dit pand niet mogelijk. De grondverontreiniging 

is ingeschat op ca. 125 m
3
 tot ca. 2,5 m-mv met minerale olie > I [ref. 29, 

p.45]. Geval 625 viel oorspronkelijke binnen het RSP. Gezien de 

verontreiniging de omvang van 100 m
3
 > I overschrijdt is volgens het RSP 

een afzonderlijk saneringsplan opgesteld [ref 23, p.15].  In het saneringsplan 

van het CAB-terrein wordt verantwoord dat sanering nu niet mogelijk is, er 

geen actuele risico’s zijn en dat sanering  pas zal plaatsvinden wanneer de 

locatie toegankelijk wordt (sloop gebouw)  [ref. 23 p.22]. Het saneringsplan 

is beschikt [ref. 47]. Daar wordt aan toegevoegd dat de aanwezige 

bebouwing fungeert als een duurzame afdeklaag waarbij de verontreiniging 

wordt geïsoleerd. Dit is een saneringsmaatregel die voldoet aan het  RSP 

[ref. 2], hiermee wordt voldaan aan de saneringsdoelstelling.

locatie is als zodanig beschikt [ref. 47]. Tussen 2004 

en nu zijn geen nieuwe gegevens beschikbaar 

gekomen op basis waarvan de saneringsmaatregel 

kan worden herzien (zie tabel V). Er wordt voldaan aan 

de specifieke doelstelling van het eigen saneringsplan

Bij toekomstige ontwikkeling dient 

sanering plaats te vinden cf. het 

eigen saneringsplan

geen

WG6 (nieuw) CAB-terrein, schildersafdeling, deellocatie 12 .  Gezien de verontreiniging 

de omvang van 100 m
3
 > I overschrijdt is volgens het RSP een afzonderlijk 

saneringsplan opgesteld

Is een separaat traject, 

saneringsplan voor aanpak WG6 

is ingediend
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Cartesiusdriehoek Utrecht 

Raamsaneringsplaan en Bodembeheersnota  

(immobiel en mobiel met beperkte omvang: <300 m3 en <100 m3 bodemvolume ) / BBP [Ref. 2] 

EMAtech terrein 

geval 75,  

sub. 059 

OO: As>I in 
pb3 [Ref. 4] 

Betreft 
waarschijnlijk 

natuurlijk 
verhoogde 

achtergrond-
concentratie 2) 

Onderzoek 
uitgevoerd 

[Ref. 4]  

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

geval 115, 

 sub. 691 

OO: Cu>T in 
pb2 [Ref. 4] 

AVO en EO: 
geen geval van 

ernstige 
bodemverontrei
niging [Ref. 12] 

Voldoende 
onderzocht, 

geen geval van 
ernstige bodem-
verontreiniging 

Onderzoek 
uitgevoerd  
[Ref. 12] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

geval 25,  

sub. 045  

(406.WG37) 

OO: sterk 
verontreinigd 
met PAK en 
Cu [Ref. 4] 

AVO en EO: 
100m3 Cu > I, 

dus WG37 
[Ref. 12] 

PVA/ melding gedaan  
[Ref. 30, p.302] 

Instemming Gemeente  Utrecht  
[Ref. 30, p.302] 

Evaluatie-verslag beschikbaar [Ref. 30] 

geval 135,  

sub. 046, 047  

(406.WG36) 

OO: CIS > T 
in pb7  
[Ref. 4] 

AVO en EO: 
900 m3 

VC/CIS > I, 
dus WG36 
[Ref. 12] 

Instemming verkregen 
 

Geen actie nodig 

(406.WG35)  
[Ref. 12] 

EO: 35 m3 
min. Olie > I, 
dus WG35. 

[Ref. 12] 

Calamiteit 
nabij OBAS 

NO: min. Olie 
> I, BTEX > S 

[ref.62+63] 

PvA ingediend 
bij gemeente: 

[ref. 64] 

EV: 
aanvullende 
sanering niet 
noodzakelijk 

[ref 65]. 

