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1

Inleiding
In opdracht van ABG-organisatie is door Antea Group in april 2020 een historisch onderzoek
uitgevoerd ter plaatse van de spooromgeving nabij het treinstation Gilze-Rijen te Rijen.

Aanleiding
De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Doel
Het doel van het historisch bodemonderzoek is het inventariseren en eenduidig vast leggen van
de historische bodemkwaliteit ter plaatse van de voorgenomen werkzaamheden.
Aan de hand van de resultaten wordt bepaald in hoeverre bij de voorgenomen
bestemmingsplanwijziging rekening dient te worden gehouden met eventuele verdachte locaties
en/of bodemverontreinigingen.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit
Het onderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5725: 2017 (Strategie voor het uitvoeren
van milieuhygiënisch vooronderzoek).
De voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en
volledig. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze
bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de
verzamelde historische informatie.
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).
De naleving van de kwaliteitseisen en procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors
en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De onderzochte locatie
is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven.
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven.
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Vooronderzoek

2.1

Algemeen
De aanleiding tot het vooronderzoek is inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische bodemkwaliteit
van de in dit rapport onderzochte locaties.
In dit hoofdstuk worden de bij de aanleiding behorende onderzoeksaspecten besproken.
In bijlage 2 worden deze onderzoeksaspecten onderbouwd met de antwoorden op de verplichte
onderzoeksvragen.
In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde bronnen weergegeven.
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen
Geraadpleegde bron
ABG-gemeente: milieu, tank- en
bouwarchief,
BodemInformatieSysteem (BIS)
BAG Viewer
Topotijdreis
Bodemloket
Provincie

2.2

Website, contactpersoon of archief
Mevr. P. Roos
Omgevingsrapportage Noord-Brabant

Datum raadplegen
16-4-2020

www.bagviewer.kadaster.nl
www.topotijdreis.nl
www.bodemloket.nl
https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Stortplaatsen

17-4-2020
17-4-2020
16-4-2020
16-4-2020

Locatiegegevens
De onderzoekslocatie betreft de spoorzone in Rijen, tussen de Sportparkweg en de Europalaan.
Daarbij is een deel van de Julianastraat en de Stationsstraat inbegrepen.
Het gebied bevat verder de openbare ruimte incl. aanliggende panden van de Julianastraat,
Parallelweg, Spoorlaan Zuid, Spoorlaan Noord, Haansbergseweg, Stationsplein, Venneweg,
Koolaspad en de Stationsstraat.
Het terrein is grofweg te verdelen in de gebieden: spoorzone, stationsgebied, aanliggende
straten en aanliggende woongebieden en heeft een totale oppervlakte van ca. 7,4 hectare.
De locatie is grotendeels in gebruik als spoor- en stationsgebied, maar ook deels als woonwijk,
industrieterrein en openbaar gebied. Het terrein is voor het overgrote deel bebouwd of verhard
met een klinker-, tegel- of asfaltverharding. De gebieden direct aangrenzend aan de spoorzone
zijn onverhard (berm/plantsoen/tuin).
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de tekeningen in de bijlagen.
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2.3

Bodemopbouw en geohydrologie
Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld:
- freatische grondwaterstand: circa 2,0 à 3,5 m-mv (op basis van bekende onderzoeken)
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordwestelijk
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee
- voorkomen van brak/zout grondwater: nee
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee
- Is het grondwatersysteem beïnvloed door menselijk handelen (drainage, bemalingen,
onttrekkingen, infiltratie)? Voor zover bekend niet.
- ophogingen/dempingen/bodemvreemde lagen bekend? Ja, voormalige stortplaats ten
oosten, Haansbergseweg/Dwarsstraat (locatiecode NB2000012 en Globis-code
NB078400012)

Bron: https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Stortplaatsen

In tabel 2.2 wordt de bodemopbouw in de omgeving schematisch weergegeven.
Tabel 2.2: Schematische bodemopbouw
Globale diepte (m –mv.)
Geohydrologische eenheid
0-2
Deklaag
2 - 28
1e watervoerende pakket

Lithostratigrafische eenheid
Formatie van Boxtel
Formatie van Veghel, Sterksel

Lithologie
Fijne tot grove zanden
Fijne en grove zanden

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGVTNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. De gegevens van de
bodemopbouw zijn verkregen uit het DINO loket.

2.4

Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit
Bodemonderzoeken/beschikkingen
Op en in de (directe) omgeving van de onderzoekslocatie is een divers aantal bodemonderzoeken
uitgevoerd. Voor een volledig overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt verwezen
naar bijlage 3. Hierbij is aandacht besteed aan de meest recente of relevante rapporten.
In de navolgende alinea’s zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten weergeven.
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Laagstraat-Stationsstraat
Ter plaatse van de kruising Laagstraat-Stationsstraat zijn sterk verhoogde gehalten aan arseen en
chroom aangetoond in de bodem. De sterke verontreinigingen zijn in 2002 gesaneerd waarbij de
putbodem en –wandmonsters voldoen aan de streefwaarde.
Stationsplein
Nabij Stationsplein 3 zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en EOX in de bovengrond
gemeten. indicatief zijn VOCL aangetoond. Daarnaast is een vreemde “garagelucht” geroken. Het
grondwater is matig met zink verontreinigd. Het rapport is sterk verouderd. Op basis van het
uitgevoerde bodemonderzoek op de locatie wordt aanvullend onderzoek aanbevolen naar het
matig verhoogd gehalte aan zink in het grondwater en de geroken geur in de grond.
Ter plaatse van het NS-emplacement zijn meerdere sterke verontreinigingen aangetroffen. De
bodem is op drie locaties ernstig verontreinigd met chroom, koper en lokaal ook met PAK. De
overige aangetroffen sterk verhoogde gehalten betreffen geen gevallen van ernstige
bodemverontreiniging. In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de bekende
gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Zover bekend zijn deze niet gesaneerd.

Bron: Nader bodemonderzoek NS-emplacement Gilze-Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 3509-134339, d.d. december 2003

Stationsstraat
Ter plaatse van de Stationsstraat is een groot aantal bodemonderzoeken en saneringen
uitgevoerd. Ter plaatse van het voormalig transportbedrijf De Hoon, gelegen aan de
Stationsstraat 3 is gesaneerd waarbij de sterk met zware metalen, vluchtige aromaten en
minerale olie verontreinigde bovengrond is verwijderd of via luchtextractie is gesaneerd. Op ca.
1,5 m-mv. is een restverontreiniging met minerale olie aanwezig. Het grondwater is lokaal sterk
met vluchtige aromaten en minerale olie verontreinigd. Nabij Stationsstraat 10 (Rompa Leder) is
eveneens gesaneerd door middel van afgraving. In het grondwater is mogelijk nog een sterk
verhoogd gehate aan chroom aanwezig.
Nabij de Stationsstraat 5-5a zijn zowel de grond als het grondwater gesaneerd. Door middel van
afgraven en bodemlucht extractie is de sterk met minerale olie, BTEX en VOCL verontreinigde
grond gereinigd. Het grondwater is doormiddel van oppompen deels gesaneerd. Hierbij is nog
wel een restverontreiniging met PER achtergebleven op een diepte van ca. 8 á 10 m-mv. In het
grondwater bevindt zich vermoedelijk ook nog een restverontreiniging met vluchtige aromaten.
Noordoostelijk is een verontreiniging met CIS ontstaan welke zich op een diepte van ca. 28 á 30
m-mv bevindt. De locatie van deze restverontreiniging is op figuur 2.1 weergeven.
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Figuur 2.1: Restverontreinigingen PER en CIS locatie Stationsstraat 5-5a

Bron: Eindcontrole grondwatersanering Stationsstraat 5/Sa te Rijen, Antea Group, kenmerk: 85047, d.d. 7 juli 2014

Spoorlaan Noord
Ter plaatse van de Spoorlaan Noord zijn een groot aantal verdachte activiteiten geregistreerd.
Van deze verdachte activiteiten is slechts een klein deel onderzocht op de aanwezigheid van
bodemverontreiniging. Ter plaatse van de Spoorlaan Noord 92 is een bekende VOCL
verontreiniging in het grondwater aanwezig. Dit betreft een restverontreiniging van een eerder
uitgevoerde sanering. In de bodem zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten aan zware metalen,
PAK en EOX gemeten. Op het adres van Spoorlaan Noord 17 zijn een transportbedrijf en
vrachtwagenonderhoudsbedrijf aanwezig. Er zijn geen recente gegevens bekend m.b.t. deze
verdachte activiteiten.
Parallelweg/Nijverheidsweg
Ter plaatse van de Parallelweg is een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Over het
algemeen zijn in de grond licht tot hooguit matig verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK
aangetoond. Ter plaatse van Parallelweg 12 is in de bovengrond een sterk verhoogd gehalte aan
minerale olie gemeten. Op basis van het rapport uit 1998 betreft dit een geval van ernstige
bodemverontreiniging. Er zijn geen recentere rapporten bekend.
Het grondwater van de Parallelweg is over het algemeen sterk verontreinigd met nikkel en zink
en matig met arseen. Vermoedelijk betreffen dit van nature verhoogde concentraties aan zware
metalen in het grondwater. Ter plaatse van de kruising Parallelweg/Nijverheidslaan bevindt zich
in het diepere grondwater een sterke verontreiniging met VOCl (PER) en zink. Deze
verontreiniging wordt toegeschreven aan de zinkkelders en ontvettingsbaden welke aanwezig
zijn (geweest) ter plaatse van de Nijverheidslaan 3 als gevolg van de aanwezigheid van een
galvaniseerinrichting, metaalconstructie- en oppervlaktebehandelingsbedrijf, verfspuitinrichting
(metaal) en een verzinkerij. De contour van de grondwaterverontreiniging met zink loopt door tot
aan het spoorgebied. Beide Interventiewaarde contouren zijn weergegeven op figuur 2.2.
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Figuur 2.2: Interventiewaarden contouren PER en zink nabij Nijverheidslaan 3

Bron: Aanvullende informatie Nader milieukundig bodemonderzoek, UDM Midden, kenmerk: 10020108, d.d. 3 mei 2011

