
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Referentie Behandeld door 

12 juni 2012 20120866-04 I. Tiebosch/LSC 

 

In opdracht van Marlisan Holding BV is voor de locatie Binderseind 27-29 een historisch onderzoek 
uitgevoerd om na te gaan welke bodemkwaliteit op locatie wordt verwacht. Het vooronderzoek is 
gebaseerd op de NEN 5725, waarbij is uitgegaan van een ‘beperkt vooronderzoek’. Doel van 
historisch onderzoek is het verzamelen van informatie over het voormalige, huidige en (eventueel) 
toekomstige gebruik op grond waarvan een inschatting wordt gemaakt van de te verwachten 
bodemkwaliteit. Voor het verzamelen van informatie zijn diverse bronnen geraadpleegd. In deze 
notitie zijn de bevindingen opgenomen.  
 
Voor de uitvoering van het historisch onderzoek is de gemeente Gemert - Bakel benaderd. Door de 
gemeente zijn relevante gemeentelijke archieven geraadpleegd. De aangeleverde informatie is 
beoordeeld en daarnaast is andere relevante informatie verzameld die van invloed kan zijn op de 
bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie. De stukken zijn als bijlage toegevoegd.  
 
1 Algemene basisinformatie 

De onderzoekslocatie is gelegen in de gemeente Gemert – Bakel. De regionale ligging van de 
onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage I-1. Kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage II-1.  
 
Enkele basisgegevens van de onderzoekslocatie zijn onderstaand weergegeven. 
 
Adres : Binderseind 27-29 te Gemert  
Huidig gebruik : Woning met bedrijvigheid 
Toekomstig gebruik : Woning met tuin 
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Gemeente : Gemert 
Sectie : N 
Perceelsnummer : 1141, 1861 en 1862 
Oppervlakte : Circa 1.200 m2 
   
Maaiveldhoogte : Circa 16 m +NAP 
Ligging rijkscoördinaten : X: 175.525; Y: 395.965 
 
De locatie ligt nabij de kern van Gemert. De locatie ligt op de hoek Binderseind en Hopveld. In dit 
gebied is hoofdzakelijk sprake van woningen en winkels. De locatie is grotendeels bebouwd. Aan de 
straatzijde bevinden zich een brillenwinkel en een kledingzaak. Naast de bebouwing is sprake van 
verharde inrit, het achterterrein is deels bebouwd.  
 
Bodemloket  
Het bodemloket op internet is geraadpleegd (bijlage III-1). Daaruit blijkt dat er geen vermeldingen 
bekend zijn aangaande onderzoeken of saneringen op de locatie.  
 
In de directe omgeving zijn wel enkele vermeldingen aangaande verdachte activiteiten, zoals de 
aanwezigheid van een smederij, een houtmeubelfabriek, ondergrondse tank en demping met 
puin/bouw en sloopafval. Dit zijn vermeldingen van bedrijvigheid, er zijn daarvoor geen 
bodemonderzoeken bekend. Wel is er een vermelding van diverse bodemonderzoeken en een 
deelsaneringsplan ten zuiden van de onderzoekslocatie (Schoorswinkel 71-79). Deze vermeldingen 
zijn geverifieerd bij de gemeente (zie hoofdstuk 2).  
 
Kadaster 
Bij het Kadaster zijn voor de genoemde percelen geen beperkingen bekend inzake de Wet 
bodembescherming.  
 
2 Verzamelde informatie  

Algemene historie 
De locatie behoort tot de historische kern van Gemert. Vanaf circa 1450 is aan het Binderseind de 
eerste bebouwing ontstaan. In eerste instantie zijn dit met name boerderijen, maar later ontstaat er 
ook kleinschalige nijverheid. Vanaf 1900 ontstaan enkele grootschaligere bedrijven, zoals een 
kuiperij/smederij aan het Binderseijnd. 
 
Gemeentelijke informatie  
In het kader van het historisch onderzoek zijn, door de gemeente Gemert-Bakel, in mei 2012, de 
volgende archieven van de gemeente Gemert-Bakel (contactpersoon: mevrouw J.T.L. Verbruggen) 
geraadpleegd (zie bijlage IV-1): 
- archief milieuvergunningen/hinderwetvergunningen; 
- slooparchief; 
- tankenbestand gemeente Gemert-Bakel; 
- voorgaande milieukundige bodemonderzoeken.  
 
