
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORONDERZOEK 

MOLENVAART 

TE SCHINVELD 

GEMEENTE ONDERBANKEN 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vooronderzoek  
Molenvaart te Schinveld 
in de gemeente Onderbanken 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 

Opdrachtgever Gemeente Onderbanken 

 Postbus 1090 

 6450 CB  Schinveld 

  

Project OND.GEM.HIS 

Rapportnummer 12061541, versie 2 

Status Eindrapportage 

Datum 8 oktober 2012 

  

Vestiging Swalmen 

Opsteller Ing. J.A. Peters 

Paraaf 

 

Kwaliteitscontrole Drs. E. Hartingsveld 

Paraaf 

 



 

 

12061541 OND.GEM.HIS 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

1. INLEIDING .................................................................................................................................. 1 

2. GERAADPLEEGDE BRONNEN ................................................................................................. 1 

3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK ................................................ 1 

4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE .......................................................................................... 2 

4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie ............................................................... 2 
4.2 Toekomstige situatie ......................................................................................................... 3 

5. CALAMITEITEN .......................................................................................................................... 3 

6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE..................... 3 

7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN .......................................................................... 4 

8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN ........................................ 5 

9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE ............................................................................... 5 

9.1 Bodemopbouw .................................................................................................................. 5 
9.2 Geohydrologie .................................................................................................................. 5 

10. TERREININSPECTIE ................................................................................................................. 5 

11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES ......................................................................................... 6 

 
    

BIJLAGEN: 
 
1.  - Topografische ligging van de locatie 
2a.  - Locatieschets 
2b. - Foto's onderzoekslocatie 
2c.  - Kadastrale gegevens 
3.  - Geraadpleegde bronnen 
4. - Uitgevoerde bodemonderzoeken 
 
 



 

 

 

 

12061541 OND.GEM.HIS  Pagina 1 van 6 

1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de gemeente Onderbanken opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
vooronderzoek aan de Molenvaart te Schinveld in de gemeente Onderbanken. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aanleg van een bedrijventerrein (om-
gevingsvergunning en bestemmingsplanwijzing). 
 
Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bo-
demonderzoek conform de NEN 5740, door middel van een archiefonderzoek, een interview met de 
eigenaar/gebruiker, een terreininspectie en een zintuiglijk bodemonderzoek. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  
 
 
2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Onderbanken aanwezi-
ge informatie (contactpersoon mevrouw I. Vromen), en informatie verkregen uit de op 26 juli 2012 uit-
gevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
 
3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 
afstand van 25 meter.  

 
De onderzoekslocatie (± 2 ha) ligt aan de Molenvaart en de provinciale weg N274 (Brunssum-
Koningsbosch), circa 1 kilometer ten zuiden van de kern van Schinveld in de gemeente Onderbanken 
(zie bijlage 1) en is kadastraal bekend gemeente Schinveld, sectie C, nummers 243, 503 (ged.) en 
696 (ged.) (zie bijlage 2c). Direct aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich de gemeen-
tegrens met de gemeente Brunssum.  
 
Volgens het Aktueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) bevindt het maaiveld zich op een hoog-
te van circa 66 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 196.300, Y = 330.100. 
 
 
  

http://www.ahn.nl/
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4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 
 
4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 60, 
1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds deels in agrarisch ge-
bruik (weide) en deels bosperceel. In de directe omgeving was destijds geen bebouwing aanwezig. 
Medio jaren vijftig van de vorige eeuw is de locatie geheel in gebruik als agrarisch gebied (weiland). 
In 1987 zijn de huidige waterbuffers aangelegd op het oostelijk deel van de onderzoekslocatie en ook 
nog buiten de onderzoekslocatie. Het westelijk deel van de onderzoekslocatie is begroeid met (ver-
wilderd) grasland. Sindsdien is het gebruik van de locatie niet gewijzigd. De onderzoekslocatie is 
thans geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nimmer bebouwd 
geweest. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat en-
kele foto's van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever, de gemeente Onderbanken, bekend, heeft er op de onderzoeksloca-
tie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats-
gevonden. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te 
verwachten. 
 