Julianastraat
Ter plaatse van de Julianastraat zijn recentelijk meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit
deze bodemonderzoeken blijkt dat in de achtertuinen van huisnummers 103-105A en 113 sterk
verhoogde gehalten met zware metalen en PAK in de grond zijn gemeten. Ter plaatse van
huisnummer 113 is op het achter terrein een gehalte aan asbest aangetroffen wat de
interventiewaarde ruimschoots overschrijdt. De sterke verontreinigingen zijn onvoldoende
afgeperkt/gesaneerd. Het wordt aanbevolen nader onderzoek uit te voeren ter plaatse van de
aangetroffen sterke verontreinigingen met PAK en zware metalen.
Venneweg
Ter plaatse van de Venneweg is het terrein van de voormalige leerfabriek De Adelaar volledig
gesaneerd. De visueel verontreinigde blauwe en groene grond is ontgraven. De ondergrondse
bebouwing is afgebroken en uitgegraven. De saneringsput is vervolgens aangevuld met schone
gebiedseigen grond of aangevoerde grond. Het grondwater is gesaneerd door middel van
oppompen en lozen in het riool. Over de gehele lengte van de Venneweg is recentelijk
bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat nabij Venneweg 14 zeer lokaal een sterk verhoogd
gehalte aan PAK is gemeten. In de overige geanalyseerde monsters zijn hooguit enkele licht
verhoogde gehalten met zware metalen, PAK en PCB gemeten. Asbest is zowel visueel als
analytisch niet aangetroffen.
Kempenbaan
Ter plaatse van de Kempenbaan (oostelijk van Europalaan) is een voormalige stortplaats
aanwezig geweest. De stortplaats is medio 2015 volledig gesaneerd. Het stortmateriaal is visueel
verwijderd, gelijktijdig is de verontreiniging met zware metalen, minerale olie en PAK (voormalige
stortplaats) in de grond verwijderd tot beneden de generieke waarde voor wonen. Hiermee is
voldaan aan de saneringsdoelstelling.

Blad 7 van 14

Historisch onderzoek
Spooromgeving station Gilze-Rijen
projectnummer 0462662.100
april 2020, revisie 01

Zware metalen in het grondwater
In de regio worden vaker verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater
aangetroffen, zonder direct aantoonbare bron of oorzaak. In voorkomende situaties worden
dergelijke concentraties veelal gerelateerd aan regionale verhoogde achtergrondwaarden.
Tank, milieu, bouw- en slooparchief
Op basis van de beschikbare gegevens vanuit de bevoegde gezagen in combinatie met
voorgaande onderzoeken is ter plaatse van de beoogde uitbreidingslocatie sprake van
(voormalige) ondergrondse tanks. De locatiecodes waaronder deze tanks staan geregistreerd
zijn in de samenvattende tabel in de bijlagen weergeven. In het milieu, bouw- en slooparchief is
geen informatie aanwezig met betrekking tot de beoogde uitbreidingslocatie.
Conventionele Explosieven (CE)
Gezien de onderzoekslocatie zich in de directe omgeving van vliegbasis Gilze-Rijen bevindt is deze
mogelijk verdacht op de aanwezigheid van conventionele explosieven. Middels een Quickscan CE
kan hier inzicht in worden verkregen. Een Quickscan CE wordt niet opgesteld conform de WSCSOCE, dient enkel als inventarisatie van mogelijke risico’s en kan daarmee niet worden gebruikt als
vrijgave voor CE verdachte gebieden.
Bodemkwaliteitskaart (BKK)
Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Brabant (2011) blijkt dat de onderzoekslocatie in een
gebied is gelegen waarvan de kwaliteit van de boven- en ondergrond gemiddeld voldoet aan de
klasse Landbouw/natuur (Achtergrondwaarden).
Bodemfunctieklassekaart
Uit de bodemfunctieklassekaart van de regio Brabant blijkt dat de onderzoekslocatie de
bodemfunctieklasse Wonen en Industrie heeft.
Overige historische gegevens
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over
(her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen, het (voormalige) gebruik van asbest,
verkaveling, (sloot)dempingen, ontgrondingen, aanvullingen, afzetting van bodemvreemd
materiaal, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden, de verwachting van niet
gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden.
Daarnaast hebben aldaar voor zover bekend geen calamiteiten of overtredingen van
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere
milieuregelgeving plaatsgevonden.

2.5

Gebruik en beïnvloeding van de locatie door gebruik (voormalig / toekomstig)
Voormalig en huidig gebruik
Op basis van historisch kaartmateriaal blijkt dat het gebied medio 19e eeuw is ontwikkeld. Het
treinstation staat vanaf 1869 geregistreerd. De oorspronkelijke bebouwing bestond uit
lintbebouwing. Vanaf ca. 1930 is het gebied is snel tempo ontwikkeld waarbij de stadswijken
midden jaren `50 hun huidige vorm verkregen. Eind jaren zeventig is het industriegebied De
Haansberg ontwikkeld. Ter plaatse van de Haansberg/Parallelweg zijn momenteel meerdere
bedrijven actief waaronder een gemeentewerf, transportmiddelenfabriek,
autoreparatiebedrijven, kunststofproductenfabriek, en diverse bedrijven in de dienstverlening.
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Toekomstig gebruik
In de nabije toekomst zal het openbaar gebied rondom het treinstation worden heringericht en
zal een onderdoorgang onder het spoor worden gerealiseerd. Hierbij worden mogelijk enkele
woningen gesloopt en zal waarschijnlijk ook nieuwbouw plaatsvinden.
Historisch kaartmateriaal / luchtfoto’s
Op basis van Streetsmart zijn de luchtfoto’s uit 2008, 2013 en 2018 geraadpleegd, zie figuur 2.2.
Tevens is historisch kaartmateriaal bestudeerd via de website van Toptijdreis, zie figuur 2.3. Op
basis van het historisch kaartmateriaal en de luchtfoto’s blijkt dat rondom het spoorgebied
industrie aanwezig is (geweest) en een treinemplacement aanwezig is. Mogelijk hebben deze
activiteiten voor bodemverontreiniging gezorgd.
Figuur 2.3: Luchtfoto’s onderzoekslocatie

2008

2013
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2019

Figuur 2.4: Historisch kaartmateriaal onderzoekslocatie

1900

1945

1960
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2.6

Asbest
Op en nabij de onderzoekslocatie zijn meerdere (asbest)onderzoeken en saneringen uitgevoerd.
Een overzicht van de relevante uitgevoerde onderzoeken is weergeven in de samenvattende
tabel in bijlage 3.
Op basis van deze onderzoeken blijkt dat in de bodem van de onderzoekslocatie op meerdere
locaties puin en/of antropogene bijmengingen zijn aangetroffen. Deze puinlagen zijn veelal niet
op asbest onderzocht.
Ter plaatse van het spoorgebied is een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen in de
spoorsloten. Vermoedelijk betrof het hier zwerfasbest gezien er geen duidelijke bron van het
asbestverdacht materiaal aanwezig is geweest. Nabij de voormalige Leerlooierij De Adelaar
(gelegen aan de Venneweg 32) is een groot aantal asbestverdachte materialen aangetroffen
gedurende de saneringswerkzaamheden. Deze materialen zijn afgevoerd en de sterk
verontreinigde grond is ontgraven.
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Op basis van de bekende gegevens blijkt dat op enkele locaties asbest of asbestverdachte
materialen zijn aangetroffen. Doorgaans is dit echter niet in een concentratie welke de
interventiewaarde overschrijdt. Hoewel het niet kan worden uitgesloten dat op de
onderzoekslocatie asbest aanwezig is, wordt de onderzoekslocatie op basis van de huidige
gegevens niet als asbestverdacht beschouwd.

2.7

Terreinverkenning
Ter plaatse van de onderzoekslocatie is op 22 april 2020 een terreinverkenning uitgevoerd.
Gedurende de terreinverkenning is specifiek aandacht besteed aan verdachte locaties op en nabij
de onderzoekslocatie. Hierbij zijn geen aanvullende bijzonderheden ten aanzien van de reeds
geïnventariseerde activiteiten waargenomen.
De foto’s van de terreinverkenning zijn opgenomen in bijlage 2.

Blad 12 van 14

Historisch onderzoek
Spooromgeving station Gilze-Rijen
projectnummer 0462662.100
april 2020, revisie 01

3

Conclusies
In het kader van de geplande herontwikkeling van het gebied nabij het treinstation Gilze-Rijen is
een historisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd nabij de huidige
spooromgeving met direct aanliggende straten en enkele aanliggende woon- en werkgebieden.
Ter plaatse van- en in de directe omgeving van het ontwikkelgebied zijn in het verleden een groot
aantal onderzoeken, saneringen en monitoringen uitgevoerd dan wel diverse voormalige
(verdachte) activiteiten geregistreerd. Uit deze gegevens blijkt dat in de grond over het algemeen
licht verhoogde gehalten worden aangetoond. Het overgrote deel van de in het verleden
aangetroffen sterke verontreinigingen zijn gesaneerd. Lokaal komen enkele matig tot sterk
verhoogde gehalten met zware metalen of PAK voor in de bodem.
Het grondwater is doorgaans sterk verontreinigd met nikkel en zink. Dit wordt toegeschreven aan
de verhoogde achtergrondwaarden met zware metalen welke vaak worden gemeten in de regio.
Ter plaatse van de Stationsstraat bevindt zich een VOCL vlek in het diepe grondwater en is een
rest verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten in de grond en grondwater
aanwezig. Nabij de Nijverheidsweg bevindt zich een sterke VOCL en zink verontreiniging in het
grondwater. Ter plaatse van de Stationsstraat Noord 92 bevindt zich een kleinschalige VOCL restverontreiniging in et grondwater.
Op basis van het historisch onderzoek zijn voor diverse locaties met (voormalige) verdachte
activiteiten onvoldoende gegevens beschikbaar om een uitspraak te doen over de
bodemkwaliteit. Daarnaast is actualisatie naar de aanwezigheid en inkadering van enkele
bekende (sterke) verontreinigingen benodigd. In tabel 3.1 zijn deze locaties weergeven met een
aanbeveling voor uit te voeren vervolgonderzoek.
Tabel 3.1: Overzicht resultaten historisch onderzoek en advies tot vervolg
Adreslocatie
Locatiecode
Reden verdachtmaking
Haansbergseweg
NB078400131 UBI`s: chemische afvalstoﬀenopslag/kca-depot, glas28-30
en glaswerkindustrie, glasfabriek (vlakglas),
glasproduktenfabriek, hbo-tank (ondergronds),
kunstofproduktenindustrie, metaalconstruciebedrijf,
plasticspuitgiet- en -productenfabriek, verzinkerij
Haansbergseweg
NB078400233 UBI’s: afsluiters, kleppen en kranenfabriek,
69A-69B
houtmeubelfabriek, machine- en onderdelenfabriek
Haansbergseweg
NB078400232 Groot aantal verdachte activiteiten
69C
Industriestraat 3
NB078400024 Zink, VOCl (PER) > Interventiewaarde in grondwater
Julianastraat 97

