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1 Inleiding 

In opdracht van Waterschap De Dommel is door Antea Group in de periode juni-juli 2018 een 
historisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van waterloop de Reusel te Baarschot en 
Diessen (gemeente Hilvarenbeek). 
 

Aanleiding 
In het kader van het project ‘Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen’ is Waterschap De Dommel 
voornemens om de beek de Reusel, gelegen vanaf gehucht Moleneind ten zuiden van Baarschot 
tot de Hooghuisweg ten noorden van Diessen en onderdeel van Natura 2000-gebied 
Kempenland-West, te herstellen. De Reusel voldoet namelijk niet aan de waterhuishoudkundige 
en ecologische doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en het Natura 2000-beheerplan.  
 
Het project ‘Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen’ omvat 4,3 km beekherstel (meandering). Als 
onderdeel van het project worden de aangrenzende gronden aan weerszijden van de beek 
ingericht als Natuurnetwerk Brabant (NNB). Deze gronden worden, voor zover deze nog niet in 
eigendom zijn van Waterschap De Dommel, door het waterschap aangekocht.  
 

Doel 
Het doel van het historisch bodemonderzoek is het verzamelen van relevante bodeminformatie 
over de projectlocatie en de directe omgeving. Op basis van de verzamelde informatie wordt 
beoordeeld in welke mate en op welke locaties (water)bodemonderzoek noodzakelijk is in het 
kader van de voorgenomen werkzaamheden. 
 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het historisch bodemonderzoek is uitgevoerd aan de hand van de richtlijnen uit de NEN 5725 
(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, 
januari 2009). Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en 
de mate van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard 
vooronderzoek.  
 
Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 
percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden ook de percelen 
hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen, wordt alleen het 
gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in 
beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele aangrenzende perceel in het 
vooronderzoek te betrekken. 
 
De voor het historisch bodemonderzoek geraadpleegde bronnen zijn niet altijd zonder fouten en 
volledig. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel afhankelijk van deze 
bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. 
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2 Historisch onderzoek 

2.1 Algemeen 

Het historisch onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de aan-/afwezigheid, de aard en de 
ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen.  
 
Ten behoeve van dit onderzoek is informatie verkregen via de opdrachtgever, BDOK (Bodem 
Digitaal Op Kaart, Antea Group en Nazca IT Solutions B.V., geraadpleegd op 11 juni 2018), de 
OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) en diverse websites (o.a. 
www.topotijdreis.nl, www.bodemloket.nl) in de periode juni-juli 2018.  
 
Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 

 eigenschappen terrein; 

 historische informatie; 

 voormalig, huidig en toekomstig gebruik; 

 uitgevoerde bodemonderzoeken; 

 bodemkwaliteit; 

 bodemopbouw en geohydrologie. 
 
Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde informatie 
is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen. 
Bij dit historisch onderzoek is tevens aandacht besteed aan verdachtheid ten aanzien van asbest.  

2.2 Terreinbeschrijving 

Ligging en kenmerken 
De onderzoekslocatie betreft de beek de Reusel, noord-zuid gelegen tussen de Hooghuisweg te 
Diessen en de omgeving ter hoogte van de Prins Hendriklaan te Esbeek. Het beektraject heeft 
een lengte van ca. 5,5 kilometer. Het onderzoeksgebied bestaat uit een strook van 25 meter aan 
weerszijden van het hart van de beek (totaal 50 meter breed). Dit aangevuld met het 
natuurgebied Turkaa tussen Diessen en Baarschot (ten oosten van de Reusel) met een 
oppervlakte van ca. 17 ha en het meest zuidelijke gebied rondom de Reusel dat is ingeklemd 
tussen het Moleneind en het Omleidingskanaal Reusel van ca. 21 ha. Het totale 
onderzoeksgebied heeft daarmee een oppervlakte van ca. 65 ha.  
Binnen het onderzoeksgebied wordt de beek zeven maal gekruist, waarvan vijf maal door een 
smalle landweg en verder door de N395 (Beerseweg) en de Baarschotsestraat. 
 
Het traject van de Reusel tussen de Hooghuisweg en het Moleneind is volledig gekanaliseerd en 
verstuwd. De beek loopt langs de flank van de stedelijke kernen Baarschot en Diessen en ligt 
open (onbeschaduwd) in een ondiep beekdal in het landschap. Er is geen meandering (meer) 
aanwezig en omdat de beek is overgedimensioneerd met cultuurtechnische (eenvormige) oevers, 
is er bij lagere afvoeren nauwelijks sprake van stroming en is er geen variatie in stroomsnelheden 
en sedimentatie. 
 

Huidig gebruik 
De aan de beek grenzende percelen bestaan voornamelijk uit agrarische percelen (grasland en 
akkers). Enkele aangrenzende percelen bestaan (gedeeltelijk) uit bos, met name ter hoogte van 
het natuurgebied Turkaa en het gebied tussen Moleneind en het Omleidingskanaal Reusel.  

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
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Daarnaast grenzen verspreid langs de Reusel een aantal percelen met boomkwekerijen aan de 
beek of het onderzoeksgebied, te weten de percelen met kadastrale nummers (van noord naar 
zuid): N1311, Q1480, Q1192 (gedeeltelijk), Q1484, Q284, Q384 en Q857. Deze percelen zijn in 
oranje weergegeven op de situatietekening 432726-S-1 in de bijlage.  
 
Verspreid langs de Reusel bevinden zich enkele percelen met bebouwing, veelal bestaande uit 
agrarische bedrijven (woning met stallen en/of schuren) en enkele woningen met tuinen 
grenzend aan de beek. Ten noorden van de Beerseweg (N395) te Diessen en ten westen van de 
Reusel bevindt zich een kleinschalig bedrijventerrein met aangrenzend aan het onderzoeksgebied 
o.a. een autobedrijf en een opslagterrein (verhard, voornamelijk containers).  
 
In het bijzonder is op perceel N1315 ten westen van de beek (en ten noorden van de N395) een 
ontgronding aanwezig van ca. 1,0 meter diep. Volgens de rioleringstekening betreft dit een 
‘groene berging’ voor de opvang van overtollig water uit een gemengd rioleringsstelsel.  
 
Het natuurgebied Turkaa bestaat voornamelijk uit gemengd bos, waar een parallelstroom van de 
Reusel als een smalle sloot doorheen meandert. Daarnaast is er midden in dit gebied een 
waterpartij aanwezig en bevinden zich in het noordelijke gedeelte een drietal kleine poelen.  
Het zuidelijke gebied rondom de Reusel, ingeklemd tussen het Moleneind en het Omleidings-
kanaal Reusel, bestaat afwisselend uit grasland en gemengd bos (westzijde van de Reusel) en uit 
‘dras en riet’ met bos (aan de oostzijde van de meanderende beek). 
 
De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in de overzichtstekening 432726-O-1 en 
situatietekening 432726-S-1. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
Bronnen: 

 Globespotter, https://globespotter.cyclomedia.com, geraadpleegd juni 2018, Cyclomedia. 

 Topotijdreis, http://www.topotijdreis.nl, geraadpleegd juni 2018, Kadaster.  

 Actueel Hoogte Bestand Nederland, http://www.ahn.nl, geraadpleegd juni 2018, AHN.  

 Projectopdracht Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen, kenmerk P067601, 10 oktober 2017, Waterschap De 
Dommel. 

2.3 Historisch kaartmateriaal 

In bijlage 3 zijn historische kaarten van de locatie afkomstig van de website www.topotijdreis.nl 
opgenomen, geraadpleegd in juni 2018. Op de kaarten van 1850 tot 1985 is de huidige loop van 
de Reusel met een lichtblauwe lijn weergegeven. 
 
Op basis van dit historische kaartmateriaal kan worden geconcludeerd dat in het projectgebied 
tussen Diessen en Baarschot het huidige, gekanaliseerde verloop van de beek de Reusel aanwezig 
is sinds ca. 1985.  
In de periode daarvoor, van ca. 1950 tot 1985, is zichtbaar dat de beek vanaf de Beerseweg 
(Diessen) naar het zuiden een licht meanderend verloop vertoond ten opzichte van het huidige, 
gekanaliseerde verloop. Tevens is in deze periode het ‘Omleidingskanaal Reusel’ vanaf het 
Moleneind naar het zuiden nog niet aanwezig.  
 
Verder terug in de tijd, in de periode van 1900 tot 1950, zien we het meanderende karakter van 
de beek ook terug in het gedeelte ten noorden van de Beerseweg en bovendien in sterkere mate 
meanderend dan in de navolgende periode. Voornamelijk de zuidelijke helft van het traject 
rondom Baarschot vertoond diverse uitlopers ten opzichte van het latere verloop. 
 

https://globespotter.cyclomedia.com/
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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Op het kaartmateriaal uit de periode 1850 tot 1900 is een nog sterker meanderende beek 
zichtbaar met diverse uitlopers in zowel oostelijke als westelijke richting, die in de periode na 
1900 veelal zijn verdwenen. In het bijzonder zijn rondom het natuurgebied Turkaa tussen Diessen 
en Baarschot grote verschillen zichtbaar ten opzichte van het latere verloop van de Reusel.  
De parallelstroom in dit gebied lijkt in de hierboven genoemde periodes weinig te zijn veranderd, 
evenals het meest zuidelijke gedeelte van de beek ter hoogte van Heikant.  
 
