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1 Algemeen
1.1

Inleiding
Aelmans Eco B.V. te Ubachsberg heeft van de heer C.A. Pinkers, namens Pinkers-Vakantiewoningen,
opdracht gekregen voor het uitvoeren van een historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) ter
plaatse van het adres Slenakerweg 5 te Gulpen.
Kadastraal is de onderzoekslocatie bekend als gemeente Gulpen, sectie G, kavelnr. 177.
Aanleiding tot het uitvoeren van onderhavig onderzoek vormt de verbouwing van de bestaande
recreatie- c.q. opslagruimte tot twee vakantiewoningen voor zorgbehoevenden met aangrenzende
serres en terras. Daarnaast is opdrachtgever voornemens een nieuwe paardenstal de realiseren op
onderhavig perceel.

1.2

Doel historisch onderzoek
Het doel van het historisch bodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie of de bodem ter
plaatse van de onderzoekslocatie is verontreinigd. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de
richtlijnen die gehanteerd zijn in de Nederlandse Voornorm 5725 (NEN-5725); “Leidraad bij het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek”.

1.3

Geraadpleegde bronnen
Ten behoeve van dit historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
-

Kadastrale register;
Medewerker afdeling Milieu gemeente Gulpen-Wittem;
Bouw- en milieuvergunningen dossiers gemeente Gulpen-Wittem;
Geohydrologische gegevens met betrekking tot de gemeente Gulpen-Wittem;
Register bodemonderzoeken gemeente Gulpen-Wittem;
Website Topotijdreis.nl;
GIS Viewer;
Informatie opdrachtgever;
Resultaten eerder uitgevoerd bodemonderzoek.
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2 Locatiegegevens
2.1

Historische informatie over het bodemgebruik van de onderzoekslocatie en omgeving

2.1.1 Algemene terreingegevens

De ligging van het perceel is weergegeven op een fragment van Google Maps in figuur 1.
De te verbouwen recreatie- c.q. opslagruimte met serre en terras heeft een oppervlakte van circa
325 m² en is momenteel in gebruik als recreatie- c.q. opslagruimte en oprit c.q. erf.
De locatie waar de paardenstal gesitueerd wordt, heeft een oppervlakte van maximaal circa 100 m²
en betreft momenteel een parkeerplaats c.q. bosschage (zie bijlage 1: foto-overzicht en figuur 2:
onderzoekslocatie).
2.1.2 Omgeving van het terrein

De onderzoekslocatie is gelegen in het buurtschap Billinghuizen, gelegen tussen de buurtschappen
Pesaken en Waterop/Beutenaken in het dal van de rivier de Gulp.
De zuidzijde van de onderzoekslocatie wordt begrensd door het belendende weiland. De overige
zijden van de onderzoekslocatie worden begrensd door het erf c.q. de tuin van het adres waar de
onderzoekslocatie zelf deel van uitmaakt.
De omgeving van de onderzoekslocatie kan worden omschreven als agrarisch buitengebied.
2.1.3 Voormalig en huidig gebruik

Uit het gevoerde overleg met opdrachtgever (de heer C.A. Pinkers) en de
bodemkwaliteitsrapportage opgevraagd bij de gemeente Gulpen-Wittem, is de volgende informatie
omtrent de onderzoekslocatie naar voren gekomen.
De bebouwing op onderhavig adres betreft een voormalige boerderij. In het verleden werden hier
voornamelijk koeien en varkens gehouden. Sinds eind jaren ’80/begin jaren ‘90 van de vorige eeuw
zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten gestaakt. De stallen werden hierna voornamelijk gebruikt als
opslag c.q. berging. Een stal is tijdelijk nog in gebruik geweest als opslagruimte van een
timmermansbedrijf. Eind jaren ’70 van de vorige eeuw is een deel van de onderzoekslocatie
afgebrand. Voorheen is de locatie altijd in gebruik geweest als weiland.
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Voor onderhavig adres zijn in het verleden diverse bouwvergunningen afgegeven:
- Bouwvergunning brikken gevel d.d. 21 januari 1939
- Bouwvergunning bouw fruitbewaarplaats d.d. 23 augustus 1948
- Bouwvergunning bouw woonhuis d.d. 4 januari 1949
- Bouwvergunning bouw stal d.d. 27 maart 1950
- Bouwvergunning bouw kippenhok d.d. 21 maart 1953
- Bouwvergunning bouw schop d.d. 15 januari 1954
- Bouwvergunning uitbreiden bestaand schop d.d. 26 april 1964
- Bouwvergunning bouw veldschuur d.d. 12 februari 1965
- Bouwvergunning bouw bedrijfsgebouw d.d. 24 oktober 1989
Hierna is in de periode 2002/2005 een bouwvergunning afgegeven voor de verbouwing van de
voormalige veestallen en de machineberging tot vakantieappartementen c.q. recreatieruimten.
Op de onderzoekslocatie was een bovengrondse dieseltank aanwezig. Deze was gesitueerd in een
lekbak ten zuiden van de bedrijfswoning. Ten tijde van de verbouwing van de stallen, is deze tank
verwijderd. Er zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen.
2.1.4 Bodemonderzoek