NB078400821

Julianastraat 103105
Julianastraat 110

NB078407878

Julianastraat 113

-

Parallelweg 2
Parallelweg 12
(Nijverheidslaan
12)

NB078400872
NB078400182

NB078400831

UBI’s: autohandel, brandstoffendetailhandel (vast en
vloeibaar), loodgieters- fitters- sanitair install. bedrijf
PAK > Interventiewaarde in bovengrond
UBI`s: brandstoftank (ondergronds), drukkerij,
goederenopslag, machine en apparatenindustrie,
machinefabriek voor de leer-, en lederwaren- en
schoeiselindustrie, schietbaan
Koper > Interventiewaarde bovengrond
Koper en lood > Interventiewaarde ondergrond
UBI: kunststofbouwproductenindustrie
UBI’s: afgewerkte olietank, benzine-service-station,
benzinetank, hbo-tank, laad-, los-, op- en
overslagbedrijf, machine en apparatenfabriek voor
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Aanbeveling
Bodemonderzoek NEN 5740

Actualiserend onderzoek hoek
parallelweg/Nijverheidsweg
Bodemonderzoek NEN 5740
Uitvoeren nader onderzoek
Bodemonderzoek NEN 5740

Uitvoeren nader onderzoek
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740

Historisch onderzoek
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april 2020, revisie 01

Adreslocatie

Locatiecode

Parallelweg 14
Parallelweg 16

NB078400231
NB078400194

Parallelweg 22B
Parallelweg 28
Parallelweg 38

NB078400323
NB078400873
NB078400167

Parallelweg 42
Parallelweg 49-50

NB078401104
-

Spoorlaan Noord
17

NB078400913

Spoorlaan Zuid 13
Spoorlaan Zuid 9
Stationsplein 49
(NS emplacement
Gilze Rijen)

NB078400916
NB078400915
NB078400189

Stationsplein 3

NB078401093

Stationsplein 6
Stationsplein 8

NB078401171
NB078400225

Stationsstraat 3
Stationsstraat 10

NB078400124

Stationsstraat
Stationsstraat 17
Stationsstraat 4
Stedenbaan
(industrieterrein
de Haansberg)

NB078400126
NB078400922
NB078400932
NB078400212

Reden verdachtmaking
specifieke doeleinden, machine- en
apparatenfabriek, machine fabriek voor de ijzer en
staalindustrie, machinegroothandel
Minerale olie > Interventiewaarde (> 25m3)
UBI’s: diep-/plaatdrukkerij, HBO-tanks
UBI’s: HBO-tank, kolenopslag, lederindustrie,
leerbewerking en afwerking, leerlooierij,
stookolietank
UBI: goederenopslagplaats
UBI’s: houtmeubelfabriek, huidenop- en overslag
UBI’s: goederenopslagplaats, loonbedrijf t.b.v. land
en tuinbouw
UBI: transportmiddelenfabriek n.e.g.
Op basis van terreinverkenning: autoreparatiebedrijf, motorfietsen reparatiebedrijf
UBI’s: autoreparatiebedrijf, benzine-service-station,
brandstoffendetailhandel, brandstoffengroothandel,
cokes- en kolenbreek- en sorteerinrichting, kolen
opslag en overslag, steenkolenproducten industrie,
transportbedrijf
UBI’s: lederindustrie, leerlooijer (na 1900)
UBI’s: lederindustrie, leerlooijer (na 1900)
UBI’s: spoor- en tramwegmaterieel-industrie en
reparatie, spoorwegemplacement.
Nabij het emplacement zijn drie gevallen van
ernstige bodemverontreiniging bekend.
Matig verhoogd gehalte aan lood aangetroffen in de
bodem, meerdere verdachte activiteiten aanwezig
geweest, vreemde lucht in bodem
UBI: benzine-service-station
UBI’s: groepsvervoer- en touringcarbedrijf,
taxibedrijf
Restverontreiniging met minerale olie vanaf 1,5 mmv. in grond en grondwater
benzinepompinstallatie, goederenopslagplaats,
lederindustrie, leerlooierij, opslag koolwaterstoffen,
RWZI, smeerolietank
grondwater mogelijk sterk met chroom verontreinigd
UBI’s: benzineservicestation, dieseltank, wegvervoer
UBI’s: leerlooierij (na 1900), meubellogerij
UBI: leerlooierij (na 1900)
UBI’s: autowrakkenterrein, dieselpompinstallatie,
aanhanger en opleggerfabriek, erfverharding met
puin/ sloopafval, gronddepot (vervuilde grond), hbotank, leerlooierij, stortplaats puin- en/of bouw- en
sloopafval in water

Aanbeveling

Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740

Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740

Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Uitvoeren sanering

Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740

Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740
Bodemonderzoek NEN 5740

Uit de verzamelde informatie zijn geen gegevens naar voren gekomen die erop wijzen dat de
locatie als asbestverdacht dient te worden beschouwd. Geadviseerd wordt om tijdens de
uitvoering van de veldwerkzaamheden van een (gebiedsdekkend) bodemonderzoek alert te zijn
op de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen (ongedefinieerd puin) in een mate
waarvan deze als asbestverdacht dienen te worden beschouwd (>1%). Bij het aantreffen van de
dergelijke bijmengingen dient een asbestonderzoek volgens NEN 5707 te worden uitgevoerd.
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek.
Antea Group
Oosterhout, mei 2020
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Bijlage 1 Vooronderzoek
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Bijlage 1A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit
ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek
1) Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie en is deze voldoende?
Zie paragraaf 2.2
2) Is er sprake van potentiele bronnen van bodemverontreiniging, zowel vanuit het verleden
als het heden? Zo ja, wat zijn de potentiele bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze
en wat zijn de verdachte parameters?
Ja, zie paragraaf 2.4 en samenvattende tabel in bijlage 3
3) Is de bodem asbestverdacht? Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de
bodemkwaliteitskaart en welke lagen zijn daarbij onderscheiden?
Zie paragraaf 2.6
4) Wat is de bodemopbouw en geohydrologie en is er binnen het onderzoeksgebied sprake van
verschillende fysische kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen? Zo ja, welke fysische
kwaliteiten en/of bodemvreemde lagen zijn er en waar bevinden deze zich?
Zie paragraaf 2.3
5) Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van
het grondwater? Zo ja, welke beïnvloeding en waar?
Ja, ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere verdachte activiteiten bekend. Voor een
volledig overzicht wordt verwezen naar paragraaf 2.4 en de samenvattende tabel in bijlage 3.

Historisch onderzoek

6) Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging
vermoed? Zo ja, waar bevindt deze zich?
Ja, zie paragraaf 2.4
7) Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek
Spooromgeving station Gilze-Rijen
noodzakelijk? Motiveer het antwoord.
Deels onbekend
8) Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek
(inclusief de indeling van de onderzoekslocatie in deellocaties met verschillende hypotheses
over de aard en verdeling van de verontreinigde stoffen)?
Op basis van de huidige informatie wordt voor enkele deellocaties bodemonderzoek
aanbevolen. Hierbij kan worden voldaan met de strategie VED-HE.
Uit de verzamelde informatie zijn gegevens naar voren gekomen die erop wijzen dat de locatie in
zijn geheel als asbestverdacht dient te worden beschouwd. Geadviseerd wordt om tijdens de
uitvoering van de veldwerkzaamheden van het verkennend bodemonderzoek alert te zijn op de
aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen (ongedefinieerd puin) in een mate waarvan
deze als asbestverdacht dienen te worden beschouwd (>1%).
Bij het aantreffen van de dergelijke bijmengingen dient een verkennend asbestonderzoek volgens
NEN 5707 te worden uitgevoerd.

Historisch onderzoek
Spooromgeving station Gilze-Rijen
projectnummer 0462662.100
april 2020, revisie 01

Bijlage 1B: Samenvattende tabel

Locatie

Locatiecode

Anne Frankplein

NB078407140

Europalaan ong.

NB078407311

Haansbergse Dwarsstraat

NB078400012

Verdachte activiteiten

Conclusies onderzoeken

Onderzoeken

onverdachte activiteit

rapporten niet ontvangen
aanleiding: civieltechnisch, BG: PAK, OG: Ni> S, GW: Ni> I (natuurlijk verhoogd), conclusie:
voldoende onderzocht

Bouwstoffenbesluit, d.d. 24-05-2007
Gilze Rijen onderdoorgang Europalaan, kenmerk: FK/VC/70928 - versie 01, d.d. 16 juli 1997

munitiedepot, ontgronding, ophooglaag,
stortplaats op land, stortplaats puin/ bouw en
sloopafval

-

zeer groot aantal rapporten aanwezig, o.a. sanerinsevaluaties en monitoringen

elektronischecomponentenmateriaal-fabriek,
leerlooierij, metaalconstructiebedrijf,
munitiedepot, ontgronding, ophooglaag met
puin/bouw en sloopafval, spoorwegemplacement,
stortplaats op land, verfspuitinrichting

aanleiding: civieltechnisch, BG: < AW, OG, Cr, Cu, Zn > I (nabij stortplaats), overig < AW, GW: Cr waterbodem en verkennend bodemonderzoek Haansberg te Rijen, BK Ingenieurd, kenmerk: 120680, d.d. 27 maart 2012
> S, conclusie: voldoende onderzocht. Het sterk verhoogde gehalte met zware metalen valt
samen met de voormalige stortplaats.
zeer groot aantal rapporten aanwezig, o.a. sanerinsevaluaties en monitoringen

de sanering is uitgevoerd ter plaatse van de voormalige stortplaats Haansberg te Rijen. De
sanering is uitgevoerd door het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond. Het
stortmateriaal is visueel verwijderd, gelijktijdig is de verontreiniging met zware metalen,
minerale olie en PAK (voormalige stortplaats) in de grond verwijderd tot beneden de generieke
waarde voor wonen. Hiermee is voldaan aan de saneringsdoelstelling.