Beschikking aanwezig 
[ref. 59] 

Stadstimmer-werf 
tot Cartesiusweg 

geval 20,  

sub. 010, 036 

OO: Cu en As 
> T [Ref. 2], 
valt binnen 

gebiedskwalit
eit [Ref. 2] 

Als zodanig 
beschikt door 
goedkeuring 
RSP [Ref. 1] 

geval 620  

sub. 705,  

FROG 
systems 

OO: zware 
metalen > T 

[Ref. 4] 

EO: Valt 
binnen 

gebiedskwalit
eit [Ref. 15] 

Verhoogde 
gehalten zijn 
gebiedseigen 
kwaliteit [Ref. 

15] 

Onderzoek 
uitgevoerd 

[ref. 15] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

Voormalig SITA-terrein 

geval 610, 

 sub. 204 

OO: Ni > T 
[Ref. 2], valt 

binnen 
gebiedskwalit

eit [Ref. 2] 

Als zodanig 
beschikt door 
goedkeuring 
RSP [Ref. 1] 

Instemming 
verkregen 

Geen actie 
nodig 

geval 150,  

sub. 211 

OO: sterk 
verontreinigd 

(PAK, Zn) 
[Ref. 4] 

VO: geen 
sprake van 

ernstige 
bodemverontr

einiging  
[Ref. 8] 

EV: Locatie is 
reeds 

bouwrijp 
gemaakt  
[Ref. 32] 

Geen geval 
van ernstige 

bodemverontr
einiging [ref. 

8] 

geval 615, 

 sub. 213 

OO: As matig 
verhoogd in 
pb1 [Ref. 4] 

VO: As niet 
deel van 
analyse  
[Ref. 8] 

EV: Locatie is 
reeds 

bouwrijp 
gemaakt  
[Ref. 32] 

Natuurlijk 
verhoogde 

achtergrond-
concentratie 

[ref. 8] 

Gedempte 
spoorsloten 1) 

geval 015, 

 sub. 006 

OO: 
hetrogeen 

matig tot sterk 
verontreinigd 

[Ref. 4] 

ANO: geen 
sprake van 

ernstige 
bodemverontrei

niging  
[Ref. 7] 

VO: plaatselijk 
licht 

verontreinigd 
[Ref. 8] 

Geen geval 
van ernstige 

bodemverontr
einiging [Ref. 

7, 8]  

geval 170 
sub. 61 

OO: 
hetrogeen 

matig tot sterk 
verontreinigd 

[Ref. 4] 

VNO: Hooguit 
licht 

verhoogde 
gehalten [39, 

p.20] 

Geen geval 
van ernstige 

bodemverontr
einiging [ref 8] 

geval 235 

 (406.WG29) 

OO: minerale 
olie in sub. 

173  
[Ref. 14, p1] 

Op deel 
Cartesiusdrieho

ek géén 
ernstige bodem 

v.o. [Ref. 14] 

Geval van 
ernstige 

bodemverontr
einiging ligt 

buiten gebied 

Geen 
instemming 
benodigd 

Geen actie 
nodig 

NS beveiliging 
Locomotiefstraat (Stator 

terrein)  

geval 10,  

sub. 078 

OO: Zi en Ni 
matig 

verhoogd in 
grondwater 

Geen geval 
van ernstige 

bodemverontr
einiging [Ref. 

8] 

Actualiserend 
onderzoek 
uitgevoerd 

[ref. 67] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

geval 110,  

sub. 692 

OO: sintel 

Houdende 
grond [Ref. 4] 

VNO: geen 
sprake van 

ernstige 
bodem v.o 
[Ref. 39] 

Voldoende 
onderzocht, 

geen ernstige 
bodemverontr

. [ref. 39] 

Onderzoek 
uitgevoerd 

[ref. 39] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

geval 635,  

sub. 072 

OO: sterk 
verhoogde 

zware 
metalen  
[Ref. 4] 

Onvoldoende 
onderzocht 

Actualiserend 
onderzoek 
uitgevoerd 

[ref. 69] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

CAB-terrein (<> 070) 

geval 55,  

sub. 020  

(406.WG1) 

OO: minerale 
olie > I  

NO: 
Beschreven 

als deellocatie 
G2 [Ref. 22, 

29] 

PvA / 
saneringsplan 

[Ref. 55] 

Beschikking 
saneringsplan 

[Ref. 56] 

Evaluatierapp
ort ontgraving 
[Ref. 17] met 
monitoring 
[Ref. 18] 