Voor zover bekend bij opdrachtgever en de gemeente Gulpen-Wittem zijn ter plaatse van de
onderzoekslocatie en in de nabije omgeving eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. De resultaten
hiervan worden hieronder kort samengevat.
Verkennend bodemonderzoek Slenakerweg 5 te Gulpen, rapportnummer 02/05139/V/E/HW,
d.d. 8 augustus 2002, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen verbouwing van een
voormalige veestal met het aangrenzende buitenterrein tot vakantieappartementen. Uit de
analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat de bovengrond slechts zeer plaatselijk licht
verontreinigd is met cadmium. De ondergrond is niet verontreinigd. De aangetroffen kiezel/stol ter
plaatse van het erf/oprit is licht verontreinigd met minerale olie. Er zijn geen belemmeringen voor het
toekomstig gebruik.
Bovenstaand onderzoek is in zijn geheel toegevoegd als bijlage 5.
Bodemonderzoeken in de nabije omgeving
Verkennend en nulsituatie bodemonderzoek Slenakerweg 2 te Gulpen, rapportnummer ECO98.522,
d.d. 6 maart 1998, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V.
Aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen bouw van een veestal
c.q. werktuigenberging. Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat in zowel de boven- als
de ondergrond geen van de onderzochte parameters de achtergrondwaarden overschrijden.
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Verkennend bodemonderzoek Slenakerweg te Gulpen, rapportnummer BOD 98.081,
d.d. 30 november 1998, uitgevoerd door Kragten.
De fundering ter plaatse van de Slenakerweg is licht verontreinigd met PAK en minerale olie. De
ondergrond ter plaatse van de Slenakerweg is licht verontreinigd met PAK. Het talud gelegen naast
de Slenakerweg is licht verontreinigd met cadmium en PAK.
Verkennend bodemonderzoek Pesaken 4a te Gulpen, rapportnummer 01/00828/V/E/HW,
d.d. 7 februari 2001, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen verbouwing van een
machineberging en werkplaats tot vakantieappartementen. Uit de analyseresultaten van het
onderzoek blijkt, dat ter plaatse van de bovengrond dieseltank de bovengrond licht verontreinigd is
met minerale olie. De overige bovengrond op het terrein is licht verontreinigd met zink, PAK en
minerale olie. De ondergrond is niet verontreinigd.
Verkennend bodemonderzoek Slenakerweg 2 te Gulpen, rapportnummer 01/03778/V/E/HS,
d.d. 6 juli 2001, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen sloop van de aanwezige
opstal. Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat zowel de boven- als de ondergrond licht
verontreinigd is met nikkel.
Verkennend bodemonderzoek Slenakerweg 14 te Gulpen, rapportnummer 03/04394/V/E/HW,
d.d. 18 juli 2003, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de voorgenomen nieuwbouw van een veestal.
Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat in zowel de boven- als de ondergrond geen van
de onderzochte parameters de achtergrondwaarden overschrijden.
Vanaf 1 juli 2008 is de samenstelling van de analysepakketten gewijzigd. De parameters barium,
kobalt, molybdeen en PCB worden vanaf nu ook onderzocht. Om uit te sluiten dat op onderhavige
onderzoekslocatie bronnen voor deze parameters te verwachten zijn, wordt gekeken naar resultaten
van onderzoeken die uitgevoerd zijn na 2008 op locaties in de directe omgeving die vergelijkbaar zijn
met onderhavige onderzoekslocatie. Deze onderzoeken worden hieronder kort samengevat.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek Pesaken ong. te Gulpen, rapportnummer
E130038.001/GHA, d.d. 8 januari 2014, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de oprichting van een garage. Uit de
analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium en
zink. De ondergrond is niet verontreinigd.
Verkennend bodem- en asbestonderzoek Slenakerweg 1 te Gulpen, rapportnummer
E170866.001/HWO, d.d. 16 augustus 2017, uitgevoerd door Aelmans Eco B.V.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormt de verbouwing van een voormalige veestal tot
vakantieappartementen. Uit de analyseresultaten van het onderzoek blijkt, dat de bovengrond licht
verontreinigd is met cadmium en kobalt. De ondergrond is niet verontreinigd. Er is zowel visueel als
analytisch geen asbest aangetroffen.
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Op basis van voornoemde onderzoeken kan geconcludeerd worden dat er geen bronnen van de
parameters barium, kobalt, molybdeen en PCB te verwachten zijn op onderhavige
onderzoekslocatie.
Uit de resultaten van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de
onderzoekslocatie maximaal lichte verontreinigingen kunnen worden aangetroffen met enkele
zware metalen, PAK en/of minerale olie. Er zijn geen puntbronnen te verwachten waardoor de
bodem eventueel sterk verontreinigd zou kunnen zijn.
2.1.5 Veldinspectie