Evalua erapport bodemsanering Stortplaats Haansberg te Rijen, BK ingenieurs, kenmerk: 142251, d.d. 16 september 2015

Haansbergseweg (Kempenbaan Brandkuil)

NB078400140

NB078400131

chemische afvalstoﬀenopslag/kca-depot, glas- en geen rapporten aangeleverd
glaswerkindustrie, glasfabriek (vlakglas),
glasproduktenfabriek, hbo-tank (ondergronds),
kunstofproduktenindustrie,
metaalconstruciebedrijf, plasiic spuitgiet- en productenfabriek, verzinkerij

zeer groot aantal rapporten bekend

Haansbergseweg 28-30

NB078400233

afsluiters, kleppen en kranenfabriek, ,
houtmeubelfabriek, machine- en
onderdelenfabriek

VO, d.d. 01-08-2000

Haansbergseweg 69A-69B (Helios Vitrinebouw VOF)

Haansbergseweg 69C (Graauwmans Heftrucks B.V)

NB078400232

Industriestraat 3

NB078400024

Jo van Ammersstraat 1 t/m 1f te Rijen

NB078407048

Juliananstraat 106

NB078407462

Juliananstraat 107-107A

NB078407874

Julianastraat 103

NB078400822

Julianastraat 103-105

NB078407878

Julianastraat 105

NB078400823

Julianastraat 105A

NB078400315

Julianastraat 105B

NB078400316

Julianastraat 107

NB078400824

Julianastraat 109

NB078400825

Juliananstraat 110

NB078400831

Julianastraat 113

-

Julianastraat 115

-

afsluiters, kleppen en kranenfabriek,
bouwmachine en werktuigenverhuurbedrijf,
dieseltank, opslagbedrijf, machine en
apparatenreparatiebedrijf, machinefabriek voor
ijzer en staalindustrie
galvaniseerinrichting, goederenopslagplaats,
liftenfabriek, metaalconstructiebedrijf,
metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf,
ophooglaag (niet gespeciﬁceerd),
verfspuitinrichting (metaal), verzinkerij

geen rapporten aangeleverd

OO, d.d. 12-6-1995

aanleiding: Nulsituatie, BG: MO> I, OG niet onderzocht, GW: < AW, conclusie: uitvoeren MON

"NULSITUATTE" ONDERZOEK NABIJ BOVENGRONDSE OLIETANK, Milec, kenmerk: 95003/NU, d.d. 12 juni 1995
zeer groot aantal rapporten aanwezig

uit het bodemonderzoek blijkt dat terplaatse van de Nijverheidsweg twee
Aanvullende informa e Nader milieukundig bodemonderzoek, UDM Midden, kenmerk: 10020108, d.d. 3 mei 2011
grondwaterverontreinigingsvlekken aanwezig zijn met zink en PER. De verontreinigingen
bevinden zich van ca. 4 tot 15 m-mv. ter plaatse van de Nijverheidslaan nummers 15 en 17 zijn
daarnaast enkele zink en PER vlekken aanwezig in de grond. de verontreinigingen zijn
veroorzaakt door de voormalige werkzaamheden op het terrein.

-

PAK > AW, ASB: 17 mg/kg, voldoende onderzocht

Verkennend bodem- en verkennend asbestonderzoek Jo van Ammersstraat 1 t/m 1f te Rijen, BK Ingenieurs, kenmerk: 181640, d.d. 18 mei 2018

brandstoftank (ondergronds)

-

-

-

aanleiding: transactie, BG: Pb, PCB > AW, OG: Cu, Pb, Zn > AW, GW: Zn > I (Natuurlijk verhoogd), Verkennend bodemonderzoek Julianastraat 107-107a te Rijen, BK Ingenieurs, kenmerk: 190103, d.d 22 februari 2019
Cd, Cr > S, ASB: niet, conclusie: voldoende onderzocht

Chemicalienopslagplaats, hout- en
plaatmateriaalzagerij, boutbe- en
verwerkendeindustrie, schildersbedrijf,
timmerwerkplaats

zie locatiecode: NB078407878

-

aanleiding: transactie, BG: PAK > I, zware metalen, PCB, MO > S, OG: PAK > S, GW: Zn > S, ASB:
niet, conclusie: uitvoeren NO

Leerlooierij (na 1900)

zie locatiecode: NB078407878

zeep, was, reinigings en
onderhoudsmiddelenindustrie
Houtbe- en -verwerkende industrie

zie locatiecode: NB078407878

Huidendrogerij, lederindustrie, zeemlooierij

zie locatiecode: NB078407874

Verkennend bodemonderzoek Julianastraat 103-105a te Rijen, BK ingenieurs, kenmerk: 190104, d.d. 22 februari 2019

zie locatiecode: NB078407878

gereedschapswerktuigenfabriek, schildersbedrijf, aanleiding: transactie, BG: PAK > AW, OG: Cu, Pb, Zn > AW, GW: Ba, Zn > S, ASB: Niet, conclusie: Verkennend bodem- en asbest in grondonderzoek Julianastraat 109 te Rijen, BK ingenieurs, kenmerk: 192581, d.d. 9 september 2019
schoenenfabriek, timmerwerkplaats
voldoende onderzocht
brandstoftank (ondergronds), drukkerij,
goederenopslag, machine en apparatenindustrie,
machinefabriek voor de leer-, en lederwaren- en
schoeiselindustrie, schietbaan
-

aanleidjng: transactie, BG: Cu> T, OG: Cu, Pb > I, GW: metalen > S, ASB > I (lokaal), conclusie:
uitvoeren NO
aanleiding: transactie, BG: zware metalen, PAK > AW, OG: < AW, GW: zware metalen > S,
conclusie: voldoende onderzocht
-

Verkennend bodemonderzoek/ Verkennend asbest-in-grondonderzoek Julianastraat 113 te Rijen, BK ingenieurs, kenmerk: 192582, d.d. 25 september 2019
Verkennend bodemonderzoek, Julianastraat 115, BK ingenieurs, kenmerk: 192583, d.d. 2 september 2019

NB078400826

Burgerlijk utiliteitsbouwbedrijf, onverdachte
activiteit, timmerwerkplaats

Julianastraat 118

NB078407876

-

aanleiding: transactie, BG: Pb > AW, OG < AW, GW: Ni > S, conclusie: voldoende onderzocht

Verkennend bodemonderzoek Julianastraat 118 te Rijen, BK ingenieurs, kenmerk: 190105, d.d. 22 februari 2019

Julianastraat 118

NB078400832

invalidewagensfabriek en reparatiebedrijf,
timmerfabriek, timmerwerkplaats

-

zie locatiecode: NB078407876

Julianastraat 117

-

Julianastraat 95 A-F

NB078407305

Julianastraat 97

NB078400821

Karel Doormanstraat

NB078407152

onverdachte activiteit

aanleiding: onbekend, conclusie: voldoende onderzocht

VO, d.d. 11-12-1996

autohandel, brandstoffendetailhandel (vast en
vloeibaar), loodgieters, fitters en sanitair
installatiebedrijf

-

-

-

-

VO, d.d. 11-12-1996, VO, d.d. 13-3-2013
aanleiding: bouwvergunning, BG: Pb, Zn, PAK > AW, OG: < AW, GW: < AW, conclusie: voldoende verkennend bodemonderzoek Karel Doormanstraat te Rijen, Lankelma, kenmerk: 65902, d.d. 13 maart 2013
onderzocht
aanleiding: bouwvergunning, BG: PAK, EOX > AW, OG: EOX > AW, GW: Cr, Zn > S, conclusie:
verkennend bodemonderzoek Karel Doormanstraat te Rijen, Ascor analyse, kenmerk: BO 11179611,, d.d. 11 december 1996
voldoende onderzocht
OO, d.d. 01-11-1999/ NO, d.d. 01-12-2003/ SE, d.d. 11-02-2014
BUS-evaluatie: de sterk met zware metalen verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd. De saneringsevalua e, BK Bodem, kenmerk: 131956, d.d. 11-2-2014
bodem voldoet aan de achergrondwaarde.

Kempenbaan/Europalaan

Laagstraat

NB078407010

NB078407174
-

Laagstraat/Stationsplein

NB078407078

aanleiding: afvoer grond, conclusie: klasse Industrie

Par jkeuring Kempenbaan/Dorpenbaan te Rijen, Bk Ingenieurs, kenmerk: 143248, d.d. 29 mei 2015

aanleiding: bouwvergunning, BG: < S, OG < S, GW: Cd > S, conclusie: voldoende onderzocht

Verkennend bodem en grondwateronderzoek hoek Europalaan/Kempenbaan, Klaassen/Gilze, kenmerk: 9609161, d.d. 18 oktober 1996

conclusie: voldoende onderzocht

Bouwstoffenbesluit, d.d. 14-6-2005

aanleiding: bouwvergunning, BG: zware metalen, PAK > AW, OG: MO > AW (nabij OBAS), GW:
Per > AW, conclusie: voldoende onderzocht

Rapport verkennend bodemonderzoek Laagstraat/Sta onsplein te Rijen, Rasenberg Milieutechniek, kenmerk: VB/82555, d.d. 18 juli 2008

Benzine service station, leerlooierij

Laagstraat-stationsstraat

aanleiding: transactie, BG: MO, Cu, PAK > S, OG: Mo > S, GW: Cr, Zn, VOCL > S, conclusie:
voldoende onderzocht
aanleiding: Bouwvergunning, BG: As> I, Cr > T, PAK, EOX, MO > S, OG: EOX > S, GW: Cr > S,
conclusie: uitvoeren NO
aanleiding: vermoeden verontreiniging, BG: As, Cr > I, MO, zware metalen, PAK > S, OG:
metalen, PAK, MO > AW, GW: AS, Cr, Cu > S, conclusie: uitvoeren NO
aanleiding: transactie, De sterk met chroom en arseen verontreinigde grond is ontgraven en
afgevoerd. De putwand en bodemmonsters voldoen aan de streefwaarde conclusie: voldoende
onderzocht