De tabellen Ia en Ib geven een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. 
 
Tabel Ia. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1800-1860) 
 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving  
onderzoekslocatie 

Bijzonderheden/ 
directe omgeving 

Tranchot und v. Müffling kaart 1803-1820 65 1 : 25.000 deels bosperceel,  
deels agrarisch perceel 

agrarisch gebied (zowel weiland als 
akkerland), ten westen  een onverharde 
weg (toekomstige provinciale weg) 

Grote Historische Provincie 
Atlas, Limburg 

1837-1844 206 1 : 25.000 deels bosperceel,  
deels agrarisch perceel 

- 

Grote Historische Atlas van 
Nederland, deel 4, Zuid-
Nederland 

1838-1857 60 1 : 50.000 deels bosperceel,  
deels agrarisch perceel 

- 

 
Tabel Ib. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1860-heden) 
 

Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving onderzoeks- 
locatie 

Bijzonderheden/ 
directe omgeving 

topografische kaart 1925 759 1 : 25.000 grotendeels bosperceel, rest 
agrarisch gebied 

agrarisch gebied, provinciale 
weg aanwezig 

topografische kaart 1936 759 1 : 25.000 bosperceel sterk verkleind, rest 
agrarisch gebied 

- 

topografische kaart 1955 60 D 1 : 25.000 deels bosperceel, verder agra-
risch 

- 

topografische kaart 1959 60 D 1 : 25.000 volledig agrarisch perceel - 

topografische kaart 1968 60 D 1 : 25.000 volledig agrarisch perceel  
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Tabel Ib. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1860-heden) 
 

Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving onderzoeks- 
locatie 

Bijzonderheden/ 
directe omgeving 

topografische kaart 1979 60 D 1 : 25.000 volledig agrarisch perceel molenvaart aangelegd ten 
zuiden van locatie 

topografische kaart 1989 68 G 1 : 25.000 agrarisch perceel - 

topografische kaart 2004 68 G 1 : 25.000 deels agrarisch gebied, oostelijk 
deel waterbassin 

agrarisch gebied, ten zuiden 
van Molenvaart bedrijventer-
rein 

topografische kaart 2010 68 G 1 : 25.000 deels agrarisch gebied, oostelijk 
deel waterbassin 

- 

 
4.2 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens een bedrijventerrein te realiseren op de onderzoekslocatie. 
 
 
5. CALAMITEITEN 
 
Voor zover bij de opdrachtgever, de gemeente Onderbanken, bekend hebben zich op de onder-
zoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan.  
 
 
6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 
 
In 1998 is door APM Consultants bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
huidige onderzoekslocatie (rapportnummer P98.2011/98.0197/MM; d.d. 12 maart 1998; zie bijlage 4). 
Aanleiding van het onderzoek was destijds de realisatie van het bestemmingsplan “Rode Beek”. Op 
een deel van de onderzoekslocatie waren vijvers en waterbuffers aanwezig welke destijds niet zijn 
meegenomen in het onderzoek. Destijds zijn 31 boringen geplaatst, waarvan 3 boringen zijn afge-
werkt als peilbuis. Zowel in de bovengrond als in de ondergrond zijn destijds geen verontreinigingen 
aangetroffen. Het grondwater bleek destijds (plaatselijk) licht verontreinigd met cadmium, chroom, 
zink, tolueen en xylenen te zijn. Zintuiglijk is slechts bij 4 boringen in de bovengrond bodemvreemd 
materiaal aangetroffen bestaande uit sporen kolen dan wel sporen mijnsteen. Deze bijmengingen 
worden niet gezien als asbestverdacht materiaal.  
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7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Schinveld. In bijlage 3 zijn de geraadpleeg-
de informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-
gende percelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevinden zich waterbuffers en grasland; 
 aan de oostzijde bevindt zich een bedrijventerrein; 
 aan de zuidzijde bevindt zich een onbebouwd en bouwrijp bedrijventerrein en een openbare 

weg (de Molenvaart); 
 aan de westzijde bevindt zich de provinciale weg N274. 
 