Op 10 januari 2017 is door een medewerker van Aelmans Eco B.V., ten behoeve van de uitvoering
van het historisch bodemonderzoek, een terreininspectie uitgevoerd.
De te verbouwen recreatie- c.q. opslagruimte is als zodanig in gebruik. Een gedeelte is in gebruik als
recreatieruimte (tafelvoetbalspel, wasmachine etc.) en het ander gedeelte is in gebruik als zijnde
opslagruimte. Hier wordt voornamelijk (tuin)gereedschap opgeslagen ten behoeve van het
onderhoud van het terrein en enkele meubels. De ruimtes zijn verhard middels een deugdelijke
beton- c.q. tegelvloer. Deze zal gehandhaafd blijven.
Het buitenterrein is verhard middels klinkers. De oprit c.q. erf is verhard middels grind. Hieronder is
korrelmix gelegen. Deze is circa 7 jaar geleden aangebracht en derhalve niet verdacht voor asbest.
De klinkerverharding zal in de toekomst gehandhaafd blijven. Ter plaatse van de serre en het terras
zal een verharding aangebracht worden.
De locatie waar de paardenstal gesitueerd wordt, is deels in gebruik als parkeerplaats die semiverhard is middels grind. Een ander gedeelte is in gebruik als bosschage.
De onderzoekslocatie maakt een nette en goed onderhouden indruk.
2.1.6 Asbest

Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie in het verleden geen bedrijven gestaan die
mogelijk asbesthoudend materiaal hebben verwerkt of geproduceerd. Daarnaast is niets bekend
over mogelijke stortingen of ophogingen met asbesthoudend materiaal en/of asbestbuizen in de
bodem.
Voor zover bekend hebben zich in het verleden geen calamiteiten (bv. brand of explosies)
voorgedaan, waarbij asbesthoudend materiaal is vrijgekomen.
Er zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. Op de daken zijn overal pannen
gelegen.
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2.2

Regionale bodemopbouw en geohydrologische gegevens
De regionale bodemopbouw en geohydrologische schematisatie ter plaatse is als volgt.
De gegevens van de bodemsamenstelling en de hydrologische gegevens zijn verkregen uit de TNOgrondwaterkaarten, Maastricht-Heerlen, kaartblad 61, 62 west en oost, 1980.
De te onderzoeken locatie ligt op een hoogte van circa 125 m +NAP.
Aan het maaiveld bevindt zich een 1-10 meter goed doorlatende deklaag bestaande uit lössleem
(Formatie van Twente). Hieronder bevindt zich het eerste watervoerende pakket dat bovenin
(bovenste 5-10 meter) bestaat uit hellingafzettingen en lokaal terrasafzettingen van de Maas,
overwegend bestaand uit grind.
De afdekkende laag wordt gevormd door een enkele meters dikke laag slecht doorlatende löss- en
beekafzettingen. Onder deze laag bevindt zich een circa 60 meter dik kalksteenpakket. Dit
kalksteenpakket vormt een goed water doorlatend en -voerend pakket, behorende tot de Formatie
van Gulpen. Deze formatie bestaat uit mariene zachte fijnkorrelige kalksteen.
Omtrent de geohydrologische situatie is het volgende bekend. De stromingsrichting van het
freatische grondwater en het eerste watervoerende pakket zijn beiden oostelijk, in de richting van
de Gulp. De gemiddelde stijghoogte van het freatisch grondwater bevindt zich op circa 120 m +NAP.
De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterwin- en of grondwaterbeschermingsgebied.
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3 Hypothese en conclusie
Op basis van het verrichte onderzoek kan het volgende worden gesteld.
Uit de voorhanden zijnde historische informatie zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op
de aanwezigheid van mogelijke bodemverontreinigingen en/of bodembedreigende activiteiten.
Daarnaast zijn tijdens de terreininspectie geen aanwijzingen geweest, welke zouden kunnen wijzen
op enige vorm van bodemverontreiniging.
Ten aanzien van de locatie luidt, op basis van vorenstaande, de hypothese: onverdacht.
Het is ons inziens niet noodzakelijk om opnieuw een verkennend bodemonderzoek uit te voeren,
daar de resultaten uit het eerder uitgevoerd bodemonderzoek representatief zijn voor onderhavige
onderzoekslocatie.
Van belang is voorts dat de verantwoordelijkheid van Aelmans Eco B.V. voor het historisch
bodemonderzoek beperkt is tot de resultaten ten grondslag liggende en de op het moment van
onderzoek ter beschikking staande gegevens.
Wij willen expliciet vermelden dat het verlenen van een vergunning ter competentie ligt bij het
bevoegd gezag.

