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Betreft: Nulsituatie Milheesestraat 19 

Milheeze 

Asten, 3 juli 2012 

Geachte heer M. Haenen, 

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het uitgevoerde nulsituatie bodemonderzoek aan de 

Milheesestraat 19 te Milheeze. 

Locatieomschrping en aanleiding onderzoek 

De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als groenstrook en akker. Op de locatie zal een bovengrondse 

olieopslag (3 x 500 m
3
, totale oppervlakte circa 250 m

2
) worden gerealiseerd. Het betreft een uitbreiding van het 

direct ten zuiden gelegen bedrijfscomplex (met tankstation) van oliehandel van Kessel, 

Ter plaatse van het bedrijfsterrein van van Kessel zijn enkele kernen van verontreiniging aanwezig, voor zover 

bekend hebben deze geen invloed op de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

Ten westen van de onderzoekslocatie bevindt zich bedrijventerrein Binnenveld. Verder ten westen ligt de dorpskern 

van Milheeze, een van de kerkdorpen van de gemeente GemertlBakei. Aan de zuidwestzijde liggen oudere woningen 

en boerderijen, 

Het onderzoeksterrein is voor zover bekend niet opgehoogd met bodemvreemde materialen zoals puin, sintels of 

gebroken asfalt. Op de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen olietanks in of op de bodem gelegen. Er 

zijn geen gegevens bekend omtrent eventuele activiteiten of calamiteiten op de onderzoekslocatie welke geleid 

kunnen hebben tot een bodemverontreiniging. 

Op de locatie is eerder een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgesteld in 

rapport 0329R257, Archimil, d.d. 23-01-2008. Hierbij is ter plaatse van de akker plaatselijk een lichte 

verontreiniging met PAK's aangetroffen. Het grondwater was licht tot matig verontreinigd met zware metalen. 
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