
grondslag ~~
bndnmkwnlltnltaburenu

PROJECT 23347

HISTORISCH VOORONDERZOEK
HANZELANDTE MAASBOMMEL

Vestiging Kamerlkwa~I~~
Vestiging Heerhugowaard

0&5IM~
Vestiging Steenwijk~ ~W8I~~
www.grondslag.nl

bode mondenoe k l sanerings begeleiding I partijkeuringen I waterbodemonderzoek l arbo/veiligheid l vvegenbouwadvies



grondslag ~~ Protect 23347

Titel Historisch vooronderzoek
Hanzeland te Maasbommel

Projectleider

Adviseur

Datum rapport 12 februari 2015 — concept
17 februari 2015 — definitief

Opdrachtgever

Contactpersoon (p.a.)

Uitigiwaarde

Postbus 6139
4000 HC Tiel

B WZ Ingenieurs

Postbus 183
4100 AD Culemborg



grondslag ~~—
Pro&eet 23347

INHOUDSOPGAVE

I INLEIDING EN DOEL

2 OPZET HISTORISCH ONDERZOEK

3 RESULTATEN VOORONDERZOEK
3.1 Basisinformatie
3.2 Huidig gebruik
3.3 Toekomstig gebruik
3.4 Historisch gebruik
3.5 Voorgaand bodemonderzoek
3.6 Directe omgeving onderzoekslocatie
3.7 Bodemkwaliteitskaart
3.8 Bodemopbouw en geohydrologie

4 CONCLUSIES

BIJLAGEN

BULAGEI
BIJLAGE II

BIJLAGE III
BIJLAGE IV
BIJLAGE V
BIJLAGE Vl

: Regionale ligging onderzoekslocatie
: Kadastrale percelen en eigendomsgegevens
: Foto rapportage locatiebezoek
: Overzichtstekening voorgenomen herontwikkeling
: Overzicht informatie provincie Gelderland
: Uitdraai bodemloket Kreijendijk 2



grondslag ~~ Project 23347

I INLEIDING EN DOEL

Door BWZ Ingenieurs is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren van een
historisch vooronderzoek met betrekking tot het perceel Hanzeland te Maasbommel.

De opdrachtgever wenst inzicht te krijgen in de historische achtergrond van het perceel in
verband met de mogelijke herontwikkeling van de locatie.

Het onderzoek heeA tot doel na te gaan in hoeverre activiteiten in het verleden een mogelijke
verontreiniging van grond en/of grondwater hebben veroorzaakt.

De onderzoeksopzet volgt de leidraad NEN 5725:2009 "Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek" en de NEN 5717:2009 "Bodem-
Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader
onderzoek", deelstrategie voor oevergebieden (gebieden langs rivieren die periodiek worden
overstroomd).
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2 OPZET HISTORISCH ONDERZOEK

Het vooronderzoek volgt het niveau van een 'standaard vooronderzoek'an de NEN 5725.
Van de locatie en de directe omgeving wordt informatie verzameld over de volgende aspecten:

basisgegevens locatie (ligging, adres)

het huidige bodemgebruik

het toekomstige bodemgebruik

het historische bodemgebruik

eerder bodemonderzoek

de bodemopbouw en geohydrologische situatie

Op 10 februari 2015 is een locatiebezoek verricht door dhr. waarbij de actuele
terreinsituatie is vastgelegd. Daarnaast is informatie verzameld uit de volgende bronnen:

Tabel 2.1: Geraadpleegde Informatiebronnen

Informatiebron

Gemeente West Maas en Waal

Provincie Gelderland

Omgevlngsdienst Rivierenland

Atlas Leefomgeving
(via Omgevingsdienst Rivierentand)

Geraadpleegd

Bodemkwaliteitskaart

Atlas Gelderland

Vergunningen, bodemonderzoeken

Grondwaterbeschermingsgebieden

Archief ondergrondse tanks

Aardkundige waarden

Archeologische waarden/monumenten

Natura 2000 gebieden

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kaarl beheer waterkwaliteit en drogere oevergebieden, kaartblad 029