NB078407229

Mary Zeldenrustlaan

NB078407125

onverdachte activiteit

Paarse Strook

Parallelweg 12 (Nijverheidslaan 12)

NB078400182

Verkennend onderzoek Laagstraat -Stationstraat te Rijen, Tauw, kenmerk: R002-392271 5WEV-D01-E, d.d. 5 april 2001
aanvullend bodemonderzoek omgeving sta onstraat te Rijen, Tauw, kenmerk: R001-3934888WEV-D01-E, d.d. 27 augustus 2001
Evaluatierapport bodemsanering ter plaatse van de Stationsstraat/Laagstraat te Rijen, Fugro, kenmerk: 89020118, d.d. 23 mei 2002

De verhoogde gehalten aan zware metalen in het grondwater zijn vermoedelijk verhoogde
achtergrondwaarden. Nader onderzoek wordt niet zinvol geacht, conclusie: voldoende
onderzocht.

nazorgrapportage, d.d. 06-06-2009

aanleiding: Bouwvergunning, BG: Cd > S, OG < S, GW: Cr, Cu > S, conclusie: voldoende
onderzocht

Loca e aan de Mary Zeldenrustlaan 20 te Rijen, Inpijn-Blokpoel, kenmerk: MB-6458, d.d. 19 oktober 2006

aanleiding: Bouwvergunning, BG: < AW, OG < AW, ASB: niet, GW: niet onderzocht, conclusie:
voldoende onderzocht
aanleiding: transactie, BG: PCB > AW (lokaal), OG: < AW, GW; Ni> T, Cu, Hg > S, conclusie:
voldoende onderzocht
aanleiding: transactie, BG: MO > S, OG: < AW, GW: Ni > I (verhoogde achtergrondwaarde), Pb >
T, Cr, Cu > S, conclusie: voldoende onderzocht
aanleiding: actualisatie, BG < AW, OG < AW, ASB: Niet, conclusie: voldoende onderzocht

NB078407348

VO, d.d. 19-11-1996/ VO, d.d. 05-04-2001/ AO, d.d. 27-08-2001/ SP, d.d. 18-04-2002/ SE, d.d. 23-05-2002
Verkennend bodemonderzoek Laagstraat/Sta onsstraat te Rijen, Tauw, kenmerk: R3530663.B02/LBB, d.d. 19 november 1996

VO, datum niet bekend/ VO d.d. 17-02-2002/ VO d.d. 24-03-2005/ VO, d.d. 16-11-2010/ VO, d.d. 16-05-2017
Actualiserend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in grond Trees Kinstraat te Rijen BK Bodem, kenmerk: 171322 , d.d. 16-5-2017
VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK Trees Kinstraat (percelen M 747 (ged.) H B 5643) te Rijen, UDM Midden, Kenmerk: 10020612, d.d. 16-11-2010
Verkennend bodemonderzoek diverse loca es op bedrijventerrein Paarse Strook te Gilze en Rijen, Lankelma, kenmerk: 60865, d.d. 24 maart 2005
actualiserend bodemonderzoek Trees Kinstraat, BK-Ingenieurs, d.d. 16-05-2017

afgewerkte olietank, benzine-service-station,
benzinetank, hbo-tank, laad-, los-, op- en
overslagbedrijf, machine- en apparatenfabriek
voor specifieke doeleinden, mechine en
apparatenfabriek, machine fabriek voor de ijzer
en staalindustrie, machinegroothandel

recentere rapporten niet ontvangen

VO, d.d. 22-01-1998/ NO, d.d. 03-03-1998/ SP, d.d. 22-06-2001/ VO, d.d. 15-05-2008

aanleiding: aanvraag milieuvergunning, BG: MO > I, OG: MO > S, GW: Cd, Cr, Zn > S. conclusie:
opstellen saneringsplan. Het aangetroffen sterk verhoogde gehalte aan minerale olie betreft
een geval.

Nader bodemonderzoek Parallelweg 12 Rijen, Advies en onderzoek Oosterhout, kenmerk: B980106, d.d. 3 maart 1998

Parallelweg 14

NB078400231

diep-/plaatdrukkerij, HBO-tanks

-

NO, d.d. 01-12-1997

NB078400194

HBO-tank, kolenopslag, lederindustrie,
leerbewerking en afwerking, leerlooierij,
stookolietank

rapporten niet ontvangen

Parallelweg 16 (gebr. Roovers)
Parallelweg 2

NB078400872

Kunststofbouwproductenindustrie

-

-

Parallelweg 22B

NB078400323

goederenopslagplaats

rapporten niet ontvangen

VO, d.d. 31-05-1995

Parallelweg 28

NB078400873

houtmeubelfabriek, huidenop- en overslag

-

-

Parallelweg 34/36

NB078401135

Parallelweg 38 (Haansberg West)

NB078400167

Parallelweg 40
Parallelweg 42

NB078400874
NB078401104

Parallelweg 46

NB078407167

Parallelweg 6-12

NB078407172

Parallelweg 8

NB078407505

Parallelweg ong.

NB078407300

afgewerkte olietank, afvalinzamelingsbedrijf,
brandweerkazerne, KCA-depot, rijskwerkplaats,
stortplaats huishoudelijk afval

goederenopslagplaats, loonbedrijf t.b.v. land en
tuinbouw
goederenopslagplaats
transportmiddelenfabriek n.e.g.
-

-

brandstoftank (ondergronds)
onverdachte activiteit

onverdachte activiteit

NUL, d.d. 23-08-2000/ NO, d.d. 08-10-2001

aanleiding: vaststellen nul-situatie, BG: MO > AW, OG: niet onderzocht, GW: Ni, Zn > I
aanleiding: vermoeden sterke verontreiniging, BG: < AW, OG < AW, GW: Ni > I, conclusie:
uitvoeren aanvullend onderzoek
rapporten niet ontvangen
-

Nulsitua eonderzoek Parallelweg 34/36 Rijen, Tauw, kenmerk: R001-3831396PSN-D01-E, d.d. 23 augustus 2000
nader milieukundig bodemonderzoek aan de Parallelweg 34-36 te Rijen, Fugro, kenmerk: 89010176, d.d. 14 mei 2002
VO, d.d. 01-09-1996

HO, d.d. 02-06-2003/VO, d.d. 12-1-2010
aanleiding: onbekend, conclusie: voldoende onderzocht
Historisch onderzoek Parallelweg 46 te Rijen, ASCOR, kenmerk: BO 7810305, d.d.2 juni 2003
aanleiding: bouwvergunning, BG: Co > AW, OG < AW, GW: Zn, Cu, Ba > S, conclusue: voldoende Verkennend bodemonderzoek Parallelweg 46/48 (ged.) Rijen, Bakker milieuadviezen, kenmerk: BM/15209-09, d.d. 12 januari 2010
onderzocht
VO, 9-8-2010
aanleiding: civieltechnisch, de bodem is matig tot uiters kolengruishoudend, BG: zware metalen, Verkennend milieukundig bodemonderzoek Parallelweg t.h.v. nrs. 6 t/m 12 te Rijen, UDM Midden, kenmerk: 10020449, d.d. 9 augustus 2010
PAK > S, OG: < AW, GW: niet onderzocht, conclusie: voldoende onderzocht
VO, d.d. 01-09-1995
aanleiding: nulsituatie, BG: Zn, Cu, PAK > AW, OG: Cr > AW, GW:Zn, Ni, As > T (van nature
Verkennend bodemonderzoek Parallelweg te Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 7895-74164, d.d. september 1995
verhoogd), conclusie: voldoende onderzocht
VO, d.d. 15-11-2001/ VO, d.d. 23-12-2005

aanleiding: transactie, BG: MO > S, OG < AW, GW: Ni > I (achtergrondwaarde), metalen, xylenen verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de parallelweg te Rijen, Fugro, kenmerk: 89010570, d.d. 15 november 2001
> S, conclusie: voldoende onderzocht
aanleiding: uitgifte perceel, BG: < AW, OG: < AW, GW: Cr, Cu, Hg, Pb > S, conclusie: voldoende verkennend bodemonderzoek locatie aan de Europalaan te Gilze Rijen, Lankelma, kenmerk: MZ/2009002, d.d. 23 december 2005
onderzocht
VO, d.d. 01-03-1999
aanleiding: civieltechnisch, BG: MO > I (lokaal), OG: niet geanalyseerd, GW: niet geanalyseerd, Verkennend bodemonderzoek t.b.v. reconstruc e Regentenstraat, Rembrandtlaan en Spoorlaan-Noord te Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 5623-51712,, d.d. 22 maart 1999
conclusie: uitvoeren NO/opstellen saneringsplan. De verontreinigde grond is naar alle
waarschijnlijkheid ontgraven en afgevoerd.