Ter plaatse van de waterbuffers ten noorden van de onderzoekslocatie is door Geonius in december 
2011 een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd (rapportkenmerk ME-110341-06, d.d. 8 de-
cember 2011). Daarbij is plaatselijk zwak slibhoudend materiaal aangetroffen. Plaatselijk is destijds 
een lichte verontreiniging met cadmium, kwik, lood, zink en PAK aangetroffen. Het licht verontreinigd 
materiaal is ‘verspreidbaar’. Aanvullend onderzoek werd destijds niet noodzakelijk geacht. Tevens is 
destijds geconcludeerd dat de locatie niet verdacht is voor asbest.   
 
Direct ten zuiden van de onderzoekslocatie, op het grondgebied van de gemeente Brunssum, is, in 
opdracht van de gemeente Brunssum, in september 2011 een verkennend bodemonderzoek uitge-
voerd door Geonius (rapportkenmerk MA-110298, d.d. 1 september 2011). Destijds zijn 20 boringen 
geplaatst, waarvan drie boringen zijn afgewerkt als peilbuis. Plaatselijk zijn bijmengingen met bak-
steen, beton en kolengruis aangetroffen. Analytisch bleek de bovengrond plaatselijk licht verontrei-
nigd te zijn met molybdeen, cadmium, kobalt, zink, PAK, minerale olie en PCB’s. In de ondergrond 
zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater bleek licht verontreinigd te zijn met 
barium. Op basis van de zintuiglijke verontreinigingen is aanbevolen een verkennend asbestonder-
zoek te laten uitvoeren.  
 
Dit asbestonderzoek is in december 2011 uitgevoerd door Geonius (rapportkenmerk MB-110298; d.d. 
12 december 2012). Daarbij zijn in totaal 15 proefgaten gegraven waarbij het materiaal zintuiglijk is 
beoordeeld en de fractie < 16 mm tevens is geanalyseerd (7 mengmonsters). Zowel visueel als analy-
tisch is destijds geen asbest aangetroffen.  
 
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten. 
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8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 
 
Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de 
grond. Regionaal komen mogelijk verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor.  
 
 
9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
9.1 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 68, 1991 (schaal 
1:50.000), uit een poldervaaggrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is 
opgebouwd uit zandige leem, colluviaal in een dal. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 
behoren geologisch gezien tot de Formatie van Boxtel. 
 
9.2 Geohydrologie 
 
Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie in de Roerdalslenk. Deze slenk wordt aan de zuidwest-
zijde begrensd door de Feldbiss en aan de noordoostzijde door de Peelrandbreuk. Beide breuken zijn 
noordwest-zuidoost gericht. 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 4 m en wordt gevormd door de grove en grind-
rijke zanden van de Formaties van Boxtel. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde 
begrensd door kleiafzettingen van de Kiezeloöliet Formatie.  
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 65 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 1 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 60/West, 1977 (schaal 
1:50.000), in noordelijke richting.  
 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 
een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  
 
 
10. TERREININSPECTIE 
 
Op 26 juli 2012 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, 
die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  
Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-
ging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Onderbanken een vooronderzoek uitgevoerd aan 
de Molenvaart te Schinveld in de gemeente Onderbanken. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aanleg van een bedrijventerrein (om-
gevingsvergunning en bestemmingsplanwijzing). 
 
In 1987 zijn de huidige waterbuffers aangelegd op het oostelijk deel van de onderzoekslocatie en ook 
nog buiten de onderzoekslocatie. Het westelijk deel van de onderzoekslocatie is begroeid met (ver-
wilderd) grasland. Sindsdien is het gebruik van de locatie niet gewijzigd. De onderzoekslocatie is 
thans geheel onbebouwd en onverhard. 
 
Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-
ging aangetroffen. 
 
Er zijn, vooralsnog, geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op 
de onderzoekslocatie te verwachten. Op basis van het ontbreken van asbestverdacht materiaal tij-
dens het bodemonderzoek dat in 1998 op de locatie is uitgevoerd, alsmede het feit dat er tijdens de 
recente terreininspectie geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen, is er volgens Econsultancy 
géén aanleiding om de aanwezigheid van een asbestverontreiniging te verwachten op de locatie.   
 
