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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. 
 
Betrouwbaarheid 
Opgemerkt wordt dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen 
van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid 
van deze informatie. 
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Tonnaer opdracht gekregen voor het uitvoeren van een actualiserend bo-
demonderzoek betreffende het Centrumplan Bunde aan het Agnesplein (Pletsstraat en Sint Agnes-
straat) te Bunde. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van en nieuwbouw op 
de onderzoekslocatie. 
 
Het actualiserend bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoe-
ren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740, door middel van een archiefonderzoek, een 
interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 
 
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 Meerssen aanwezige 
informatie (contactpersoon mevrouw L. Pluymaekers), informatie verkregen van Tonnaer (contactper-
soon mevrouw S. Renders) en informatie verkregen uit de op 17 maart 2016 uitgevoerde terrein-
inspectie. 
 
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 4 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
 
3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 
afstand van 25 meter.  
 
De onderzoekslocatie (± 6.300 m

2
) betreft een locatie grenzend aan de Pletsstraat en Sint Agnes-

straat, gelegen in de kern van Bunde (zie bijlage 1). De locatie is kadastraal bekend gemeente Bun-
de, sectie C, nummers 171, 829, 1826, 1827, 1901 (ged.) en 1902. 
 
Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 48 
m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 179.175, Y = 323.080. 
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4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 
 
4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Historisch gebruik 
Volgens historisch kaartmateriaal uit 1925 was een deel van de locatie destijds reeds deels bebouwd 
en deels in agrarisch gebruik. De onderzoekslocatie lag destijds aan een openbare weg (de huidige 
Pletsstraat). De Pletsstraat heette in het verleden (vóór 1982) Dorpsstraat. In de periode rond 1950 
heeft ter plaatse van de onderzoekslocatie een onverharde weg gelegen. Deze onverharde weg is na 
1967 niet meer op de onderzoekslocatie aanwezig. Op onderstaande afbeelding is de onderzoekslo-
catie op verschillende historische kaarten weergeven. 
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In de periode 1960 - 1999 is op de onderzoekslocatie, ter plaatse van het (voormalige) adres Plets-
straat 18, een tankstation aanwezig geweest. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw is het tankstation op 
verzoek van de gemeente Meerssen verplaatst naar Maastricht. De bijbehorende tanks zijn inmiddels 
gesaneerd en de bebouwing is gesloopt. Meer informatie over dit voormalige tankstation is weerge-
geven in hoofdstuk 6. 
  
Huidig gebruik 
De onderzoekslocatie is momenteel op het oostelijke terreindeel (zijde Sint Agnesplein) deels be-
bouwd met woningen en een appartementencomplex, (sier)tuinen en garageboxen (± 2.500 m

2
). Het 

westelijke terreindeel van de onderzoekslocatie betreft momenteel een braakliggend terrein (± 3.800 
m

2
). In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele 

foto's van de onderzoekslocatie. 
 
Vergunningen 
Tabel I geeft een opsomming van de verleende bouwvergunningen voor de percelen waar de onder-
zoekslocatie deel van uit maakt.  
 
Tabel I.  Verleende bouwvergunningen 
 

Naam aanvrager Jaartal Omschrijving 

De heer A. Lemmens 1955 Bouwvergunning voor het realiseren van 3 ramen in de bestaande op-
slagplaats. 

De heer A. Lemmens 1960 Bouwvergunning voor het realiseren van een garage 

De heer A. Lemmens 1966 Bouwvergunning voor het veranderen van de zijgevel van het pand 

De heer A. Lemmens 1966 Bouwvergunning voor het realiseren van 6 autogarages (eternit golfpla-
ten gebruikt; asbestverdacht) 

Gemeente Bunde 1977 Bouwvergunning voor het realiseren van 19 woningen aan de Sint Ag-
nesstraat 13 t/m 49 (voormalig kerkstraat/kerkplein) 

 
Op 1 november 2011 is een sloopvergun-
ning verleend aan Wonen Meerssen voor de 
sloop van het hoofdgebouw met bijgebou-
wen ter plaatse van de Pletsstraat 18 te 
Bunde. Alvorens is een asbestinventarisatie 
verricht door Analyse Bureau Safety voor 
het woonhuis, 7 garages, de overkapping en 
2 bergingen (rapport nr. 110624.3, d.d. 4-8-
2011). Naaste afbeelding geeft de 
bijbehorende schets van de locatie weer, 
waarop is aangegeven waar asbest-
houdend materiaal is aangetroffen.  
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Tabel II geeft een opsomming van de verleende milieuvergunningen voor de percelen waar de onder-
zoekslocatie deel van uit maakt. 
 