Parallelweg ong. 1

NB078407636

Reconstr. Regentenstr, Rembrandtpn, Spoorlaan-Noord

NB078407296

Rembrandtlaan 15

NB078407515

brandstoftank (ondergronds)

-

-

Rembrandtlaan 19

NB078407516

brandstoftank (ondergronds)

-

-

erfverharding

Seinen 26, 36 en 38 emplacement Gilze-Rijen

NB078407024

Spoorlaan Noord 14, betreft 17

NB078400913

Spoorlaan Noord 30

NB078400914

Spoorlaan Noord 92

aanleiding: civieltechnisch, BG: Cu > I, OG: onbekend, GW: onbekend, conclusie: opstellen
saneringsplan
aanleiding: aanleg kabels ter plaatse van trein emplacement Rijen. De bovegrond is met
metalen verontreinigd
alle met metalen verontreinigde grond is teruggeplaatst

VO, d.d. 20-7-2016/ BUS, d.d. 11-8-2016/ BUS-eva, d.d. 9-7-2018
Verkennend onderzoek, Strukton milieutechniek, kenmerk: 06080865, d.d. 20 juli 2016
BUS-saneringsplan, Strukton Milieutechniek, kenmerk: 16080865, d.d. 11 augustus 2016
BUS-evaluatie, Railinfratrust, d.d. 9 juli 2018

autoreparatiebedrijf, benzine-service-station,
brandstoffendetailhandel,
brandstoffengroothandel, cokes- en kolenbreeken sorteerinrichting, kolen opslag en overslag,
steenkolenproducten industrie, transportbedrijf

recentere rapporten niet ontvangen

Lederindustrie, leerlooijerij (na 1900),
stookolietank

-

HO, d.d. 25-12-2009

Betreft locatie Venneweg 32. Uit het historisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de
Venneweg de leerlooierij en leerfabriek De Adelaar aanwezig is geweest. De locatie is
gesaneerd. De saneringen staan beschreven onder locatiecode: NB078400027

Historisch onderzoek, Tauw, d.d. 25-12-2009

glasfabriek, kunstharsfabriek,
kunstofproductenindustrie, plastic spuitgieterij,
rubber en kunststofverwerkende industrie

-

zeer groot aantal rapporten aanwezig, zie omgevingsrapportage

NB078401337

HO, d.d. 25-12-2009, OO, 22-03-2013

historisch onderzoek: ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn meerdere brandstoftanks
Spoorlaan Noord 14 betreft Spoorlaan Noord 17; te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, Tauw, d.d. 25 december 2009
aanwezig.vanaf 1922 tot en met 1966 is vergunning verleend voor een cokes- en kolenbreek- en
sorteerinrichting (zifterij), een kolenopslag, een brandstoffengroothandel (vast) en een
benzinepomp installatie voor eigen gebruik.

een recentere monitoring is niet aangeleverd door de gemeente. Uit de monitoring van 2013
Tussen jdse monitoringsrapport VOCI verontreiniging Spoorlaan Noord 92 te Rijen, HMVT, kenmerk: 10026-rap-03, 23 april 2013
blijkt dat de verontreiniging voor ca. 90% is verwijderd. Lokaal is nog een sterk verhoogd gehalte
aan CIS aanwezig in het grondwater. Naar alle vermoeden betreft dit slechts een
spotverontreiniging.
uit het saneringsplan blijkt dat terplaatse van de Spoorlaan Noord 92 een CIS-vlek aanwezig is in saneringsplan Spoorlaan Noord 92 te Rijen, HMVT, kenmerk: 0026-sp-1, d.d. 20 mei 2010
het grondwater vanaf 5 m-mv. De verontreiniging zal worden gesaneerd doormiddel van
oppompen en behandelen van het met VOCL veorntreinigde water.

Spoorlaan noord ong.

NB078407359

onverdachte activiteit
aanleiding: transactie, BG: Cu, PAK > S, OG < AW, GW: < AW, conclusie: voldoende onderzocht
ophooglaag met puin en/of bouw en sloopafval

Spoorlaan Noord/Jan Steenstraat

NB078401351

Spoorlaan zuid 13

NB078400916

Spoorlaan zuid 33

VO, d.d. 01-04-1998
VERKENNEND BODEMONDERZOEK SPOORLAAN NOORD RIJEN, Consulmij, kenmerk: BB. 98.098/VO1, d.d. april 1998
VO, d.d. 01-07-2009/ ASB, d.d. 20-7-2010/ NO, d.d. 20-7-2010/SE, d.d. 21-9-2010

BUS-saneringsevaluatie: de sterk met asbestverontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd.
Uit de controlemonsters blijkt dat er geen restverontreiniging is achtergebleven.

BUS-saneringsevaluatie Spoorlaan Noord_Jan Steenstraat, Zeeuwen Milieu bv te Middelbeers, d.d. 21-9-2010

aanleiding: bouwvergunning, BG: Co, Pb, PAK > AW, OG: Co > AW, GW: Ba > S, conclusie:
voldoende onderzocht

Verkennend bodemonderzoek Spoorlaan Noord/Jan Steenstraat Rijen, Bakker, kenmerk: BM/15111-09, d.d. juli 2009

NB078400918

lederindustrie, leerlooijer (na 1900)
Leerlooierij (voor 1900)

-

-

Spoorlaan zuid 9

NB078400915

leerindustrie, leerlooierij (na 1900)

rapporten niet ontvangen

HO, d.d. 25-12-2009

Spoorlaan nabij 14

NB078400686

-

rapporten niet ontvangen

HO, d.d. 25-12-2009

aanleiding: aanvraag bouwvergunning, BG: PAK > AW, OG: < AW, GW: Ba, Zn > S, conclusie:
voldoende onderzocht

Verkennend bodemonderzoek Spoorlaan-Zuid 27B Rijen, MBS, kenmerk: 993.01.091.rl, d.d. 11 mei 2009

Spoorlaan Zuid 27B
Sportpark Vijf Eiken Rijen

aanleiding: aanvraag bouwvergunning, BG: < AW, OG: < AW, GW: Zn > S, conclusie: voldoende
onderzocht
aanleiding: aanvraag bouwvergunning, BG: MO > AW, OG: < AW, GW: Ba > S, conclusie:
voldoende onderzocht

NB078407082

Stationsplein 10A

NB078401172

Stationsplein 3

NB078401093

Stationsplein 4

NB078407385

lederindustrie, machinefabriek voor de ijzer en
staalindustrie, machinefabriek voor de wasserij en
chemische reiniging

Leerlooierij, machinefabriek voor de ijzer en
staalindustrie, machinegroothandel, onverdachte
activiteit

brandstoftank (ondergronds)
spoor- en tramwegmaterieelindistrue en
reparatie, spoorwegemplacement

VO, d.d. 29-08-2008/ BOOT, d.d. 28-04-2009/ VO, d.d. 18-11-2009
VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK Sportpark Vijf Eiken te Rijen (tennispaviljoen), UDM, kenmerk: UP10.02.0431, d.d. 2 augustus 2010
VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK Sportpark Vijf Eiken te Rijen, UDM, kenmerk: 09020994, d.d. 18 november 2009
VO, d.d. 12-05-2000

aanleiding: transactie, BG: PB, Zn, PAK, EOX > AW, OG: PAK > AW, GW: benzeen > S, conclusie:
voldoende onderzocht

Verkennend bodemonderzoek Sta onsplein 10(a) te Rijen, BKH, kenmerk: B0131070/2078R, d.d. 12 mei 2000
IO, d.d. 01-08-1989, VO, d.d. 01-04-1993

aanleiding: bouwvergunning, BG: Pb, EOX, As, Cu, Zn > AW, OG: niet bekend, GW: Zn > T, Pb> S, Indica ef bodemonderzoek Sta onsplein 3 te RIJEN, Grontmij, kenmerk: Gt3.1183, d.d.augustus 1981
conclusie: uitvoeren aanvullend onderzoek. Nabij de onderzoekslocatie is een vreemde lucht
geroken.
-

OO, d.d. 01-11-1999/ VO, d.d. 01-09-2002/ NO, d.d. 01-12-2003/ Avr, d.d. 06-05-2004

aanleiding: vermoeden verontreiniging, matige PAK verontreiniginig nabij boring 11 betreft een Aanvullend bodemonderzoek NS-emplacement Gilze-Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 6331-134339, d.d. 6 mei 2004
punt verontreiniging. Nabij boring 93 is in het orienterend onderzoek asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Dit betreft vermoedelijk zwerfasbest. Het gemeten gehalte aan asbest bevindt
zich ruimschoots beneden de interventiewaarde .

Stationsplein 49 (NS emplacement Gilze Rijen)

NB078400189

Stationsplein 5

NB078407386

Stationsplein 6

NB078401171

aanleiding: vermoeden verontreiniging, gedurende het aanvullend bodemonderzoek zijn 11
potentiele NS-saneringsgevallen nader onderzocht, daarnaast is de algemene bodemkwaliteit
op het gehele emplacement onderzocht. uit de analyseresultaten blijkt dat er drie Wbb gevallen aanwezig zijn nabij het emplacement: 1) NS-geval 5, locaties 5/15/16, los- en
laadplaats, Cu > I, lokaal Cr > I. 2) NS-geval 35 & 40, locaties 32 & 33, spoorsloot, Cr, Cu > I. 3)
diffuus onderzoek, boring 112, Cu, Cr > I, PAK > I (lokaal). De overige onderzochte NS-gevallen
betreffen spotverontreinigingen. Op het overige terrijn zijn PAK en zware metalen licht
verhoogd gemeten. Er is één stuk asbestverdacht materiaal aangetroffen. het grondwater is
sterk verontreinigd met As, Ni en Zn, dit betreffen van nature verhoogde gehalten.

Nader bodemonderzoek NS-emplacement Gilze-Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 3509-134339, d.d. december 2003

brandstoftank (ondergronds)

-

-

benzine-service-station

-

-

groepsvervoer- en touringcarbedrijf, taxibedrijf
Stationsplein 8 (Touringcarbedrijf A.K. Molier)

NB078400225

Stationsstraat

NB078400126

benzineservicestation, dieseltank, wegvervoer
benzinepompinstallatie, goederenopslagplaats,
lederindustrie, leerlooierij, opslag
koolwaterstoffen, RWZI, smeerolietank

Stationsstraat 10 (Rompa Leder)

NB078400124

Stationsstraat 11

NB078400921

VO, d.d. 17-11-1994
aanleiding: bepalen nulsituatie, BG: Zn, PAK > AW, OG: Zn, MO > AW, GW: metalen, VOCL > AW, Bodemonderzoek nulsitua e op de loca e Sta onsplein 8 te Rijen, DHV, kenmerk: J0210-01-001, d.d. 17 november 1994
conclusie: voldoende onderzocht
OO, d.d. 15-06-1993/ NO, d.d. 19-8-1996/ SP, d.d. 12-10-1999/ SE, d.d. 29-11-2000
op de locatie is de met chroom verontreinigde grond in zijn geheel verwijderd. Plaatselijk zijn in Evaluatierapport Rompa Leder sanering stationsstraat 20 te Rijen, DHV, kenmerk: PdB/AR/CA/CI/V-3208, d.d. 29 november 2000
de putbodem en in de putwanden lichte verontreinigingen met minerale olie achtergebleven. In
het grondwater op het noordelijke terreindeel is het grondwater sterk verontreinigd met
chroom. deze grondwaterverontreiniging zou elke 4 jaar gemonitoord worden. Het grondwater
in oostelijke richting is maximaal licht verontreinigd met chroom.

timmerwerkplaats

-

Doe het zelfwinkel, sigarenfabriek

VO, d.d. 03-06-1998
In de periode april-mei 1998 is door Ascor een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de Verkennend bodemonderzek Stationsstraat 16, ASCOR, Kenmerk: bo 2049804, d.d. 3 mei 1998
locatie Stationsstraat 16. Uit dit onderzoek blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehalten
aan koper, lood, EOX en PAK zijn aangetroffen. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten
aangetoond voor de parameters lood, EOX en minerale olie. In het grondwater zijn lichte
verontreinigingen met chroom, lood en zink aangetoond.

