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Inleiding
Voor u ligt een rapportage van de Gemeente Utrecht van de historisch bodeminformatie van het door u
opgevraagde perceel. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het gemeentelijk bodemen milieuinformatiesysteem. Het systeem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoek,
brandstoftanks, gedempte sloten en andere historische gegevens.
Dit rapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:
Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie
Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal nummer) en een
overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van eventuele bodemonderzoek en andere
historische bodeminformatie weer.
Hoofdstuk 2: Informatie over de bodemkwaliteit op de locatie
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van bodemgerelateerde activiteiten op de
onderzoekslocatie, bestaande uit uitgevoerde bodemonderzoeken, gegevens van bedrijven en andere
historische bodemgegevens.
Hoofdstuk 3: Informatie over de bodemkwaliteit in de directe omgeving van de locatie
Geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 meter rondom de
onderzoekslocatie (gerekend vanuit het middelpunt van de locatie).
Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend probleem is. Een
verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van de bodem van een direct
aangrenzend perceel.
Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de hoofdstukken 2
en 3.
Bijlage 2: Disclaimer
Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en waarvoor de
rapportage wel en niet kan worden gebruikt.
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1 Algemene informatie Oudwijkerveldstraat 47 te UTRECHT
Een overzicht van het gevraagde perceel met 25 meter daaromheen is hieronder weergegeven.

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend:
Adres
Kadastrale gegevens
Gemeente
Sectie
Nummer

Oudwijkerveldstraat 47 te UTRECHT
ASD40
C
604
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2 Gegevens op Oudwijkerveldstraat 47 te UTRECHT
Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer.
(meldings- en/of vergunningsplicht)

Er zijn bij de Gemeente Utrecht geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of
vergunningplichtige bedrijven.

N.B. De gegevens omtrent de locatiedossiers van bedrijven worden 2 maandelijks ververst.

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Onderzoekslocatie 'Gebiedsplan Gebiedsgericht grondwaterbeheer Biowasmachine'
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
Gebiedsplan Gebiedsgericht
grondwaterbeheer Biowasmachine
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: CROESELAAN 0
Type onderzoek
Datum onderzoek
Saneringsplan
17-04-2015

Overzicht historische bronnen
Adressen1800
geen informatie gevonden
Bedrijven Carthotheek
geen informatie gevonden
Bomkraters
geen informatie gevonden
Brandstoftanks
geen informatie gevonden
Gedempte Sloten, verhardingen, e.d.
geen informatie gevonden
Historische Activiteiten
geen informatie gevonden
Kadaster1832
geen informatie gevonden
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Literatuur1700
geen informatie gevonden
Interpretatie Luchtfotos
geen informatie gevonden
Hinderwet
geen informatie gevonden
Hinderwet4
geen informatie gevonden
Precario HBO Tanks
geen informatie gevonden

3 Gegevens in een straal van 25 meter rond Oudwijkerveldstraat 47 te
UTRECHT
Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet milieubeheer.
(meldings- en/of vergunningsplicht)

Er zijn bij de Gemeente Utrecht geen gegevens bekend over de aanwezigheid van meldings- en/of
vergunningplichtige bedrijven.

N.B. De gegevens omtrent de locatiedossiers van bedrijven worden 2 maandelijks ververst.

Overzicht bodemonderzoeklocaties
Onderzoekslocatie 'Prinsestraat 10'
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
De locatie staat geregistreerd op het volgende adres:
Type onderzoek
Historisch onderzoek

Prinsestraat 10
PRINSENSTRAAT 10
Datum onderzoek
18-01-2010

Overzicht historische bronnen
Adressen1800
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit

Zinkwerkers
Smeden (grof-, hoef-, kachel- en rijtuig-)
Handelaren in rijwielen
Boekbinders en cartonwerkers
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Activiteit
Activiteit

Schilders (decoratie-, huis- en rijtuig-)
Handelaren in brandstoffen

Bedrijven Carthotheek
geen informatie gevonden
Bomkraters
geen informatie gevonden
Brandstoftanks
geen informatie gevonden
Gedempte Sloten, verhardingen, e.d.
geen informatie gevonden
Historische Activiteiten
Bedrijfsnaam
Straat
Huisnummer
Extentie
Bedrijfsomschrijving
Periode van
Periode tot
Bedrijfsnaam
Straat
Huisnummer
Extentie
Bedrijfsomschrijving
Periode van
Periode tot
Bedrijfsnaam
Straat
Huisnummer
Extentie
Bedrijfsomschrijving
Periode van
Periode tot
Bedrijfsnaam
Straat
Huisnummer
Extentie
Bedrijfsomschrijving
Periode van
Periode tot
Bedrijfsnaam
Straat