Gemeente Voerendaal, Ubachsberg, 10 januari 2018
Aelmans Eco B.V.

ing. H.J.J.G.M. Wolfs

Rapport opgesteld door:
Mw. F.H.W.M. Pakbier BSc
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Figuur 1

Ligging onderzoekslocatie

onderzoekslocatie

Bron: Google Maps
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Bijlage 1
Foto’s onderzoekslocatie
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Te verbouwen recreatieruimte c.q. opslag

Locatie waar de serre c.q. terras gerealiseerd wordt
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Locatie waar de serre c.q. terras gerealiseerd wordt

Te verbouwen recreatieruimte c.q. opslag
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Foto 11
Locatie waar de paardenstal gerealiseerd wordt
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

GULPEN G 177
Slenakerweg 5 6271 PE GULPEN
E182545 FPA
3-1-2018

4-1-2018
16:36:01

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:

GULPEN G 177
1 ha 82 a 1 ca
188500-311930
WONEN (AGRARISCH)
Slenakerweg 5
6271 PE GULPEN
Slenakerweg 5 2
6271 PE GULPEN
Slenakerweg 5 3
6271 PE GULPEN
Slenakerweg 5 4
6271 PE GULPEN
Slenakerweg 5 5
6271 PE GULPEN
Slenakerweg 5 6
6271 PE GULPEN
Slenakerweg 5 7
6271 PE GULPEN
Slenakerweg 5 8
6271 PE GULPEN
Koopsom:
€ 426.553
(Met meer onroerend goed verkregen)
Ontstaan op:
26-11-1999

Jaar: 2001

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan:
ATG 75328
d.d. 27-7-2011
KWALITATIEVE VERBINTENIS
Ontleend aan:

HYP4 52728/152

d.d. 2-8-2007

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

Gerechtigde
1/2

pagina 2 van 4

Kadaster

GULPEN G 177
Slenakerweg 5 6271 PE GULPEN
E182545 FPA
3-1-2018

EIGENDOM

De heer Cornelis Alice Maria Henri Pinkers
Slenakerweg 5
6271 PE GULPEN
Geboren op:
21-11-1953
Geboren te:
GULPEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 12522/36 reeks ROERMOND
d.d. 22-1-2001
GULPEN G 177

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Maria Henriëtte Jozefa Ubaghs
Slenakerweg 5
6271 PE GULPEN
Geboren op:
14-03-1955
Geboren te:
HEERLEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
BSA 505/20008 reeks
ROERMOND d.d. 17-5-2005

4-1-2018
16:36:01

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

Gerechtigde
1/2
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(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 12522/36 reeks ROERMOND
d.d. 22-1-2001
GULPEN G 177

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
De heer Cornelis Alice Maria Henri Pinkers
Slenakerweg 5
6271 PE GULPEN
Geboren op:
21-11-1953
Geboren te:
GULPEN
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
BSA 505/20008 reeks
ROERMOND d.d. 17-5-2005

Gerechtigde

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
Gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA GULPEN
Postadres:

Postbus: 56
6270 AB GULPEN
Zetel:
GULPEN
KvK-nummer:
50413872 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan:

HYP4 11873/1 reeks ROERMOND
d.d. 26-11-1999
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ: 4 5445 76
LEIDING + PUTTEN

