
Sanering Lombok terrein Gouda
Wat gebeurt er bij u in de buurt? 

Sanering
Binnenkort start in opdracht van de SBNS een  sanering bij u in de buurt (zie foto). Het 
terrein wordt lokaal tot ongeveer vier meter diep ontgraven. De afgegraven 
verontreinigde grond wordt met afgesloten vrachtwagens naar een erkende 
grondverwerker gebracht. Afvoer vindt plaats via het Stationsplein en de Spoorstraat. 
Grond die opnieuw te gebruiken is, wordt na keuring, teruggebracht in de ontgravingsput. 
Daarna vindt aanvulling van de saneringsput plaats met een schone grond.

*

Oorzaak bodemverontreiniging
Het terrein was vroeger grotendeels lager gelegen en is in de loop van de tijd opgehoogd 
met grond en puin. Dit materiaal is deels verontreinigd. Het opstelterrein is verder 
uitgebreid en diverse bodembedreigende activiteiten (brandstofhandel, opslag, etc.) 
hebben plaatsgevonden. In de bodem bevinden zich stoffen als zware metalen, minerale 
olie, asbest en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). PAK’s zijn een groep 
stoffen die kunnen ontstaan bij de onvolledige verbranding van brandstoffen als kolen en 
olie. De verontreinigingen vormen geen direct gevaar voor omwonenden en passanten.

Fase 1: Wbb 4, 7 en 12                                                                                            Fase 2: Wbb 3, 8 en 10

* Wbb; wet bodembescherming



Mei 2014

Start sanering
Fase 1

Week 21 t/m week 31 Week 35

25 aug.

Einde bouwvak
Start fase 2

Week 32 Oktober 2014

Stichting Bodemsanering NS
De SBNS is een onafhankelijke stichting die bodemverontreiniging op terreinen van 
NS en ProRail onderzoekt en zo nodig saneert. De stichting is in 1996 opgericht door 
NS, ProRail, het toenmalige ministerie van VROM en het ministerie van Verkeer & 
Waterstaat (momenteel ministerie van Milieu en Infrastructuur).

4 aug.
Begin    

bouwvak

Fase 2
gereed

Planning werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. De rijksoverheid heeft ingestemd met 
het definitief buiten gebruik stellen van het huidige opstelterrein. Ten behoeve van de 
bodemsanering wordt een klein gedeelte van de sporen verwijderd.
Half mei zullen de saneringswerkzaamheden op de locatie starten. De eerste fase, het 
voorterrein en de watergangen, is op uiterlijk 31 juli (start bouwvak regio Midden) en 
dus binnen 12 weken afgerond. Op maandag 25 augustus wordt gestart met fase twee, 
het achterterrein. Fase twee neemt  8 tot 10 weken in beslag. 

Voor vragen neemt u contact op met 
Marc de Jong  06 – 20 60 26 76 of Annemarie Rooden 06 – 51 56 90 50

beiden van de SBNS.


