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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 kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
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 
 
Gemeente Venray heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een actualise-

rend milieuhygiënisch vooronderzoek bodem op de locatie Stationsweg en de Henri Dunantstraat te 

Venray. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzi-

ging en de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Het actualiserend milieuhygiënisch vooronderzoek bodem heeft tot doel te bepalen of er aanleiding 

bestaat voor het uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, door 

middel van een archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspectie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Land-

bodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 1,24 ha) is gelegen aan de Stationsweg en de Henri Dunantstraat, parallel 

aan de Venloseweg te Venray (zie bijlage 1) en is kadastraal bekend gemeente Venray, sectie E, 

nummers 4482, 4727, 4728, 4484 (ged.) en 4891 (ged.).  

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 

23,5 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 197.590,  

Y = 393.335. 
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3 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

In tabel 1 zijn de in het kader van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem geraadpleegde bronnen 

weergegeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gege-

vens verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventu-

eel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, ka-

bels en leidingen. 

 
Tabel 1. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever gemeente Venray (contactpersoon de heer J. Linders), d.d. november 

2020 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks,  

calamiteiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Venray (contactpersoon de heer B. Konings), d.d. 11 november 2020 

Atlas Provincie Limburg 

Locatiegegevens van internet: 

 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 18 november 2020 

 

 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Uit historisch kaartmateriaal uit de periode 1900-1955 blijkt, dat de onderzoekslocatie destijds braak-

liggend was, verder was er een sloot op de onderzoekslocatie gelegen. Omstreeks 1935 is ter plaatse 

van de sloot een duiker gerealiseerd. Omstreeks 1976 is de sloot gedempt. Tussen 2006 en 2012 

hebben zuidelijk op de onderzoekslocatie tunnelkassen gelegen. Omstreeks 2014 is westelijk op de 

onderzoekslocatie een sloot gerealiseerd. Recentelijk is door de gemeente Venray een calamiteiten 

pad gerealiseerd. 

 

Momenteel is de onderzoekslocatie grotendeels braakliggend. Westelijk op de onderzoekslocatie is 

een sloot gelegen.   

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Venray bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 

nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. 

 

Er zijn op basis van de historische gegevens van de gemeente Venray geen aanwijzingen gevonden, 

die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. Er is een puinverharding 

op de locatie aanwezig, van het puin zijn kwaliteitscertificaten van beschikbaar gesteld (zie bijlage 3).  

 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen of dempingen.  

 

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

van de onderzoekslocatie. 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

De initiatiefnemer is voornemens een nieuwe weg op de locatie te realiseren.  

 

 

6 CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever (gemeente Venray) bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in 

het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan en zijn geen gege-

vens bekend dat op deze locatie, als ook in de directe nabijheid, met schuim is geblust.  

 

 
7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie is in 2012 door HMB een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rap-

portnummer: 12255601A, d.d. 21 december 2012). Destijds zijn er (binnen de huidige onderzoekslo-

catie 14 boringen verricht, waarvan 2 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. In de zintuiglijk schone 

bodem zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen. Het grondwater bleek licht verontreinigd te 

zijn met barium, zink of kwik. Verder is destijds een puinpad onderzocht, deze is destijds enkel zin-

tuiglijk beoordeeld. 

 

 

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 

 

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

 aan de noordzijde bevindt zich de Stationsweg; 

 aan de oostzijde bevindt zich een bedrijventerrein; 

 aan de zuidzijde bevindt zich de Henri Dunantstraat; 

 aan de westzijde bevindt zich de Venloseweg. 

 

Op het perceel dat in noordelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst (de Stationsweg) is in 2014 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Econsultancy, rapportnummer: 14061573, d.d. 30 juli 

2014). Nabij de locatie is een lichte PAK verontreiniging in de ondergrond aangetoond. Het grondwa-

ter is destijds niet onderzocht.  

 

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 te verwachten zijn.  
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9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie Limburg 

heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde concentra-

ties van metalen in het grondwater (zie “Beleidskader bodem, actualisatie 2016”, vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten van Limburg op 26 juli 2016). 

 

De onderzoekslocatie is gelegen binnen bodemfunctieklasse zone “Industrie”. De onderzoekslocatie 

is met betrekking tot de bovengrond gelegen binnen de bodemkwaliteitszone "Landbouw/Natuur”, van 

het gebied waarvoor de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de 

Maas, Venlo, Peel en Maas, Nederweert, Weert, Beesel, Leudal, Maasgouw, Roermond, Roerdalen 

en Echt-Susteren gezamenlijk een “Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029” hebben opge-

steld. Met betrekking tot de ondergrond is de onderzoekslocatie gelegen binnen de bodemkwaliteits-

zone "Landbouw/Natuur”.  
 

 

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een hoge zwarte enkeerd-

grond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig fijn zand. 

De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Box-

tel. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 20,5 m +NAP, waardoor het grondwa-

ter zich op ± 3,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens 

de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in noordoostelijke 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.  

 

 

11 TERREININSPECTIE 

 

Op 18 november 2020 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. 

 

Uit de terreininspectie blijkt dat er, ten opzichte van het voorgaand verkennend bodemonderzoek, de 

landbouwgronden niet meer in gebruik zijn. Tevens zijn de tunnelkassen verwijderd. 

 

Tijdens de terreininspectie bleek dat het puin dat gebruikt is voor het calamiteitenpad naast het gehe-

le pad verspreid ligt. Verder is tijdens de terreininspectie op het zuidelijk terreindeel plastic (zwarte 

zeilen en bindbandjes) aangetroffen, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de tunnelkassen. Plaatselijk 

zijn een aantal kapotte regenpijpen en worteldoeken aangetroffen. Op het noordelijk deel van de loca-

tie is circa 1 m3 puinhoudende grond met daarin worteldoek aangetroffen. 
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12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Gemeente Venray heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een actualiserend 

milieuhygiënisch vooronderzoek bodem op de locatie Stationsweg en de Henri Dunantstraat te Ven-

ray. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzi-

ging en de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Er zijn op basis van de terreininspectie aanwijzingen gevonden die aanleiding geven een asbestver-

ontreiniging op de locatie te verwachten. Echter heeft de gemeente Venray kwaliteitscertificaten van 

het puin beschikbaar gesteld. Derhalve is de locatie niet verdacht op het voorkomen van asbest.  

 

Op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en de terreininspectie kan gesteld worden 

dat er, wat betreft de landbodem, milieuhygiënisch géén belemmeringen bestaan voor de voorgeno-

men bouwplannen op de onderzoekslocatie. Op basis van de huidige gegevens kan geen uitspraak 

worden gedaan met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de aanwezige sloot. Econsul-

tancy adviseert dan ook om een verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN 5717 en de 

NEN 5720 uit te voeren. 

 

Uit de reeds bekende gegevens concludeert Econsultancy dat atmosferische depositie naar verwach-

ting de enige (beperkte) bron van PFAS-verontreiniging op de locatie is. Van atmosferische depositie 

is bekend dat dit tot beperkt verhoogde PFAS-gehalten in bodem en water kan leiden. 

 
Algemeen 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de 

regels van het Besluit bodemkwaliteit, het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-

houdende grond en baggerspecie of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing.  

 
 
 
 
 
 

Econsultancy 

Boxmeer, 7 december 2020 



Bijlage 1     Topografische ligging van de locatie

Schaal 1:25.000
Deze kaart is noordgericht
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Foto 7.  
 

 
Foto 8.  

 

 



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 9.  
 
 

 



Bijlage 3 Kwaliteitscertificaten puin 

























 

 


