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1

Inleiding

Om de bereikbaarheid tussen Belgisch en Nederlands Limburg (in het bijzonder Maastricht) te verbeteren
heeft de Belgische vervoerder De Lijn in mei 2004 een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht
voorgesteld. Dit als onderdeel van haar Spartacusplan om het Openbaar Vervoer (hierna te noemen OV) in
Belgisch Limburg een kwaliteitsimpuls te geven en een volwaardig alternatief te bieden voor de auto.
Belgische en Nederlandse overheden en vervoermaatschappij De Lijn werken sindsdien gezamenlijk aan
het tot stand brengen van een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. De Provincie Limburg werkt
met de Gemeente Maastricht binnen de Projectorganisatie TVM aan de uitwerking en invulling van het
Nederlandse deel van het Vlaamse Spartacusplan; de Tram Vlaanderen-Maastricht (TVM).
TVM valt uiteen in een buitenstedelijk tracé en een binnenstedelijk tracé. Op 31 mei 2011 heeft de
Gemeente Maastricht een definitieve keuze gemaakt voor het binnenstedelijk tracé (Boschstraat - Bassin Maasboulevard - Wilhelminabrug naar station Maastricht) en vervolgens is in 2012 een planstudie
uitgevoerd naar de haalbaarheid van het project. Parallel hieraan is tevens een haalbaarheidsstudie naar
het buitenstedelijk tracé uitgevoerd. Op basis van deze haalbaarheidsstudies heeft de gemeenteraad van
Maastricht op 18 december 2012 het besluit genomen om de volgende fase richting realisatie van de
tramlijn te starten.
Het doel is om vóór 2018 een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te realiseren om een stevige
impuls te geven aan de bereikbaarheid van de aan deze tramverbinding gelegen stedelijke gebieden en
hierdoor bij te dragen aan versterking van het maatschappelijk en economisch functioneren van deze
stedelijke gebieden.
Om de aanleg van de tramverbinding vanaf de Nederlands-Belgische grens ter plaatse van Lanaken via de
binnenstad van Maastricht naar station Maastricht mogelijk te maken is het noodzakelijk om de tramlijn
planologisch-juridisch te verankeren in een bestemmingsplan. Om het milieu volwaardig mee te kunnen
nemen bij de besluitvorming over projecten die gevolgen kunnen hebben voor de (leef)omgeving wordt
tegelijkertijd een m.e.r.-procedure doorlopen.
Het bestemmingsplan beoogt het vastleggen van de circa 5 kilometer geëlektrificeerde tramverbinding op
Nederlands grondgebied met drie haltes; ter hoogte van Belvédère, de Van Hasseltkade en het Centraal
Station van Maastricht. Buitenstedelijk wordt gebruik gemaakt van het bestaande goederenspoor.
Binnenstedelijk wordt een nieuwe railverbinding aangelegd. Voor zowel het buiten- als binnenstedelijk
tracé geldt dat er portalen moeten worden geplaatst om de elektrische lijnen van de tram te geleiden.
Bovendien moeten er twee onderstations worden geplaatst; één op bedrijventerrein Bosscherveld, de
ander aan de zuidkant van het Stationsplein (ten zuiden van ‘De Colonel’).

077146845:0.3 - Definitief

ARCADIS

3

Quickscan bodemkwaliteit Tramlijn Vlaanderen - Maastricht

Om inzicht te krijgen in de milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van het plangebied ten behoeve
van de aanleg van de tramlijn is een quickscan van de bodemkwaliteit (vooronderzoek) verricht. Het
onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie-instituut, 2009.

1.1

DOEL

Het doel van de quickscan (het vooronderzoek) is te bepalen of de locatie al dan niet verdacht is met
betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging door het verzamelen van relevante informatie
over de voorgenomen locatie van de tramlijn. Hiervoor zullen de door de gemeente Maastricht ter
beschikking gestelde dossiers worden bestudeerd.
De quickscan bodemkwaliteit wordt uitgevoerd op basis van NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend, en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie-instituut, 2009). Op basis
van de informatie uit het vooronderzoek wordt afhankelijk van het vermoeden over de aanwezigheid van
een bodemverontreiniging een (deel)locatie geclassificeerd als ‚verdacht‛ of ‚onverdacht‛. Op basis van
deze classificatie wordt een hypothese geformuleerd, welke vervolgens aan de hand van het uitvoeren van
een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 kan worden getoetst, indien noodzakelijk. Een
eventuele verdenking voor asbest in de bodem kan worden getoetst door middel van een verkennend
asbestonderzoek conform NEN 5707.

1.2

WERKZAAMHEDEN

In het kader van de quickscan (het vooronderzoek) zijn voor de onderzoekslocatie, weergegeven in bijlage
1, de volgende bronnen geraadpleegd:


Eventuele aanwezige hinderwet- of milieuvergunningen.



Eventuele aanwezige bouwvergunningen.



Uitgevoerde bodemonderzoeken, op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving.



Archief boven- en ondergrondse tanks.



Informatie betreffende stortplaatsen, ophogingen, slootdempingen

De quickscan bodemkwaliteit die is uitgevoerd op basis van NEN 5725 wordt daarmee aangemerkt als een
‘beperkt’ vooronderzoek. Verder wordt opgemerkt dat in afwijking van de NEN 5725 niet alle
bodemonderzoeken, uitgevoerd in de directe omgeving, zijn bestudeerd, maar alleen deze onderzoeken
die zijn uitgevoerd t.p.v. (een deel van) de huidige onderzoekslocatie. Reden hiervoor is dat er slechts
plaatselijk grondverzet zal plaatsvinden en dan met name tot 1 m-mv. Activiteiten en eerder aangetoonde
verontreinigingen op belendende percelen zullen geen invloed hebben (gehad) op de kwaliteit van de
vrijkomende grond ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie.
Een terreininspectie / interview is, in afwijking van de NEN 5725 in dit kader niet uitgevoerd, omdat er in
dit stadium weinig aanvullende informatie uit naar voren zal komen, gezien het gebruik van het grootste
gedeelte van de onderzoekslocatie als openbare weg.

1.3

LEESWIJZER

Hoofdstuk 2 beschrijft de bevindingen van de quickscan bodemkwaliteit. In hoofdstuk 3 worden de
conclusies en aanbevelingen besproken.

4
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2
2.1

Onderzoeksbevindingen
ALGEMEEN

De tijdens de quickscan bodemkwaliteit (het vooronderzoek) geraadpleegde informatie is afkomstig van
de gemeente Maastricht (contactpersonen mevrouw H. Bootsma (team milieu en mobiliteit; bodem) en
mevrouw M. Lemmens (archief). De stukken zijn in de periode 11 t/m 26 april 2013 doorgenomen op het
gemeentearchief van Maastricht. Als onderzoekslocatie is het gebied aangehouden wat in het
bestemmingsplan wordt beschreven (zie bijlage 1). Dit bestaat grotendeels uit openbare weg en globaal ten
noorden van de Noorderbrug het bestaande spoorwegemplacement. Activiteiten ter plaatse van
naastgelegen percelen worden dan ook niet uitvoerig in dit onderzoek beschreven, maar zullen beknopt
worden samengevat. Voor de leesbaarheid is in dit rapport het tracé opgedeeld in gedeeltes. Per gedeelte
worden de hinderwet- en milieuvergunningen en bodemonderzoeken gezamenlijk besproken in paragraaf
2.4 (historische situatie).