Internet www bodemloket nl

www.watwaswaar.nl

Luchtfoto's google maps en bing maps

www dotkadata.com
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3 RESULTATEN VOORONDERZOEK

3.1 Basisinformatie

Het historisch vooronderzoek richt zich op het schiereiland Hanzeland te Maasbommel (het
geografisch besluitvormingsgebied) en de direct hieraan grenzende en omliggende percelen.
De locatie betreft enkele (gedeeltelijke) kadastrale percelen, zie tabel 3.1.

De ligging van de onderzoekslocatie op de topografische kaart van Nederland (schaal
I :12.500) en de kadastrale tekening zijn weergegeven in bijlage I en 11. Enkele topografische
gegevens omtrent de locatie zijn weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: kadastrale en topografische gegevens
kadastrale gemeente

sectie

nummer

oppervlakte (m')

eigenaar

oppervlakte
onderzoekslocalie (nP)

maaiveldhoogte

Deelgebied conform
Ministerie van Verkeer en
Waterstaat

Appesem

P

205 428 (gedeeltelijk)
(
430 (gedeeltelijk) (459 (gedeeltelijk)

78 8.183
~

49.340
~

2.036.839

L(ander tnfra Oost NV Avezaath BV

Eigendom belast met erfpacht en opstal.

Circa 114.000

Circa + 6,8 rn NAP

Beheer waterkwaliteit (dit houdt in dat Rijkswaterstaat bevoegd gezag Is en de
locatie onderdeel is van de waterbodem).

3.2 Huidig gebruik

Het schiereiland Hanzeland is gelegen in een watersportrecreatiegebied 'De GoudenHam'et
open verbinding naar de Maas. Ter plaatse van het Hanzeland is een jachthaven gevestigd

aan de Kreijendijk (Jachthaven Hanzeland). De Kreijendijk is een dijk die reeds aanwezig was
voordat de plas is ontstaan. Het terreingebruik valt onder recreatie — sport — terrein (grasland).

Bij de locatie-inspectie zijn geen asbestverdachte materialen aan de buitenzijde van de
bebouwing (dakbedekking) of op het maaiveld waargenomen. De aanwezige
transformatorhuisjes zijn allen geplaatst op een soort terp. Dit ter voorkoming van storingen
in het geval het terrein overstroomt. Ter plaatse van foto 26 is een kampvuurlocatie
waargenomen. Voor een fotorapportage van het locatiebezoek wordt verwezen naar bijlage
III. De locaties waar de foto's zijn genomen zijn weergegeven op de tekening in bijlage II.

Tijdens het locatiebezoek is in/op het water aan de westzijde drijfafval waargenomen.

De oevers van het schiereiland zijn van natuurlijke aard. Plaatselijk is een zandstrand aanwezig
welke in de zomer gebruikt wordt voor recreatie. De locatie betreft een uiterwaarde van de
Maas, dit houdt in dat de locatie als waterbodem wordt aangezien en Rijkswaterstaat bevoegd
gezag is (telefonisch contact Rijkswaterstaat, afdeling vergunningen, d.d. 13-02-2015).
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Bij de Omgevingsdienst Rivierenland , d.d. 16-02-2015) zijn geen gegevens
met betrekking tot huidige milieuvergunningen naar voren gekomen.

3.3 Toekomstig gebruik

Men is voornemens de locatie te ontwikkelen voor recreatiewoningen met steigers en vlonders.
Ter plaatse van een gedeelte van de locatie zullen nieuwe watergangen worden gegraven. Een
overzichtstekening van de plannen is opgenomen in bijlage IV.