Gemeente 
ingestemd 

met 
eindsituatie 

[Ref. 49] 

Instemming 
verkregen 

Geen actie 
nodig 

geval 630,  

sub. 718 

NO: Minerale 
olie > I  

[Ref. 22] 

NO: niet meer 
aangetroffen in 

gw  
[Ref. 29] 

(deellocatie 31) 

Opgesteld 
PvA [24, p. 7] 

en [38] 

Instemmingsb
rief niet 

aangetroffen 

EV: [Ref. 24]: 
Niet meer 
aanwezig 

(ontgraven) 

Voldoende 
gesaneerd 
[ref. 24], 

onvoldoende 
evaluatie 

Aanvullend 
onderzoek 
uitgevoerd 
[ref. 72-75] 

Uitspraak 
RUD 

instemming 
saneringsresul

taat 

geval 65,  

sub. 050  

OO: min olie > 
T, Zn, PAK > I 

[RSP] 

OO: Reeds 
onderzocht, 
niet verdacht 

[ref. 4] 

Geen ernstige 
verontreinigin

g [ref. 4], 
onderzoek 
verouderd 

Aanvullend 
onderzoek 
uitgevoerd 

[ref. 71] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

geval 140,  

sub. 060 

Nulonderzoek: 
min. Olie > I, 

geen 
blootstelling: 
verharding   
[Ref. 21] 

NO: 
afgeperkt, 
locatie ligt 
braak [Ref. 

20] 

Verificatie 
2015: alleen 
min. Olie > S 

[ref. 57] 

Instemming 
verkregen  

Geen ernstige 
verontreinigin

g [ref 57] 

Geen actie 
nodig 

Uitsluitingen Raamsaneringsplan  

(reeds gesaneerd, sanering reeds opgestart of te groot) [ref. 2] 

BP 
station 

Voormalig 
tankstation 

Cartesiusweg 
140 

1989 – 1990 
sanering 

uitgevoerd 

 Geen NS 
sanering 

Sanering door 
derden 

Geen actie 
nodig 

Sligro 

Percelen 8972 
en 8974 

aangekocht 

VO in kader van 
aankoop: geen 

geval van ernstige 
bodemverontreini
ging [Refs. 51, 52] 

Rapportages 
ingediend bij 

RUD 

Sanering door 
derden 

Actie ligt bij 
Sligro niet bij 

SBNS 

Spoordijk 
17 

Sub. 695 
(nieuw) 

WG 39 

Restverontrei
niging na 

sanering in 
1992 [Ref. 53] 

VNO: ernstige 
verontreinigin
g dus WG 39 

[Ref. 39] 

Beschikking 
[ref. 50] 

Bekende 
verontreinigin

g  niet 
spoedeisend 

Instemming verkregen 

Geen actie nodig 

Locomotiefstraat 10-12 

geval 155,  

sub. 014, 015, 018, 021, 033, 
186 

OO: bovengrond sterk 
verontreinigd 

Ingediend: Saneringsplan [Ref. 
34] 

Beschikking Goedkeuring 
Saneringsplan  [Ref. 46] 

Opgesteld 
Evaluatie 
rapport 

grondsanering 
[Ref. 25] 

NO: ernstig 
geval met 

min. olie [Ref. 
44] 

Ingediend: 
Saneringsplan 

[Ref. 45] 

Beschikking 
[Ref. 43] 

Evaluatieversl
ag [Ref. 26] 

Beschikking aanwezig [Ref. 43] 

(406.WG26) 

 

Ingediend: 
PvA 

‘Deelsanering
splan’ [Ref. 

35] 

Beschikking 
Deelsanerings
plan  [Ref. 36] 

Opgesteld 
Evaluatie 

rapport [Ref. 
31] 

Beschikking 
aanwezig 
[Ref. 42] 

Ontsluitings
weg 

stadstimme
rwerf 

geval 130, 

 sub. 012 

OO en NO: 
geval van 
ernstige 

bodemverontrein
iging [Refs. 4, 

10] 

Ingediend: 
Saneringsplan 

[Ref. 41] 

Beschikking: 
Instemmingsb
rief [Ref. 40] 

Opgesteld: 
Evaluatierapp
ort ontgraving 

[Ref: 11] 