2.2

HUIDIGE SITUATIE

Momenteel is de onderzoekslocatie in gebruik als openbare weg (vanaf het Stationsplein tot aan de
Noorderbrug) of spoorwegemplacement (globaal vanaf de Noorderbrug tot de Belgisch-Nederlandse
grens). De onderzoekslocatie is dan ook grotendeels verhard met klinkers (Stationsplein), asfalt (openbare
wegen) en onder het spoor is een ballastbed aanwezig.
De onderzoekslocatie is in gebruik als infrastructuur, en ter plaatse vinden er momenteel geen
bodembedreigende activiteiten plaats.

2.2.1

BODEMKWALITEITSKAART

De gemeente Maastricht beschikt over een bodemkwaliteitskaart (CSO, projectcode: 10K092, d.d. 24 juli
2012), inclusief Nota bodembeheer (FWGA, versie 0.13, d.d. 8 oktober 2012). De onderzoekslocatie is
gelegen in verschillende deelgebieden uit de bodemkwaliteitskaart van Maastricht, te weten achtereenvolgens in ‚Ophoging‛, ‚Vesting‛, ‚Belvédère‛ en ‚Overig‛. Verder behoort een gedeelte van de locatie (o.a.
de halte op het Stationsplein) binnen de bodemkwaliteitskaart tot de ‚Overige gebieden (Spoorwegen)‛.
Op de bodemfunctieklassenkaart valt het gedeelte ter plaatse van het Stationsplein én het gedeelte vanaf
de Maasmolendijk tot aan de Nederlands-Belgische grens binnen de zone met functieklasse ‚Industrie‛.
Het overige gedeelte van de onderzoekslocatie valt binnen de zone met functieklasse ‚Wonen‛.
Uit de bodemkwaliteitskaart kan worden geconcludeerd dat de bodem ter plaatse van het tramtracé, met
name het gedeelte dat zich binnen het stedelijk gebied van Maastricht bevindt, grotendeels diffuus
verontreinigd is. Dit betekent dat er plaatselijk in meer of mindere mate een ophooglaag met puin en
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andere bodemvreemde bijmengingen zich binnen de onderzoeksgrenzen bevindt. Deze ophooglaag is in
verschillende gradaties verontreinigd met o.a. zware metalen, minerale olie en/of PAK.
In de Nota bodembeheer is er dan ook voor gekozen om de Lokale Maximale Waarden, die voor de
deelgebieden binnen het stedelijk gebied gelden, te koppelen aan de functie. Voor alléén de locaties
waarvoor de functie Wonen met tuin geldt, gelden voor sommige parameters (kobalt, lood, en PAK) de
Maximale Waarden Wonen. Voor de overige parameters gelden de Maximale Waarden Industrie. Ook
voor alle overige locaties met een andere functie gelden als Lokale Maximale Waarden binnen het stedelijk
gebied voor zware metalen, PAK, PCB’s en minerale olie de Maximale Waarden Industrie. Dit laatste heeft
dan ook betrekking op het gehele toekomstige tramtracé binnen het stedelijk gebied aangezien er zich
geen locaties ‚Wonen met tuin‛ binnen de bestemmingsplangrenzen bevinden.

2.3

TOEKOMSTIGE SITUATIE

Op de locatie zal ter plaatse van de openbare weg het tramtracé in gebruik worden genomen, nadat de
rails in het asfalt zijn gelegd. Ter plaatse van de Sint-Maartenslaan zal een volledige vernieuwing van de
openbare ruimte (weg en trottoirs) plaatsvinden. Verder worden er 3 tramhaltes opgericht en portalen en 2
onderstations geplaatst. Bij een aantal van deze activiteiten zal grondverzet plaats moeten gaan vinden.
Hier is met name sprake van bij de vernieuwing van de Sint-Maartenslaan en plaatsing van de
onderstations.

2.4

HISTORISCHE SITUATIE

Uit de resultaten van de quickscan (het vooronderzoek) blijkt dat ter plaatse van het toekomstige tracé van
de tramlijn in het verleden geen milieubedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, maar wel op
direct aangrenzende percelen. Deze worden per gedeelte van het tracé apart besproken.
Voor zover bekend is het gehele gebied, opgenomen in het bestemmingsplan nooit bebouwd geweest en
zijn er dan ook geen bouw- en sloopvergunningen verleend voor bouwwerken ter plaatse van het
toekomstige tracé van de tramlijn. Ook is geen enkele informatie bekend omtrent het voorkomen van
eventuele ondergrondse tanks ter plaatse van het toekomstige tracé. Alleen in de directe nabijheid van de
onderstations is sprake geweest van ondergrondse opslag van brandstof. Dit wordt dan ook apart
besproken.

2.4.1

LANAKERVELD (GRENS BELGIË-NEDERLAND - BRUSSELSEWEG)

Hinderwet/milieuvergunningen / calamiteit
Ter plaatse van de spoorweg Maastricht-Lanaken en directe omgeving hebben geen bedrijfsmatige,
bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden. Wel is er in september 2007 een calamiteit gemeld (door
Oranjewoud), dat er mogelijk een bodemverontreiniging is ontstaan door weggelekte vloeistof van een
vrachtauto. Uit de destijds uitgevoerde terreininspectie blijkt dat een beperkte hoeveelheid olie en
koelvloeistof in de bodem ter plaatse van de spoorwegovergang/spoor en het puin/zandpad in de richting
van de Grensstraat, nabij de Nederlands-Belgische grens is terechtgekomen. Er zijn controlemonsters
ingezet, zo is beschreven in de briefrapportage van Oranjewoud (milieucalamiteit; Oranjewoud kenmerk
2587-174759, d.d. 19 november 2008). Ter plaatse van de verontreinigingsspot op het spoor is een sterke
verontreiniging met minerale olie aangetoond (12.000 mg/kg in de bovengrond; 3.900 mg/kg in de
ondergrond). De boring is niet doorgezet i.v.m. ballast/grind. BTEXN werden niet verhoogd aangetoond.

6
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Een controlemonster op de zandweg is matig verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met
xylenen. Het andere controlemonster van de zandweg is alleen licht verontreinigd met minerale olie.
Besloten is de verontreinigingen ter plaatse van de spot op het spoor (boring 4) tot 0,7 m-mv. en de zeer
oppervlakkige verontreiniging ter plaatse van het zandpad (tot 0,05 m-mv.) te ontgraven. Dit is gebeurd in
oktober 2007, waarna het ontgraven materiaal (ballast) is afgevoerd. In de controlemonsters na de sanering
zijn geen tot marginaal verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond, lager dan de Lokale Maximale
Waarde uit de bodemkwaliteitskaart. De verontreinigingen ten gevolge van de calamiteit zijn geheel
verwijderd en aanvullende sanerende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
Overige bodemonderzoeken
Binnen het gebied Lanakerveld is een combi archeologisch en milieukundig onderzoek uitgevoerd (Miko,
verkennend bodemonderzoek Lanakerveld, 03/020425/1-4, d.d. 25 juni 2002). In de directe omgeving van
de spoorlijn zijn ter plaatse van de agrarische percelen geen verontreinigingen aangetoond. Uit het
onderzoek van de veldwegen wordt geconcludeerd dat de bovengrond (0-1 m-mv.) van zowel de
Zouwweg/Kantoorweg als de naamloze veldweg, haaks op de Zouwweg die een ruime 100 meter direct
naast het spoor, evenwijdig aan de spoorlijn loopt, licht verontreinigd is met zink.