3.4 Historisch gebruik

Voordat het schiereiland is ontstaan was de locatie gelegen in een landerijen gebied. De plas
waarin het schiereiland is gelegen, is ontstaan als gevolg van zandwinning tussen 1966 en
1980, waarbij in totaal drie schiereilanden in de plas zijn achtergebleven. De aansluiting tussen
de vroegere Kreijendijk en de Bovendijk betreft een demping in de oude loop van de Maas.
Het is nog niet bekend waar deze demping uit bestaat, mogelijk is deze uitgevoerd tijdens de
zandwinning en bestaat deze uit zand.

Tijdens de uitvoering van een bodemonderzoek in 1989 (zie paragraaf 3.5) werd (een deel van)
het terrein opgehoogd met zand, varierend van 0,0 tot 0,8 m. Over de herkomst van dit zand
wordt geen uitspraak gedaan. ln de aantekeningen, meegeleverd met het onderzoek, staat
aangegeven dat het zand rond 1989 is opgespoten door het zuiveringsschap/recreatieschap.
Tevens zou er een onderzoek van 1984 aanwezig zijn waaruit blijkt dat het zand schoon is. In
het onderzoek uit 1995 wordt aangegeven dat het zand afkomstig is uit de jachthaven.

De jachthaven aan de westzijde van het schiereiland is ergens tussen 1990 en 2005 aangelegd.
Het omringende water is onderdeel van een zogeheten dode arm van de Maas. De locatie is

gelegen in de uiterwaarde.

ln bijlage V is een tekening met de aanwezige informatie bij de provincie Gelderland
opgenomen. Hieruit blijkt dat voor de locatie zelf geen gegevens bekend zijn. Op het
aangrenzende perceel Kreijendijk 2 staat een bodemonderzoek aangegeven.

Bij de Omgevingsdienst Rivierenland d.d. 16-02-2015) zijn geen historische
vergunningen in het kader van de Hinderwet of de Wet Milieubeheer aanwezig. Er zijn geen
boven- of ondergrondse brandstoAanks bekend.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het toepassen van asbesthoudende materialen in of
op de bebouwing of in verhardingen op de bodem.

Op www.bodemloket.nl is geen informatie betreffende het historische gebruik en/of
uitgevoerde bodemonderzoeken van de onderzoekslocatie bekend.

3.5 Voorgaand bodemonderzoek

Op een gedeelte van de onderzoekslocatie is in 1989 een indicatief bodemonderzoek verricht
(Tornv, project 30053, d.d. 02-1989). Het onderzoek richtte zich op de huidige kadastrale
percelen 428, 427 en de percelen rondom perceel 427. Van zowel het opgebrachte zand als
van de oorspronkelijke kleibodem zijn mengmonsters samengesteld en geanalyseerd op het
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destijds geldende standaard pakket. In beide mengmonsters zijn geen verhogingen
aangetoond. In het grondwater is een lichte verhoging aan zink aangetoond.

Dezelfde onderzoekslocatie van 1989 is in 1995 nogmaals onderzocht (Verkennend
bodemonderzoek Hanzeland aan de Krejiendjik le Maasbommel, Consulmij BV, project:
BB.95.070, dd. 04-/995). In de bovengrond van een van de mengmonsters zijn lichte
verhogingen aan cadmium, nikkel en zink aangetoond. In het andere mengmonster van de
bovengrond en van de ondergrond zijn geen verhogingen aangetoond. In het grondwater is een
lichte verhoging aan koper aangetoond.

3.6 Directe omgeving onderzoekslocatie

Op www.bodemloket.nl staat voor het buurperceel Kreijendijk 2 een ophooglaag met grond
en een ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval geregistreerd. Tevens staat een
verkennend bodemonderzoek geregistreerd (Verkennend bodemonderzoek
Waiersporivereniging "De gouden Ham" Kreijendijk 2 /e Maasbommel, Dienst VR.O.M
Srreekgewesl Braban/-Noordoost, projecr: 0106B95/3203/232, d.d, 06-10-1995). Op het
terrein worden reinigings- en lichte herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Het terrein is in 1994-

1995 overstroomt waarbij een laag slib is afgezet op de aanwezige puinverharding. Het slib is

bij elkaar geschoven en met het onderzoek onderzocht. In het slib zijn verhogingen aan
cadmium, zink, lood en PAK aangetoond. In de bovengrond zijn verhogingen aan cadmium,
koper, lood, zink, en/of PAK aangetoond. In de ondergrond is een sterke verhoging aan zink
en zijn lichte verhogingen aan cadmium, koper, lood en PAK aangetoond. In het grondwater
zijn geen verhogingen aangetoond.