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

Gerechtigde
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Kadaster

GULPEN G 177
Slenakerweg 5 6271 PE GULPEN
E182545 FPA
3-1-2018

4-1-2018
16:36:01

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN

Waterschap Zuiveringschap Limburg
Maria Theresialaan 99
6043 CX ROERMOND
Postadres:
Postbus: 1315
6040 KH ROERMOND
Zetel:
ROERMOND
Recht ontleend aan:

HYP4 11873/1 reeks ROERMOND
d.d. 26-11-1999
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ: 4 9256 42
PERSLEIDING

Gerechtigde

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Waterschapsbedrijf Limburg
Maria Theresialaan 99
6043 CX ROERMOND
Postadres:
Zetel:

Postbus: 1315
6040 KH ROERMOND
ROERMOND

Recht ontleend aan:

HYP4 52728/152

d.d. 2-8-2007

Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Uw referentie: E182545 FPA

Sl en a
k

er w e
g

Uittreksel Kadastrale Kaart

159

Sl e
n

ak
er
w

eg

90
Pes
ake
r

5/ 2-5/ 6

5

w eg

Pes
ake
r

5/ 1

we
g

176

177

195

109
231
21

7

178

179

172

9

11

180
182

326
2

181

175
230
0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

20 m

100 m

Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

GULPEN
G
177

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.

Bijlage 3
Kaarten Topotijdreis

Bijlage 4
Bodemrapportage Heuvelland

Rapportage Adviesbureau
Eigen selectie locatie - 04-01-2018

Legenda
Geselecteerd gebied

Gebouwen

Locatie

Wegen

Onderzoek

Water

Boorpunt

Topografische objecten

Tank

Overig

Perceelgrenzen
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 188514
Y 311949
Buffer: 50 meter
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Inleiding
In onderliggende rapportage zijn alle bij de deelnemende Mergellandgemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,
Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) bekende gegevens verwerkt over de bodemkwaliteit en mogelijk
aanwezige bodemverontreiniging op en in de directe omgeving (straal van 50 m) van het geselecteerde adres. De
rapportage is gegenereerd vanuit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem.
Indien het adres waarover u gegevens nodig heeft niet gelegen is binnen de contour “geselecteerde locatie” op
het voorblad van onderliggende rapportage dan bevat deze rapportage geen of onvoldoende informatie over het
betreffende adres.

Locatiegegevens
In het bodeminformatiesysteem van de gemeente zijn de bodemgegevens opgeslagen als locatie. Een locatie is veelal een
perceel, maar kan ook een bedrijfsterrein of een ontwikkelingsgebied zijn. Op een locatie kunnen geen, één of meerdere
bodemonderzoeken uitgevoerd zijn. Bodemonderzoek kan vanwege diverse redenen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld
vanwege het verlenen van een bouwvergunning/omgevingsvergunning of vanwege de aan- of verkoop van locaties of
omdat er een vermoeden van bodemverontreiniging bestaat.
Per locatie worden een aantal items uit de database opgesomd. Blijkt dat voor de betreffende locatie niet alle gegevens
beschikbaar zijn, dan is dat bij het betreffende item weergegeven.

Bodemsanering Bedrijventerreinen
Huidige bedrijfsterreinen waar in het verleden specifieke bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden konden via de Stichting
Bodemsanering Bedrijfsterreinen (BSB) onderzoek uit laten voeren. De eventueel uitgevoerde bodemonderzoeken zijn
veelal niet beschikbaar de mergelland gemeenten. Mogelijk kunt u meer gegevens opvragen bij de eigenaar of gebruiker
van het terrein.

Waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden
Als de locatie in de beschermingszone van een waterwin-, grondwaterbeschermings- danwel bodembeschermingsgebied
ligt betekent dit dat op de locatie geen ingrepen (o.a. boren of roeren van grond) in de bodem dieper dan 3 m beneden het
maaiveld mogen plaatsvinden zonder ontheffing van de provincie Limburg (omgevingsverordening).