Tabel III.   Verleende milieuvergunningen 
 

Naam aanvrager Jaartal Omschrijving 

Steenkolen handelsvereniging 1961 Hinderwetvergunning voor het realiseren van een petroleuminstallatie 
(ondergrondse petroleumtank, 6.000 liter). 

De heer A. Lemmens 1970 Hinderwetvergunning voor het realiseren van een benzineverkooppunt. 
Realisatie van een ondergrondse benzine tank (10.000 liter) en een 
ondergrondse superbenzine tank (25.000 liter) 

De heer A. Lemmens 1997 Hinderwetvergunning voor het uitbreiden en wijzigen van het landbouw- 
en veeteeltbedrijf, waar mest en meststoffen worden opgeslagen, als-
mede de vestiging van  een tankstation voor benzine en de verkoop van 
gasflessen (houden en stallen van rundvee, gier in gierkelder (3.000 
liter, flessen gas max. 1.500 liter) + opslaan en leveren van motorbrand-
stoffen) 

 
Voormalige boven- en ondergrondse brandstoftanks 
Ten behoeve van het voormalige tankstation op het adres Pletsstraat 18 zijn diverse onder- en bo-
vengrondse tanks aanwezig geweest. De gesaneerde tanks zijn omschreven in tabel III.  
 
Tabel IIII.  Overzicht voormatige brandstoftanks Pletsstraat 18  
 

Tank nr. Tanksituatie Product Inhoud 

1 Ondergronds Benzine ± 10.000 liter 

2 Ondergronds Benzine ± 30.000 liter (op andere vergunningen staat 25.000 liter vermeld) 

3 Ondergronds Petroleum ± 6.000 liter 

4 Ondergronds HBO ± 8.000 liter 

5 Bovengronds Afgewerkte olie ± 1.200 liter (op andere vergunningen staat 1.000 liter vermeld) 

 
Alle brandstoftanks (en leidingwerk) zijn in het verleden reeds gesaneerd en afgevoerd door Recylux 
Dotremont naar SITA EcoService Nederland (bijbehorende Kiwa certificaten, nr. BRL-K904). 
 
De voormalige ligging van de brandstoftanks is weergeven op onderstaande afbeelding, behorende 
bij een eerder verleende Hinderwetvergunning (1970).  
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4.2 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie appartementen, parkeergara-
ges, praktijk- en commerciële ruimtes te realiseren. Een deel van de bestaande bebouwing zal in dit 
kader worden gesloopt en verhardingen zullen worden verwijderd.  
 
 
5. CALAMITEITEN 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Meerssen blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
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6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 
 
Verkennend bodemonderzoek, Envicon, d.d. 1993 
In 1993 is door Envicon ter plaatse van het voormalige tankstation op het (voormalige) adres Plets-
straat 18 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van de Pletsstraat 18 zijn destijds 
8 boringen verricht. Ter plaatse van de petroleumpomp is destijds op het traject 1,5-2,0 m -mv een 
verontreiniging aangetroffen van minerale olie (concentratie van 2.500 mg/kg). Destijds is ter plaatse 
van de vulpunten nabij de ondergrondse tanks voor loodvrije en superbenzine een concentratie van 
660 mg/kg aan minerale olie aangetroffen (destijds geclassificeerd als een lichte verontreiniging). 
Onderstaande afbeelding geeft de bijbehorende situatieschets weer.  
 

    
 
Nader bodemonderzoek, CSO, rapport R062.99, d.d. 4 mei 1999 
Ter plaatse van het voormalige adres Pletsstraat 18, welke deel uitmaakt van onderhavige onder-
zoekslocatie, is in 1999 door CSO een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Ter plaatse van de vul-
punten nabij de benzinetanks is destijds een sterke minerale olieverontreiniging aangetroffen op het 
traject 1,5-3,8 m -mv (omvang circa 25 m

3
). Ter plaatse van de petroleumpomp is destijds tot 2,0 m -

mv een sterke verontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetroffen (omvang circa 
40 m

3
). Destijds is verder een lichte verontreiniging met minerale olie aangetroffen ter plaatse van de 

service-shop. De totale omvang van de verontreinigingen is destijds ingeschat op circa 110 m
3
, waar-

van 65 m
3 
sterk verontreinigde grond (> interventiewaarde).  