W. Van Aarsen
PRINSENSTRAAT
20
boekbinderijen, brocheerderijen

G. Van Wijngaarden
OUDWIJKERVELDSTR
45
smederij

W.F. Van Basten
PRINSENSTRAAT
6
schildersbedrijf

J. Wisman
OUDWIJKERVELDSTR
55
loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf

F. Mulder
PRINSENSTRAAT
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Huisnummer
Extentie
Bedrijfsomschrijving
Periode van
Periode tot
Bedrijfsnaam
Straat
Huisnummer
Extentie
Bedrijfsomschrijving
Periode van
Periode tot

10
brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)

J. Bos
PRINSENSTRAAT
22
B
motorfietsendetailhandel (geen reparatie)
19150101
########

Kadaster1832
geen informatie gevonden
Literatuur1700
geen informatie gevonden
Interpretatie Luchtfotos
geen informatie gevonden
Hinderwet
Naam
Activiteit

ruitenbeek
smederij

Hinderwet4
geen informatie gevonden
Precario HBO Tanks
geen informatie gevonden
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Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage
1.1 Inleiding

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de locatie. Of op
een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht de overheid
bodemonderzoek bij een bouwvergunning en worden vaak bodemonderzoeken uitgevoerd bij transacties van
grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het licht is gekomen waarna de overheid en/of
eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er geen informatie in de archieven over een locatie te
vinden is dan is dit dus geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Om inzicht te
krijgen in de plaatsen met een risico op bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het
verleden in kaart gebracht. Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand.

1.2 Wat u moet weten over Historische gegevens
1 Onderzoeksopzet

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Chemielinco1 , milieuadviesbureau te Utrecht een stadsdekkend
historisch onderzoek uitgevoerd. Hiertoe is op basis van voorgaande historische onderzoeken in de
gemeente Utrecht een inventarisatie gemaakt van geschikte bronnen voor het opsporen van bedrijven en/of
activiteiten die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Het historisch onderzoek beslaat
voornamelijk de periode van 1830 tot heden. Er is voor 1830 als beginjaar gekozen omdat in dat jaar de
eerste kadastrale kaart van Utrecht verscheen. Voor die tijd is de exacte locatie van bedrijven moeilijk te
achterhalen. Ten aanzien van de periode voor 1830 is gebruik gemaakt van algemene gegevens uit literatuur
en oude kaarten. Van de adresboeken, vervallen hinderwetvergunningen en hinderwetvergunningen in het
gemeente archief, zijn geautomatiseerde bestanden aangemaakt. Er is ook gebruik gemaakt van
geautomatiseerde bestanden die reeds in het bezit zijn van de gemeente Utrecht, zoals de
bedrijvencartotheek, een bestand van bij de gemeente aangemelde ondergrondse tanks, en het bestand van
actuele hinderwetvergunningen. Alle activiteiten uit de diverse bestanden zijn vervolgens gekoppeld aan de
huidige adressen. Het uiteindelijk verkregen bestand is aangevuld met gegevens uit het dossieronderzoek
van de hinderwetvergunningen, de kadastrale kaarten, gegevens uit de literatuur en overige bronnen. Indien
van een locatie het adres is veranderd, is naast het oude adres ook het huidige adres bepaald, zodat de
locatie ook op de recente kaarten aangegeven kan worden. Selectie van potentieel verontreinigende
bedrijven heeft plaatsgevonden op basis van gegevens uit de literatuur. Hierbij is onder andere als
hulpmiddel de SBI-code van een bedrijf gebruikt.
2 Gebruikte informatiebronnen