2.4.2

SPOORWEGEMPLACEMENT MAASTRICHT-LANAKEN

Bodemonderzoeken en saneringen t.b.v. reactivering spoorlijn
Ter plaatse van de spoorweg Maastricht-Lanaken en directe omgeving zijn in het verleden een aantal
bodemonderzoeken uitgevoerd, waaronder een verkennend bodem- en asbestonderzoek t.b.v. de
reactivering van de spoorlijn Maastricht-Lanaken in 2006 (Oranjewoud, kenmerk 161708, d.d. oktober
2006). Uit de voorgaande onderzoeken uit de periode 2000-2003 blijkt dat ter plaatse van de aansluiting
van het doorgaande spoor op het emplacement Boschpoort en het emplacement zelf in de bovengrond (0-1
m-mv) sprake is van een diffuse lichte tot sterke bodemverontreiniging met zware metalen en/of PAK en
een diffuse lichte verontreiniging met EOX en/of minerale olie. In de ondergrond (1-2 m-mv) zijn
plaatselijk licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK aangetoond. In 1998 wordt aangetoond
dat ter plaatse van het gebied naast de spoorlijn, als deelgebied C onderzocht in het bodemonderzoek van
Grontmij in 1998 ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Noord West Entree, een ophooglaag tot 2
m-mv. aanwezig is, die licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen, PAK en licht verontreinigd met
minerale olie. Uit het onderzoek van Cauberg-Huygen, uitgevoerd in 1999 ter plaatse van de
balanspercelen NS komt eenzelfde verontreinigingsbeeld.
Tijdens het onderzoek in 2006 is het ballastbed zelf (geen grond) niet onderzocht, enkel de onderliggende
bodem (mengsel ballast-grond tot 0,5 m-onderzijde mengsel ballast/grond). Ook hieruit blijkt dat met
name de eerste meter onder het ballastbed licht tot sterk verontreinigd is met zware metalen (o.a. koper,
arseen, zink, lood) en licht tot matig verontreinigd met PAK, waarvan een aantal ook boven de lokale
achtergrondwaarde voorkomen. Er is sprake van een diffuse, gebiedseigen, verontreiniging met een nietgebiedseigen kwaliteit. Verdere verticale/horizontale inkadering is niet noodzakelijk. De gehalten liggen
onder het aanvaardbaar risiconiveau (ARN) voor de ter plaatse huidige en toekomstige activiteiten
(doorgaand spoor). De onderlaag onder het ballastbed is ook onderzocht op asbest. Het gehalte aan asbest
ligt in alle gevallen onder de detectielimiet. Wel is er op het maaiveld een stukje asbestverdacht (en uit
analyse bleek ook asbesthoudend) plaatmateriaal aangetroffen.
Het toekomstige tramtracé overlapt pas vanaf de Noorderbrug met de in 2006 onderzochte locatie. Een
gedeelte hiervan is in het kader van de herinrichtingswerkzaamheden (vernieuwing spoor) destijds
afgegraven, zo blijkt uit het onderzoek dat aanbeveelt een gedeelte tot 0,5 m-onderkant ballastbed te
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ontgraven. Tussen de Fort-Willemweg en het Ciba-Geigy terrein, en ten noorden van de voormalige
stortplaats Belvédère komen in de grond niet of nauwelijks verontreinigingen boven de interventiewaarde
voor. Saneren van het, in het kader van de civieltechnische werkzaamheden niet noodzakelijk te
ontgraven, resterende deel van de leeflaag, is niet doelmatig zo blijkt, uit de doelmatigheidstoets
behorende bij het onderzoek in 2006. Voor de in het kader van de civieltechnische werkzaamheden
noodzakelijk te ontgraven deel is in 2008 een saneringsplan opgesteld (Geonius, MB-80117, d.d. 25 oktober
2008). Het doel van de sanering was het gecontroleerd ontgraven en eventueel hergebruiken van
verontreinigd bodemmateriaal (ballast & grond) langs het spoortraject. Grond welke niet kon worden
hergebruikt is afgevoerd naar een erkend verwerker.
Verder zijn er verschillende BUS-meldingen ingediend door Strukton, o.a. in april en in juni 2008 voor het
graven van sleuven ter verwijdering van oude kabels en leidingen parallel aan de spoorlijn. Uit de
evaluatie van de BUS-melding uit april 2008 blijkt dat alleen sprake is geweest van tijdelijke uitname en
geen grond van de locatie is afgevoerd. Bij de BUS-melding uit juni 2008 is eveneens sprake van tijdelijke
uitname maar is ook ca. 100 ton sterk met zink verontreinigde grond afgevoerd. De werkzaamheden in het
kader van de BUS-saneringen zijn akkoord bevonden (januari 2010 en april 2010). Voor de aanleg van 2
stapelmuurtjes is een BUS-melding in januari 2008 ingediend. Een evaluatie is niet aangetroffen in het
dossier, maar vermoedelijk is ook hier sprake van tijdelijke uitname geweest en is alleen de overtollige
grond afgevoerd.
Voor de vernieuwing van het ballastbed (ontgraven en afvoeren van de oude ballast en opvullen met
nieuwe steenslag) is in mei 2008 een BUS-melding door Strukton ingediend. De sanering bestaat uit het
aanbrengen van een duurzame isolatielaag in de vorm van een ballastbed, waardoor de aanwezige
verontreinigingen met zware metalen geheel geïsoleerd worden. De bij de werkzaamheden vrijkomende
grond is afgevoerd naar een verwerker. Op de BUS-evaluatie is ingestemd in januari 2010. De
aangebrachte verhardingslaag dient in stand te worden gehouden, omdat er sprake is van een
isolatievariant.
Alle saneringswerkzaamheden, dus ook in het kader van alle uitgevoerde BUS-meldingen, zijn beschreven
in het saneringsevaluatierapport van Geonius (kenmerk MD-80117-v1, d.d. 11 januari 2010). De
saneringswijze behelst globaal een functionele sanering, waarbij de vrijkomende grond zoveel mogelijk
wordt hergebruikt op de locatie en niet herbruikbare, overtollige, grond wordt afgevoerd naar een erkend
verwerker. De werkzaamheden zijn in de periode maart 2008-mei 2009, onder milieukundige begeleiding
uitgevoerd in het kader van de reactivering van de spoorlijn Maastricht-Lanaken en de hiervoor
benodigde ecologische maatregelen. Op het evaluatieverslag is een beschikking afgegeven door het
bevoegd gezag in februari 2010. Ondanks dat er sprake is van een restverontreiniging met gehalten boven
de interventiewaarde kan gesproken worden van een gebiedseigen verontreiniging en zijn dan ook geen
actieve nazorg/beheersmaatregelen noodzakelijk. Er is dan ook ingestemd met de evaluatie. Wel zijn er
gebruiksbeperkingen aanwezig, zoals het melden van grondverzet en het onder milieukundige
begeleiding uitvoeren van graafwerkzaamheden in verontreinigde grond.