 
Saneringsplan, CSO, rapport R064.99, d.d. 12 mei 1999 
Voor de voorgenomen sanering van de verontreiniging is in 1999 door CSO een saneringsplan opge-
steld voor het ontgraven en afvoeren van 110 m

3
 verontreinigde grond. Het saneringsplan is in 2000 

door het bevoegd gezag beschikt.  
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Actualiserend bodemonderzoek, CSO, rapport 06.B283.40, d.d. 14 december 2006 
Ter plaatse van het voormalige adres Pletsstraat 18 is in 2006 door CSO een actualiserend bodem-
onderzoek uitgevoerd. Verdeeld over de onderzoekslocatie zijn destijds 8 boringen verricht ter plaatse 
van 2 deellocaties (pompeiland en petroleumpomp). In het opgeboorde materiaal zijn destijds lichte 
tot sterke bijmengingen met silex, kolengruis, stol, baksteen en/of asfalt aangetroffen. Ter plaatse van 
boring 105 zijn verder op het traject 0,5-2,2 m -mv destijds matige tot uiterste olie-water reacties 
waargenomen. De ondergrond ter plaatse van de petroleumpomp bleek destijds sterk verontreinigd 
met minerale olie en licht verontreinigd met ethylbenzeen en xylenen. Onderstaande afbeelding geeft 
de bijbehorende situatieschets van het nader bodemonderzoek (1999) en het actualiserend bodem-
onderzoek weer. Tevens zijn hierop de vastgestelde verontreinigingscontouren weergegeven. 

 
Saneringsevaluatie, CSO, rapport 06.B283.60/07.RB310, d.d. 4 september 2007 
In 2007 is door CSO een sanering uitgevoerd. Destijds is gedurende de saneringswerkzaamheden 
circa 43 m

3
 licht tot sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. 

In het evaluatierapport is aangegeven dat zich onder het gebouw op het traject 2,0-2,5 m -mv, ter 
plaatse waar de voormalige petroleumpomp zich bevond, een restverontreiniging bevindt (0,5 m

3
) (zie 

onderstaande afbeelding). Het evaluatierapport is door de provincie beschikt op 18 december 2008. 
De restverontreiniging is in 2012 gesaneerd. 
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Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Aelmans Eco, rapport E19546.01, d.d. 28 november 2011 

Op de onderzoekslocatie is in 2011 door Aelmans Eco een verkennend bodem- en asbestonderzoek 
uitgevoerd. Destijds zijn in totaal 4 separate deellocaties onderzocht. Verdeeld over de deellocaties 
“Pletsstraat 18”, “Weiland”, “Appartementencomplex” en “St. Agnesstraat 11” zijn destijds in totaal 50 
boringen verricht. Ten behoeve van de parameter asbest is bij elke boring tevens een proefgat ver-
richt. Zintuiglijk zijn destijds bijmengingen met kolengruis, sintels, glas, asfalt en/of baksteen waarge-
nomen. Verder zijn plaatselijk fundatielagen, bestaande uit menggranulaat, stol en/of silex, waarge-
nomen. De analyseresultaten zijn hieronder per deellocatie weergegeven. 
 
Deellocatie “Pletsstraat 18” 
Ter plaatse bleek de bovengrond (tot maximaal 0,7 m -mv) plaatselijk licht tot sterk verontreinigd met 
cadmium, zink en/of PAK, licht tot matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met kobalt, ko-
per, nikkel, PCB en/of minerale olie. De ondergrond bleek destijds licht verontreinigd met kobalt en 
nikkel. Tevens is hier een stol- en menggranulaatlaag geanalyseerd. De stollaag bleek licht verontrei-
nigd met zink, PAK en minerale olie. Het menggranulaat bleek matig verontreinigd met zink en PAK 
en licht verontreinigd met kobalt, lood, nikkel, PCB en minerale olie.  
 
Deellocatie “Weiland” 
Ter plaatse van het weiland bleek de bovengrond plaatselijk licht tot sterk verontreinigd met zink, ma-
tig verontreinigd met PAK, licht tot matig verontreinigd met koper en licht verontreinigd met cadmium, 
kobalt, kwik, lood en/of nikkel. De ondergrond bleek destijds licht verontreinigd met kobalt.  
 
Deellocatie “Appartementencomplex en St. Agnesstraat 11” 
Ter plaatse van deze deellocatie bleek de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd met cadmium, 
kwik en/of lood. In de ondergrond zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen. Tevens is hier 
een stollaag onderzocht. Deze laag bleek destijds licht verontreinigd met nikkel.  
 
Destijds is, op basis van de onderzoeksresultaten, geconcludeerd dat de onderzoekslocatie als on-
verdacht kan worden beschouwd voor de parameter asbest. 
 
