
Samenvatting historisch onderzoek “NW Kwadrant Maarssen” 

Op de locatie of op de aangrenzende percelen zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 

1. Nulsituatie onderzoek ten behoeve van bestemmingsplanwijziging naar Bedrijventerrein, Omegam, 

projectnummer 11015864, d.d. 26 november 1993; 

2. NVN 5740 onderzoek op het terrein Noord West Kwadrant aan de Floraweg te Maarssenbroek, Omegam, 

projectnummer 11046896, d.d. 11 november 1996; 

3. Aanvullend NVN 5740 onderzoek op het zuidelijk deel van het terrein Noord West Kwadrant aan de Floraweg te 

Maarssenbroek, Omegam, projectnummer 11057452, d.d. 10 juli 1997; 

4. Verkennend bodemonderzoek NW Kwadrant Maarssen, Verhoeve Milieu bv, projectnummer 157167, kenmerk 

FLE/ADV/VMO/157167, d.d. 23 november 2007. 

Uit de diverse onderzoeken blijkt dat het terrein van oorsprong in gebruik is geweest als agrarisch gebied. In de jaren 

negentig is het ingericht als bedrijfsterrein. Vermoedelijk is het terrein toen ook opgehoogd.  

Op het terrein vond onder meer opslag plaats van bouwketen van de firma Ballast Nedam en opslag van de dienst 

Openbare Werken van de gemeente. Ook was op de locatie een hoveniersbedrijf gevestigd. Midden op het terrein was 

plantsoenafval afkomstig uit de gemeente Maarssenbroek en omgeving gelegen. Langs de noordoostzijde was tijdelijk 

een slibdepot aanwezig. 

Op het zuidelijk deel van het bevindt zich een bedrijfsverzamelgebouw. Ook bevond zich daar de opslag van de Gebr. 

Bron BV (sloot en bermonderhoud) en een zoutdepot van de provinciale Waterstaat. 

Aan de westzijde (Floraweg) bevindt zich een tankstation. In 1988 is het terrein onderzocht door het 

Ingenieuwsbureau Limborgh. Op het terrein is toentertijd een verontreiniging met minerale olie in de grond en 

vluchtige aromaten in het grondwater aangetroffen. De verontreiniging bleek zich niet te hebben verspreid tot op de 

onderhavige onderzoekslocatie. De verspreiding in het grondwater vond plaats in westelijke richting. In 1989 heeft 

een grondsanering plaatsgevonden waarbij ook een deel van de verontreinigingen in het grondwater zijn verwijderd. 

Verder zijn er geen gegevens bekend van mogelijk bodembedreigende situatie op of in de direct omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

Uit het meest recente onderzoek [4] zijn de volgende conclusies getrokken: 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bovengrond lichte tot plaatselijk matige bijmengingen met puin 

waargenomen. Er is tijdens de veldwerkzaamheden visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de zandige bovengrond licht verhoogde gehalten aan PAK, enkele zware metalen 

en plaatselijk EOX en minerale olie zijn gemeten. In de zandige ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK 

gemeten. In de kleihoudende ondergrond is alleen een licht verhoogd gehalte aan nikkel gemeten. Het grondwater is 

licht verontreinigd met enkele zware metalen. 

De licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater zijn dusdanig gering verhoogd gemeten 

dat risico’s voor de volksgezondheid en het milieu als verwaarloosbaar klein mogen worden beschouwd.  

Daarnaast wordt opgemerkt wordt dat enkele licht verhoogde gehalten uit het bodemonderzoek [4] de huidige 

vastgestelde toetsingswaarden (AW2000-waarden) niet eens overschrijden. 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek [4] zijn er geen milieuhygiënische belemmeringen voor de 

voorgenomen herinrichting van de onderzoekslocatie. 