Milieuvergunningen/Hinderwetvergunningen 
Voor de onderhavige onderzoekslocatie zijn geen milieuvergunningen bekend. 
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Slooparchief 
In het slooparchief van de gemeente is geen sloopvergunning bekend voor de onderzoekslocatie. 
 
Tankenbestand gemeente Gemert-Bakel 
Uit de informatie blijkt dat ter plaatse een ondergrondse tank aanwezig is geweest. Deze is, op 2 mei 
2000 onder KIWA-certificaat BO4781, gereinigd, verwijderd en afgevoerd naar een 
tankverschrotingsbedrijf (bijlage V-1). Het leidingwerk is eveneens gereinigd en verwijderd. Hierbij is 
rondom de tank het wettelijk voorgeschreven bodemonderzoek uitgevoerd. Destijds is ter plaatse 
geen verontreiniging aangetroffen.  
 
Voorgaande milieukundige bodemonderzoeken 
Bodemonderzoek op locatie 
Bij de gemeente zijn geen bodemonderzoeken bekend ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Bodemonderzoek in de directe omgeving 
Bij de gemeente zijn de onderstaande bodemonderzoeken bekend: 
- Verkennend bodemonderzoek Binderseind 34 te Gemert, d.d. 25-11-1999: 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van aan-/verkoop van het perceel. Op basis van de 
resultaten blijkt de puinhoudende bovengrond maximaal licht verontreinigd met koper, lood, zink 
en PAK. In de ondergrond (puinhoudend en oliewaterreactie) zijn geen verhoogde gehalten 
aangetroffen. Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met arseen, chroom en nikkel; 

- Nader bodemonderzoek Schoorswinkel 71-79 te Gemert, d.d. 18-04-2003 en Saneringsplan 
Schoorswinkel 71-79 te Gemert, d.d.15-07-2003: 
Uit het nader onderzoek blijkt dat de grond puinhoudend is. Deze puinhoudende grond is 
verontreinigd met asbest. Ten westen van het parkeerterrein (Schoorswinkel e.o.) blijkt circa 530 
m3 grond sterk verontreinigd te zijn met asbest. De verontreinigingen zijn in kaart gebracht. Uit het 
aanvullend onderzoek/saneringsplan blijkt de grond ter plaatse van de parkeerplaats aan het 
Binderseind maximaal matig verontreinigd met zware metalen en PAK, tevens wordt asbest 
aangetroffen, echter in concentraties beneden de hergebruiksnorm.  

 
Uit navraag bij de provincie Noord-Brabant blijkt dat er geen aanvullend gegevens bekend zijn over de 
asbestverontreiniging en eventuele sanerende maatregelen. De aanwezige PAK verontreiniging is 
door de provincie beschikt als zijnde niet ernstig (NB/1652/00092, 949093, d.d. 28/10/2003).  
 
3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Uit gegevens kan de regionale bodemopbouw als volgt worden geschematiseerd. De locatie ligt 
globaal op circa 16 m + NAP, ten zuidoosten van de Peelrandbreuk. De bodemopbouw ter plaatse van 
de onderzoekslocatie kan in geohydrologisch opzicht worden geschematiseerd zoals weergegeven in 
tabel 1.1. 
 
Tabel 1: geohydrologische schematisatie 

 

Typering Afzetting/bodemsamenstelling Formatie Dieptetraject (m-NAP) 

Holocene deklaag Fijn zand Nuenengroep +16 tot ca. -8 

1e watervoerend pakket Matig grof zand Veghel en Sterksel -8 tot ca. -55 

1e scheidende laag Klei Kedichem en Tegelen -55 tot ca. -110 
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De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal westelijk-noordwestelijk gericht.  
De onderzoekslocatie is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 
 
4 Omgevingsaspecten 

Bodemkwaliteitskaart 
De onderzoekslocatie behoort tot de gemeente Gemert-Bakel. Gemeente Gemert-Bakel beschikt over 
een bodemkwaliteitskaart. De Bodemkwaliteitskaart Gemert-Bakel is op 23 november 2006 
vastgesteld. De onderzoekslocatie is gelegen in deelgebied 1 kern Gemert en Bakel (oude centrum). 
In onderstaande tabellen zijn de kenmerken voor het deelgebied weergegeven. In bijlage VI-1 is de 
zonering opgenomen. 
 