Aanvullend onderzoek, Aelmans Eco, d.d. 2011 
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is destijds een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. 
Ter plaatse van boring 19, op het westelijke terreindeel (deellocatie “Pletsstraat 18”), bleek enkel de 
bovengrond sterk verontreinigd met koper en zink en licht verontreinigd met cadmium, kobalt, kwik, 
lood, nikkel en PAK. De onderliggende bodemlaag bleek licht verontreinigd met zink. Daarnaast zijn 
destijds 2 aanvullende boringen verricht en is hetzelfde bodemtraject analytisch onderzocht. De aan-
vullend onderzochte grond bleek licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik en zink.  
 
Rondom boring 32 (deellocatie “Weiland”) zijn destijds 8 aanvullende boringen verricht en analytisch 
onderzocht. Uit de analyseresultaten is destijds gebleken dat de aanvullend onderzochte grond 
slechts licht verontreinigd is met cadmium, lood, zink en/of PAK. Tevens zijn destijds van de aanvul-
grond van de saneringsput twee mengmonsters geanalyseerd. De aanvulgrond bleek niet verontrei-
nigd te zijn. 
 
In verband met het aantreffen van verontreinigingen boven de interventiewaarde is destijds geadvi-
seerd de desbetreffende bodemlagen te saneren middels een BUS-melding. 
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Sanering Pletsstraat 18 
Voor het saneren van de verontreinigde grond op de boorlocaties 19 en 32 (zie aanvullend onderzoek 
Aelmans Eco) ter plaatse van het voormalige adres Pletsstraat 18 is op 27 februari 2012 bij de pro-
vincie Limburg een BUS-melding ingediend. De BUS-melding is op 16 maart 2012 door de provincie 
Limburg goedgekeurd (projectcode Li1507000202). Vervolgens is 85 m

3 
verontreinigde grond

 
ontgra-

ven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De saneringsput is vervolgens aangevuld met 85 m
3
 

schone grond (< AW2000). Op grond van het evaluatieverslag en de hiervoor vermelde overwegingen 
is op 17 januari 2014 geconcludeerd dat er gesaneerd is conform de melding. Ter plaatse van de 
Pletsstraat 18 is gesaneerd tot aan de maximaal toegestane waarden voor het gebruik als Wonen.   
 
Evaluatierapport sanering restverontreiniging, Aelmans Eco bv, d.d. 2 mei 2016 
Het evaluatierapport heeft betrekking op de eerder vastgestelde restverontreiniging in de diepere 
ondergrond van 0,5 m

3
. Deze restverontreiniging is in maart 2012 reeds verwijderd middels ontgra-

ving. De vrijkomende grond (circa 1,6 m
3
) is destijds direct afgevoerd.  Hiermee bleek de verontreini-

ging geheel verwijderd. Op onderstaande afbeelding is de ontgravingstekening van destijds weerge-
geven. 
 

 
 
Het actualiserend bodemonderzoek uit 2006 en het verkennend bodem- en asbestonderzoek uit 2011 
zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
 
7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Bunde. In bijlage 4 zijn de geraadpleegde 
informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende percelen binnen 25 meter van de 
onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt: 
 
 aan de noordzijde bevinden zich woningen met (sier)tuinen; 
 aan de oostzijde bevinden zich woningen met (sier)tuinen en het Agnesplein; 
 aan de zuidzijde bevinden zich woningen met (sier)tuinen; 
 aan de westzijde bevindt zich een openbare weg (Pletsstraat) met aansluitend woningen met 

(sier)tuinen. 
 
Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.  
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De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie plaats. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
 
8. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
8.1 Bodemopbouw 
 
De onderzoekslocatie ligt volgens de bodemkaart van Nederland, in een niet-gekarteerd gebied. De 
dichtstbijzijnde kaarteenheid betreft een kalkloze ooivaaggrond, die volgens de Stichting voor Bo-
demkartering voornamelijk is opgebouwd uit lichte zavel. De afzettingen, waarin deze bodem is ont-
staan, behoren geologisch gezien tot de holocene afzettingen. 
 
8.2 Geohydrologie 
 
De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 42 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 6 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 
isohypsenkaart in noordelijke richting. Op een afstand van ± 2 kilometer ten noorden, ten oosten en 
ten zuiden van de onderzoekslocatie liggen pompstations. De onttrekkingen van deze pompstations 
hebben waarschijnlijk slechts een beperkte invloed op de grondwaterstroming van het freatisch 
grondwater.De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwinge-
bied.  
 