Stationsstraat 16

NB078401173

Stationsstraat 17

NB078400922

Leerlooierij (na 1900), meubellogerij

-

Stationsstraat 22

NB078407396

HBO-tank

-

NB078400023

autohandel, autoreparatiebedrijf, autorijschool,
autospuitbedrijf, benzineservicestation,
benzinetank, dieseltank, leerlooierij,
motorfietsenraparatiebedrijf, onverdachte
activiteit, RWZI, smeerolietank

Stationsstraat 25 (Shell)

autohandel, autoreparatiebedrijf,
benzineservicestation, leerlooierij
Stationsstraat 25 (van Dorst)

NB078400252

Stationsstraat 3

NB078407075

afgewerkte olietank, autobussenreparatiebedrijf,
autohandel, autoparkeer en stallingsbedrijf,
autoreparatiebedrijf, autoverhuur,
benzineservicestation, benzinetank, dieseltank,
groepsvervoer en touringcarbedrijf, hbo-tank,
loonbedrijf land en tuinbouw, opslag
koolwaterstoffen, smeerolietank, taxibedrijf

Stationsstraat 3 (de Hoon)

NB078400130

Stationsstraat 38

NB078400019

Stationsstraat 4

NB078400932

benzinepompinstallatie, huiden op- en overslag,
lederwarenindustrie, leerlooierij
Leerlooierij (na 1900)

NB078407598

zeer groot aantal rapporten aanwezig, o.a. sanerinsevaluaties en monitoringen

aanleiding: bouwvergunning, BG: Ba, Ni, PAK > I (lokaal), Co, Cu, Mo, Zn > AW, OG: MO, PAK, Verkennend bodemonderzoek Sta onsstraat 25 e.o., Oranjewoud, kenmerk: 181495, d.d. april 2011
PCB > AW, GW: MO, Xylenen, Naftaleen > I, Ba, Pb > S (bekend geval NB/200/0023). Conclusie:
uitvoeren bodemsanering alvorens de bouw van de nieuwe woningen
NO, d.d. 12-04-2005
Ter plaatse van het autobedrijf Van Dorst zijn drie verontreinigingesvlekken gesaneerd door
Evalua erapport Grondsanering t.p.v. Autobedrijf Van Dorst te Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 180045, 4 april 2011
middel van afgraven en afvoeren van de verontreinigde grond. De concentraties aan PAK, koper
en minerale olie in de controlemonsters voldoen aan de
desbetreffende terugsaneerwaarde. De saneringsdoelstelling voor PAK, koper en minerale olie is
bereikt. De gesaneerde locaties zijn geschikt voor de functie wonen.

-

zeer groot aantal rapporten aanwezig, o.a. sanerinsevaluaties en monitoringen

ter plaatse van de saneringslocatie zijn twee ondergrondse tanks verwijderd. Daarnaast is ca.
Evalua erapportBodemsanering Sta onsstraat 3 te Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 15623-106735, d.d. april 2008
229 ton sterk met minerale olie verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. In-situ is ca. 640
kg aan koolwaterstoffen afgebroken waarbij de mobiele fractie van de verontreiniging is
verwijderd. In de bodem is nabij de grondwaterspiegel een restverontreiniging achtergebleven
van ca. 375 m3. In het grondwater is een restverontreiniging met MO aanwezig welke de
interventiewaarde overschrijdt.

geen rapporten aangeleverd, op voldoende afstand van het onderzoeksgebied

HO, d.d. 01-03-1986/ OO, 01-08-1986

-

-

brandstoftank (ondergronds), transportbedrijf

Stationsstraat 4-6

-

IO, d.d. 01-09-1990, NO, d.d. 01-10-1991, bouwstoffenbesluit, d.d. 01-12-1992 en d.d. 02-02-2001
Op het terreingedeelte dat behoort bij het transportbedrijf zijn o.a. aanwezig: een woonhuis,
garage/loods, smeerolieopslag, werkplaats, berging en een koelcel. Naast de koelcel bevinden
zich een brandstofpomp (diesel) en een ondergrondse brandstoftank (12.000 1). BG: MO > T,
EOX, PAK > AW, OG: niet bekend, GW: Cr, Hg, VOCL > S, Per > I, conclusie: uitvoeren NO . De
locatie is gesaneerd t.b.h. nieuwbouw, zie locatiecode: NB078407637

Indica ef bodemonderzoek Sta onsstraat 4-6, Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 5623-40967, d.d. september 1990

Stationsstraat 5-5a

NB078400036

autobusstation-remise, autoreparatie en
zeer groot aantal rapporten aanwezig, o.a. sanerinsevaluaties en monitoringen
verhuurbedrijf, benzine-ervice-station,
brandstoftanks, chemicalienopslag,
Chemischewasserij/stomerij,
dieselpompinstallatie, hbo-tanks,
huidenbewerkingsinrichting, kuiperij, laad-, los- en
overlagbedrijf, landbouwmachinereparatiebedrijf,
lederindustrie, lederververij, looi-extractfabriek,
opslag van alifatische- en
aromatischekoolwaterstoffen, RWZI,
stookolietank, textiel- en kledingreinigingsbedrijf, De hoeveelheid grondwater die volgens berekening onttrokken zou moeten om de
Eindcontrole grondwatersanering Sta onsstraat 5/Sa te Rijen, Antea Group, kenmerk: 85047, d.d. 7 juli 2014
timmerwerkplaats, vellenbotterij
saneringsdoelstelling (lees: tussenwaarde) te bereiken, is inmiddels uit de cis-vlek opgepompt.
Het oostelijke deel van de cis-vlek (tot de put) is tengevolge van de onttrekking en de natuurlijke
stroming dan ook meerdere malen ververst. De cis concentratie in het grondwater van peilbuis
206 is in sterke mate afgenomen, van enkele honderden ug/l naar de streefwaarde. Ook de cis
concentratie in het grondwater van peilbuis 301 en in het onttrokken grondwater zijn laag. De
mate van verversing en het aangetoonde concentratieniveau maken het aannemelijk dat het
oostelijke deel van de cis-vlek in voldoende mate is gesaneerd.

de saneringslocatie is gelegen op het terrein van de voormalige chemischewasserij en direct
Evalua e en heroverweging Bodemsanering Sta onsstraat 5/Sa te Rijen, Oranjewoud, kenmerk: 5623-85047, d.d. 23 april 2007
aanliggende percelen. Gedurende de sanering is de toplaag (0,5 m-mv) ontgraven en vervangen
door schoon zand. hieronder bevindt zich een folie. De onderliggende grondlaag is bemosterd.
Uit de bemonstering is gebleken dat in de bodem nog slechts licht verhoogde gehalten aan PER
zijn gemeten. De diepere ondergrond is verder gesaneerd door middel van bodemluchtextractie.
Het grondwater is deels gesaneerd door middel van onttrekking en verversing door aantromend
grondwater maar is niet volledig gesaneerd. de restverontreiniging met PER bevindt zich op ca.
8 tot 10 m-mv nabij de stationsstraat 5/5a. Noordelijk van de Per verontreiniging is een cis-vlek
ontstaan. Het wordt aanbevolen deze resterende cis verontreiniging verder op te pompen en te
monitoren.

Stationsstraat 6

NB078407076

brandstoftanks (ondergronds),
motorfietsenreparatiebedrijf, transportbedrijf

Stationsstraat 6

NB078407637

-

VO, d.d. 01-08-1996/ NO, d.d. 01-10-1996/ SP, d.d. 31-12-1999/SE d.d. 06-06-2002
ter plaatse van het voormalig transportbedrijf is de minerale olie verontreiniging in de
Tank- en grondsanering Sta onsstraat 6 te Rijen, DHV, kenmerk: PdB/HD/BV/VZ-0337, d.d. 2 februari 2001
bovengrond gesaneerd door middel van afgraven en afvoeren. In totaal is ca. 131 ton
afgevoerd. De grond is afkomstig nabij de voormalige werkplaats en pompeiland. Uit de
verrichte controlewerkzaamheden blijkt dat de gehaltes minerale olie en vluchtige aromatische
koolwaterstoffen in alle van de putbodem- en wanden verzamelde controlemonsters beneden
de betreffende streefwaarden liggen.

Benzine service station, leerlooierij (voor en na
1900), lederwarenindustrie, lederindustrie

Stationsstraat-Wilhelminastraat

OO, d.d. 01-11-1983/ OO, 01-02-1984/ HO, d.d. 25-12-2009/ OO, d.d. 17-12-2010
aanleiding: landsdekkend, ter plaatse van de onderzoekslocatie is een leerlooierij aanwezig
ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK STATIONSSTRAAT / WILHELMINASTRAAT TE RIJEN, UDM, Kenmerk: 10020527, d.d. 17 december 2010
geweest. Momenteel bevindt er zich een garagebedrijf. BG: Cd >T, PCB > AW, OG: niet
onderzocht, GW: Ba, Cr, Cu, Mo > S, conclusie: voldoende onderzocht. het matig verhoogd
gehalten aan Cd wordt toegerekend aan de bijmenging met puin en koolas in de voortuin van de
Jeroen Boschstraat 46. conclusie: voldoende onderzocht. het matig verhoogd gehalte aan Cd
bevindt zich op voldoende afstand van de onderzoekslocatie.