2.4.3

BOSSCHERVELD (BRUSSELSEWEG - FORT WILLEMWEG)

Stortplaats Belvédère
Ten noorden van het industrieterrein Bosscherveld is de voormalige stortplaats Belvédère gelegen, direct
ten zuidwesten van het toekomstige tramtracé, tussen de Postbaan en de spoorwegovergang richting de
Sliebergweg. Ter plaatse is er tussen 1970 en 1992 (grof) huisvuil, bedrijfsafval, restafval, grond/puin,
groenafval en veegvuil gestort. De voormalige stortplaats is afgedekt met saneringsgrond van het
Céramiqueterrein (bovenafdichting). Een aantal bodemonderzoeken en grondwatermonitoringen zijn ter
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plaatse uitgevoerd, waaruit o.a. blijkt dat in 2005 het grondwater nog licht verontreinigd is met zware
metalen, chloride en VOCl oplopend tot sterk verontreinigd met VOCl benedenstrooms. In 2006 is een
nazorgplan opgesteld (Royal Haskoning, 9P9956.01, d.d. 6 oktober 2006). Uit het nazorgplan blijkt dat ter
voorkoming van (verdere) verspreiding vanuit het stortlichaam een aantal voorzieningen (o.a.
ontwateringsvoorzieningen en stortgas collectorputten) is aangebracht. Ter plaatse van de stortplaats
Belvédère vindt onderhoud en nazorg plaats. Verder zijn er nog enkele andere stortplaatsen ter plaatse
van Bosscherveld aanwezig, de onderzoekslocatie ligt echter ruim buiten de invloedssfeer van deze
stortplaatsen.
Gezien niet is gebleken dat er ter plaatse van het toekomstige tracé van de tramlijn stortactiviteiten hebben
plaatsgevonden, wordt niet verwacht dat de stortactiviteiten een invloed hebben gehad op de bovengrond
en de (ondiepe) ondergrond. Het grondwater ter plaatse kan wel verontreinigd zijn geraakt door
verspreiding van verontreinigingen met o.a. VOCl veroorzaakt door het voormalige gebruik van de
naastgelegen stortplaats Belvédère. Er wordt niet verwacht dat de grondwaterverontreinigingen ter
plaatse in de toekomst nog sterk zullen toenemen gezien de aangebrachte voorzieningen bij de stortplaats.
Industrieweg
In de directe omgeving worden sinds geruime tijd met name op het gedeelte direct ten westen van het
tracé ter plaatse van de Industrieweg industriële bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. Hieronder behoren o.a.
een chemische producten-, kleur- en verfstoffenindustrie (Ciba-Geigy;Ten Horn) aan de Industrieweg 16,
een metaalbewerking- en galvaniseerinrichting (Thomas Regout) aan de Industrieweg 40, een op-,
overslag en bewerkingsinrichting van grond- en allerlei afvalstoffen (Bowie; R.M.L. bv) aan de
Industrieweg 4 en een tijdelijke composteringsinstallatie aan de Industrieweg (ong.) . Daarnaast zijn op de
genoemde bedrijfsterreinen verschillende (grootschalige) opslagen voor brandstoffen en chemische
grond-, hulp- en afvalstoffen aanwezig (geweest) en hebben ten westen van deze terreinen allerlei
stortactiviteiten plaatsgevonden (stortplaats Belvédère). Al deze activiteiten hebben dan ook geleid tot
bodemverontreinigingen binnen deze bedrijfslocaties, waarbij verontreinigingen met cyanide in grond en
grondwater ter plaatse van het Ciba-Geigy terrein het meest in het oog springen. Verder zijn er allerlei
lichte tot sterke verontreinigingen aan zware metalen, PAK en minerale olie in de grond en aan minerale
olie, vluchtige aromaten, zware metalen, VOCl en EOX in het grondwater. Er wordt niet verwacht dat de
verontreinigingen zich tot in de bovengrond / het ballastbed ter plaatse van het toekomstige tracé van de
tramlijn / huidige spoorwegtracé hebben verspreid. De ondergrond en het grondwater ter plaatse zijn wel
verdacht, aangezien het grondwater vanaf het industrieterrein in noordoostelijke richting stroomt (in de
richting van de Maas).
Locaties onderstation Bosscherveld
Direct ten zuiden van één van de onderstations (westelijke variant voor de aanleg van het onderstation)
was een voormalige materiaalopslag gelegen (ter plaatse van de Industrieweg 51/Fort Willemweg). Het
gebouw van de materiaalopslag, waar voor de activiteiten in 1984 hinderwetvergunning aan de NS is
verleend, lag echter niet ter plaatse van het toekomstige onderstation. Ter plaatse van hetzelfde perceel
waren in de jaren ’60 van de vorige eeuw ook een aantal ondergrondse HBO-tanks gelegen, hiervoor zijn
in 1962 en 1964 twee hinderwetvergunningen verleend aan de Maastrichtsche Steenkolen Maatschappij /
NV Steenkolen Handelsvereniging. De installatie bestaat in 1962 uit 3 HBO-tanks (2x 100.000 liter en 1x
50.000 liter). In 1964 vindt een uitbreiding plaats met 2 ondergrondse HBO-tanks van 100.000 liter en één
ondergrondse petroleumtank van 50.000 liter. Alleen de in 1964 bijgeplaatste 3 tanks lagen daadwerkelijk
ter plaatse van het terrein bestemd voor het onderstation.
In het kader van de onderzoeken ter plaatse van de ‘Balanspercelen NS’ is door Oranjewoud in 2006 het
perceel van de voormalige ondergrondse brandstofopslag onderzocht. Er is echter geen specifiek
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onderzoek gedaan naar een potentiële bodemverontreiniging van de voormalige tankclusters. Plaatselijk
bleek de bovengrond licht tot sterk verontreinigd te zijn met zware metalen en PAK en licht verontreinigd
met minerale olie. In november 1992 is door Tauw op hetzelfde perceel reeds een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij grofweg dezelfde resultaten als in 2006 zijn aangetoond. Ook tijdens dit onderzoek is de ondergrond dieper dan 2 m-mv. en het grondwater niet onderzocht. De ondergrond en het
grondwater zijn dan ook ter plaatse nog verdacht met betrekking tot minerale olie en/of vluchtige
aromaten.

