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Rivierenbuurt IJmuiden – chronologie periode 1997 tot 
heden 
 
Hieronder is gepresenteerd de chronologie op hoofdlijnen van de bodemsanering Rivierenbuurt IJmuiden: 
 
Jaar Gebeurtenis Besluitvorming 
1997 Nader onderzoek  
1998 Saneringsonderzoek  
2000 Opdracht saneringsplan  
 Besluit om tevens een bronsanering uit te voeren Projectgroep 
 Tijdelijke beveiligingsmaatregelen binnenluchtkwaliteit  
2000-2001 Monitoring, aanvullend saneringsonderzoek  
2001 Overdracht van de Rivierenbuurt IJmuiden van de provincie Noord-

Holland naar de Milieudienst IJmond 
 

2002 Ontwerp van de te nemen saneringsmaatregelen Projectgroep 
2003 02-2003: Bespreking concept saneringsplan Projectgroep 
 04-2003: Definitief saneringsplan  
 06-2003: Wens milieudienst om een proefsanering. Visievorming over de 

pilotsanering, onder meer met het SKB 
 

 08-2003: Voorleggen ideeën pilotsanering Projectgroep 
 12-2003 : Voorbereiding pilotsanering  
2004 01-2004: Voorlichting aan de omwonenden  
 02-2004 Projectgroep 
 03-2004: Beschikking saneringsplan genomen door de provincie Noord-

Holland 
 

 06-2004: Plan van aanpak voor de aanbesteding van de pilotsanering 
aan een aannemer 

 

 06/07-2004: Presentatie aannemers en gunning pilotsanering  
 08-2004 Projectgroep 
 09-2004: opdracht SKB-project Validatie ISCO Rivierenbuurt IJmuiden  
 10 en 11-2004: Plaatsing injectiesysteem in kader pilotsanering. 

Vaststellen van de nulsituatie. 
 

 11-2004: Doorkijk (full-scale) sanering  
 12-2004: Actualiseren van de verontreinigingssituatie via een integrale 

herbemonsteringsronde 
 

2005 02-2005: Go / no-go afweging, onderdeel van de tevoren afgesproken 
stap in de pilotsanering. Conclusie en advies van de milieudienst door te 
gaan met de pilotsanering zoals tevoren bedacht. De gemeente Velsen 
stemt hiermee in. 

 

 02-2005: Zetting en schademelding. Uit metingen van het Bouwkundig 
bureau Van Monsjou & Partners blijkt plaatselijk zetting en 
scheurvorming. Onderzoek door de verzekeringsmaatschappij. Niet 
eerder starten dan na afronding onderzoek 

 

 04-2005 Projectgroep 
 05-2005: Uitspraak verzekeringsmaatschappij: schade niet te relateren 

aan de pilotsanering. Toestemming om de pilotsanering voort te zetten  
 

 06-2005: Voorlichting door de milieudienst over de start van de eerste  



Bijlage 1 bij rapportage Tauw kenmerk R003-4336609FVO-…..-V01-NL 

injectieronde als onderdeel van de pilotsanering. Logistieke en 
operationele voorbereiding 

 06/07-2005: 1e injectie met permanganaat voor de bouwvak uitgevoerd. 
Permanganaat heeft grotendeels gereageerd met de bodemmatrix en 
(vrijwel) nog niet met de verontreiniging met oplosmiddelen 

 

 07/08-2005: Aanvullend onderzoek voor de bouwvak. Vervolgens de 
interpretatie aanvullend onderzoek en uitwerking verkregen gegevens  

 

 09-2005: Overleg tussen milieudienst, Mateboer en Tauw   
 10-2005: Afstemming tussen milieudienst en provincie  
 28-11-2005: Afstemming tussen milieudienst en gemeente Velsen. 

Bestuurlijke goedkeuring om de pilotsanering te vervolgen 
 

 28-11-2005: Bespreking van de voortgang van de pilotsanering in het 
College van de gemeente Velsen 

 

 12-2005: Besluit milieudienst tot het houden van een projectgroep om het 
collegebesluit af te stemmen 

 

2006 01-01-2006: Nieuwe beleid Wet bodembescherming van toepassing  
 16-01-2006 Projectgroep 
 01/02-2006: Logistieke voorbereiding pilotsanering  
 02/05-2006: Uitvoering pilotsanering, bemonsteringen ten behoeve van 

het SKB-project Validatie ISCO 
 

 06/06-2006: Afronding en rapportage pilotsanering, risicobeoordeling 
nieuwe beleid 

 

 03-07-2006: Rapportage en toelichting pilotsanering aan de projectgroep Projectgroep 
 Vanaf juli 2006: visievorming Milieudienst IJmond op vervolg sanering, 

voorbereiding nota College van B&W gemeente Velsen 
 

 November 2006: rapportage SKB demonstratieproject  
 