Beschikking 
aanwezig 
[Ref. 40] 

Voormalig spoorstaaflasbedrijf 

geval 35,  

sub. 169 

OO: Ni, Cu > 
T [Ref. 4] 

NO: niet meer aangetroffen [Ref. 28] 

Gebiedseigen 
kwaliteit 

Onderzoek uitgevoerd [Ref. 28] 

uitspraak gemeente art. 28 Wbb. 

geval 45,  

sub. 172 

OO: Cu > T 
[Ref. 4] 

Gebiedseigen 
kwaliteit 

geval 090,  

sub. 008 

OO: Ni > T 
[Ref. 4] 

Gebiedseigen 
kwaliteit 

geval 120, 
sub. 002 

OO: min. Olie 
> I [Ref. 4] 

Voldoende 
onderzocht. 

Geen geval van 
ernstige 

bodemverontrei
niging 

geval 125,  

sub. 710 

OO: min. Olie 
> I [Ref. 4] 

Voldoende 
onderzocht. 

Geen geval van 
ernstige 

bodemverontrei
niging 

geval 145,  

sub. 198 

OO: Cu > I 
[Ref. 4] 

Voldoende 
onderzocht. 

Geen geval van 
ernstige 

bodemverontrei
niging 

geval 600,  

sub. 179 

OO: Cu > I, Zi 
>T [Ref. 4] 

Gebiedseigen 
kwaliteit 

geval 605,  

sub. 188 

OO: Cu > T 
[Ref. 4] 

Gebiedseigen 
kwaliteit 

CAB-terrein 

geval 60,  

sub. 022  

(406.WG2) 

Bovengrond 
sterk 

verontreinigd 
met min. olie 
[Refs. 22, 29] 

Gemeente heeft evaluatierapport beschikt [Ref. 
48] 

Monitoring 
uitgevoerd 

[ref. 68] 

monitoring Pb. 
7003 niet 

meer nodig 

geval 65,  
deellocatie 

A1, B, C, D1, 
D2 [Ref. 19]  
(406.WG3) 

Min. olie > I, 
urgent Wbb 
geval W63 

[Ref. 22, 29] 

geval 70,  

sub. 54, 55, 
56, 57, 703 

(406.WG4) 

OO: aromaten 
en min. Olie > 

I [Ref. 4] 

NO: niet 
urgent Wbb 
geval WG4 

[Refs. 22, 29] 

Saneringsplan opgesteld buiten RSP [Ref. 23] 

Beschikking saneringsplan [Ref. 47] 

Gesaneerd, doelstelling gehaald  

[Ref. 19] 

Instemming verkregen 

Geen actie 

geval 70,  

sub. 679 

OO: sublocaties 
met mogelijk 

ernstige 
verontreiniging 

[Ref. 4] 

NO [Ref. 20]: 
geen 

verontreinigin
g aangetroffen 

Geen geval 
van ernstige 

bodemverontr
einiging [ref. 

20] 

Onderzoek 
uitgevoerd 
[Ref. 70] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

geval 625, 

 sub. 717  

(046.WG5) 

NO: ernstige 
bodemverontr
einiging [Ref. 

22], 
deellocatie 8 

NO: 
ingeschatte 
omvang 125 
m3 [Ref. 29] 

Saneringsplan 
opgesteld: 

bebouwing is 
afdeklaag 

[Ref. 23, p.15] 

Saneringsplan 
is beschikt 
[Ref. 47] 

Geen 
sanering 

nodig [ref. 47] 

Instemming 
verkregen 

Geen actie 

geval 655, 

(406.WG6) 

Geval groter 
dan RSP 

grenzen, apart 
saneringsplan 
[Ref. 23, p15] 

Saneringsplan 
opgesteld en 

ingediend 

Apart lopend 
project 

Apart lopend 
traject 

Separate 
procedure 

NOTEN:  

 

1) SBNS gevallen 180 (sublocatie 66) en 185 (sublocatie 67) worden genoemd in de 

overzichtsmemo van SBNS [@@Referenties toevoegen] liggen buiten de 

geografische afbakening van de Cartsiusdriehoek. Derhalve zijn ze niet verder 

besproken in deze rapportage. 

2) In Utrecht komt arseen vaker verhoogd voor in het grondwater.    