Leges
Voor het opvragen van Bodeminformatie zijn legeskosten verschuldigd, de hoogte van deze kosten kunt u terugvinden op
de volgende website: www.overheid.nl.
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Informatie over geselecteerd gebied
Locaties
GU_GU_Slenakerweg 7
Straat

Slenakerweg

Huisnummer van

7

Huisnummer tot
Postcode

6271PE

Plaats

Gulpen

Oppervlakte (m2)

Opmerkingen locatie
Opmerkingen
Conclusies
Wbb-locatie

Gegevens locatie
Vervolgactie (WBB)

uitvoeren OO

Ontstaan voor 1987?
Statisch/Dynamisch
Dominante UBI

631242 hbo-tank (ondergronds)

NSX-score

99,8

UBI klasse

4

Status verontreiniging
Status oordeel

Pot. verontreinigd

Status locatie UBI

Pot. verontreinigd

EUT totaal

Pot. verontreinigd

Zorgstatus
Status rapportage

Kadastrale percelen
Geen gegevens beschikbaar

Onderzoeken bij locatie
Geen gegevens beschikbaar

Gebruiken bij locatie
Gebruik

Startjaar

Eindjaar

hbo-tank (ondergronds)

Onbekend

Heden

GU_GU_Slenakerweg 5
Straat

Slenakerweg

Huisnummer van

5

Huisnummer tot
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Postcode

6271PE

Plaats

Gulpen

Oppervlakte (m2)

Opmerkingen locatie
Opmerkingen
Conclusies
Wbb-locatie

Gegevens locatie
Vervolgactie (WBB)
Ontstaan voor 1987?
Statisch/Dynamisch
Dominante UBI
NSX-score
UBI klasse
Status verontreiniging
Status oordeel
Status locatie UBI
EUT totaal
Zorgstatus
Status rapportage

Onderzoek op aard

Kadastrale percelen
Geen gegevens beschikbaar

Onderzoeken bij locatie
Naam

Rapportnummer

Datum rapport

Onderzoeksbureau

Verkennend Onderzoek 1

02/05139/V/E/HW

08-08-2002

Aelmans ECO

Gebruiken bij locatie
Geen gegevens beschikbaar

GU_GU_Slenakerweg
Straat

Slenakerweg

Huisnummer van
Huisnummer tot
Postcode
Plaats

Gulpen

Oppervlakte (m2)

Opmerkingen locatie
Opmerkingen
Conclusies
Wbb-locatie
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Gegevens locatie
Vervolgactie (WBB)
Ontstaan voor 1987?
Statisch/Dynamisch
Dominante UBI

602 wegvervoer

NSX-score

137

UBI klasse

5

Status verontreiniging
Status oordeel
Status locatie UBI

Pot. ernstig, niet urgent

EUT totaal
Zorgstatus
Status rapportage

Onderzoek op aard

Kadastrale percelen
Geen gegevens beschikbaar

Onderzoeken bij locatie
Naam

Rapportnummer

Datum rapport

Onderzoeksbureau

Verkennend Onderzoek 1

BOD 98.081

30-11-1998

Kragten

Gebruiken bij locatie
Gebruik
wegvervoer
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Startjaar

Eindjaar

Onderzoeken
De monsters zijn onderzocht door diverse milieulaboratoria. De monsters van de locatie zijn onderzocht op een breed
analysepakket (conform de NVN 5740 of NEN 5740).

GU_GU_Slenakerweg 5: Verkennend Onderzoek 1 02/05139/V/E/HW 08-08-2002
Naam

Verkennend Onderzoek 1

Rapportnummer

02/05139/V/E/HW

Datum rapport

08-08-2002

Onderzoeksbureau

Aelmans ECO

Aanleiding

Bouwvergunning

Overschrijdingen

-

Opmerkingen

Zintuigelijke Waarnemingen:
kooltjes, baksteen, mijnsteen

Opmerkingen bij onderzoek

Bovengrond:
Behoudens een licht verhoogde concentratie Cd, zijn er geen S-waarde overschrijdingen.
Ondergrond:
Geen van de onderzochte parameters overschrijden de S-waarde.
Conclusie:
Geen aanleiding voor NO.
Conclusie
Boorpunten bij onderzoek
Naam boorpunt

Type

Apparaat

X-coordinaat

Y-coordinaat

1

grondboring

edelman

188479,127

312001,079

2

grondboring

edelman

188469,731

311991,952

4

grondboring

edelman

188488,792

311997,589

6

grondboring

edelman

188487,181

311962,152

7

grondboring

edelman

188479,396

311964,3

8

grondboring

edelman

188455,234

311976,381

11

grondboring

edelman

188484,228

311967,521

3

grondboring

edelman

188485,57

311987,119

9

grondboring

edelman

188471,61

311970,206

5

grondboring

edelman

188494,698

311993,294

10

grondboring

edelman

188455,234

311969,132

Boorpunten met geanalyseerde monsters
Geen gegevens beschikbaar
Genanalyseerde mengmonsters bij onderzoek