Uit onderzoeken van het Maasslib blijkt dat het slib veelal verhoogde gehalten een zware
metalen en PAK bevat.

Ter plaatse van de botenloods bij het buurperceel Kreijendijk 3 is voorafgaande aan de bouw
een bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend bodemonderzoek Kreij endij k 3 re Maasbomel,
Consulmji, project: BB.95.097, d.d. 04-1995). Het terrein is opgehoogd met zand uit de
jachthaven. Op het zand is een dunne laag puin als verharding aanwezig. In de bovengrond is
een lichte verhoging aan PAK en in de ondergrond zijn lichte verhogingen aan cadmium en
zink aangetoond. In het grondwater is een lichte verhoging aan arseen aangetoond.

Op grond van bovenstaande gegevens wordt niet verwacht dat de bodemkwaliteit ter plaatse
van de onderzoekslocatie door activiteiten op buurpercelen negatief is beinvloed.

3.7 Bodemkwaliteitskaart

Uit de bodemkwaliteitskaart (d.d. 12-03-2012) van de regio MARN blijkt dat de
onderzoekslocatie zich bevindt in de zone Uiterwaarde/Waterbodem. Voor deze zone zijn geen
statistische parameters opgesteld.

3.8 Bodemopbouw en geohydrologie

De gegevens met betrekking tot de bodemopbouw en geohydrologie zijn afgeleid van
www.dinoloket.nl (TNO). De regionale bodemopbouw en geohydrologie is schematisch
weergegeven in onderstaande afbeeldingen.
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Afbeelding: regionale bodemopbouw
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Grondwater
De hoogte van het maaiveld in de omgeving van de onderzoekslocatie bedraagt circa 6,8
m+NAP. De stijghoogte van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 5 m+NAP. Uit de
isohypsenkaart wordt afgeleid dat de regionale grondwaterstroming van het eerste
watervoerend pakket globaal noordwestelijk is gericht.

Er kan geen eenduidige grondwaterstromingsrichting voor het freatisch grondwater worden
vastgesteld. Deze wordt befnvloed door lokaal aanwezig oppervlaktewater.

De onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterwingebied.
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4 CONCLUSIES

Met betrekking tot het Hanzeland te Maasbommel is een historisch vooronderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek is vemcht in het kader van de herontwikkeling van de locatie.

Op basis van de historische gegevens (overstromingen in uiterwaarde gebied) kunnen op de
locatie verhogingen aan zware metalen en/of pAK worden verwacht. Daarbij kan ter plaatse
van de kampvuurlocatie eveneens een verhoging aan PAK worden verwacht. De terpen waar
bebouwing op staat en de dijk van de Kreijendijk zijn daarbij afwijkingen in het
geomorfologisch oppervlak en worden daardoor eveneens als deellocatie aangewezen.

Naar aanleiding van de beschikbare historische informatie kan niet worden uitgesloten dat er
verhogingen aan zware metalen en PAK aanwezig zijn. Om te beoordelen in welke mate de
bodem is verontreinigd wordt geadviseerd om een verkennend (water)bodemonderzoek uit te
voeren op het Hanzeland te Maasbommel. Gezien het feit dat de locatie onder het beheer
waterkwaliteit valt dient de locatie als waterbodem beschouwd te worden.