Dempingen voormalige meanders en sloten 
In bijlage 4 zijn kaarten met de historische ligging van de Reusel opgenomen, waarop het 
meanderende verloop duidelijk zichtbaar is ten opzichte van de huidige, gekanaliseerde loop.  
Over de milieuhygiënische kwaliteit van de aanvulgrond waarmee de voormalige meanders van 
de Reusel zijn gedempt, zijn geen gegevens bekend. Onbekend is of gebruik is gemaakt van 
gebiedseigen grond en/of dat grond van elders is toegepast. 
Daarnaast is uit het historisch kaartmateriaal af te lezen dat diverse kleinschalige agrarische 
percelen rondom de beek in de loop der tijd zijn samengevoegd en daarbij sloten zijn gedempt. 
Vanwege het agrarisch gebruik en de beperkte hoeveelheid bebouwing in dit gebied wordt ervan 
uitgegaan dat deze dempingen veelal met gebiedseigen grond zijn uitgevoerd.  

2.4 Bodeminformatie 

Voor de onderzoekslocatie is informatie opgevraagd via BDOK (Bodem Digitaal Op Kaart, Antea 
Group en Nazca IT Solutions B.V., geraadpleegd op 11 juni 2018), is het Bodemloket 
geraadpleegd op 12 juni en is informatie ontvangen van de OMWB (Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant) op 14 juni en 5 juli 2018. De rapporten die zijn opgevraagd met de BDOK 
Rapportage module zijn opgenomen in bijlage 5. De informatie uit Bodemloket is weergegeven in 
bijlage 6. Onderstaand is per locatie de gevonden informatie omschreven. 
 
Uit deze informatie blijkt dat binnen de huidige onderzoekslocatie één contour van een eerder 
uitgevoerd onderzoek is geregistreerd. Ter plaatse van deze onderzoekscontour zijn één of 
meerdere rapporten van eerder uitgevoerd bodemonderzoek bekend en zijn mogelijk 
bodembedreigende activiteiten aanwezig (geweest).  
 
Daarnaast zijn in de omgeving van de huidige onderzoekslocatie enkele andere contouren van 
voorgaande onderzoeken geregistreerd. Van de onderzoekscontouren binnen 25 meter van het 
huidige onderzoeksgebied zijn de conclusies in dit rapport opgenomen. 
 
Voor de resultaten van de voorgaande bodemonderzoeken wordt verwezen naar paragraaf 2.5. 
Voor de resultaten van bodembedreigende activiteiten wordt verwezen naar paragraaf 2.7. 

2.5 Bodemonderzoeken 

Onderzoeksterrein 
Binnen het onderzoeksterrein zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
 
Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 51A901 (NB079801394 / NZ079804025) 

 Bodemonderzoek bermen vervanging hemelwaterafvoer kunstwerken Provincie Noord-
Brabant Project HWK.15 Kunstwerk 51A901 Weg N395, Geofoxx, kenmerk 20161908/GLOE, 
29 maart 2017 
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 Verkennend bodemonderzoek asbest vervanging hemelwaterafvoer kunstwerken Provincie 
Noord-Brabant Project HWK.15 Kunstwerk 51A901 Weg N395, Geofoxx, kenmerk 
20161908_b1RAP_51A901, 31 maart 2017 

 BUS melding TUP Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen (Kunstwerk 51A901), Geofoxx, 
geen kenmerk, 17 mei 2017 

 
Tijdens het verkennend bodemonderzoek in maart 2017 is aan weerszijden van de brug, ten 
zuiden van de Beerseweg (N395) een sterk verhoogd gehalte aan zink in de bovengrond (0,0-0,5 
m -mv) gemeten. Er is geen asbest aangetroffen. Vervanging van de hemelwaterafvoer ter 
plaatse is aanleiding voor de sanering van 6 m³ grond. Hiervoor is op 17 mei 2017 een BUS-
melding ingediend, die op 21 juni 2017 door het bevoegd gezag is goedgekeurd (Besluit: 
Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 51A901, OMWB, kenmerk 17051336,  
21-06-2017. Type besluit: BUS-melding correct aangeleverd. Status: definitief). 
Vervolgens zijn geen gegevens bekend over de uitvoering (bijv. startmelding of evaluatie) van de 
sanering, waardoor wordt aangenomen dat de sanering tot op heden niet heeft plaatsgevonden. 
Zie hiervoor tevens bijlage 5: ‘Rapportage historisch onderzoek bodemkwaliteit, 432726 BDOK 
Rapport Reusel 1 noord’. 

 

 
Afbeelding 2.1: Uitsnede ontgravingstekening (Geofoxx) met rood omlijnd de verontreinigingscontouren.  

Omgeving 
Binnen 25 meter van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
 
NB079800100 Julianastraat 53 (SUBAT Autobedr. Wil Reijrink) 

 Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen, Project: Julianastraat 53 (Autobedrijf 
Wil Reijrink), Provincie Noord-Brabant, kenmerk NB/0798/00100, 15 februari 2005 
Op deze locatie, die grenst aan het onderzoeksgebied, zijn verdachte activiteiten bekend, te 
weten een benzine-service-station, autoreparatiebedrijf (start en eind onbekend) en 
ondergrondse dieseltank (eind 1997).  
Voorafgaand aan het besluit is een ‘Overdrachtsformulier PR3-EXIT BSB-provincie’ d.d. 28 
januari 2005 bekend, waarin is vermeld dat het bedrijf een rapport heeft opgestuurd om te 
laten beoordelen. BSB Zuid (stichting bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen) 
heeft beoordeeld dat aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd, maar de ondernemer 
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wil geen aanvullend onderzoek uit laten voeren. In het besluit wordt het bedrijf verzocht om 
schriftelijk aan te geven waarom men niet op de BSB-uitnodiging is ingegaan. Verdere 
respons in dit kader is niet bekend. 
In 2010 is verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Verkennend onderzoek NEN 5740, 
Zeeuwen Milieu, ZM.1209219/VBO/ms.01, 2010-02-09). Het rapport hiervan is door de 
OMWB opgevraagd bij de provincie Noord-Brabant, maar niet ontvangen, waarmee wordt 
aangenomen dat het onderzoek daar niet bekend is.  

 
NB753900030 Laarstraat (Afvoersloot) 

 Oriënterend onderzoek waterbodem locatie afvoersloot Laarstraat te Diessen 
(NB/685/030/10) rapportage fase 1, Heidemij Advies, kenmerk 632/ZA94/J187/34202-24,  
24 januari 1995.  
Het onderzoekstraject van de afvoersloot, die uitmondt in de Reusel, heeft een lengte van 
circa 220 meter en heeft als functie de afvoer van (overstort)water. In dit oriënterend 
onderzoek worden als mogelijk verontreinigingsbronnen voor deze watergang aangemerkt: 
rioolwateroverstort van gemengd rioleringsstelsel; af- en uitspoeling (van meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen en metalen) en atmosferische depositie (PAK en metalen).  
In het rapport wordt aanbevolen om veldwerk (fase 2 oriënterend waterbodemonderzoek) 
te verrichten. Hiervan is echter geen rapport bekend, waarmee wordt aangenomen dat dit 
niet is uitgevoerd.  

2.6 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart 

Bodemkwaliteitskaart 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Hilvarenbeek is de bovengrond en de 
ondergrond binnen het onderzoeksgebied ingedeeld in de kwaliteitsklasse ‘AW2000’. Dit geldt 
voor zowel de ontgravingskaart als de toepassingskaart die van toepassing zijn op het generieke 
beleid. Voor het meest zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied geldt echter dat de 
ontgravingskaart geen geldig bewijsmiddel is (rood gearceerde deel op de kaart, zie: figuur 2.2).  
 
Ten behoeve van gebiedsspecifiek beleid heeft de Gemeente Hilvarenbeek een aparte 
‘Toepassingskaart gebiedsspecifiek (0,0-2,5 m -mv)’ opgesteld. In deze kaart komen naast de 
klasse ‘AW2000’ binnen het onderzoeksgebied enkele delen met klasse ‘Wonen’ voor, met name 
rondom de kernen Diessen en Baarschot. Zie: figuur 2.3. 
 
In de bodemkwaliteitskaart en de bodembeheernota van de gemeente Hilvarenbeek zijn geen 
gegevens over verhoogde achtergrondconcentraties opgenomen.  
 
Bodemfunctieklassekaart 
Voor het plangebied is overwegend de bodemfunctieklasse ‘Achtergrondwaarde’ (groen op de 
kaart) van toepassing. Verder hebben enkele percelen die aan de Reusel grenzen (en waarvan 
een strook binnen het plangebied valt) de klasse ‘Wonen’, voornamelijk bij de kern Baarschot. 
Tevens bevindt zich binnen het plangebied een smalle strook met klasse ‘Industrie’ bij het 
aangrenzende bedrijventerrein ter hoogte van de N395 in Diessen. Zie: figuur 2.4. 
 
Waterbodem 
Waterbodem, wegen en verdachte locaties zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Deze is 
dus niet van toepassing op de bodem van de beek de Reusel. Als milieuhygiënische verklaring 
voor de kwaliteit van een partij toe te passen (of te verspreiden) baggerspecie en voor de 
kwaliteit van de waterbodem zijn de onderzoeksstrategieën uit de NEN 5720 toegestaan.  
In onderstaande figuren zijn de bodemkwaliteitsklassen en bodemfunctieklassen weergegeven.   
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Bronnen: 

 Bodemkwaliteitskaart gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk, kenmerk 257947/258579, 29 oktober 2013, 
Oranjewoud 

 Rapport Bodembeheer gemeente Hilvarenbeek, kenmerk 257947, 18 oktober 2013, Oranjewoud 

2.7 Overige historische gegevens 

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de 
opdrachtgever (Waterschap De Dommel, dhr. M. van Lokven, d.d. 21 juni 2018) en van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB, dhr. G. Metz, d.d. 14 juni 2018). 
Onderstaand is per onderwerp de gevonden informatie omschreven. 
 
Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over de 
verbranding of stort van afval, het (voormalige) gebruik van asbest, afzetting van bodemvreemd 
materiaal, de verwachting ten aanzien van archeologische waarden, de verwachting van niet 
gesprongen explosieven en onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden. 
 

Onderzoeksterrein 
Voor zover bekend heeft er binnen de onderzoekslocatie geen calamiteit of overtreding van 
voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming en/of andere 
milieuregelgeving plaatsgevonden.  
 
 

Figuur 2.2 (links): Kaartfragment uit bodemkwaliteitskaart (ontgravingskaart en toepassingskaart) voor generiek beleid. 
Figuur 2.3 (midden): Kaartfragment uit bodemkwaliteitskaart (toepassingskaart) voor gebiedsspecifiek beleid.  
Figuur 2.4 (rechts): Kaartfragment uit bodemfunctiekaart.  
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Tankarchief 
Binnen de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die voorkomen in het tankarchief. 
 
Verontreinigende activiteiten 
Binnen het stroomgebied van de Reusel zijn geen lozingen door industrie te verwachten.  
Wel bevinden zich binnen het projectgebied en de omgeving enkele overstorten van zowel 
gemengde als gescheiden rioolstelsels ter hoogte van Diessen. In Baarschot wordt (vanaf volgend 
jaar) het hemelwater van de kern geloosd op de Reusel middels een gemaal nabij de brug 
Baarschotsestraat. Hoewel het aandeel van de overstorten op jaarbasis klein is, kan het 
overstortwater van zowel HWA als DWA (en dus zowel gemengd als gescheiden rioolstelsel) 
belast zijn met zware metalen als lood, zink en koper als gevolg van uitlogende bouwmaterialen 
(dakgoten, regenpijpen etc.) en met PAK en minerale olie als gevolg van wegverkeer.  
Dit kan niet alleen de oppervlaktewaterkwaliteit, maar ook de kwaliteit van de waterbodem 
negatief beïnvloeden. De overstorten zijn weergegeven in de tekening 432726-S-1 in de bijlage.  
 
Bronnen: 

 Herkomst nutriënten beekdal Reusel en Raamsloop, Royal HaskoningDHV, kenmerk WATBF1371R001F1.0 
(1.0/Finale versie), 7 mei 2018. 

 Rioleringstekening huidige situatie Diessen, Royal HaskoningDHV, kenmerk 0323-302, d.d. 9 nov. 2011. 

 
Regionaal verhoogde waarden 
In de omgeving van de zuidelijke grens van het huidige onderzoeksgebied is in 1996 van een klein 
traject van de Reusel de waterbodemkwaliteit onderzocht. De kwaliteit is destijds vastgesteld als 
klasse 3 (normen NW4) op basis van nikkel (naar verwachting is dat volgens de normen van het 
Besluit Bodemkwaliteit ongeveer klasse B). Nikkel komt in de regio vaker (licht tot matig) 
verhoogd voor in grondwater, oppervlaktewater en de slibfractie van de waterbodem. Dit is het 
gevolg van een natuurlijk proces dat wordt veroorzaakt door pyrietoxidatie1) in de ondergrond, 
waarbij nikkel vrijkomt en door uitstroom van kwel in de beken terecht komt. 
 
1)  Pyrietoxidatie is een proces, waarbij pyriet wordt geoxideerd door nitraathoudend (landbouw)water, waardoor het 

nitraat verdwijnt, maar de in pyriet ingebouwde metalen als zink, nikkel en arseen vrijkomen.  

 
Zinkassenwegen 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen zinkassenwegen bekend. 
 
Asbestverdachte activiteiten 
Tijdens het locatiebezoek op 27 juni 2018 zijn binnen het onderzoeksgebied enkele onverharde 
(zand)paden aangetroffen, waarin aan het oppervlak sporen puin zichtbaar zijn. Hierdoor is het 
mogelijk dat ook de (boven)grond ter plaatse van deze paden puin bevat en worden deze paden 
als asbestverdacht beschouwd. De situering van de verdachte paden is weergegeven in de 
situatietekening 432726-S-1.  
Er zijn geen asbestverdachte toegangsdammen en beschoeiingen aangetroffen. Onder de paden 
met (half)verharding in het natuurgebied Turkaa kunnen evt. puinlagen voorkomen. Op dit 
moment wordt uitgegaan van dat er aan deze paden geen opbreekwerkzaamheden plaats zullen 
vinden. Hetzelfde geldt voor het pad vanaf het Moleneind naar het zuiden, wat is gelegen op 
privéterrein. In bijlage 7 zijn foto’s van het locatiebezoek, waaronder de asbestverdachte 
waarnemingen, opgenomen.  
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Omgeving 
 
Tankarchief 
Binnen 25 meter van de onderzoekslocatie bevinden zich drie locaties die voorkomen in het 
tankarchief, te weten: 

 Julianastraat 53 (SUBAT Autobedr. Wil Reijrink), Diessen (NB079800100) 
Verdachte activiteiten: dieseltank (ondergronds), eindjaar 1997. 

 Esbeeksedijk 2, Diessen (NB079800293) 
Verdachte activiteiten: hbo-tank (ondergronds), sanering uitgevoerd, BOOT, 1998/1999. 

 Moleneind 2, Diessen (NB079800320) 
Verdachte activiteiten: hbo-tank (ondergronds), eindjaar 1998. 

 Moleneind 10, Diessen (NB079800321) 
Verdachte activiteiten: hbo-tank (ondergronds), eindjaar 1998. 

 
Van deze tanklocaties zijn geen nadere gegevens of rapporten van bodemonderzoeken bekend.  
De situering van de tanklocaties is weergegeven op de situatietekening 432726-S-1 in de bijlage.  
 
Overige verdachte activiteiten 
Binnen 25 meter van de onderzoekslocatie zijn verdachte activiteiten bekend: 

 Julianastraat 53 (NB079800100): benzine-service-station, autoreparatiebedrijf. 

 Julianastraat 55 (NB079800435): transportmiddelenfabriek, niet onderzocht.  

 Turkaaweg 3 (NB079800336): transportbedrijf, niet onderzocht. 

2.8 Toekomstig gebruik 

In de nabije toekomst zal in het gebied een beekherstelproject worden uitgevoerd. De exacte 
invulling van dit project is op dit moment nog niet bekend.  

2.9 Bodemopbouw en geohydrologie 

Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: ca. 2,0 - 3,0 m -mv. 
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noord tot noordoostelijk. 
- verticale grondwaterstroming tot 10 m -mv: er is lokaal sprake van ondiepe kwel met geringe 

ouderdom/verblijftijd in de bodem. 
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: ja, in de omgeving van het 

plangebied (tot ca. 600 meter) bevinden zich enkele kleine waterpartijen en poelen. 
Daarnaast bevinden zich tussen de agrarische percelen diverse afwateringssloten.  

- voorkomen van brak/zout grondwater: nee. 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee. 
 
De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-
TNO) en de actuele kaarten met grondwaterbeschermingsgebieden. 
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3 Conclusies 

In het voorliggende historisch onderzoek, dat is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit de NEN 5725 
(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, 
januari 2009) is de in milieuhygiënisch opzichte relevante (bodem)informatie over het 
onderzoeksgebied en de directe omgeving verzameld.  
 
Vanwege het feit dat tijdens de uitvoering van dit historisch onderzoek nog niet bekend is waar 
en welke werkzaamheden in het gebied gaan plaatsvinden ten behoeve van het beekherstel, is 
op basis van de verzamelde informatie beoordeeld waar zich verdachte locaties bevinden en wat 
de aard daarvan is. Het daadwerkelijk uitvoeren van (water)bodemonderzoek zal zich uiteindelijk 
beperken tot de locaties waar grondverzet zal plaatsvinden.  
  
De verzamelde informatie geeft aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten binnen het onderzoeksgebied. Tevens bestaat de mogelijkheid 
dat activiteiten op direct aangrenzende percelen de bodemkwaliteit van het onderzoeksterrein 
negatief hebben beïnvloed.  
Aangezien grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart alleen mogelijk is ter plaatse van de 
onverdachte terreindelen, dient in geval van grondverzet aanvullend (water)bodemonderzoek te 
worden uitgevoerd ter plaatse van de verdachte terreindelen. 
 
De situering van de verdachte locaties is weergegeven op de tekening 432726-S-1 in de bijlage.  
 

Landbodem 
Voorgaande onderzoeken 
Tijdens voorgaand onderzoek binnen het onderzoeksgebied, ter plaatse van de brug van de N395 
Beerseweg over de Reusel te Diessen, is een sterk verhoogd gehalte aan zink in de bovengrond 
aangetroffen. Er is een BUS-melding ingediend (en goedgekeurd door bevoegd gezag) voor de 
sanering van 6 m³ grond, echter zijn geen gegevens bekend over de uitvoering. Aangenomen 
wordt dat de verontreiniging aan de zuidzijde van de brug dus nog steeds aanwezig is.  
 