2.4.4

FORT WILLEMWEG - FRONTENSINGEL

Ter plaatse van het gedeelte direct ten noorden van de Frontensingel (Noorderbrug), vindt globaal ter
hoogte van Bosscherweg 250 de overgang plaats waar de ten behoeve van de tramlijn nieuw aan te leggen
rails worden aangesloten op het bestaande spoorwegemplacement Maastricht-Lanaken.
Bosscherweg
Direct ten zuidwesten van de spoorlijn is een opslag- en transportbedrijf aanwezig (Bo-Rent) ter plaatse
van de Bosscherweg 250, waar in het verleden (hinderwetvergunning uit 1979) een hulzenwikkelarij en
vatenfabriek (rollen- en hulzenopslag) aanwezig was, van de Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken
NV (KNP). Een verfgroothandel, waarvoor in 2003 op deze locatie een melding in het kader van de WM is
gedaan is waarschijnlijk nooit opgestart. Gezien de aard van de huidige en historische bedrijfsactiviteiten
wordt niet verwacht dat deze een grensoverschrijdende bodemverontreiniging (ter plaatse van het
toekomstige tramtracé) hebben veroorzaakt.
Ten noordoosten van de spoorlijn is ter plaatse van Bosscherweg 245-247 het bedrijfsterrein aanwezig van
Sphinx Sanitair BV, plaatselijk aangemerkt als Sphinx-Raccordement. Plaatselijk heeft er ook (grootschalige) opslag van brandstoffen plaatsgevonden. Ter plaatse van het bedrijfsterrein en direct ten noorden
ervan hebben bovendien stort- en ophogingsactiviteiten plaatsgevonden (vml. stortplaats/ophoging
Boschpoort). Gezien het feit dat het bedrijfsterrein en voormalige stort/ophoging zich buiten het
toekomstige tracé van de tramlijn bevindt én het feit dat de stromingsrichting van het grondwater
noordoostelijk is, wordt niet verwacht dat een eventuele verontreiniging zich heeft verspreid naar de
onderzoekslocatie toe.
Bodemonderzoeken omgeving
Ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Noord West Entree is het gebied ten westen van de
Bosscherweg als deelgebied A onderzocht in het bodemonderzoek van Grontmij in 1998. Hieruit blijkt dat
direct naast de Bosscherweg en de spoorlijn een ophooglaag tot 4 m-mv. (boordiepte) aanwezig is, die licht
tot sterk verontreinigd is met zware metalen, PAK en plaatselijk minerale olie. Ook uit onderzoeken
uitgevoerd door Oranjewoud in 2002 en 2003 ter plaatse van het NS-emplacement Boschpoort, direct ten
zuidwesten van de spoorlijn blijkt dat er alleen diffuse verontreinigingen aan zware metalen en PAK
worden aangetoond die samenhangen met het gebruik van het emplacement en/of de aanwezigheid van
kolengruis en puin. Er zijn er geen specifieke gevallen van bodemverontreiniging bekend, die worden aangemerkt als NS-saneringsgeval. Het gehele NS-emplacement valt onder één Wbb-gevalsnummer (nr. 15).
Voor werkzaamheden direct ten zuiden van de Fort-Willemweg is in 2011 een BUS-melding verricht
vanwege de aanwezigheid van sterke verontreinigingen met zink in de grond.
Uit onderzoeken is gebleken dat ter plaatse van het terrein Bosscherweg 250 de bodem plaatselijk gehalten
aan zware metalen en/of PAK boven de interventiewaarde bevat. In 1996 heeft ontgraving plaatsgevonden
van een hotspot (overschrijding aanvaardbaar risico-niveau, ARN). De overige verontreinigingen zijn niet
gesaneerd.
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2.4.5

INDUSTRIETERREIN BASSIN (FRONTENSINGEL - BIESENWEG)

Koninklijke Sphinx, Boschstraat 7 en 24
Direct ten westen en ten oosten van de Boschstraat, ten zuiden van de kruising met de Fransensingel en
het viaduct Frontensingel/Noorderbrug is tot omstreeks 2006 het bedrijfsterrein van de Koninklijke Sphinx
aanwezig geweest. Aan beide zijden van de weg hebben activiteiten plaatsgevonden van het keramische
bedrijf en sanitairfabriek met technische werkplaatsen. Ter plaatse van het terrein ten oosten van de weg,
Boschstraat 7, ook wel aangeduid als voormalige timmerfabriek, zijn de meeste werkplaatsen aanwezig
geweest en opslagen van o.a. petroleum en zoutzuur. Het terrein ten westen van de weg, Boschstraat 24, is
grotendeels in gebruik geweest voor de ovens, glazuurbereiding en gieterij. In de meest noordoostelijke
hoek van het terrein Boschstraat 24 zal ten behoeve van de tramlijn grondverzet plaats (kunnen) vinden. In
deze hoek vond alleen grondstoffenopslag en waterzuivering plaats.
Ter plaatse van beide terreinen zijn in het verleden bodemonderzoeken verricht, waaruit blijkt dat er
hoofdzakelijk lichte en matige verontreinigingen aan zware metalen en PAK voorkomen. Plaatselijk
komen er sterke verontreinigingen aan zware metalen en/of PAK op het bedrijfsterrein voor en lichte
verontreinigingen met minerale olie en/of PCB’s. Tot 2005 heeft ter plaatse van Boschstraat 24 een jaarlijkse
grondwatermonitoring plaatsgevonden (door Witteveen & Bos), waaruit bleek dat in een periode van
ongeveer 10 jaar in de 3 monitoringspeilbuizen alleen lichte verontreinigingen aan chroom, zink, BTEXN,
VOCl en minerale olie werden aangetoond.
Activiteiten rondom Bassin
Rondom het Bassin en de passantenhaven (ten noorden en zuiden van de Maasboulevard) en aan de
Bassinkade zijn verschillende woon-, kantoor- en horeca- inrichtingen aanwezig. Hiervan én van de
activiteiten van de passantenhaven (waarvoor eveneens enkele milieuvergunningen zijn verleend/
meldingen in het kader van de WM zijn verricht) wordt niet verwacht dat deze grootschalige
bodemverontreinigingen hebben veroorzaakt die ter plaatse van het toekomstige tramtracé kunnen
worden aangetroffen. Verder is er in het verleden nabij de sluis een reparatiewerkplaats/smederij met
benzinepompinstallatie geweest (hinderwetvergunningen verleend in 1952 en 1958 aan van Roosmalen’s
Transport en Handel Mij.). Uit het hierbij behorende kaartmateriaal is de exacte huidige locatie niet op te
maken. Destijds was de adresaanduiding Boschstraat 70.
Boschstraat – alternatieve route tracé tramlijn (Markttracé)
Voor de bebouwing aan weerszijden van de Boschstraat zijn vele hinderwet- en milieuvergunningen
verleend en meldingen in het kader van de WM verricht voor voornamelijk horecabedrijven en
detailhandel (bakkerijen/slagerijen/etc.). Ter plaatse van Boschstraat 69 (voormalige klooster) is een
wasserij/strijkinrichting aanwezig geweest (vermoedelijk geen chemische wasserij) en ter plaatse van
Boschstraat 86-90 een remservice-inrichting en groothandel in auto-onderdelen etc. Ter plaatse van
Boschstraat 82 is in de periode 1965-2005 ook een (zelfbedienings)wasserij aanwezig. Hiervan is het
onbekend of er met tri- en/of tetrachlooretheen is gewerkt. Eventuele verontreinigingen relevant voor het
(alternatieve) tracé van de tramlijn zullen zich voornamelijk tot het grondwater beperken.
Biesenweg 16-20 - KNP/SAPPI
Ten noordoosten van de Maasboulevard en Bassin is het bedrijfsterrein aanwezig, wat sinds geruime tijd
in gebruik is door twee papierfabrieken; KNP-Leykam (Koninklijke Nederlandse Papierfabriek) in het
verleden, tegenwoordig SAPPI op het grootste gedeelte van het terrein. Het oostelijk deel van het terrein is
in gebruik door Wesly printing & packaging (voorheen Wesley BV Papier en Kartonnages en Wesley &
Cie.). Verder is er op geruime afstand van het toekomstige tracé van de tramlijn een gemeentelijk
slachthuis (Fransensingel 24) geweest. Op het terrein van de papierfabriek heeft tevens opslag van
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chemicaliën en grootschalige opslag van brandstoffen plaatsgevonden, zowel boven- als ondergronds.
Daarnaast was er een warmtekrachtcentrale aanwezig, een afvalwaterzuiveringsinstallatie, een gieterij,
smederij en bankwerkerij. Uit in het verleden op de locatie uitgevoerde onderzoeken komt naar voren dat
de locatie plaatselijk licht tot sterk is verontreinigd met zware metalen en licht is verontreinigd met
minerale olie en PAK. Gezien het feit dat het bedrijfsterrein zich buiten het toekomstige tracé van de
tramlijn bevindt én het feit dat de stromingsrichting van het grondwater oostelijk is, wordt niet verwacht
dat een eventuele verontreiniging zich heeft verspreid naar de onderzoekslocatie toe.