De onderzoeksopzet kan worden gebaseerd op de "Oevergebied, lichte en normale
onderzoeksinspanning, zonder bodemverwachtingswaardekaart, diffuse bodembelasting
(OZ)" van de NEN 5720, waarbij extra aandacht wordt geschonken aan de kampvuurlocatie.
De gebieden die ontgraven gaan worden ten behoeve van nieuwe watergangen, de terpen en
de dijk betreffen deellocaties. De onderzoeksopzet is voldoende om eventueel aanwezige
verontreinigingen met zware metalen en PAK aan te kunnen tonen.

Indien ter plaatse van de terpen en de dijk geen werkzaamheden plaats gaan vinden, is ons
inziens daar geen onderzoek noodzakelijk.

Bij de onderzoeksopzet wordt gekeken naar bodemlagen per 0,5 meter over het gehele gebied
(m.u.v. de deellocaties).

De onderzoeksopzet dient voorafgaand aan het bodemonderzoek voorgelegd te worden bij

Rijkswaterstaat.

In verband met de aanwezigheid van de transformatorhuisjes wordt voorafgaand aan het
veldwerk een KLIC melding uitgevoerd.

Indien tijdens de ontwikkelingswerkzaamheden grondwater geloosd dient te worden, dient het
grondwater eveneens te worden onderzocht.

Eventueel kunnen naar wens de aanwezige verhardingen/paden eveneens worden onderzocht.
Op basis van de nu beschikbare gegevens is daar wat betreft de bodemkwaliteit niet direct
aanleiding voor. Bij werkzaamheden aan de asfaltweg (bijvoorbeeld opbreken en afvoeren)
wordt onderzoek naar het asfalt wel aangeraden.

In de volgende tabel staan de werkzaamheden weergegeven die conform de NEN 5720,
strategie OZ uitgevoerd dienen te worden.
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Overzicht werkzaamheden en analyses OZ

Werkzaamheden

Gehe/e tenein (ca. 112.000 rrp/ bovenste 0,5 m

boring tol 0,5 m — toekomstig maaiveld

Toekomstige wa/ergangen (ce. 1A'eel van hel totaak ca

boringen tot 0,5 - onderzijde toekomstige watergangen

Kampvuur(beat(e fNEN 5?40)

boringen tot 1,0 m - mv (maaiveld)

Oplioneel

boring met peilbuis t.b.v. mogelijke lozing

(3?/ lemen (indicatie//

boringen tot 0,5 m - onderzijde terpen

(
Aantal

[
Analyses

)
Aantal

NENbovengrond

is ENEN water is

2 x 3 C2 voor Rijkswateren 3
Formeel: Formeel:
s x 3 7 x 3"

71 [C2 voor Rilkswaleren )24

19.000 npj, vena/ 0,5 m ¹
[15

~

C2 voor Rijkswateren
~

7 x 5

Oi/k

boringen tot 0,5 m - onderzijde dijk ~6 (C2 voor Rijkswateren (?x2-
Opzst geldend voor een oppervlakte tussen 10.000 en 20.000 m'.

* Het aantal analyses is afhankelijk van de te graven diepte. Per maximaal een halve meter dienen vijf
mengmonsters te worden samengesteld.*'et aantal analyses is afhankelijk van de daadwerkelijk hoogte van de terpen en dijk. Per maximaal
een halve meter dient een mengmonster te worden samengesteld per terp/dijk.