Naar aanleiding van voorgaand onderzoek op het perceel van Julianastraat 53 te Diessen 
(autobedrijf) is beoordeeld dat hier aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd. Tot op 
heden is niet bekend dat dit is uitgevoerd. Omdat het perceel direct grenst aan het 
onderzoeksgebied, is het mogelijk dat een evt. verontreiniging invloed heeft op de 
bodemkwaliteit binnen het onderzoeksgebied.  
 
Verontreinigende activiteiten landbodem 
Het is niet bekend of voor het dempen van de voormalige meanders van de Reusel gebruik is 
gemaakt van gebiedseigen grond en/of grond afkomstig van elders. Daarmee is de milieu-
hygiënische kwaliteit van de aanvulgrond niet bekend en vormen de voormalige meanders 
verdachte locaties (zie: bijlage 4). Waar grondverzet plaatsvindt, dient bodemonderzoek 
uitgevoerd te worden, wat zal bestaan uit het lokaliseren van de meanders in het veld (bijv. door 
middel van een grondradar) en het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
aanvulgrond en voormalige slootbodem.  
Hierbij wordt opgemerkt dat het historisch beekprofiel niet overal ook het gedempte tracé 
betreft. Het huidige natuurlijke meanderprofiel bovenstrooms van Moleneind volgt bijvoorbeeld 
gedeeltelijk het historische profiel, waarbij enkele meanders zijn afgesneden. Om dit te herleiden 
kunnen de resultaten van verkennend bodemonderzoek vergeleken worden met het profiel van 
de Reusel ten tijde van de dempingen en ruilverkaveling in 1965.  
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Langs de Reusel bevinden zich enkele percelen met boomkwekerijen, die gedeeltelijk binnen of 
grenzend aan het onderzoeksgebied gelegen zijn. Deze percelen zijn verdacht op PCB’s en OCB’s 
vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
De onverharde wegbermen van de N395 Beerseweg en de Baarschotsestraat binnen het 
onderzoeksgebied zijn verdacht op PAK, zware metalen en minerale olie. Echter is de 
verwachting dat hier geen grondverzet zal plaatsvinden ten behoeve van het beekherstel.  
De ‘groene berging’ ter hoogte van Laarstraat 10 te Diessen vormt een verdachte locatie 
vanwege de berging van hemelwater en afvalwater (i.v.m. gemengd rioleringsstelsel), echter 
wordt op basis van de huidige projectgrens niet verwacht dat hier grondverzet zal plaatsvinden.  
Ter plaatse van de percelen van Turkaaweg 3 en Julianastraat 55 te Diessen zijn verdachte 
activiteiten bekend, die niet eerder zijn onderzocht en daarmee een aandachtspunt vormen.  
Binnen 25 meter van de onderzoekslocatie bevinden zich drie locaties met een ondergrondse 
hbo-tank, die niet eerder zijn onderzocht. Echter gezien de afstand tot de locatie en de 
verwachte werkzaamheden wordt verwacht dat deze geen invloed hebben op de bodemkwaliteit 
binnen het onderzoeksgebied.  
 
Bodemkwaliteitskaart 
Voor het meest zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied geldt dat de ontgravingskaart geen 
geldig bewijsmiddel is. Daarmee dient dit terreindeel beschouwd te worden als een verdachte 
locatie en moet bodemonderzoek uitgevoerd worden indien hier ontgraving plaatsvindt.  
Voor het overige terrein dat onverdacht is, geldt dat grondverzet op basis van de 
bodemkwaliteitskaart kan plaatsvinden.  
 

Asbest 
Op basis van het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie gedeeltelijk als 
asbestverdacht wordt aangemerkt, omdat er aanwijzingen zijn voor bodembelastende 
activiteiten waarbij asbest op of in de bodem terecht is gekomen.  
Het gaat hier om enkele onverharde (zand)paden binnen het onderzoeksgebied, waarin aan het 
oppervlak sporen puin zichtbaar zijn. De (boven)grond ter plaatse van deze paden bevat mogelijk 
puin en dient als asbestverdacht te worden beschouwd. 
Onder de paden met (half)verharding in het natuurgebied Turkaa en ten zuiden van het 
Moleneind te Baarschot kunnen evt. puinlagen voorkomen. Echter wordt op dit moment 
uitgegaan van dat er aan deze paden geen opbreekwerkzaamheden plaats zullen vinden. 
 

Waterbodem 
Voorgaande onderzoeken 
Tijdens voorgaand onderzoek naar de afvoersloot ter hoogte van Laarstraat 14 te Diessen, die 
uitmondt in de Reusel en van invloed kan zijn op de waterkwaliteit ter plaatse, worden een 
rioolwateroverstort, af- en uitspoeling en atmosferische depositie als mogelijke 
verontreinigingsbronnen aangemerkt.  
 
Verontreinigende activiteiten 
Overstorten binnen het projectgebied kunnen ervoor zorgen dat hemelwater en afvalwater 
belast met zware metalen, PAK en/of minerale olie in het oppervlaktewater van de Reusel 
terecht komen. Dit kan tevens de kwaliteit van de waterbodem negatief beïnvloeden, waardoor 
de waterbodem stroomafwaarts van de overstorten als verdachte locaties worden beschouwd.   
 
Waterbodemkwaliteitskaart 
Voor zover bekend heeft Gemeente Hilvarenbeek geen waterbodemkwaliteitskaart. Dat betekent 
dat er in geval van graafwerkzaamheden in/aan de waterbodem van de Reusel waterbodem-
onderzoek uitgevoerd dient te worden om de milieuhygiënische kwaliteit te bepalen. 
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Resumé 
Op basis van het vooronderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen deellocaties te 
onderscheiden. Zoals vermeld, zal het uitvoeren van (water)bodemonderzoek zich uiteindelijk 
beperken tot de locaties waar grondverzet gaat plaatsvinden.  
 

Tabel 3.1: Overzicht deellocaties 

Deellocatie Hypothese Verdachte 
parameter(s) 

Landbodemonderzoek NEN 5740 

1. Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 51A901 
(NB079801394 / NZ079804025) 

Verdacht Zink 

2. Julianastraat 53 Diessen (Autobedr. Wil Reijrink, NB079800100) Verdacht Zware metalen, PAK en 
minerale olie 

3. Meanders historische ligging de Reusel (zie: bijlage 4) Verdacht Onbekend 

4. Diverse boomkwekerijen Verdacht PCB’s en OCB’s 

5. Onverharde wegbermen N395 Beerseweg en Baarschotsestraat Verdacht Zware metalen, PAK en 
minerale olie 

6. Groene Berging t.h.v. Laarstraat 10 Diessen Verdacht Zware metalen, PAK en 
minerale olie 

7. Verdachte activiteiten Turkaaweg 3 en Julianastraat 55 Diessen Verdacht Onbekend 

8. 4 tanklocaties Baarschot (< 25 meter van onderzoekgebied) Verdacht Minerale olie 

9. Zuidelijk deel onderzoeksgebied waarvoor ontgravingskaart geen 
geldig bewijsmiddel is 

Onverdacht - 

Asbestonderzoek NEN 5707 / NEN 5897 

10. Onverharde (zand)paden met sporen puin Verdacht Asbest in grond 

11. Paden met (half)verharding natuurgebied Turkaa Diessen en ten 
zuiden van Moleneind Baarschot  

Verdacht Asbest in grond/puin 

Waterbodemonderzoek NEN 5720 

12. Afvoersloot t.h.v. 14 Laarstraat Diessen (NB753900030) Verdacht Zware metalen, PAK, 
minerale olie, fosfaat, 
OCB’s en PCB’s 

13. Waterbodem stroomafwaarts van overstorten HWA en/of DWA Verdacht Zware metalen, PAK en 
minerale olie 

14. Overige waterbodem de Reusel (onderzoeken i.v.m. ontbreken 
waterbodemkwaliteitskaart) 

Onverdacht - 

 
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op de verzamelde informatie in dit vooronderzoek. 
 
 
Antea Group 
Oosterhout, september 2018 
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Bijlage 1 Overzichtstekening met ligging locatie 
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Bijlage 2 Situatietekening met onderzoeksgebied  
en deellocaties 

 
 
 

 
 

 





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 Historische kaarten  
 
 
 

 
 

 
 



Bijlage historische kaarten 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

Periode 1985 - 2017 
             

      



Bijlage historische kaarten 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

Periode 1950 - 1985 
 

 



Bijlage historische kaarten 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

Periode 1900 - 1950                      
 

 
  



Bijlage historische kaarten 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

Periode 1850 - 1900                      
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Bijlage 4 Historische ligging (meander) de Reusel 
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Bijlage 5 BDOK rapportages (1 t/m 7) 
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Rapportage historisch onderzoek bodemkwaliteit 

432726 BDOK Rapport Reusel 1 noord 

 

 

 Geselecteerd gebied  zorgcontouren 

 25-meter contour  ophoging/demping 

 onderzoek  tanks 

 verontreinigingscontouren  HBB 

 saneringscontouren  Locatiecode 
 

Datum:  11-6-2018    



 
  

 432726 BDOK Rapport Reusel 1 noord  2 

 

Inhoud 
1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied ......................................................................................... 3 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties ........................................................................................... 3 

1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken .............................................................. 4 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden ....................................................................... 4 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders .................................................................. 5 

1.5 Overzicht Bodemlocaties ..................................................................................................... 5 

1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten .......................................................................... 7 

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand ................................................................................. 7 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand ............................................................................................... 7 