Op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie kan gesteld worden dat er milieuhygiënisch 
géén noemenswaardige verandering is opgetreden in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
sinds op de locatie in 1998 een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. Hierbij dient wel te wor-
den opgemerkt dat het huidig analysepakket is gewijzigd ten opzichte van het analysepakket in 1998.  
Kobalt, barium, molybdeen en PCB’s zijn nu onderdeel van het huidige analysepakket. Op de aan-
grenzende percelen is zowel in de bodem als in de waterbodem recentelijk (december 2011) onder-
zoek uitgevoerd waarbij in beide onderzoeken (plaatselijk) slechts lichte verontreinigingen zijn aange-
troffen, onder meer met kobalt en molybdeen. Aangezien zowel het huidig gebruik als het gebruik in 
het verleden van onderhavige onderzoekslocatie hetzelfde is als de omliggende, recentelijk onder-
zochte gebieden, gaat Econsultancy er vanuit dat de milieuhygiënische kwaliteit van onderhavige 
onderzoekslocatie vergelijkbaar zal zijn met de kwaliteit van de aangrenzende percelen. Ook is er 
geen aantoonbare bron op grond waarvan een verontreiniging met de nieuwe parameters is te ver-
wachten. Derhalve is er volgens Econsultancy, aansluitend op het Bodem Beleidskader 2010 van de 
provincie Limburg, géén aanleiding om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de nieuwe parame-
ters.  
 
Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat sinds 1998 de milieuhygiënische kwaliteit 
niet noemenswaardig is gewijzigd en dat deze kwaliteit vergelijkbaar is met die van de aangrenzende 
percelen, waardoor de kwaliteit van de bodem geschikt wordt geacht voor het toekomstig gebruik als 
bedrijventerrein. Derhalve wordt onderzoek op analytische grondslag vooralsnog niet noodzakelijk 
geacht. De milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse wordt geschikt geacht voor het beoogd ge-
bruik, zijnde bedrijventerrein. 
 
Echter, in het kader van toekomstige ontwikkelingen, kan, op termijn, een verkennend onderzoek 
conform NEN 5740 zinvol zijn, bijvoorbeeld voor een nulsituatie-onderzoek.  
 
Wat betreft de waterbodem op de onderzoekslocatie is het zeer aannemelijk dat de kwaliteit van deze 
waterbodem overeenkomt met de kwaliteit van de waterbodem zoals die in december 2011 is vastge-
legd op het aangrenzend perceel. Econsultancy acht derhalve een nieuw waterbodemonderzoek al-
hier niet van toegevoegde waarde en derhalve niet noodzakelijk. 

Econsultancy 
Swalmen, 8 oktober 2012 
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Bijlage 2c Kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 juli 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:3000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6055&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=252&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=253&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=260&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=694&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=261&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=262&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=605&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=696&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=695&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=699&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=245&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=288&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=265&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7252&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=5150&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=239&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=237&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=501&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=503&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=5149&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SVD00&sectie=C&perceelnummer=240&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6154&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6416&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7254&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6417&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=5871&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7101&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6104&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=5628&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6103&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7102&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7109&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=6054&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7259&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7258&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BSM02&sectie=A&perceelnummer=7257&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=vZ7iO6dQgOlXXs1P4WBc&referentie=


Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja divers   

Luchtfoto ja divers   

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja 1991   

Grondwaterkaart Nederland ja 1977   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 26 juli 2012 Mevr. I. Vromen  

Huidig gebruik locatie ja 26 juli 2012   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 26 juli 2012   

Toekomstig gebruik locatie ja 26 juli 2012   

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja 26 juli 2012   

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 26 juli 2012   

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 26 juli 2012 Mevr. I. Vromen  

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja 26 juli 2012   

Archief ondergrondse tanks ja 26 juli 2012   

Archief bodemonderzoeken ja 26 juli 2012   

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja 26 juli 2012   

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 26 juli 2012   

Huidig gebruik locatie ja 26 juli 2012   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja 26 juli 2012   

Verhardingen ja 26 juli 2012   



Bijlage 4 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
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