GU_GU_Slenakerweg: Verkennend Onderzoek 1 BOD 98.081 30-11-1998
Naam

Verkennend Onderzoek 1

Rapportnummer

BOD 98.081

Datum rapport

30-11-1998
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Onderzoeksbureau

Kragten

Aanleiding

Civieltechnisch

Overschrijdingen

-

Opmerkingen

In de fundering grond zijnde van de Kampsweg is een lichte verontreiniging van PAK aangetoond.
In het monster B1 is een marginaal verontreiniging van PAK aangetoond.
In de fundering grond zijnde van de Slenakerweg is een lichte verontreiniging van PAK en
minerale olie aangetoond.
In het mengmonster MM6 is een lichte verontreiniging van PAK aangetoond.

Opmerkingen bij onderzoek

In de ondergrond van de Slenakerweg is een marginale verontreiniging van PAK aangetoond.
In de grond van het talud naast de Slenakerweg is een lichte verontreiniging van cadmium en een
marginale verontreiniging van PAK aangetoond.
Conclusie
Boorpunten bij onderzoek
Naam boorpunt

Type

Apparaat

X-coordinaat

Y-coordinaat

B1

grondboring

edelman

188921,286

312609,439

B3

grondboring

edelman

188994,518

312791,123

B4

grondboring

edelman

188928,44

312726,061

B5

grondboring

edelman

189108,375

312890,239

B7

grondboring

edelman

189201,392

313056,959

B8

grondboring

edelman

189319,824

313303,479

B9

grondboring

edelman

189356,929

313367,016

B10

grondboring

edelman

189211,304

313077,29

B11

grondboring

edelman

189219,945

313101,688

B12

grondboring

edelman

189245,867

313127,103

B14

grondboring

edelman

189266,707

313166,749

B16

grondboring

edelman

189290,597

313222,661

B2

grondboring

edelman

188942,672

312746,901

B6

grondboring

edelman

189173,436

312956,825

B15

grondboring

edelman

189276,365

313196,23

B13

grondboring

edelman

189256,541

313144,893

Boorpunten met geanalyseerde monsters
Geen gegevens beschikbaar
Genanalyseerde mengmonsters bij onderzoek
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Tanks
Geen gegevens beschikbaar
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Topografie

Gemeentegrens

Water

Perceelgrenzen

Topografische objecten

Perceelnummers

Overig

Gebouwen

GBKN_Tekst

Wegen

Geselecteerd gebied

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 188514
Y 311949
Buffer: 50 meter
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BKK

Locatie

Overig

Onderzoek

Homogene deelgebieden

Boorpunt

Woonbebouwing: na 1970

Gemeentegrens

Industrie: na 1990

Perceelgrenzen

Landelijk gebied

Gebouwen

Woonbebouwing voor 1970 en industrie
voor 1990

Wegen

Geuldal

Water

Waterwingebied

Topografische objecten

Geselecteerd gebied

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 188514
Y 311949
Buffer: 50 meter
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Luchtfoto

Geselecteerd gebied
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 188514
Y 311949
Buffer: 50 meter
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Disclaimer
Door van de rapportagemodule te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Deze rapportage bevat een globale conclusie
over de bodemkwaliteit van de betreffende locatie indien hiervoor voldoende informatie beschikbaar is. Daarnaast wordt een
overzicht gegeven van de bekende bedrijfsactiviteiten of andere activiteiten die van invloed kunnen zijn op de
bodemkwaliteit van de locatie op een bepaald moment.
De Mergellandgemeenten spannen zich in de bodeminformatie regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De
beschikbare bodeminformatie is echter veelal door derden verstrekt en voor een groot deel gebaseerd op gedateerd
bodemonderzoek en historische bedrijfsgegevens. Ondanks de zorg en aandacht die de gemeenten aan het onderhoud van
de bodeminformatie besteed, blijft het daarom mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom kunt u aan de hand
van deze informatie geen definitieve conclusies trekken over de actuele bodemkwaliteit van de betreffende locatie.
Wij wijzen u in dit verband op het feit dat u als makelaar, eigenaar of toekomstig eigenaar bij aan- of verkoop van onroerend
goed een eigen aanvullende onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de actuele kwaliteit van de bodem
en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. De informatie in deze rapportage kan worden gebruikt bij het
bepalen hoever deze eigen onderzoeksplicht strekt.
Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. De Mergellandgemeenten zijn niet aansprakelijk voor schade is of dreigt
te worden toegebracht en voortvloeit uit het gebruik van de bodeminformatie of met de onmogelijkheid de bodeminformatie
te kunnen raadplegen.
Deze rapportage voldoet niet aan de eisen die gelden bij het indienen van een aanvraag van een omgevingsvergunning.
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Toelichting begrippen
Voor een verklaring van de termen gebruikt in deze rapportage kunt u de Begrippenlijst van het Bodemloket op de
volgende webpagina gebruiken: http://www.bodemloket.nl/
Tabel