1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie .............................................. 7 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart .......................................................................................................... 7 

2 Onderzoek overige bronnen ...................................................................................................................... 8 

2.1 Grondwaterstandenkaart .................................................................................................... 8 

2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) ............................................................................ 9 

Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken .............................................................. 10 

 

 

  



 
  

 432726 BDOK Rapport Reusel 1 noord  3 

 

1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties 

 

 

 Geselecteerd gebied  Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig 

 20-meter contour  Bodemonderz. Uitgev.;in procedure 

 Gesaneerd  Overig 
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140804        Y 387549 meter 
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1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Tanks 

 20-meter contour  Historisch bodembestand 

 Bodemonderzoeken  boorpunten 
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140804        Y 387549 meter 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden 
 

1.3.1 Locatie "NB079801394" (Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 51A901) 
Rapportdatu
m 

Type 
bodemonderzoek 

Onderzoeksbure
au 

Rapport-nummer Grond 
(Wbb) 

Grondwat
er 

BBK CROW 400 
grond 

CROW 400 
grondwat
er 

17-05-2017 Meldingsformuli
er BUS 
saneringsplan 

GEOFOXX - Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

31-03-2017 ASB - asbest 
onderzoek NEN 
5707 

GEOFOXX 20161908_b1RAP_51A9
01 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

29-03-2017 Verkennend 
onderzoek NEN 
5740 

GEOFOXX 20161908/GLOE Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 

Onbeken
d 
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Van bovenstaande onderzoeken zijn de individuele toetsingen en de omrekening naar veiligheidsklassen 

weergegeven in bijlage 1. 

 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders 
Hieronder is een overzicht weergegeven van bodemonderzoeken die zijn aangeleverd door de 

grondroerders. Deze onderzoeken zijn vaak niet beoordeeld door bevoegde gezagen en bevatten dus geen 

locatiecode. De onderzoeken zijn op boorpuntniveau aan onze dataset toegevoegd. Iedere boring is hierbij 

voorzien van een geografische buffer van 15 meter waarop de verschillende toetsingen zijn gebaseerd. 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

1.5 Overzicht Bodemlocaties 
 

1.5.1 Locatie NZ079804025 
Locatiecode NZ079804025 
Locatienaam Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 51A901 
Straatnaam en huisnummer   
Plaatsnaam Diessen 
Conclusie locatiestatus (EUT) ernstig, geen risico's bepaald 
Status Beschikking  
Status op basis van uitgevoerde onderzoeken ernstig, geen risico's bepaald 
Vervolgactie i.h.k.v. Wbb uitvoeren NO 
Dominante UBI  
Gezag WBB Noord-Brabant 
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant 
Opmerkingen Sterke verontreiniging met zink in bovenste 50 cm. 

 

Kenmerken onderzoeken gezag 

 

Onderzoeksnaam BUS melding TUP provincialeweg N395 Beerseweg Diessen 
(Kunstwerk 51A901) 

Type bodemonderzoek Meldingsformulier BUS saneringsplan 
Onderzoeksbureau GEOFOXX 
Rapportnummer - 
Rapportdatum 17-05-2017 
Aanleiding voor onderzoek Civieltechnisch 
Conclusie rapport Toplaag tot 50 cm-mv. sterk verontreinigd met zink tpv boring 

1 en 2 (ten zuiden van Beerseweg). Vervanging 
hemelwaterafvoer is aanleiding van sanering. 6m³ 
terugplaatsen en 6m³ afvoeren naar reiniger. 

Opmerkingen  
Grond (Wbb) Onbekend 

Grondwater Onbekend 

BBK Onbekend 

CROW 400 grond Onbekend 

CROW 400 grondwater Onbekend 
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Onderzoeksnaam Verkennend bodemonderzoek asbest Vervanging 
hemelwaterafvoer kunstwerken provincie noord brabant 
Project HWK. 15 Kunstwerk 51A901 Weg N395 

Type bodemonderzoek ASB - asbest onderzoek NEN 5707 
Onderzoeksbureau GEOFOXX 
Rapportnummer 20161908_b1RAP_51A901 
Rapportdatum 31-03-2017 
Aanleiding voor onderzoek Civieltechnisch 
Conclusie rapport Geen asbest aangetroffen 
Opmerkingen  
Grond (Wbb) Onbekend 

Grondwater Onbekend 

BBK Onbekend 

CROW 400 grond Onbekend 

CROW 400 grondwater Onbekend 

 

Onderzoeksnaam Bodemonderzoek bermen vervanging hemelwaterafvoer 
kunstwerken provincie Noord Brabant Project HWK.15 
Kunstwerk 51A901 Weg: N395 

Type bodemonderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740 
Onderzoeksbureau GEOFOXX 
Rapportnummer 20161908/GLOE 
Rapportdatum 29-03-2017 
Aanleiding voor onderzoek  
Conclusie rapport In bovengrond tpv zuidelijk deel Beerseweg naast de brug 

sterk verhoogd zink aangetroffen. 
Opmerkingen  
Grond (Wbb) Onbekend 

Grondwater Onbekend 

BBK Onbekend 

CROW 400 grond Onbekend 

CROW 400 grondwater Onbekend 

 

Kenmerken onderzoeken grondroerders 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

Besluiten bij locatie 

 

Locatiecode NZ079804025 
Locatienaam Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 51A901 
Kenmerk 17051336 
Datum 21-06-2017 
Type Besluit BUS-melding correct aangeleverd 
Status Definitief 
Opmerkingen Bovengrond sterk verontreinigd met zink. Voor 

aanleg/aanpassing hemelwaterafvoer graafwerk nodig. 6m³ 
afvoer en 6m³ terugplaatsen 

 

Zorgmaatregelen bij locatie 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

Verontreinigingscontouren bij locatie 
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Type contour Grond 
Oppervlakte (m2) 24 
Volume (m3) 12 
Overschreden grenswaarde I 
Bovenkant (m-mv) 0 
Onderkant (m-mv) 50 
Opmerking  

 

Saneringscontouren bij locatie 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten  

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande HBB-gegevens aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande tanks aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart  
 

(in ontwikkeling)  
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2 Onderzoek overige bronnen 

2.1 Grondwaterstandenkaart 
Deze kaart is een schatting van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), berekend in het Nationaal 

Water Model. De grondwaterstand is gemeten in meters ten opzichte van maaiveld. Voor elke cel van 

50x50 meter is een geschatte waarde berekend. 

 

 

 Geselecteerd gebied  1.0 - 1.5 m-mv 

 20-meter contour  1.5 - 2.0 m-mv 

 Schatting grondwaterstand m-mv  2.0 - 2.5 m-mv 

 0.0 - 0.5 m-mv  2.5 - 3.0 m-mv 

 0.5 - 1.0 m-mv  > 3.0 m-mv 
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140804        Y 387549 meter 

Voor witte cellen in de kaart kon de gemiddelde grondwaterstand niet worden berekend in verband met de 

aanwezigheid van een watergang. 

DN 
0.0 - 0.5 m-mv 
0.5 - 1.0 m-mv 

 



 
  

 432726 BDOK Rapport Reusel 1 noord  9 

 

2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemkwaliteitsklasse(s): 

Ontgraving 0,0 – 0,5 m-mv 

 

Ontgraving 0,5 – 2,5 m-mv 

 

 

 

 Geselecteerd gebied  Wonen 

 20-meter contour  Industrie 

 BKK ontgraving bovengrond  Onbekend 

 Achtergrondwaarde  Uitgesloten 
 

Bovengrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
AW2000 Achtergrondwaarde 

 

Ondergrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
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Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken 

 

 Geselecteerd gebied  Boorpunt overschrijding Wbb >I 
grondwater 

 20-meter contour  boorpunt overig 

 Bodemonderzoeken  rapportnummer 

 Boorpunt overschrijding Wbb >I grond   
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Gebruikersvoorwaarden 
Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Antea Group, 

Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. 

U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. De afnemer van dit rapport 

komt het gebruik toe overeenkomstig de tussen Antea Group en Nazca- IT Solutions B.V. gemaakte 

afspraken. Antea Group en Nazca IT Solutions B.V. sluiten haar aansprakelijkheid en die van haar 

toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of 

daarop gebaseerde beslissingen.  

 

Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de omgeving, zodat Antea Group en Nazca IT 

Solutions B.V. niet garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, 

nauwkeurig of juist is.  

Technische vragen of storingen 

Bij technische vragen over de applicatie of bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van 

Nazca IT Solutions B.V. (helpdesk@nazcai.nl of 030 - 7114704). 
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Rapportage historisch onderzoek bodemkwaliteit 
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 Geselecteerd gebied  ophoging/demping 

 onderzoek  tanks 

 verontreinigingscontouren  HBB 

 saneringscontouren  Locatiecode 

 zorgcontouren   

 

Datum:  11-6-2018    
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1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties 

 

 

 Geselecteerd gebied  Bodemonderz. Uitgev.;in procedure 

 Gesaneerd  Overig 

 Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140943        Y 386808 meter 
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1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Historisch bodembestand 

 Bodemonderzoeken  boorpunten 

 Tanks   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140943        Y 386808 meter 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden 
 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

Van bovenstaande onderzoeken zijn de individuele toetsingen en de omrekening naar veiligheidsklassen 

weergegeven in bijlage 1. 