2.4.6

MAASBOULEVARD/WILHELMINAKADE (BIESENWEG - WILHELMINABRUG)

Hinderwet/milieuvergunningen
Ten oosten van de Maasmolendijk zijn o.a. een warmtekrachtcentrale aanwezig geweest en heeft opslag en
bewerking plaatsgevonden van grondstoffen als klei, hars en aluin. Aan de Wilhelminakade (153) is een
inrichting aanwezig geweest voor het bewaren, af- en overtappen van brandstoffen. Deze activiteiten
vonden echter plaats op een schip aan de kade. Verder zijn er aan de Van Hasseltkade en Maasboulevard
voornamelijk horecabedrijven en kantoorgebouwen aanwezig (geweest).
Kanaal
Op de plek waar nu de Van Hasseltkade / Kesselskade aanwezig is, is tussen 1850 en 1963 het kanaal LuikMaastricht gelegen. Het kanaal is in 1963 gedempt met Maasslib.
Bodemonderzoeken/saneringen
Bij de herinrichting van de Maasboulevard en bouw van het nieuwe gemeentehuis hebben verschillende
bodemonderzoeken plaatsgevonden, welke resulteerden in saneringen. Daarbij zijn de lichte tot sterke
verontreinigingen met name aan zware metalen verwijderd binnen de grenzen van het te ontwikkelen
gebied, waartoe de Maasboulevard behoort, evenals de locatie van het huidige gemeentehuis en ondergrondse parkeergarage aan de Gubbelstraat. De saneringen zijn allen aangemerkt als deelsaneringen,
waarbij de verontreinigingen binnen de grenzen grotendeels zijn ontgraven tot de aanlegdiepte van de
tunnel of parkeergarage. Eventuele restverontreinigingen (over het algemeen licht verhoogde gehaltes)
passen binnen de concentraties van het bodembeheersplan van de gemeente, zo blijkt ook o.a. uit het
saneringsevaluatierapport uit januari 2007 van DHV.

2.4.7

DE GRIEND & SINT-MAARTENSPOORT (WILHELMINABRUG - PARALLELWEG)

De Griend
Het Griendpark maakt deel uit van een groter Wbb-geval van ernstige bodemverontreiniging, welke
tussen de Maas en de kruising met de Franciscus Romanusweg het toekomstige tracé van de tramlijn
doorsnijdt. De bodemverontreiniging ter plaatse is grotendeels ontstaan als gevolg van sedimentatie,
omdat rivierslib in de 19e en begin 20e eeuw tot grote diepte de bodem heeft verontreinigd met zware
metalen, waaronder zink en lood, met gehalten boven de interventiewaarde. Voor alle werkzaamheden
waarbij grondverzet plaatsvond, met name ten behoeve van de herinrichting van het Griendpark
omstreeks 2004, zijn BUS-meldingen uitgevoerd of saneringsplannen ingediend. Ondanks dat verontreinigingen in de zuidelijke punt van het Griendpark binnen het bestemmingsplangebied van de toekomstige
tramlijn liggen, zijn de verontreinigingen naar alle waarschijnlijkheid niet relevant voor de tramlijn,
aangezien de Wilhelminabrug, waarop de tramlijn gelegen zal zijn, boven over het Griendpark en de
Franciscus Romanusweg heen loopt.
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Sint Maartenspoort
Het gehele bouwblok dat is omsloten door de Franciscus Romanusweg, Louis Loyensstraat, Sterreplein,
Matthias Wijnandsstraat en Wilhelminasingel is eind jaren ’80, begin jaren ’90 onderzocht door middel van
verschillende bodemonderzoeken. Hieruit blijkt dat de grond licht tot sterk verontreinigd is met zware
metalen en PAK in de bovenste 2 meter. Dit terrein was in gebruik door de Suringarschool en het
gemeentelijk sportfondsenbad, waarvan de locatie van de laatste grenst aan het toekomstige tramtracé. De
bodem onder de openbare wegen in de wijk is heterogeen verontreinigd met zware metalen en PAK,
veroorzaakt door puin/ophoging.
Sint-Maartenslaan
Ter plaatse van en op de aangrenzende percelen aan de Sint-Maartenslaan zijn geen bodembedreigende,
bedrijfsmatige activiteiten bekend en zijn er met uitzondering ter plaatse van de voormalige LTS (zie
hieronder), voor zover bekend, geen bodemonderzoeken verricht.
Voormalige LTS, Sint-Maartenslaan 26
Aan de Vereniging tot het geven van beroepsonderwijs is in 1977 een hinderwetvergunning verleend voor
de installaties t.b.v. technisch beroepsonderwijs. Er was een ondergrondse HBO-tank op het achterterrein
aanwezig (locatie tank is niet relevant voor het tramtracé, de tank was gelegen op een afstand van ca. 30
meter van de weg. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd, waaruit
bleek dat er verontreinigingen met zware metalen aanwezig waren. In 1993 is de locatie gesaneerd. Tijdens
de sanering is alle op het onbebouwde deel van de locatie met zware metalen verontreinigde grond
verwijderd en afgevoerd.