Algemene gegevens

WBB-code

Unieke locatie code i.v.m. de aanpak i.h.k.v. de Wet Bodembescherming (WBB). Code
bevoegde overheid (2 letters) + geografische aanduiding (4) (gem_code) + uniek
volgnummer binnen beheersgebied (5).

Locatienaam

Locatienaam

Straat

Straatnaam + Huisnummer + toevoeging

Huisnummer + toevoeging

Huisnummer + toevoeging

Plaats

Plaatsnaam

Gemeente

Gemeentenaam

Ontstaan

Ernstig verontreinigde locaties die (grotendeels) ontstaan zijn voor 1-1-1987 vallen onder de
saneringsregeling van de WBB. Locaties die ontstaan zijn na 1-1-1987 vallen onder de
zorgplichtregeling van de WBB.

Beschikking EUT/EST

Milieuhygiënische beoordeling van de verontreinigingssituatie.

Besluit SP/SE

Milieuhygiënische beoordeling van het saneringsplan of het bereikte saneringsresultaat.

WBB vervolgactie

De vervolgactie wordt standaard berekend op basis van ingevoerde gegevens.

Hoofdcategorie

De ontstaanswijze of oorzaak van de verontreiniging.

Clusters/Convenanten

Geeft aan of de locatie door een convenantpartij of grootsaneerder wordt aangepakt.

Land/Water

Locatie betreft een land- of waterbodemverontreiniging.

Type sanering

Type sanering, gedeeltelijk of volledig (eventueel gefaseerd).

Sanering afgerond

Datum van goedkeuring van het (laatste) evaluatierapport.

Nazorgmaatregel

Zorgmaatregelen na sanering i.v.m. (eventuele) restverontreiniging.

Tabel

Afgegeven beschikkingen

Datum

Datum waarop Gedeputeerde Staten het besluit genomen hebben.

Besluit

Soort besluit in het kader van de Wet bodembescherming

Fase

De fase van onderzoek of sanering waarin het besluit genomen is.

Kenmerk

Het kenmerk van het besluit.

Tabel

Historische bedrijfsactiviteiten

Ubi-code

Verontreinigende bronnen op locatieniveau; onderverdeeld naar UBI-codes (Uniforme Bron
Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten).

Ubi-omschrijving

Omschrijving van de verontreinigende bron.

Van

Begindatum van de verontreinigende activiteit.
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Tot

Einddatum van de verontreinigende activiteit.

Tabel

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Datum

De rapportagedatum, zoals deze in het rapport vermeld staat.

Onderzoekstype

Het onderzoekstype, gerelateerd aan het stadium waarin het onderzoek of de sanering
verkeert.

Fase

De fase waarin de rapportage van het onderzoek of de sanering verkeert.

Onderzoeksbureau

Het adviesbureau dat de rapportage heeft opgesteld.

Referentienummer

Het kenmerk van de rapportage.

Rapportnaam

De titel van de rapportage.

Tabel

Aangetroffen verontreinigingen

Matrix

Deel van de bodem waarin de verontreiniging zich bevindt.

Overschrijding

Mate van verontreiniging behorend bij het oppervlak en/of volume.

Oppervlakte

Het aantal m2 dat verontreinigd is.

Volume

Het aantal m3 dat verontreinigd is.

Van

De diepte vanaf waar de verontreiniging begint.

Tot

De diepte tot waar de verontreiniging aanwezig is.

Stof

Soort verontreiniging (stof).

Concentratie

De concentratie van de verontreiniging.

Tabel

Uitgevoerde (deel)saneringen

Datum

Datum waarop de (deel-)sanering afgerond is

Gerealiseerd bovengrond

Sanerings varianten bovengrond.

Gerealiseerd ondergrond

Sanerings varianten ondergrond.

Tabel

Restverontreinigingen

Stof

Soort restverontreiniging (stof).

Concentratie

De concentratie van de restverontreiniging.
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Bijlage 5
Eerder uitgevoerd
bodemonderzoek