Eventueel kan ter plaatse van de toekomstige watergangen ook eerst indicatief onderzoek
verricht te worden en daarna een volledige partjjkeuring(en). Met het indicatief onderzoek kan
dan worden vastgesteld of en in hoeveel deejpartijen de vrijkomende grond/waterbodem
gekeurd dient te worden.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: APPELTERN P 205
Kreijendljk 8 T 6627 KW MAASBOMMEL

Uw referentie: 23347/)T
Toestandsdatum: 4-2-2015

5-2-2015
16:07:08

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding :

Grootte:
Coordinaten :

Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

APPELTERN P 205
78 ca
165950-426240
BEDRDVIGHEID (NUTSVOORZIENING)
Kreijendijk 8 T
6627 KW MAASBOMMEL
14-12-1992

APPELTERN P 91 oedeelteliik

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75425 d.(I. 30-7-2014

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.
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Kadaster

Betreft : APPELTERN P 205
Kreijendijk 8 T 6627 KW MAASBOMMEL

Uw referentie: 23347/JT
Toestandsdatum: 4-2-2015

5-2-2015
16:07:08

Gerechtigde
EIGENDOM
Liander Infra Oost N.V.
Utrechtseweg 68
6812 AH ARNHEM
Postadres:

Zetel:
KvK-nummer:
Voor de meest actuele naam

Postbus: 50
6920 AB DUIVEN
ARNHEM
08021677 (Bron: NHR)

zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:

Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4 8439/22 reeks ARNHEM
APPELTERN P 91 gedeeltelijk

HYP4 13442/28 reeks ARNHEM
(j.d. 22-12-1994

APPELTERN P 205

HYP4 19302/32 reeks ARNHEM
APPELTERN P 205

d.cI. 19-1-2001

HYP4 13641/53 reeks ARNHEM d.d, 21-3-1995

HYP4 16068/3 reeks ARNHEM d.d. 23-10-1997
APPELTERN P 205

Einde overzicht

ACG 82247 d.&I. 2-2-2015
ACG 82249 d.&I. 4-2-2015
ACG 82248 d.d. 3-2-2015
HYP4 65658/24 d.d. 2-2-2015
HYP4 65658/23 d.(j. 2-2-2015
HYP4 65639/66 (j.d. 30-1-2015
HYP4 65671/47 (j.d. 3-2-2015
HYP4 65639/65 &I.d. 30-1-2015
HYP4 60879/69 (j.d. 16-12-2011
NAAMSWIJZIGING
HYP4 8602/50 reeks ARNHEM d.d. 6-2-1987
NAAMSWIJZIGING

(Er zijn meer niet (volledig) verwerkte brondocumenten)

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

BetreR: APPELTERN P 428
Kreijendijk MAASBOMMEL

Uw referentie: 23347/IT
Toestandsdatum : 4-2-2015

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte :

Coordinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

APPELTERN P 428
Sla 83 ca
165838-426071
TERREIN (GRASLAND)
Kreijendijk
MAASBOMMEL
3-4-2008

APPELTERN P 293 oedeelteliik

5-2-2015
16'i06:14

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
ERFPACHT EN OPSTAL
van wiik Beheer Dreu/nel Bv
Postadres:

6621 BS DREUMEL
Zetel: DREUMEL
KvK-nummer: 10036211 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Einddatum :

HYP4 53368/109 d.d. 31-10-2007
APPELTERN P 428 gedeeltelijk

HYP4 54531/101 &I.d. 25-4-2008
APPELTERN P 428 gedeeltelijk

31-12-2054

Aantekening recht
EINDDATUM RECHT
Einddatum :

Ontleend aan:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

31-12-2054
HYP4 53368/109 d.d. 31-10-2007
HYP4 54531/101 d.d. 25-4-2008
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Kadaster

Betreft: APPELTERN P 428
Kreljendijk MAASBOMMEL

Uw referentie: 23347/jT
Toestandsdatum: 4-2-2015

5-2-2015
16:06:14

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT EN OPSTAL
Avezaath B.V.