Tabel 2: overzicht kenmerken deelgebied 1 

Bodemlaag Diepte Kenmerken 

Bovengrond  0,0 – 0,5 m-mv Gemiddeld > S (PAK en min. olie), P95 > S (Cu, 

Hg, Pb, Zn, PAK, min. olie, EOX)  

Ondergrond  0,5 – 2,0 m-mv Gemiddeld > S (min. olie, P95 > S (min. olie) 

 
Tabel 3: achtergrondwaarden (gemiddelde en P95) gecorrigeerd voor lutum en organisch stof mg/kg ds 

Bodemlaag As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn PAK Min. olie EOX 

Bovengrond 

(gemiddeld) 

2,8 0,33 8,8 14,8 0,10 43,2 3,2 62,7 1,25 

* 

36,3 

* 

0,14 

Bovengrond 

(P95) 

4,0 0,49 11,5 28,4 

* 

0,24 

* 

136 

* 

4,9 151 

* 

2,73 

* 

82,7 

* 

0,30 

* 

Ondergrond 

(gemiddeld) 

3,2 0,30 7,3 6,8 0,09 22,4 3,2 22,8 0,26 19,7 

* 

0,09 

Ondergrond 

(P95) 

7,0 0,35 10,5 17,0 0,19 53,0 3,5 48,4 0,45 35,8 

* 

0,19 

* overschrijding streefwaarden (circulaire ‘Interventiewaarden Bodemsanering’ Staatcourant , d.d. 24 februari 2000) 

 
Uit de gegevens blijkt dat er licht verhoogde concentraties zware metalen, PAK en minerale olie 
kunnen voorkomen in de bodem.  
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5 Conclusie vooronderzoek 

Op de locatie heeft een ondergrondse tank gelegen. De tank is verwijderd en daarbij zijn geen 
aanwijzingen voor bodemverontreiniging aangetoond. In de omgeving zijn enkele meldingen bekend 
van bedrijvigheid die een aandachtspunt zijn voor bodem, en is sprake van een bodemverontreiniging 
met asbest. Er zijn echter geen concrete aanwijzingen gevonden dat deze aandachtspunten van 
invloed zijn (geweest) op de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie.  
 
Geconcludeerd wordt dat er op de locatie geen aanwijzingen zijn gevonden voor de aanwezigheid van 
verdachte aspecten die tot een bodemverontreiniging hebben kunnen leiden, anders dan de 
aanwezigheid van een licht verhoogd achtergrondniveau zoals is vastgelegd in de bodemkwaliteits-
kaart.  
 
Op grond van de bevindingen kan de locatie gezien te worden als ‘onverdacht’, echter rekening 
houdend met de aanwezigheid van een diffuse lichte verontreiniging die heterogeen verdeeld is. Dit 
laatste is niet locatie specifiek en is als zodanig aanwezig in dit gebied van Gemert. Dit hoeft op zich 
geen belemmering te vormen voor eventuele herbestemming van de locatie. 
 
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 

 
ing. C.H.J. Prudon 
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Bijlage I 
Bijlage I-1            regionale ligging onderzoekslocatie 



 

Bijlage I-1 Regionale ligging van de onderzoekslocatie 
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Bijlage II 
Bijlage II-1          kadastrale gegevens 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 mei 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Bijlage III 
Bijlage III-1         informatie Bodemloket 
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Bijlage IV 
Bijlage IV-1         informatie gemeente Gemert-Bakel 
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Bijlage V 
Bijlage V-1          KIWA-certificaat tanksanering 
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Bijlage VI 
Bijlage VI-1 Bodemkwaliteitskaart Gemert-Bakel, ligging deelgebieden 
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