Saneringsgevallen:  

SBNS Geval # in RSP tabel 9 

 SBNS Geval # in RSP tabel 9  
(WBB geval #)  

SBNS Geval # in RSP tabel 9  
(gebiedseigen waarde) 

SBNS Geval # in RSP tabel 9  
(valt buiten RSP) 

SBNS Geval # in RSP tabel 9 (uitzonderlijge 
situatie – valt buiten RSP) 

Dossier en evaluatie:  

Onderzoek: conclusie [Ref. #] 

Opgesteld PvA 
 [ref. #]] 

PvA niet aangetroffen 

Goedkeuring PvA  
[ref. #] 

Goedkeuring niet 
aangetroffen 

Opgesteld Evaluatieverslag [ref. #] 

Conclusie huidige herbeoordeling  
(onderdeel van integraal evaluatierapport ) 

Status: 

Instemming verkregen 
[ref. #] / voltooid 

Sanering uitgevoerd  
[Ref. #] 

Geen instemming benodigd 

Onderzoek uitgevoerd  
[Ref. #] 

Legenda 

Acties:  

Evaluatierapport 
beoordelen door RUD 

Geen actie benodigd 

Onderzoeksrapport  
beoordelen door gemeente  

Als zodanig 
beschikt [ref. 

66] 

Onderzoek uitgevoerd [ref. 8] 

uitspraak gemeente art. 28 
Wbb. 

Onderzoek 
uitgevoerd [ref. 

7, 8] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

Onderzoek 
uitgevoerd [ref. 

8] 

uitspraak 
gemeente art. 

28 Wbb. 

Sanerings 
gevallen: 

Dossier en 
evaluatie: 

Status: 

Acties: 
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BIJLAGE: OVERZICHTSKAART MET STATUS PER DEELLOCATIE 
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SG635
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Esri Nederland & Community Maps Contributors
locatiecontour
spoorsloten (geval 15, sublocatie 6)
spoorsloten (waarschijnlijk)

status locaties
uitspraak inzake art. 28 (Wbb) kan worden afgerond
beoordeling evaluatieverslag en AO door RUD; beoordeling monitoringsrapportage door RUD
in separaat traject, saneringsplan is ingediend
geen; geen (actie ligt bij Sligro)
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formaat:
schaal:

opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS
Afronding RSP Cartesiusdriehoek
SBNS51-35

projectnaam:
projectcode:

concept 1
12-04-2016

G.H. Heuver
R. Vis
E.G.J. van de Pol
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getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr:
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BIJLAGE: OVERZICHTSKAART (REST)VERONTREINIGINGEN 
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B8943
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B6661
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Esri Nederland & Community Maps Contributors
locatiecontour
percelen

restverontreinigingen
grond, > tussenwaarde
grond, > interventiewaarde
grondwater, > tussenwaarde
grondwater, > interventiewaarde

mogelijke restverontreiniging
grondwater, > interventiewaarde

1 geval 25, sub 45 (WG37)
2 geval 135, sub 46/47 (WG36)
3 Spoordijk 17, sub 695
4 Spoordijk 17 (WG39)
5 geval 60 (WG2)
6 geval 625 (WG5)
7 geval 140, sub 60

8 BP-station
9 geval 155, sub 14/15/18/21/33/186
01 WG26
11 geval 145, sub 198
21 geval 70 (WG4)
31 geval 70 (WG3)
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Kadastrale kaart met restveront-

formaat:
schaal:

reinigingen
opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS

Afronding RSP Cartesiusdriehoek
SBNS51-36

projectnaam:
projectcode:

definitief 1
08-04-2016

G.H. Heuver
R. Vis
E.G.J. van de Pol

21

getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

versie:
datum:

tekeningnr:
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BIJLAGE: KAARTMATERIAAL PER (REST)VERONTREINIGING 
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Omschrijving: Bijlage:

Project:

Opdrachtgever:

Projectnummer:

Tekenaar: Schaal: Formaat: Datum: Accoord: Revisie:

1.5Restverontreiniging grondwater

406114 Ematech-terrein te Utrecht

Stichting Bodemsanering NS

20130305/JBRO

JTER 1: A3 12-02-2014 .. 12-02-2014
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BIJLAGE: DVD MET REFERENTIES 
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