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
a) Kadastrale gegevens van 1830;
b) Jaar- en adresboeken Utrecht;
c) Actuele- en vervallen hinderwetvergunningen aanwezig bij de ROVU;
d) Hinderwetvergunningen aanwezig in het Gemeente Archief;
e) Tankbestand Utrecht;
f) Precariogegevens;
g) (Lucht)foto's en (oude) kaarten;
h) Bedrijfscartotheek Utrecht;
i) Historische activiteit;
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j) Terrein-inspecties en gesprekken met deskundigen;
k) Literatuur en voorgaande historische onderzoeken.
De inventarisatie en de bestudering van de reeds verrichte bodemonderzoeken is uitgevoerd door het
gemeentelijk bureau Bodem
a) Kadastrale gegevens van 1830 Deze gegevens vormen de oudste archief bron van dit onderzoek.
Kadastrale gegevens bestaan uit geografische- en administratieve informatie. Koppeling van de
administratieve informatie aan de geografische informatie is mogelijk door het zogenaamde kadastrale
nummer. De geografische informatie is te vinden op de minuutplannen. Een minuutplan is van oudsher de
naam voor een kadastrale kaart. De minuutplannen leveren gegevens op betreffende het formaat, de ligging
en de eventuele bebouwing van een terrein. De administratieve gegevens staan in handgeschreven boeken.
Deze boeken worden "oorspronkelijk aanwijzende tafels" genoemd. Met behulp van het kadastrale nummer
zijn in de bijbehorende tafel van een bepaald kadastraal terrein de volgende gegevens verkregen: de naam
en het beroep van de eigenaar van het terrein, alsmede de bestemming van het terrein en/of de aard van de
bebouwing. Na het intekenen van de oppervlaktegegevens op de digitale kaart is met behulp van een
computerprogramma het meest actuele adres van een kadastrale locatie bepaald. Hierbij zijn alleen de
bedrijfsactiviteiten geselecteerd die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Voor de
gehanteerde selectiecriteria is gebruik gemaakt van gegevens uit de literatuur. Naast bedrijfsgegevens zijn
ook toenmalige watergangen in kaart gebracht.
b) Adresboeken Het eerste adresboek van Utrecht verscheen in 1850; het tweede in 1860. Daarna is er ieder
jaar een nieuw adresboek uitgegeven. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de adresboeken van:
1850, 1866, 1880, 1898, 1914 en 1930. Uit de adresboeken zijn de volgende gegevens verkregen: de naam
van de eigenaar, het type bedrijf/beroep, het adres en de periode. De gegevens van de adresboeken dienen
als aanvulling op de gegevens die uit de hinderwetvergunningen worden verkregen. Deze aanvulling is
noodzakelijk omdat de hinderwet pas in 1875 in werking is getreden. Bovendien zijn er ook beroepen en
bedrijven waarvoor geen hinderwetvergunning is afgegeven, maar die wel bodemverontreiniging kunnen
veroorzaken. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat van een bedrijf het huisadres in plaats van het
bedrijfsadres wordt verkregen, is voor de selectie van de adressen gebruik gemaakt van de zogenaamde
beroepen/bedrijvenlijst die in elk van deze adresboeken vermeld staat. Daarnaast is steekproefsgewijs in het
alfabetische persoonsregister gekeken of inderdaad alle geselecteerde beroepen in die lijst staan.
Tot 1898 bestonden de adressen in Utrecht uit een wijknummer, bestaande uit een letter voor de wijk en een
volgnummer. De oude adressen zijn met behulp van tabellen vertaald naar hun huidige adres. Straatnamen
die in de loop der tijd zijn veranderd, zijn door gegevens uit de literatuur en door bestudering van oude
kaarten vertaald naar de huidige adressen. In de adresboeken staan geen gegevens over het formaat en de
ligging van een bedrijfsterrein. Vandaar dat op een adres de betreffende activiteit symbolisch weergegeven
wordt.
c) Actuele- en vervallen hinderwetvergunningen Om het dossiernummer van de actuele
hinderwetvergunningen te vinden is gebruik gemaakt van het gemeentelijk hinderwet informatiesysteem HIS.
Van de vervallen hinderwetvergunningen is op basis van de bestaande controlekaarten een geautomatiseerd
bestand gemaakt. De bestanden van de actuele en de vervallen vergunningen zijn vervolgens opgedeeld in 4
onderzoeksgebieden. De aanwezige dossiers zijn allemaal ingezien, waarbij de bestandsgegevens zijn
gecontroleerd en eventueel aangevuld met extra informatie over bedrijfsactiviteiten, tanks en andere
opslaggegevens. Bij de keuze van de terreingrenzen van een bedrijf is gekozen voor het grootste oppervlak
dat een bedrijf ooit in gebruik heeft gehad.
d) Hinderwetvergunningen aanwezig in het Gemeente Archief Het betreft hier dossiers die zich in het depot
van het Gemeente Archief bevinden. Hier zijn 350 dozen met dossiers van de gemeente Utrecht en van de
geannexeerde gemeenten ge?entariseerd. De dossiers in dit archief zijn alfabetisch op adres opgeslagen. Bij
de bronvermelding is aangegeven dat het dossier ook in het gemeente archief aanwezig is. De procedure
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van verwerking van de dossiers is verder gelijk aan die van de onder c) genoemde dossiers.