4012 BG KERK-AVEZAATH
Postadres:

Zetel :

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

Postbus: 6139
4000 HC TIEL
KERK AVEZAATH

HYP4 52937/170 d.d. 24-8-2007
APPELTERN P 293 gedeeltelijk

HYP4 30994/95 reeks ARNHEM d.d. 22-2-2006
APPELTERN P 293

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet,
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft : APPELTERN P 430
Bovendijk MAASBOMMEL

Uw referentie: 23347/IT
Toestandsdatum: 4-2-2015

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coordinaten :

Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

APPELTERN P 430
4 ha 93 a 40 ca
165816-426283
RECREATIE - SPORT
Bovendijk
MAASBOMMEL
6-2-2009

APPELTERN P 335 oedeelteliik

5-2-2015
16:06:41

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
ERFPACHT EN OPSTAL
Van Wiik Beheer Dreurnel Bv
Postadres:

6621 BS DREUMEL
Zetel : DREUMEL
KvK-nummer: 10036211 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object In
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Eind datum :

HYP4 53368/109 d.d. 31-10-2007
APPELTERN P 335 gedeeltelijk

HYP4 54531/101 &I.d. 25-4-2008
APPELTERN P 335 gedeeltelijk

31-12-2054

Aantekening recht
EINDDATUM RECHT
Einddatum :

Ontleend aan:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

31-12-2054
HYP4 53368/109 d.&I. 31-10-2007
HYP4 54531/101 d.&I. 25-4-2008
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Kadaster

Betreft: APPELTERN P 430
Bovendijk MAASBOMMEL

Uw referentie: 23347/jT
Toestandsdatum: 4-2-2015

5-2-2015
16:06:41

Gerechtigde
EIGENDOM BELAST MET ERFPACHT EN OPSTAL
Avezaath B.V.

4012 BG KERK-AVEZAATH
Postadres:

Zetel:

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang :

Postbus.'6139
4000 HC TIEL
KERK AVEZAATH

HYP4 30095/93 reeks ARNHEM d.d. 22-8-2002
APPEITERN P 278 gedeeltelijk

HYP4 54833/30 d.d. 9-6-2008

HYP4 30147/9 reeks ARNHEM d.d. 13-11-2002
HYP4 30192/95 reeks ARNHEM d.d. 17-1-2003

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Vitens N.V.

6825 MJ ARNHEM
Postadres: Postbus: 1205

8001 BE ZWOLLE
Zetel: UTRECHT
KvK-nummer: 05069581 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 30092/105 reeks ARNHEM
d.d. 14-8-2002

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster
Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft : APPELTERN P 459
Lutenkampstraat APPELTERN

Uw referentie: 23347/IT
Toestandsdatum: 9-2-2015

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Gf ootte:
Coordinaten :

Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

APPELTERN P 459
203 ha 68 a 39 ca
166427-426955
RECREATIE - SPORT
Luten ka m pstra at
APPELTERN
Maasdijk
APPELTERN
27-8-2014

APPELTERN P 436 oedeelteliik
APPELTERN P 434 oedeelteliik
APPELTERN P 411 oedeelteliik
APPELTERN P 397 oedeelteliik
APPELTERN P 307 oedeelteliik
APPELTERN P 240 oedeelteliik
APPELTERN P 237 oedeelteliik

10-2-2015
11.'22:55

Aantekening kadastraal object
ADMINISTRATIEVE (VOORLOPIGE) KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 APTOO/2014 d.d. 27-8-2014

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisreglstratie Kadaster.
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Kadaster

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum :

APPELTERN P 459
Lutenkampstraat APPELTERN
23347/jT
9-2-2015

10-2-2015
11:22:55

Gerechtigde
EIGENDOM
Avezaath B.V.

4012 BG KERK-AVEZAATH
Postadres :

Zetel:

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan;
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

Postbus: 6139
4000 HC TIEL
KERK AVEZAATH

HYP4 62362/171 d.d. 24-12-2012
APPELTERN P 237

HYP4 30095/93 reeks ARNHEM d.d. 22-8-2002
APPELTERN P 239 gedeeltelijk

HYP4 60918/93 d.d. 22-12-2011
APPELTERN P 411 gedeeltelijk

HYP4 56342/187 d.d. 4"3-2009
APPELTERN P 411

HYP4 57148/120 d.(I. 2-9-2009
APPELTERN P 237

HYP4 54833/30 d.&I. 9-6-2008

HYP4 30147/9 reeks ARNHEM d.d. 13-11-2002
HYP4 30192/95 reeks ARNHEM d.d. 17-1-2003

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Liander Infra Oost N.V.