 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders 
Hieronder is een overzicht weergegeven van bodemonderzoeken die zijn aangeleverd door de 

grondroerders. Deze onderzoeken zijn vaak niet beoordeeld door bevoegde gezagen en bevatten dus geen 
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locatiecode. De onderzoeken zijn op boorpuntniveau aan onze dataset toegevoegd. Iedere boring is hierbij 

voorzien van een geografische buffer van 15 meter waarop de verschillende toetsingen zijn gebaseerd. 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

1.5 Overzicht Bodemlocaties 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten  

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande HBB-gegevens aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande tanks aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart  
 

(in ontwikkeling)  
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2 Onderzoek overige bronnen 

2.1 Grondwaterstandenkaart 
Deze kaart is een schatting van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), berekend in het Nationaal 

Water Model. De grondwaterstand is gemeten in meters ten opzichte van maaiveld. Voor elke cel van 

50x50 meter is een geschatte waarde berekend. 

 

 Geselecteerd gebied  1.5 - 2.0 m-mv 

 Schatting grondwaterstand m-mv  2.0 - 2.5 m-mv 

 0.0 - 0.5 m-mv  2.5 - 3.0 m-mv 

 0.5 - 1.0 m-mv  > 3.0 m-mv 

 1.0 - 1.5 m-mv   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140943        Y 386808 meter 

Voor witte cellen in de kaart kon de gemiddelde grondwaterstand niet worden berekend in verband met de 

aanwezigheid van een watergang. 

DN 
0.0 - 0.5 m-mv 
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2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemkwaliteitsklasse(s): 

Ontgraving 0,0 – 0,5 m-mv 

 

Ontgraving 0,5 – 2,5 m-mv 

 

 

 

 Geselecteerd gebied  Industrie 

 BKK ontgraving bovengrond  Onbekend 

 Achtergrondwaarde  Uitgesloten 

 Wonen   

 

Bovengrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
AW2000 Achtergrondwaarde 

 

Ondergrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
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Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Boorpunt overschrijding Wbb >I 
grondwater 

 Bodemonderzoeken  boorpunt overig 

 Boorpunt overschrijding Wbb >I grond  rapportnummer 
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Gebruikersvoorwaarden 
Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Antea Group, 

Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. 

U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. De afnemer van dit rapport 

komt het gebruik toe overeenkomstig de tussen Antea Group en Nazca- IT Solutions B.V. gemaakte 

afspraken. Antea Group en Nazca IT Solutions B.V. sluiten haar aansprakelijkheid en die van haar 

toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of 

daarop gebaseerde beslissingen.  

 

Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de omgeving, zodat Antea Group en Nazca IT 

Solutions B.V. niet garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, 

nauwkeurig of juist is.  

Technische vragen of storingen 

Bij technische vragen over de applicatie of bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van 

Nazca IT Solutions B.V.(helpdesk@nazcai.nl of 030 - 7114704). 

 

 

 

 



 
  

 432726 BDOK Rapport Reusel 3 midden2  1 

 

Rapportage historisch onderzoek bodemkwaliteit 

432726 BDOK Rapport Reusel 3 midden2  

 

 

 Geselecteerd gebied  ophoging/demping 

 onderzoek  tanks 

 verontreinigingscontouren  HBB 

 saneringscontouren  Locatiecode 

 zorgcontouren   

 

Datum:  11-6-2018    
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1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties 

 

 

 Geselecteerd gebied  Bodemonderz. Uitgev.;in procedure 

 Gesaneerd  Overig 

 Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140994        Y 386411 meter 
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1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Historisch bodembestand 

 Bodemonderzoeken  boorpunten 

 Tanks   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140994        Y 386411 meter 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden 
 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

Van bovenstaande onderzoeken zijn de individuele toetsingen en de omrekening naar veiligheidsklassen 

weergegeven in bijlage 1. 

 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders 
Hieronder is een overzicht weergegeven van bodemonderzoeken die zijn aangeleverd door de 

grondroerders. Deze onderzoeken zijn vaak niet beoordeeld door bevoegde gezagen en bevatten dus geen 
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locatiecode. De onderzoeken zijn op boorpuntniveau aan onze dataset toegevoegd. Iedere boring is hierbij 

voorzien van een geografische buffer van 15 meter waarop de verschillende toetsingen zijn gebaseerd. 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

1.5 Overzicht Bodemlocaties 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten  

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande HBB-gegevens aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande tanks aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart  
 

(in ontwikkeling)  
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2 Onderzoek overige bronnen 

2.1 Grondwaterstandenkaart 
Deze kaart is een schatting van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), berekend in het Nationaal 

Water Model. De grondwaterstand is gemeten in meters ten opzichte van maaiveld. Voor elke cel van 

50x50 meter is een geschatte waarde berekend. 

 

 Geselecteerd gebied  1.5 - 2.0 m-mv 

 Schatting grondwaterstand m-mv  2.0 - 2.5 m-mv 

 0.0 - 0.5 m-mv  2.5 - 3.0 m-mv 

 0.5 - 1.0 m-mv  > 3.0 m-mv 

 1.0 - 1.5 m-mv   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140994        Y 386411 meter 

Voor witte cellen in de kaart kon de gemiddelde grondwaterstand niet worden berekend in verband met de 

aanwezigheid van een watergang. 

DN 
0.0 - 0.5 m-mv 
0.5 - 1.0 m-mv 
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2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemkwaliteitsklasse(s): 

Ontgraving 0,0 – 0,5 m-mv 

 

Ontgraving 0,5 – 2,5 m-mv 

 

 

 

 Geselecteerd gebied  Industrie 

 BKK ontgraving bovengrond  Onbekend 

 Achtergrondwaarde  Uitgesloten 

 Wonen   

 

Bovengrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
AW2000 Achtergrondwaarde 

 

Ondergrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
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Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Boorpunt overschrijding Wbb >I 
grondwater 

 Bodemonderzoeken  boorpunt overig 

 Boorpunt overschrijding Wbb >I grond  rapportnummer 
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Gebruikersvoorwaarden 
Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Antea Group, 

Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. 

U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. De afnemer van dit rapport 

komt het gebruik toe overeenkomstig de tussen Antea Group en Nazca- IT Solutions B.V. gemaakte 

afspraken. Antea Group en Nazca IT Solutions B.V. sluiten haar aansprakelijkheid en die van haar 

toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of 

daarop gebaseerde beslissingen.  

 

Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de omgeving, zodat Antea Group en Nazca IT 

Solutions B.V. niet garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, 

nauwkeurig of juist is.  

Technische vragen of storingen 

Bij technische vragen over de applicatie of bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van 

Nazca IT Solutions B.V.(helpdesk@nazcai.nl of 030 - 7114704). 
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Rapportage historisch onderzoek bodemkwaliteit 
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 Geselecteerd gebied  zorgcontouren 

 25-meter contour  ophoging/demping 

 onderzoek  tanks 

 verontreinigingscontouren  HBB 

 saneringscontouren  Locatiecode 
 

Datum:  11-6-2018    
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1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties 

 

 

 Geselecteerd gebied  Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig 

 20-meter contour  Bodemonderz. Uitgev.;in procedure 

 Gesaneerd  Overig 
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140687        Y 385492 meter 
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1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Tanks 

 20-meter contour  Historisch bodembestand 

 Bodemonderzoeken  boorpunten 
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140687        Y 385492 meter 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden 
 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

Van bovenstaande onderzoeken zijn de individuele toetsingen en de omrekening naar veiligheidsklassen 

weergegeven in bijlage 1. 

 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders 
Hieronder is een overzicht weergegeven van bodemonderzoeken die zijn aangeleverd door de 

grondroerders. Deze onderzoeken zijn vaak niet beoordeeld door bevoegde gezagen en bevatten dus geen 
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locatiecode. De onderzoeken zijn op boorpuntniveau aan onze dataset toegevoegd. Iedere boring is hierbij 

voorzien van een geografische buffer van 15 meter waarop de verschillende toetsingen zijn gebaseerd. 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

1.5 Overzicht Bodemlocaties 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten  

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande HBB-gegevens aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande tanks aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart  
 

(in ontwikkeling)  
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2 Onderzoek overige bronnen 

2.1 Grondwaterstandenkaart 
Deze kaart is een schatting van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), berekend in het Nationaal 

Water Model. De grondwaterstand is gemeten in meters ten opzichte van maaiveld. Voor elke cel van 

50x50 meter is een geschatte waarde berekend. 

 

 Geselecteerd gebied  1.0 - 1.5 m-mv 

 20-meter contour  1.5 - 2.0 m-mv 

 Schatting grondwaterstand m-mv  2.0 - 2.5 m-mv 

 0.0 - 0.5 m-mv  2.5 - 3.0 m-mv 

 0.5 - 1.0 m-mv  > 3.0 m-mv 
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140687        Y 385492 meter 

Voor witte cellen in de kaart kon de gemiddelde grondwaterstand niet worden berekend in verband met de 

aanwezigheid van een watergang. 

DN 
0.0 - 0.5 m-mv 
0.5 - 1.0 m-mv 
1.0 - 1.5 m-mv 
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2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemkwaliteitsklasse(s): 

Ontgraving 0,0 – 0,5 m-mv 

 

Ontgraving 0,5 – 2,5 m-mv 

 

 

 

 Geselecteerd gebied  Wonen 

 20-meter contour  Industrie 

 BKK ontgraving bovengrond  Onbekend 

 Achtergrondwaarde  Uitgesloten 
 

Bovengrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
AW2000 Achtergrondwaarde 

 

Ondergrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
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Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken 

 

 Geselecteerd gebied  Boorpunt overschrijding Wbb >I 
grondwater 

 20-meter contour  boorpunt overig 

 Bodemonderzoeken  rapportnummer 

 Boorpunt overschrijding Wbb >I grond   
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Gebruikersvoorwaarden 
Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Antea Group, 

Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. 