e) Tankbestand Utrecht In dit bestand staan alle tanks vermeld voorzover die bij de gemeente Utrecht
bekend zijn. Ook de binnengekomen post ten aanzien van een actie "tankslag" is in het bestand verwerkt.
Kenmerk van dit bestand is dat er geen tekening van de locatie van een tank aanwezig is. De tanks zijn bij
het opgegeven huisadres ingetekend. De gegevens van dit bestand zijn samengevoegd met de tank
gegevens die bij het dossieronderzoek naar voren zijn gekomen.
f) Precariogegevens Precario betekend "bij wijze van gunst, tot weder opzeggens toe" . Precariobelasting
wordt geheven indien een burger gemeentegrond gebruikt, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een
ondergrondse brandstoftank in de stoep, of een reclamezuil aan de straat. De precariogegevens van
benzinepompen in de gemeente Utrecht zijn in een aparte map bijgehouden. Het betreft de periode van 1920
tot en met 1965. Deze precariomap is omgezet in een bestand. In dit bestand staan adresgegevens, en bij
enkele bedrijven ook gegevens over de naam. Het precariobestand is vergeleken met gegevens uit het
tankthema. De dubbele vermeldingen zijn uit het precariobestand verwijderd. De overgebleven adressen zijn
ingetekend, waarna een tweede controle uitgevoerd is. Elk precarioadres waar zich binnen een straal van 15
meter een tank bevindt is eveneens uit het bestand verwijderd.
g) (Lucht)foto's en (oude) kaarten Bij de bestudering van oude kaarten is voornamelijk gebruik gemaakt van
twee boeken, Kaarten van Utrecht (M. Donkersloot-de Vrij, Utrecht 1989) en het Utrechtse deel in de serie
Historische plattegronden van Nederlandse steden (M. Donkersloot-de Vrij, Alphen aan den Rijn 1990). In het
eerste boek staan afbeeldingen van 60 kaarten van de stad, met een korte beschrijving van de
bijzonderheden. Het tweede boek bevat 21 kaarten die op ware grootte zijn gekopieerd. Bij de kaarten is
vooral gelet op de ligging van waterlopen en op de aanwezigheid en het karakter van de bebouwing.
Daarnaast zijn de kaarten gebruikt voor het vertalen van straatnamen. Ter ondersteuning van het onderzoek
is ook gebruik gemaakt van luchtfoto's van het gemeente archief en van de Topografische Dienst in Emmen.
h) Bedrijfscartotheek Dit bestand bestaat uit de namen, adressen en SBI-codes van alle bedrijven die op dit
moment staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van de gemeente Utrecht. Het bestand is eerst
geselecteerd op adres. Vervolgens zijn de gegevens vergeleken met de gegevens uit het HIS bestand,
waarna de dubbele vermeldingen verwijderd zijn. Tenslotte is het bestand geselecteerd op SBI-code.
Gegevens uit de bedrijfscartotheek geven, evenals de adresboeken, geen uitsluitsel over de exacte locatie
en het formaat van een bedrijfsactiviteit.
i) Historische activiteit In 2001 heeft de gemeente Utrecht een update laten maken van alle historische
activiteiten in de stad door Chemielinco1. Er zijn in de stad circa 9.000 historische activiteiten, uiteenlopend
van pottenpakkers tot chemische wasserijen en van timmerwerkplaatsen tot metaalverwerkende bedrijven.
j) Terreininspecties en gesprekken met deskundigen Na bestudering van de literatuur bleven nog een aantal
belangrijke vragen onbeantwoord. Deze vragen zijn met de stadsarcheoloog doorgenomen. Daarnaast is een
bezoek gebracht aan de historische afdeling van het Centraal Museum te Utrecht. Het onderzoeksgebied is
gecontroleerd op grote verschillen ten aanzien van de gegevens zoals die uit de overige bronnen naar voren
zijn gekomen.
k) Literatuur en voorgaande historische onderzoeken
R. Blijstra, 2000 jaar Utrecht, Utrecht 1969. Kattenwinkel, De industrie van de stad Utrecht vanaf de Franse
tijd tot 1900, Utrecht 1952. Dr. J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen, Utrecht 1968. W. Perks, Zes
eeuwen molens in Utrecht, Utrecht 1974. Gemeente Utrecht afdeling Milieu, bureau bodem,
Bodemonderzoek Nulsituaties Hinderwet, richtlijn parameterkeuze analysepakket, Utrecht 1991. J.
Nieuwkoop, Bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord Brabant, Eindhoven 1989.
J.C.A. Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, Den Haag 1912. M. Donkersloot-de Vrij,
Kaarten van Utrecht, Utrecht 1989. M. Donkersloot-de Vrij, Historische plattegronden van Nederlandse ste
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den, deel 3 Utrecht, Alphen aan den Rijn 1990. M. Donkersloot-de Vrij, De Vechtstreek, Oude kaarten en de
geschiedenis van het landschap, Weesp 1985. Grote historische atlas van Nederland, deel 1, Groningen
1990. F.H. Landzaat, Notities over de steen-, pannen- en tegelbakkerijen langs de Vecht en de Vaartse Rijn,
in: Maandblad Oud Utrecht, juli/augustus 1983 Chemielinco1 , Inschatten van bodemverontreiniging op basis
van historisch onderzoek, Utrecht 1994 Chemielinco1, Inventariserend onderzoek project 2005 gemeente
Utrecht, 16-8-2001, 20086
1
Chemielinco is opgegaan in CSO te Bunnik.