NB078400006

onverdachte activiteit
Stationstraat 2

aanleiding: transactie, BG: Zn > AW, OG < AW, GW: Per, Ni > I, Cd, Cr > S, conclusie: voldoende
onderzocht. Het sterk verhoogd gehalte aan Per in het grondwater is het gevolg van de
chemische wasserij op huisnummer 5-5a. De verontreinigingsvlek is hier voldoende in beeld
gebracht.

NB078407292

Stedenbaan (industrieterrein de Haansberg)

NB078400212

Trees Kinstraat 13-15

NB078407687

Vennerweg t.h.v. 22-28

NB078407164

aanhanger en opleggerfabriek,
autowrakkenterrein, dieselpompinstallatie,
erfverharding met puin/ sloopafval, gronddepot
(vervuilde grond), hbo-tank, leerlooierij,
stortplaats puin- en/of bouw- en sloopafval in
water

rapporten niet ontvangen

-

-

-

rapporten niet ontvangen

onverdachte activiteit
Venneweg 10

-

aanleiding: transactie, BG: PAK, EOX > AW, OG: EOX > AW, GW: Cu, Ni > I, BTEX, overige
metalen > AW, conclusie: voldoende onderzocht

NB078400184

HBO-tanks, huidenbewerkingsinrichting,
leerindustrie, lederwarenindustrie, leerlooierij,
stookolietank

Vo, d.d. 28-08-2001
Verkennend bodemonderzoek Sta onsstraat 2 te Rijen, BKH advies, kenmerk: B0131084/B792, d.d 28 augustus 2001

AVR, d.d. 01-06-1992/ IO, d.d. 01-06-1991/ NO, d.d. 01-06-1992

VO, d.d. 25-05-2004, bouwstoffenbesluit, dd. 14-06-2004
VO, d.d. 01-08-1998
RAPPORT VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK Loca e Venneweg 10 te Rijen, CBB, kenmerk: 50176775, d.d. augustus 1998

IO, d.d. 01-05-1989/ bouwstoffenbesluit, d.d. 01-04-1990/ SE, d.d. 02-10-1995

Venneweg 32 (de Adelaar)

Saneringsevaluatie: de sanering is uitgevoerd ter plaatse van de voormalige lederfabriek De
Adelaar in Rijen. Gedurende de ontgravingen is de ondergrondsebebouwing verwijderd. De
zintuigelijk verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd. De aangetroffen ondergrondse
putten, vloeren en rioleringen zijn verwijderd. de ontgravingsutten zijn met schoon
gebiedseigengrond of aangevoerde grond opgevuld. Het grondwater is opgepompt en na
behandeling geloosd op het riool.

NB078400027

onverdachte activiteit

Venneweg A4631

NB078407282

Venneweg B.3594

NB078407280

Vennneweg B3170

NB078407281

VO, d.d. 03-02-1998

aanleiding: transactie, BG: Ni, Cu, Zn, Pb, PAK > AW, OG: < AW, GW: Zn> T (van nature
verhoogd), overige matalen > S, conclusie: voldoende onderzocht

onverdachte activiteit

onverdachte activiteit

aanleiding: transactie, BG: PAK, Cu, MO> AW, OG < AW, GW: Ni > I, overige matalen > S,
conclusie: voldoende onderzocht
rapporten niet ontvangen

onverdachte activiteit
Vliegende Vennen

NB078407350

Vliegende Vennen

NB078400159

Vliegende Vennen/ Anne Frankplein

NB078407341

Voormalige brandkuil

NB078407307

-

-

aanleiding: transactie, BG: PAK > AW, OG< AW, GW: Ni >I, Zn >T, conclusie: voldoende
onderzocht
aanleiding: transactie, BG: MO, PAK > AW, OG: PAK >AW, GW: Cd, Cr, Cu, Ni > S, conclusie:
voldoende onderzocht
-

erfverharding, lederwarenindustrie, onverdachte
activiteit
onverdachte activiteit
-

Grond- en grondwatersanering van De Adelaar te Rijen, Grontmij, kenmerk: ON 31.5460.4, d.d 2 oktober 1995

aanleiding: transactie, BG: PAK > AW, ter plaatse van slootbodem Ni > AW, OG < AW, GW: Ni >
I, Zn > T, overige metalen en BTEXN > S, conclusie: voldoende onderzocht
rapporten niet ontvangen
rapporten niet ontvangen, gensaneerd, zie: NB078400140
aanleiding: bouwvergunning, BG: zware metalen, PCB, PAK >AW, OG: PAK > I (lokaal nabij
Venneweg 14), overig < T, GW: niet onderzocht, ASB: niet aangetoond . Het onderzoek is
uitgevoerd over de gehele lengte van de Venneweg. Eventueel aanliggende verdachte
activiteiten worden derhalve als voldoende onderzocht beschouwd.

Verkennend bodemonderzoek Venneweg te Rijen percelen A.4631, Wi eveen en Bos, d.d 3 februari 1998

VO, d.d. 27-05-1997
Venneweg te Rijen gedeeltelijk perceel sec e B.3594, ASCOR, kenmerk: Bo 0249704, d.d. 27 mei 1997
VO, d.d. 27-03-1997
IO, d.d. 01-04-1990/ IO, d.d. 01-03-1991/ VO, d.d. 16-08-1996/ VO, d.d. 11-05-2000/ VO, d.d. 05-08-2005/ VO, d.d. 06-02-2018
Verkennend bodemonderzoek Vliegende Vennen te Rijen, DHV, kenmerk: R0886-01 -001, d.d. 11 mei 2000

Indica ef onderzoek bestemmingsplan vliegende vennen oost en zuid te rijen, DHV, kenmerk: L4378-01-001, d.d. 7 augustus 1996
BijzInven, d.d. 01-04-1990/ VO, d.d. 01-07-1995
Verkennend bodemonderoek Vliegende Vennen Zuid-Oost te Rijen, Oranjewoud, d.d. 1 juli 1995
VO, d.d. 25-10-2002, bouwstoffenbesluit, d.d. 15-22-2002, Bouwstoffenbestluit, d.d. 26-11-2002, VO, d.d. 14-05-2004
NO, d.d. 07-01-1997/ SP, d.d. 17-07-2003, VO, d.d. 24-02-2011
Oriënterend bodemonderzoek project snelﬁetsroute F58 te Gilze-Rijen, Antea Group, kenmerk: 0455369.100, d.d. 21 februari 2020
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Bijlage 2 Foto’s onderzoekslocatie

Fotonummer: 1
Omschrijving: Julianastraat richting zuid

Fotonummer: 2
Omschrijving: Spoorlaan Zuid

Fotonummer: 3
Omschrijving: verlaten pand Spoorlaan Zuid 45

Fotonummer: 4
Omschrijving: Verlaten pand Spoorlaan Zuid 45

Fotonummer: 5
Omschrijving: Generaal van Geenstraat

Fotonummer: 6
Omschrijving: Park Spoorlaan Zuid met vijver

Fotonummer: 7
Omschrijving: grondwal Spoorlaan Zuid

Fotonummer: 8
Omschrijving: grondwal Spoorlaan Zuid

Fotonummer: 9
Omschrijving: braakliggend terrein Spoorlaan Zuid

Fotonummer: 10
Omschrijving: braakliggend terrein Spoorlaan Zuid

Fotonummer: 11
Omschrijving: Karel Doormanstraat

Fotonummer: 12
Omschrijving: Julianastraat richting zuiden

Fotonummer: 13
Omschrijving: Garages t.p.v. achterzijde Julianastraat
106

Fotonummer: 14
Omschrijving: kruising Spoorstraat-JulianastraatSpoorplein richting treinstation

Fotonummer: 15
Omschrijving: Spoorstraat richting noord

Fotonummer: 16
Omschrijving: loodsen nabij Koolasweg

Fotonummer: 17
Omschrijving: loodsen nabij Koolasweg

Fotonummer: 18
Omschrijving: garagebedrijf Spoorlaan Noord 17

Fotonummer: 19
Omschrijving: garagebedrijf Spoorlaan Noord 17

Fotonummer: 20
Omschrijving: overzicht Spoorlaan Noord

Fotonummer: 21
Omschrijving: braakliggend terrein/boerderij
Venneweg

Fotonummer: 22
Omschrijving: boerderij Venneweg

Fotonummer: 23
Omschrijving: werkzaamheden kruising VennewegGeneraal Maczektunnel

Fotonummer: 24
Omschrijving: garagebedrijf Jo van Ammersstraat 2

Fotonummer: 25
Omschrijving: braakliggend terrein met overzicht DVG
personenvervoer

Fotonummer: 26
Omschrijving: overzicht Venneweg zuidzijde Spoor

Fotonummer: 27
Omschrijving: autobedrijf en autoreparatiebedrijf
Parallelweg 49

Fotonummer: 28
Omschrijving: Motorenreparatiebedrijf Divmo
Parallelweg 50

Fotonummer: 29
Omschrijving: achterzijde autoreparatiebedrijf aan
Parallelweg 49

Fotonummer: 30
Omschrijving: Voorzijde kunststoffenproductenfabriek
aan Parallelweg

Fotonummer: 31
Omschrijving: las- en metaalverwerkend bedrijf Cepro
aan Parallelweg 38

Fotonummer: 32
Omschrijving: gemeentewerf en milieustraat
Parallelweg

Fotonummer: 33
Omschrijving: milieustraat Parallelweg

Fotonummer: 34
Omschrijving: Machinefabriek BUSIO Nijverheidslaan
14

Fotonummer: 35
Omschrijving: metaal bewerkingsbedrijf en verzinkerij
Nijverheidslaan

Fotonummer: 36
Omschrijving: verzinkerij Nijverheidslaan

Fotonummer: 37
Omschrijving: autohandel Nijverheidslaan

Fotonummer: 38
Omschrijving: autohandel Nijverheidslaan

Fotonummer: 39
Omschrijving: autohandel en reparatiebedrijf
Nijverheidslaan

Fotonummer: 40
Omschrijving: kunststofproductenfabriek Edisonweg

Fotonummer: 41
Omschrijving: kunststofproductenfabriek Edisonweg

Fotonummer: 43
Omschrijving: overzicht Parallelweg vanaf
spoorovergang

Fotonummer: 42
Omschrijving: voormalige fabrieken Parallelweg 12
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TEKENING

Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT

www.anteagroup.nl
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