2.4.8

PARALLELWEG EN SPOORWEGLAAN

Hinderwet/milieuvergunningen
Voor de bebouwing ten westen van de Parallelweg en Spoorweglaan zijn met name hinderwet- en
milieuvergunningen verleend / meldingen in het kader van de WM verricht voor de daar gelegen horecabedrijven, met uitzondering van Spoorweglaan 18-20 en Parallelweg 57-59 (hieronder beschreven). Ter
plaatse van de carrosseriefabriek aan de Parallelweg 45-48 worden geen verontreinigingen meer verwacht,
aangezien bij de bouw van het huidige kantoor op de locatie de grond tot 2 meter is afgegraven (en de
tanks waarschijnlijk verwijderd).
Spoorweglaan 18-20
Ter plaatse van beide percelen hebben in het verleden autoreparatiewerkzaamheden plaatsgevonden en
zijn ondergrondse brandstoftanks aanwezig geweest ten behoeve van benzineverkooppunten. De
garagebedrijven waren al in werking sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw en vormden vanaf 1982 één
inrichting. Ter plaatse zijn matige en sterke verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten
aangetoond, in zowel grond als grondwater. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan als het gevolg van de
ondergrondse opslag van brandstoffen in de verschillende tanks en bijbehorende vul- en aftappunten. De
verontreinigingen zijn inpandig geconstateerd op de locatie Spoorweglaan 18 en tevens op de
Spoorweglaan 19-20 en op drie plaatsen op de stoep voor de panden ter plaatse van de voormalige vul- en
aftappunten. Het uitvoeren van vervolgonderzoek en eventuele verwijdering van de olieverontreinigingen
is momenteel nog in procedure.
Parallelweg 57-59
Uit veschillende bodem- en grondwateronderzoeken in de periode 2002-2009 is gebleken dat de bodem
(zowel grond als grondwater) van het bedrijfsterrein Parallelweg 57-59 sterk verontreinigd is met minerale
olie (en plaatselijk vluchtige aromaten). Voor deze en een verontreiniging met zware metalen is een
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deelsaneringsplan opgesteld gericht op het zo volledig mogelijk verwijderen van de grondverontreiniging
en de pluim in het grondwater. Omdat de grondwatersanering niet meer doelmatig was, is direct na de
grond(deel)sanering overgeschakeld naar de monitoringsfase. Een geplaatste damwand vormt de fysieke
begrenzing van de verontreiniging. Onder de Parallelweg zelf is de grond vanwege technische redenen
niet gesaneerd. Ter plaatse is een restverontreiniging achtergebleven, welke door middel van een
grondwatermonitoring in de daaropvolgende jaren in de gaten is gehouden. In het trottoir werden ten
hoogste lichte verontreinigingen met vluchtige aromaten in het grondwater aangetoond. Na de
monitoring in 2009 bleek de situatie stabiel. Geconstateerd werd dat een restverontreiniging is
achtergebleven, die echter niet mobiel is. Hierna is de grondwatermonitoring beëindigd.

2.4.9

STATIONSPLEIN, SPOORWEGEMPLACEMENT EN DUITSEPOORT

Hinderwet/milieuvergunningen
Voor het spoorwegemplacement van de NS en de activiteiten waarvan een aantal ook nog hebben
plaatsgevonden op het (huidige) stationsplein zijn verschillende hinderwet- en milieuvergunningen
verleend, met name onder de adresaanduidingen Stationsplein 29 en Nieuweweg 35. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de bebouwing van de Nieuweweg 35 (o.a. in gebruik als onderhoudsgebouw)
ruim buiten de onderzoekslocatie is gelegen en dat ook de activiteiten op het spoorwegemplacement zelf
(waaronder vervoer van brandbare/gevaarlijke vloeistoffen) niet relevant worden beschouwd voor het toekomstige tracé van de tramlijn en toekomstige halte op het Stationsplein. Ter plaatse van het Stationsplein
heeft met name opslag, stalling en onderhoud van locomotieven, goederen en materiaal plaatsgevonden
en is o.a. een (inmiddels gesloopt) dienstgebouw (met enkele kleinschalige werkplaatsen) aanwezig
geweest. De bodem ter plaatse van deze activiteiten is in eerdere uitgevoerde bodemonderzoeken reeds
uitgebreid onderzocht geweest. Verder is er in het stationsgebouw met name detailhandel en horeca aanwezig (geweest) en is er omstreeks 2005 ter plaatse van het voormalige dienstgebouw een business-center
(kantoorcomplex) met ondergrondse parkeergarage gebouwd. Ruim ten zuidoosten van het onderzoeksgebied zijn nog enkele vergunningen verleend aan enkele bedrijven aan de Duitsepoort 11 t/m 17.
Bodemonderzoeken
Ter plaatse van het spoorwegemplacement en Stationsplein zijn verschillende bodemonderzoeken
uitgevoerd. In 2003 is door Oranjewoud een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij de bodem
ter plaatse van verschillende deellocaties is onderzocht. Met betrekking tot de onderzoekslocatie zijn
relevante onderzochte deellocaties de locomotievenloods, bergplaats en goederenloods, evenals het
overige deel van het Stationsplein. In 1996 is reeds de bodem ter plaatse van een schilderswerkplaats
onderzocht door DHV. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt over het algemeen dat er zware metalen,
PAK en/of minerale olie in licht tot plaatselijk sterk verhoogde gehalten in de grond voorkomen. Uit de
beschikking die door de gemeente Maastricht is afgegeven voor het NS-traject Meerssen-Eijsden blijkt dat
er sprake is van enkele gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarbij geen sprake is van spoedeisendheid bij het huidige gebruik (bebouwd/verhard). Bij graafwerkzaamheden dient eerst goedkeuring
te worden verleend door de gemeente en eventueel een BUS-melding of saneringsplan ingediend te
worden. Ten behoeve van werkzaamheden waarbij grondverzet plaatsvond ter plaatse van het
Stationsplein zijn in de periode na 2005 dan ook enkele BUS-meldingen (o.a. tijdelijke uitname) bekend.
Verder zijn er ter plaatse van het Stationsplein in het verleden lichte en soms matige verontreinigingen
met VOCl in het grondwater aangetoond. Vermoedelijk zijn deze veroorzaakt door de chemische
wasserijen ‚de Lelie‛ aan de Duitsepoort 30 (ten zuiden van het Stationsplein) en de sterk verspreide
VOCl-pluim van de wasserij aan de Heerderweg 152-154. Deze verontreinigingen kunnen ook, met
mogelijk hogere concentraties, in het grondwater aanwezig zijn ten zuiden van het Stationsplein, ter
plaatse van de kruisingen Akerstraat/Heugemerweg met de Duitse Poort.

14

ARCADIS

077146845:0.3 - Definitief

Quickscan bodemkwaliteit Tramlijn Vlaanderen - Maastricht

2.5

BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

Voor bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de gegevens van de
Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning TNO.
De bovenste laag bestaat uit een dunne deklaag die voornamelijk bestaat uit (oude) rivierkleigronden.
Het bodemmateriaal varieert van lichte zavel tot klei. Hieronder bestaat de geologische opbouw van het
Maasdal uit grove tot zeer grove grindafzettingen. Deze zijn afgezet op een dikke laag kalksteen of mergel.
Het grind is afgedekt door de Betuwe Formatie. Deze formatie bestaat uit meer fijnzandige en
leemhoudende, slecht waterdoorlatende, afzettingen. Het grootste gedeelte van de onderzoekslocatie is
opgehoogd met opgebrachte grond en puinresten, met name in het stedelijk gebied.
Het grondwater op de locatie bevindt zich naar verwachting op ca. 3,5 a 4,5 m-mv. Echter, gezien het feit
dat het tracé een groot deel van Maastricht doorkruist en in de nabijheid ligt van de Maas en ZuidWillemsvaart kan de hoogte van de grondwaterstand nog wisselen, en is de grondwaterstromingsrichting
afhankelijk van de ligging ten opzichte van deze nabijgelegen waterpartijen. De regionale grondwaterstromingsrichting is globaal noordoostelijk gericht (ten westen van de Maas) en noordwestelijk (ten oosten
van de Maas). De stroming van het oppervlakkige grondwater wordt beïnvloed door de aanwezigheid
van de Zuid-Willemsvaart, aanwezige sloten en drainage.
De locatie ligt niet in een grondwater- of bodembeschermingsgebied (Bron: Provinciale Omgevingsverordening Limburg, bijlage Beschermingsgebieden). Ten oosten van de kern van Maastricht bevinden
zich enkele grondwaterwingebieden (o.a. IJzeren Kuilen, De Tombe). De onderzoekslocatie valt echter
ruim buiten de invloedssfeer van deze wingebieden.
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3