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte bodemonderzoeken)

Een historisch bodemonderzoek zegt eigenlijk nog niets over de bodemkwaliteit. Pas na uitvoering van één of
meerdere analytische onderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van een eventuele verontreiniging
op de locatie.
Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt ter beschikking gesteld aan de Gemeente
Utrecht dan wordt hiervan een locatie aangemaakt in het bodeminformatiesysteem. Alle op deze locatie uit
gevoerde onderzoeken worden aan deze locatie gekoppeld.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzochte locatie een samenvatting gegeven. Zo'n samenvatting kan
er als volgt uit zien:
Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"
De onderzoekslocatie is bekend onder de naam:
Woningbouwcomplex Brinklaan
155-365 (IBS102) (AA038100354)
De locatie staat geregistreerd op het volgende
Brinklaan 155
adres:
Type onderzoek
Historisch onderzoek

Datum
onderzoek
10-9-1993

Het rode deel geeft de naam van de locatie aan.
Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken.

Type onderzoek (in het blauwe deel)
Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. De
volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:
Historisch onderzoek: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de locatie te bezoeken is in de
gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een bodembedreigende activiteit.
BIO (Bijzonder inventariserend onderzoek): Een onderzoek dat meer omvat dan alleen een historisch
onderzoek. Vaak uitgevoerd voor een groot gebied waarbij alle relevante gegevens, die samenhangen met
bodembedreigende activieiten en bodemonderzoek, van een gebied verzameld worden en gerapporteerd.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is een analytisch bodemonderzoek verricht om te
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onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen onderzoek zijn die
echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend
onderzoek, NVN = verkennend onderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de bodem
(verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt dat de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden
gesteld. Dit wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die potentieel bodembedreigende
activiteiten uitvoeren.
Indicatief onderzoek: Een analystisch bodemonderzoek, maar minder intensief dan een onderzoek op aard.
Vaak gericht op óf grond óf grondwater.
Nader onderzoek:Onderzoek naar de grootte van de verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de
urgentie.
Saneringsonderzoek: Er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader bodemonderzoek, een
onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de saneringsmethode en/of de
saneringstechnieken.
Saneringsevaluatie: Een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar aanleiding van een sanering.
Monitoringsrapportage: Tijdens een sanering, die langere tijd duurt, kan het effect van een sanering
gemonitord worden. De bevindingen worden vastgelegd in een monitoringsrapportage. Ook als een sanering
is afgerond en er verontreiniging is achtergebleven, kan het nodig zijn om deze restverontreiniging nog een
aantal jaren te volgen. De resultaten worden eveneens vastgelegd in een monitoringsrapportage.

12/13

Bijlage 2: Disclaimer
De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting
van de verontreinigingsituatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft
kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater.
De Gemeente Utrecht is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingsituatie anders is dan in dit rapport is vermeld.
Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of
verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de
kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in
voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de
aanwezigheid van een tank.
De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of
andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden
beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande
informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.
Tevens wijzen wij u erop dat indien geen informatie bij ons voorhanden is dit niet automatisch betekent dat
de bodem schoon is. De gemeente heeft van dit perceel geen informatie beschikbaar in het
bodeminformatiesysteem.
Deze informatie is een beknopte en vrije weergave van de gegevens die bij ons bekend zijn. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend.
Indien u een bodemrapport wilt inzien dan kunt u contact opnemen met de gemeente Utrecht, Afdeling Milieu
& Duurzaamheid, Team Bodem & Groen, tel. 030-2864845 of 030-2860000 of mailen naar
BodemInfo@utrecht.nl. Team Bodem & Groen is gevestigd in Stadskantoor aan het Stadsplateau 1, 3521 AZ
te Utrecht. Openingstijden van ons bureau zijn elke werkdag van 9.00u tot 17.00u.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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