6812 AH ARNHEM
Postadres: Postbus: 50

6920 AB DUIVEN
Zetel : ARNHEM
KvK-nummer: 08021677 (Bron: NHR)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 30825/65 reeks ARNHEM d.d. 25-7-2005
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Kadaster

Betreft: APPELTERN P 459
Lutenkampstraat APPELTERN

Uw referentie: 23347/jT
Toesta ndsdatum : 9-2-2015

10-2-2015
11:22:55

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Vitens N.V.

6825 MJ ARNHEM
Postadres:

Zetel:
KvK-nummer:
Voor de meest actuele

Recht ontleend aan:

Postbus: 1205
8001 BE ZWOLLE
UTRECHT
05069581 (Bron: NHR)

naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

HYP4 30092/105 reeks ARNHEM
d.d. 14-8-2002

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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= provincie
Gelderland Bodemverontreinigingen

Ge ante I Vest tna rn lVeat

v wl I

w vnv

gs Locaties bodemonderzoek
punten

Grondwaterverontreinigingen

O mterventieivaarde

O streefwaarde

Waterbodemverontrermgrngen

Issl klasse 4

O klasse 1

Vastebodemverontreinigmgen

% intervenuewaarde

O achtergrondwaarde

Bademsaneringen

CI vaste bodem

O grondwater

El waterbodcm

C2 Locanes bodemonderzaek
vlakken

O Historisch bodembestand
gebieden

O Arnhem en Nilmegen beheren
zelf alle bodeminformatie

05-02-2015 1 3 46 Bademverontreimgingen
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Bodemloket rapport
geprint op 5 Feb 2015 13:49

Rapport GE066600074

Locatie
ID
Localiecode BIS
Locatie
Adres
Gegevensbeheerder
Bevoeod cezao
Siatusinformatie
Beschikking ernst en risicobepaling
Vervolo

Saneringsinformatie
Type sanering
Start
Eind
Verontreinigende (onderzochte) adiviteiten
Omschrijving

ophooglaag met grond (900079)

ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval
(900077)

Onderzoeksrapporlen
Type Auteur

Verkennend onderzoek NVN 5740

Besluiten
Besluit

Vaststellen rapportage OO

Beschikte kadastrale percelen
Code

Contact

Provincie Gelderland

Stan
onbekend
onbekend

Besluitdatum
1996-01-10

GE066800074

Krerjendijk 2
Kreijendilk 2 6627KW MAAS B O MM EL

Provinde Gelderland
Provincie Gelderland

voldoende onderzocht

Eind

onbekend
onbekend

Nummer

Kenmerk

95.59922

Sectie

Datum

Perceel

Bezoekadres:~ 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 91 11
Fax: (026) 359 94 80
E-maik noskmoelderland.nl
Twitten Iwitter r:om/orovoelderland
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Locatie

Beschikbaarheid gegevens

Voortgang onderzoek

gg Gesaneerd

gg Onderzoek uitgevoerd,
geen noodzaak tot verder
onderzoek of sanering

gg Onderzoek uitgevoerd,
verder onderzoek kan
noodzakelijk zijn

gg Historische activiteit
bekend

Mijnsteengebieden ~ jvjijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Disclaimer:

De gegevens op het Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De organisatie achter BodemlokeLnl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei
schade die het directe of indirecte gevolg Is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door
eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren Informatie aan voor het Bodemloket. Dok andere instanties - zoals
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Vllilt u een compleet beeldg Neem dan zeker
Ock contact op met uw gemeente. Staat een locatie (nog) niet vermeld op de kaart7 Dan hebben we daar geen informatie over.

Dp bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde instanties. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente
of provincie.