U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. De afnemer van dit rapport 

komt het gebruik toe overeenkomstig de tussen Antea Group en Nazca- IT Solutions B.V. gemaakte 

afspraken. Antea Group en Nazca IT Solutions B.V. sluiten haar aansprakelijkheid en die van haar 

toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of 

daarop gebaseerde beslissingen.  

 

Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de omgeving, zodat Antea Group en Nazca IT 

Solutions B.V. niet garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, 

nauwkeurig of juist is.  

Technische vragen of storingen 

Bij technische vragen over de applicatie of bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van 

Nazca IT Solutions B.V.(helpdesk@nazcai.nl of 030 - 7114704). 
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432726 BDOK Rapport Reusel 5 zuid1  

 

 

 Geselecteerd gebied  ophoging/demping 

 onderzoek  tanks 

 verontreinigingscontouren  HBB 

 saneringscontouren  Locatiecode 

 zorgcontouren   

 

Datum:  11-6-2018    
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1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties 

 

 

 Geselecteerd gebied  Bodemonderz. Uitgev.;in procedure 

 Gesaneerd  Overig 

 Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140463        Y 384760 meter 
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1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Historisch bodembestand 

 Bodemonderzoeken  boorpunten 

 Tanks   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140463        Y 384760 meter 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden 
 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

Van bovenstaande onderzoeken zijn de individuele toetsingen en de omrekening naar veiligheidsklassen 

weergegeven in bijlage 1. 

 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders 
Hieronder is een overzicht weergegeven van bodemonderzoeken die zijn aangeleverd door de 

grondroerders. Deze onderzoeken zijn vaak niet beoordeeld door bevoegde gezagen en bevatten dus geen 
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locatiecode. De onderzoeken zijn op boorpuntniveau aan onze dataset toegevoegd. Iedere boring is hierbij 

voorzien van een geografische buffer van 15 meter waarop de verschillende toetsingen zijn gebaseerd. 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

1.5 Overzicht Bodemlocaties 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten  

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande HBB-gegevens aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande tanks aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart  
 

(in ontwikkeling)  
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2 Onderzoek overige bronnen 

2.1 Grondwaterstandenkaart 
Deze kaart is een schatting van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), berekend in het Nationaal 

Water Model. De grondwaterstand is gemeten in meters ten opzichte van maaiveld. Voor elke cel van 

50x50 meter is een geschatte waarde berekend. 

 

 Geselecteerd gebied  1.5 - 2.0 m-mv 

 Schatting grondwaterstand m-mv  2.0 - 2.5 m-mv 

 0.0 - 0.5 m-mv  2.5 - 3.0 m-mv 

 0.5 - 1.0 m-mv  > 3.0 m-mv 

 1.0 - 1.5 m-mv   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140463        Y 384760 meter 

Voor witte cellen in de kaart kon de gemiddelde grondwaterstand niet worden berekend in verband met de 

aanwezigheid van een watergang. 

DN 
0.5 - 1.0 m-mv 
1.0 - 1.5 m-mv 
1.5 - 2.0 m-mv 
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2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemkwaliteitsklasse(s): 

Ontgraving 0,0 – 0,5 m-mv 

 

Ontgraving 0,5 – 2,5 m-mv 

 

 

 

 Geselecteerd gebied  Industrie 

 BKK ontgraving bovengrond  Onbekend 

 Achtergrondwaarde  Uitgesloten 

 Wonen   

 

Bovengrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
AW2000 Achtergrondwaarde 

 

Ondergrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
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Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken 

 

 Geselecteerd gebied  Boorpunt overschrijding Wbb >I 
grondwater 

 Bodemonderzoeken  boorpunt overig 

 Boorpunt overschrijding Wbb >I grond  rapportnummer 
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Gebruikersvoorwaarden 
Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Antea Group, 

Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. 

U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. De afnemer van dit rapport 

komt het gebruik toe overeenkomstig de tussen Antea Group en Nazca- IT Solutions B.V. gemaakte 

afspraken. Antea Group en Nazca IT Solutions B.V. sluiten haar aansprakelijkheid en die van haar 

toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of 

daarop gebaseerde beslissingen.  

 

Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de omgeving, zodat Antea Group en Nazca IT 

Solutions B.V. niet garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, 

nauwkeurig of juist is.  

Technische vragen of storingen 

Bij technische vragen over de applicatie of bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van 

Nazca IT Solutions B.V.(helpdesk@nazcai.nl of 030 - 7114704). 
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 Geselecteerd gebied  ophoging/demping 

 onderzoek  tanks 

 verontreinigingscontouren  HBB 

 saneringscontouren  Locatiecode 

 zorgcontouren   
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1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties 

 

 

 Geselecteerd gebied  Bodemonderz. Uitgev.;in procedure 

 Gesaneerd  Overig 

 Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140247        Y 384112 meter 
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1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Historisch bodembestand 

 Bodemonderzoeken  boorpunten 

 Tanks   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140247        Y 384112 meter 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden 
 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

Van bovenstaande onderzoeken zijn de individuele toetsingen en de omrekening naar veiligheidsklassen 

weergegeven in bijlage 1. 

 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders 
Hieronder is een overzicht weergegeven van bodemonderzoeken die zijn aangeleverd door de 

grondroerders. Deze onderzoeken zijn vaak niet beoordeeld door bevoegde gezagen en bevatten dus geen 
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locatiecode. De onderzoeken zijn op boorpuntniveau aan onze dataset toegevoegd. Iedere boring is hierbij 

voorzien van een geografische buffer van 15 meter waarop de verschillende toetsingen zijn gebaseerd. 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

1.5 Overzicht Bodemlocaties 
Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten  

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande HBB-gegevens aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande tanks aanwezig: 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

 

1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart  
 

(in ontwikkeling)  
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2 Onderzoek overige bronnen 

2.1 Grondwaterstandenkaart 
Deze kaart is een schatting van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), berekend in het Nationaal 

Water Model. De grondwaterstand is gemeten in meters ten opzichte van maaiveld. Voor elke cel van 

50x50 meter is een geschatte waarde berekend. 

 

 

 Geselecteerd gebied  1.5 - 2.0 m-mv 

 Schatting grondwaterstand m-mv  2.0 - 2.5 m-mv 

 0.0 - 0.5 m-mv  2.5 - 3.0 m-mv 

 0.5 - 1.0 m-mv  > 3.0 m-mv 

 1.0 - 1.5 m-mv   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140247        Y 384112 meter 

Voor witte cellen in de kaart kon de gemiddelde grondwaterstand niet worden berekend in verband met de 

aanwezigheid van een watergang. 
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DN 
0.0 - 0.5 m-mv 

 

2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemkwaliteitsklasse(s): 

Ontgraving 0,0 – 0,5 m-mv 

 

Ontgraving 0,5 – 2,5 m-mv 

 

 

 

 Geselecteerd gebied  Industrie 

 BKK ontgraving bovengrond  Onbekend 

 Achtergrondwaarde  Uitgesloten 

 Wonen   

 

Bovengrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
Uitgezonderd Uitgesloten 
AW2000 Achtergrondwaarde 

 

Ondergrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
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Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Boorpunt overschrijding Wbb >I 
grondwater 

 Bodemonderzoeken  boorpunt overig 

 Boorpunt overschrijding Wbb >I grond  rapportnummer 
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Gebruikersvoorwaarden 
Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Antea Group, 

Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. 

U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. De afnemer van dit rapport 

komt het gebruik toe overeenkomstig de tussen Antea Group en Nazca- IT Solutions B.V. gemaakte 

afspraken. Antea Group en Nazca IT Solutions B.V. sluiten haar aansprakelijkheid en die van haar 

toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of 

daarop gebaseerde beslissingen.  

 

Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de omgeving, zodat Antea Group en Nazca IT 

Solutions B.V. niet garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, 

nauwkeurig of juist is.  

Technische vragen of storingen 

Bij technische vragen over de applicatie of bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van 

Nazca IT Solutions B.V.(helpdesk@nazcai.nl of 030 - 7114704). 
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1 Informatie uit BDOK voor geselecteerd gebied 

1.1 Overzichtskaart bodemlocaties 

 

 

 Geselecteerd gebied  Bodemonderz. Uitgev.;in procedure 

 Gesaneerd  Overig 

 Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140375        Y 384452 meter 
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1.2 Overzichtskaart beschikbare bodemonderzoeken 

 

 

 Geselecteerd gebied  Historisch bodembestand 

 Bodemonderzoeken  boorpunten 

 Tanks   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140375        Y 384452 meter 

1.3 Onderzoeken aangeleverd door overheden 
 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

Van bovenstaande onderzoeken zijn de individuele toetsingen en de omrekening naar veiligheidsklassen 

weergegeven in bijlage 1. 