 
9. TERREININSPECTIE 
 
Op 17 maart 2016 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-
nen, 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 grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Hierbij wordt echter wel opge-
merkt, dat de locatie ofwel geheel begroeid is met gras of verhard en bebouwd is, waardoor het maai-
veld slecht inspecteerbaar is. 
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10. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Tonnaer een actualiserend bodemonderzoek uitgevoerd betref-
fende het Centrumplan Bunde aan het Agnesplein (Pletsstraat en Sint Agnesstraat) te Bunde. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van en nieuwbouw op 
de onderzoekslocatie. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Hierbij wordt echter wel opge-
merkt, dat de locatie ofwel geheel begroeid is met gras of verhard en bebouwd is, waardoor het maai-
veld slecht inspecteerbaar is. 
 
Asbest 
De parameter asbest maakte deel uit van het meeste recente verkennend bodemonderzoek ter plaat-
se van de onderzoekslocatie (Aelmans Eco, 2011). Destijds zijn alle verrichte boringen gecombineerd 
met een asbestgat. Zintuiglijk zijn destijds bijmengingen met kolengruis, sintels, glas, asfalt en/of bak-
steen waargenomen, alsmede (plaatselijk) fundatielagen, bestaande uit menggranulaat, stol en/of 
silex. Hierbij zijn zintuiglijk géén asbestverdachte materialen waargenomen. Destijds zijn echter geen 
asbestanalyses uitgevoerd. Wel is destijds door Aelmans Eco geconcludeerd dat de onderzoeksloca-
tie als onverdacht kan worden beschouwd voor de parameter asbest. Formeel voldoet deze aanpak 
niet meer aan de huidige asbestnormen. Echter, met de onderzoeksintensiteit van destijds en de 
aangetroffen zintuiglijke waarnemingen, alsmede het niet aantreffen van asbestverdachte 
(plaat)materialen, wordt een asbestverontreiniging niet aannemelijk geacht.  
 
Overige parameters 
De eerder aangetroffen sterke verontreinigingen zijn, voor zover bekend, allemaal gesaneerd.  
 
De sloop van het voormalige tankstation met woning, bijgebouwen en garageboxen vormt echter een 
potentieel bodembedreigende activiteit.  
 
Conclusie 
Econsultancy adviseert om ter plaatse van de voormalige bebouwing aan de Pletsstraat (voormalige 
nummer 18, circa 550 m

2
) een nieuw verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest 

in bodem uit te voeren (conform NEN 5740 en 5707).  
 
Daarnaast wordt geadviseerd om ter plaatse van het oostelijke deel van de onderzoekslocatie, waar 
de panden aan de St. Agnesstraat nummers 11, 13, 15 en 21 t/m 49 worden gesloopt (circa 1.800 
m

2
), na afronding van de sloop eveneens een nieuw bodemonderzoek uit te voeren. 

 
Geadviseerd wordt om het onderzoek uit te voeren volgens de strategie voor een "verdachte locatie 
met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-
HE). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van 
de heterogeen verdeelde verontreinigde stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastge-
steld of de vermoede verontreinigde stof de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte 
overschrijdt. 
 

Econsultancy 
Swalmen, 9 mei 2016 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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boring tot 3,5 m -mv
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 
 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  
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Foto 3. 
  

 
Foto 4.  
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Foto 5. 
  

 
Foto 6.  
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Foto 7.  
 

 



Bijlage 3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

































































































































































Bijlage 4 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 2016   

Grondwaterkaart Nederland ja -   

Bodemloket.nl ja 2016   

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 

maart 2016 

Tonnaer 
(contactpersoon 

mevrouw S. 
Renders) 

 

Huidig gebruik locatie ja  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja  

Toekomstig gebruik locatie ja  

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja  

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja  

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 

maart 2016 
Mevrouw L. 

Pluymaekers 

 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja  

Archief ondergrondse tanks ja  

Archief bodemonderzoeken ja  

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja  

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 

17 maart 2016  

 

Huidig gebruik locatie ja  

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja  

Verhardingen ja  



 

  

 
Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 
waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 
over de verschillende onderzoeken.   
 
Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 
eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 
geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 
vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  
 
Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 
bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 
beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 
Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 
nieuwe verantwoordelijkheden. 
 
Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 
de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 
opdrachtgever te bereiken.  
 
Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 
van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 
op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 
centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 
Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  
 
Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 
opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 
kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 
andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-
drachtgevers verlangd. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 
(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 
werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-
rentielijsten worden verschaft.  
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