Conclusies

Om de aanleg van de tramverbinding vanaf de Nederlands-Belgische grens ter plaatse van Lanaken via de
binnenstad van Maastricht naar station Maastricht mogelijk te maken is het noodzakelijk om de tramlijn
planologisch-juridisch te verankeren in een bestemmingsplan. In dit kader is een quickscan bodemkwaliteit (vooronderzoek) verricht voor de bodem ter plaatse van het plangebied ten behoeve van de aanleg
van de tramlijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Nederlands Normalisatie-instituut, 2009.
Uit de resultaten van de quickscan bodemkwaliteit blijkt dat de kwaliteit van de bodem ter plaatse van het
toekomstige tracé van de tramlijn, met name beïnvloed is door de diffuse verontreinigingen die in het
stedelijk gebied van de gemeente Maastricht worden aangetroffen, veroorzaakt door de ophoging met
puin en ander bodemvreemd materiaal. Plaatselijk kan deze ophooglaag enkele meters dik zijn en licht tot
sterk verontreinigd zijn met vooral zware metalen en/of PAK. Deze verontreinigingen worden grotendeels
beschouwd als een gebiedseigen verontreiniging, maar kunnen plaatselijk een niet-gebiedseigen kwaliteit
hebben. Hierbij zal de grond hoogstwaarschijnlijk binnen de kwaliteitsklasse ‘Industrie’ vallen (voor zover
deze niet is beïnvloed door puntbronnen) maar plaatselijk ook als ‘Niet toepasbare grond’ worden
aangemerkt. Verder kunnen in de ophooglaag asbestverdachte materialen aanwezig zijn.
Ter plaatse van de Maasboulevard is een groot deel van de oorspronkelijke ophooglaag gesaneerd.
Verwacht wordt dat de bodemkwaliteit (van de aanvulgrond) ter plaatse aanmerkelijk beter zal zijn dan
die in het overige stedelijk gebied. Dit zal echter wel geverifieerd moeten worden, indien er grondverzet
plaatsvindt. Op basis van de bodemfunctieklassenkaart is de verwachte kwaliteit van eventueel
vrijkomende grond ‚Wonen‛.
Buiten het stedelijk gebied is het toekomstige tracé van de tramlijn gelegen ter plaatse van de bestaande
spoorlijn. Ter plaatse is er sprake van een ballastbed. Hieronder kan met zware metalen en/of PAK licht tot
sterk verontreinigde grond aanwezig zijn.
Om deze reden is het noodzakelijk overal waar er grondverzet gaat plaatsvinden om de bij de Wet
Bodembescherming (Wbb) behorende procedures te doorlopen en af te stemmen met het bevoegd gezag
(Gemeente Maastricht) welke onderzoeksinspanningen verricht moeten worden. Hierbinnen dient tevens
rekening gehouden te worden met eventueel onderzoek naar asbest in de bodem. Indien er gewerkt wordt
in de aanwezige diffuse bodemverontreinigingen, de bodem niet sterk verontreinigd is met andere
parameters én er is sprake van tijdelijke uitname kan, na afstemming met het bevoegd gezag, gekozen
worden voor een BUS-melding in het kader van tijdelijke uitname. In het geval dat er (>25 m 3) (sterk)
verontreinigde grond afgevoerd zal moeten worden zal een BUS-melding (sanering) of saneringsplan
noodzakelijk zijn. Eventuele toe te passen grond dient te voldoen aan de functieklasse uit de
Bodemfunctieklassenkaart, in dit geval ‚Wonen‛ of ‚Industrie‛, afhankelijk van de locatie.
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Het grondverzet zal met name plaatsvinden ter plaatse van de 3 toekomstige haltes, bij de aanleg van
portalen in zowel het buiten- als binnenstedelijk tracé, en bij de vernieuwing van de Sint Maartenslaan.
Ook bij de aanleg van de twee onderstations zullen werkzaamheden in de grond uitgevoerd worden. Bij
deze en alle overige ontwikkelingen waarbij er graafwerkzaamheden in de grond plaatsvinden zal er dus
rekening gehouden moeten worden met een onderzoeksinspanning om de kwaliteit van de te verzetten
grond te bepalen en een proceduretijd voor een eventuele in te dienen BUS-melding of saneringsplan
indien in een geval van ernstige bodemverontreiniging gegraven zal worden.
Bij de locatie van het onderstation te Bosscherveld wordt verder nog geadviseerd ter plaatse van de locatie
van het voormalige tankcluster de ondergrond en het grondwater te onderzoeken op minerale olie en
vluchtige aromaten. Indien graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden ter plaatse van de openbare weg ter
hoogte van de panden Spoorweglaan 18-20 en Parallelweg 57-59, wordt geadviseerd te bepalen of de
verontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten zich hebben verspreid tot de locaties waar
de graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden.
Ter plaatse waar de rails enkel in het asfalt worden gefreesd, vindt hoogstwaarschijnlijk geen grondverzet
plaats. In dat geval hoeft er geen aanvullend onderzoek verricht te worden of procedures in het kader van
de Wbb gevolgd te worden. Wel wordt geadviseerd om een asfaltonderzoek conform de richtlijnen in de
CROW, publicatie 210 uit te laten voeren om de teerhoudendheid van het (vrijkomende) asfalt te laten
bepalen.
Het bovenstaande geldt alleen indien de ontgraving en/of graafwerkzaamheden in de onverzadigde zone
plaatsvinden. Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden tot beneden de grondwaterspiegel (ca. 3,5-4,5
m-mv.), of ten behoeve van de werkzaamheden bemaling van het grondwater noodzakelijk is, zullen
aanvullende inspanningen verricht moeten worden om de kwaliteit van het grondwater te bepalen. Ter
plaatse van het toekomstige tracé kan namelijk sprake zijn van (grootschalige) verontreinigingen in het
grondwater. De kans hiervoor is met name aanwezig in de omgeving van het Stationsplein en
Duitsepoort, waar pluimen van grootschalige VOCl-verontreinigingen, afkomstig van enkele voormalige
chemische wasserijen, kunnen voorkomen. Ook ter plaatse van de Industrieweg kunnen verontreinigingen
in het grondwater (zoals cyanide en VOCl) aanwezig zijn, afkomstig van de naastgelegen
industrieterreinen (waaronder de fabriek van Ciba-Geigy) en stortplaats Belvédère aan de Industrieweg en
Sortieweg.
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Bijlage 1
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Stortplaats Belvédère

Bedrijvigheid Industrieweg

KNP/Sappi

Bosscherweg 250/247
Griendpark
Vml. Koninklijke Sphinx
Vml. LTS, St. Maartenslaan 26

Parallelweg 57/59

Spoorweglaan 18/20

Onderzoekslocatie quickscan bodemkwaliteit
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