 

1.4 Onderzoeken aangeleverd door grondroerders 
Hieronder is een overzicht weergegeven van bodemonderzoeken die zijn aangeleverd door de 

grondroerders. Deze onderzoeken zijn vaak niet beoordeeld door bevoegde gezagen en bevatten dus geen 
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locatiecode. De onderzoeken zijn op boorpuntniveau aan onze dataset toegevoegd. Iedere boring is hierbij 

voorzien van een geografische buffer van 15 meter waarop de verschillende toetsingen zijn gebaseerd. 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
 

1.5 Overzicht Bodemlocaties 
 

1.5.1 Locatie "NZ079800999" = NB079800321 
Locatiecode NZ079800999 
Locatienaam Moleneind 10 
Straatnaam en huisnummer Moleneind 10 
Plaatsnaam Diessen 
Conclusie locatiestatus (EUT)  
Status Beschikking  
Status op basis van uitgevoerde onderzoeken  
Vervolgactie i.h.k.v. Wbb  
Dominante UBI  
Gezag WBB Noord-Brabant 
Gegevensbeheerder Provincie Noord-Brabant 
Opmerkingen  

 

Kenmerken onderzoeken gezag 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

Kenmerken onderzoeken grondroerders 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

Besluiten bij locatie 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

Zorgmaatregelen bij locatie 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

Verontreinigingscontouren bij locatie 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

Saneringscontouren bij locatie 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 
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1.6 Overzicht bodembedreigende activiteiten  

1.6.1 Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande HBB-gegevens aanwezig: 

 

Moleneind 10 

 

Bedrijfsbronnen bij adreslocatie 

 

Bedrijfscode B0798155032 
Bedrijf Erven, mw. C.A. van Aart 
Startjaar onbekend 
Eindjaar 1998 
Dominante UBI naam hbo-tank (ondergronds) 
Prioriteit 6 

 

UBI’s per adreslocatie 

 

Binnen de selectie zijn geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd. 

1.6.2 Activiteiten uit het Tankbestand 
Binnen de geselecteerde onderzoekslocatie zijn onderstaande tanks aanwezig: 

 

MOLENEIND 10 

 

Soort Ondergronds 
Type Huisbrandolie 
Volume  
Aanwezig  
In gebruik  
Datum sanering  
Certificaat  
Opmerkingen hbo-tank (ondergronds) (631242) 
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1.7 Asbestverdachte onderzochte activiteit(en) bij deze locatie 

1.7.1 Asbestverwachtingskaart  
 

(in ontwikkeling)  
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2 Onderzoek overige bronnen 

2.1 Grondwaterstandenkaart 
Deze kaart is een schatting van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), berekend in het Nationaal 

Water Model. De grondwaterstand is gemeten in meters ten opzichte van maaiveld. Voor elke cel van 

50x50 meter is een geschatte waarde berekend. 

 

 Geselecteerd gebied  1.5 - 2.0 m-mv 

 Schatting grondwaterstand m-mv  2.0 - 2.5 m-mv 

 0.0 - 0.5 m-mv  2.5 - 3.0 m-mv 

 0.5 - 1.0 m-mv  > 3.0 m-mv 

 1.0 - 1.5 m-mv   

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) 

Middelpunt: X 140375        Y 384452 meter 

Voor witte cellen in de kaart kon de gemiddelde grondwaterstand niet worden berekend in verband met de 

aanwezigheid van een watergang. 

DN 
0.0 - 0.5 m-mv 
0.5 - 1.0 m-mv 
1.0 - 1.5 m-mv 
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2.2 Bodemkwaliteitskaart (Bron: Gemeente) 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart heeft de te ontgraven grond op de onderzoekslocatie de volgende 

bodemkwaliteitsklasse(s): 

Ontgraving 0,0 – 0,5 m-mv 

 

Ontgraving 0,5 – 2,5 m-mv 

 

 

 

 Geselecteerd gebied  Industrie 

 BKK ontgraving bovengrond  Onbekend 

 Achtergrondwaarde  Uitgesloten 

 Wonen   

 

Bovengrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
AW2000 Achtergrondwaarde 

 

Ondergrond specifieke klasse gemeente Generieke klasse 
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Bijlage 1: Toetswaarden en veiligheidsklassen bodemonderzoeken 

 

 Geselecteerd gebied  Boorpunt overschrijding Wbb >I 
grondwater 

 Bodemonderzoeken  boorpunt overig 

 Boorpunt overschrijding Wbb >I grond  rapportnummer 
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Gebruikersvoorwaarden 
Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Antea Group, 

Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. 

U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. De afnemer van dit rapport 

komt het gebruik toe overeenkomstig de tussen Antea Group en Nazca- IT Solutions B.V. gemaakte 

afspraken. Antea Group en Nazca IT Solutions B.V. sluiten haar aansprakelijkheid en die van haar 

toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of 

daarop gebaseerde beslissingen.  

 

Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de omgeving, zodat Antea Group en Nazca IT 

Solutions B.V. niet garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, 

nauwkeurig of juist is.  

Technische vragen of storingen 

Bij technische vragen over de applicatie of bij storingen kunt u contact opnemen met de helpdesk van 

Nazca IT Solutions B.V.(helpdesk@nazcai.nl of 030 - 7114704). 

 

 

 

 



Historisch bodemonderzoek 
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen 
projectnummer 0432726.00 
10 juli 2018 revisie 00 
 

 
 
 

Blad 1 van 1 
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1 / 3

Rapport Bodemloket

NB079800100
Julianastraat 53 (SUBAT Autobedr. Wil Reijrink)

Datum: 12-06-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden



2 / 3

NB079800100 Julianastraat 53 (SUBAT Autobedr. Wil Reijrink) 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Julianastraat 53 (SUBAT Autobedr. Wil Reijrink)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB079800100

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079800916

Adres: Julianastraat 53 5087BA DIESSEN

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

benzine-service-station (5050) onbekend onbekend

autoreparatiebedrijf (501044) onbekend onbekend

dieseltank (ondergronds) 
(631241)

onbekend 1997

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

Zeeuwen Milieu ZM.1209219/VBO/ms.
01

2010-02-09

  

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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NB079800293 Esbeeksedijk 2 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Esbeeksedijk 2

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB079800293

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079800784

Adres: Esbeeksedijk 2 5087TG DIESSEN

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend 1999

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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NB079800320 Moleneind 2 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Moleneind 2

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB079800320

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079801000

Adres: Moleneind 2 5087TD DIESSEN

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend 1998

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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NB079800321 Moleneind 10 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Moleneind 10

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB079800321

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079800999

Adres: Moleneind 10 5087TD DIESSEN

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend 1998

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie



3 / 3

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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NB079800336 Turkaaweg 3 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Turkaaweg 3

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB079800336

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079801114

Adres: Turkaaweg 3 5087KZ DIESSEN

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

transportbedrijf (6024) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind
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1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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NB079800435 Julianastraat 55 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Julianastraat 55

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB079800435

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079800917

Adres: Julianastraat 55 5087BA DIESSEN

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

transportmiddelenfabriek 
n.e.g. (3550)

1996 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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NB079801394 Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 51A901 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Provincialeweg N395 Beerseweg Diessen kunstwerk 
51A901

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB079801394

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079804025

Adres:

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren NO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een nader onderzoek worden 
uitgevoerd om de omvang en ernst van de 
vastgestelde verontreiniging te bepalen. De basis 
voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek 
deel 1' (Sdu, 1995) of de 'Richtlijn nader 
onderzoek' (Sdu, 1995).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Meldingsformulier BUS 
saneringsplan

GEOFOXX - 2017-05-17

ASB - asbest 
onderzoek NEN 5707

GEOFOXX 20161908_b1RAP_51A9012017-03-31

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

GEOFOXX 20161908/GLOE 2017-03-29

  

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

BUS-melding correct 
aangeleverd

17051336 2017-06-21

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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NB753900030 Laarstraat (Afvoersloot) 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Laarstraat (Afvoersloot)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NB753900030

Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ079804022

Adres: Laarstraat ong 5087BG DIESSEN

Gegevensbeheerder: Provincie Noord-Brabant

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren OO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een oriÃ«nterend onderzoek 
worden uitgevoerd naar de aard en ernst van de 
(mogelijke) verontreiniging. De basis voor dit 
onderzoek is het 'Protocol OriÃ«nterend 
Onderzoek' (Sdu, 1993).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

onverdachte activiteit (000000) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek Heidemij Advies 632/ZA94/
J187/34202-24

1995-01-24

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

U kunt eventueel aanvullende informatie vragen bij:
- Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (locaties gelegen in Midden- en West Brabant), 
bodemloket@OMWB, 013-2060200;
- Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (locaties gelegen in Noord- en Zuid-Oost Brabant), 
bodemloket@ODZOB.nl, 088-3690545;
- Actief Bodembeheer de Kempen (locaties met bodemverontreiniging met zware metalen (zink, 
cadmium, arseen, lood en koper) in Zuidoost-Brabant), secretariaatABDK@brabant.nl, 
040-2329292;
- de gemeente waarin de locatie ligt.

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Bijlage 7 Foto’s locatiebezoek 
 
 
 

 
 

 



Bijlage foto’s locatiebezoek 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

1 N395 Beerseweg – Hooghuisweg te Diessen 

 
 

 
 

 



Bijlage foto’s locatiebezoek 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

 
 

 

2 Natuurontwikkelingsgebied Turkaa 

 
 
 



Bijlage foto’s locatiebezoek 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

 
 

 
 

 



Bijlage foto’s locatiebezoek 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage foto’s locatiebezoek 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

3 Esbeeksedijk – Baarschotsestraat te Baarschot 

 
 

 
 

 
 



Bijlage foto’s locatiebezoek 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage foto’s locatiebezoek 
Historisch bodemonderzoek  
Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen  
Projectnummer 432726 

4 Moleneind te Baarschot 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


