
 

 

 
RAPPORT 

Vooronderzoek  

 hoek Gestraatje/Lemmensweg  

te Montfort, gemeente Roerdalen 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
Opdrachtgever  
BRO 
Industriestraat 94 
5931 PK  TEGELEN 

 
Projectnummer 
Aeres Milieu projectnummer AM17440-3 

 

Status rapport       
Definitief 

 

 

 
       Autorisatie 

 
       Opsteller rapport:  paraaf  datum 
         
       Ing. J.M.G. Reuver    26 januari 2018 
           
       Kwaliteitscontrole:  paraaf datum  
        
       Ing. T.K.P.G. Thijssen  26 januari 2018 

          
 
 
        

Contactgegevens 

 

Aeres Milieu B.V. 

Noordhoven 4 

6042 NW  ROERMOND    

(t) 0475 – 320 000 

e-mail: info@aeres-milieu.nl 
www.aeres-milieu.nl 

http://www.aeres-milieu.nl/


 

 

 
 
INHOUDSOPGAVE
 

 
1. INLEIDING 2 

 
2. VOORONDERZOEK 3 

2.1 Inleiding 3 
2.2 Topografische beschrijving 3 
2.3 Historisch overzicht en omgeving 4 
2.4  Dossieronderzoek 4 
2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 5 
2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie 5 
2.7 Asbest 6 
2.8 Bodembeleid gemeente Roerdalen 7 
2.9 Hypothese 7 

 
3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1 Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 

2 Foto’s onderzoekslocatie 

  

 



  

 Vooronderzoek conform de NEN 5725 hoek Gestraatje/Lemmensweg,  Montfort, gemeente Roerdalen / AM17440-3  

 

Pagina 2 van 8 

 

1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een vooronderzoek uitgevoerd op de locatie: 
 

Adres onderzoekslocatie  : hoek Gestraatje / Lemmensweg te Montfort, gemeente Roerdalen 
Kadastrale registratie  : Montfort, sectie C, nrs. 3983, 4115 en 4116  
Oppervlakte perceel  : ca. 16.360 m² 

  

Aanleiding 
De aanleiding voor het uitvoeren van dit vooronderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de kavels 
Montfort sectie C, nrs. 3983, 4115 en 4116 tot bedrijfskavels. De onderzoekslocatie is gelegen op de hoek 
Gestraatje/Lemmensweg te Montfort.  
 

Doel 
Doel van het vooronderzoek is om op basis van de onderzoeksgegevens vast te stellen of er sprake is van een 
mogelijke verontreiniging van de bodem met stoffen die een belemmering kunnen vormen met het oog op het 
voorgenomen ontwikkelingen.  
 

Onderzoek 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5725 en NEN 5707 van het Nederlands 
Normalisatie-Instituut. 
 
In dit vooronderzoek wordt het volgende beschreven: 
a. algemene gegevens; 
b. het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie; 
c. het toekomstige gebruik van de onderzoeklocatie; 
d. de directe omgeving van de onderzoekslocatie; 
e. de bodemopbouw en de diepte en stroming van het freatisch grondwater. 
 
De benodigde gegevens zijn uit de volgende bronnen verzameld: 
- locatiebezoek; 
- informatie van het Service centrum MER; 
- Provinciaal Grondwaterplan; 
- Provinciale Milieuverordening Limburg; 
- Bodemkaart van Nederland; 
- NAP informatie; 
- Kadaster; 
- Topografische Atlassen; 
- Historische Atlassen; 
- Overige documenten (zoals bouwtekeningen, etc.). 
 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
Opgemerkt wordt dat bij een vooronderzoek sprake is van een momentopname. Dit betekent dat Aeres Milieu 
op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen of mogelijke beslissingen die de 
opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde onderzoek neemt. Tevens wordt 
opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie 
(mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig 
en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de 
verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 

2.1 Inleiding 

 
De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

 Eigenaar/gebruiker; 

 Servicecentrum MER; 

 Het Bodemloket; 

 Terreininspectie; 

 Kadaster; 

 www.topotijdreis.nl. 
 

De grenzen van het gebied voor vooronderzoek worden gevormd door de aangrenzende percelen van de 
onderzoekslocatie tot maximaal 25 meter er vandaan.  
 

2.2 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie ligt op de hoek Gestraatje / Lemmensweg in Montfort, gemeente Roerdalen. Kadastraal is 
de locatie bekend als Montfort, sectie C, nrs. 3983, 4115 en 4116. Volgens het coördinatenstelsel van de 
Rijksdriehoekmeting (R.D.) is X = 194.873 / Y = 348.208. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en de 
kadastrale situatie. 
 
Op onderstaande luchtfoto is de ligging van het perceel weergegeven.  

 
Afbeelding 1: luchtfoto met rood omlijnd de onderzoekslocatie [Bron: PDOKViewer] 
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2.3 Historisch overzicht en omgeving 

 
Uit historisch kaartmateriaal is af te leiden dat de onderzoekslocatie in 1900 onbebouwd was en in gebruik was 
als agrarisch bouwland. Op de kaart uit 1958 is de eerste bebouwing binnen de grenzen van de 
onderzoekslocatie waarneembaar. Op de kaart uit 1979 is de momenteel nog aanwezige stal te zien en twee 
kleinere bouwwerken. Op de kaart uit 2016 (huidige situatie) is alleen de stal nog aanwezig. 
 

     
2016     1979 
 

     
1958     1900 
Afbeelding 2a t/m 2d: geraadpleegde historische kaarten (bron kaarten: topotijdreis.nl) 

 

2.4  Dossieronderzoek 

 
Op 23 november 2017 is per e-mail een aanvraag ingediend bij het servicecentrum MER voor het verkrijgen van 
historische informatie.  Op 12 december 2017 heeft  het service centrum MER onderstaande dossiers van de 
onderzoekslocatie digitaal aan Aeres Milieu beschikbaar gesteld.
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Voor de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn de in onderstaande tabel weergegeven 
bouwvergunningen verleend.  
 

Dossiernummer Datum Aard bouwvergunning Opmerkingen 

AR06122017RDI
VIOBV1961-25-
211552 

5-7-1961 Vergunning voor de bouw van 
varkenshokken 

Betreft het kadastrale perceel sectie C, nr. 1823, 
Gestraatje 14 

AR06122017RD
MOBV1949-26-
211639 

8-11-1949 Vergunning voor de bouw van een 
boerderij 

Betreft de locatie Gestraatje 14 

AR06122017RD
MOBV-1953-31-
211560 

21-5-1953 Vergunning voor de bouw van een 
kippenhok 

Betreft het kadastrale perceel sectie C, nr. 1823 en 
1824, Gestraatje 14 

AR06122017RD
MOBV 1980-62-
211542 

26-8-1980 Vergunning voor het vergroten van 
de biggenstal 

Betreft het kadastrale perceel sectie F, nr. 257, 
Gestraatje 50 

AR06122017RD
MOBV-1981-51-
211536 

2-9-1981 Vernieuwen en vergroten van een 
machineberging, opslag en veestal 

Betreft het kadastrale perceel sectie F, nr. 257, 
Gestraatje 50 

AR06122017RD
MOBV 1987-46-
211519 

15-9-1987 Oprichten sleufsilo met mestbassin Betreft het kadastrale perceel sectie F, nr. 257, 
Gestraatje 50 

Tabel 2.1: Overzicht verleende bouwvergunningen 

 
Voor de locatie Gestraatje 50 zijn de in onderstaande tabel weergegeven milieuvergunningen verleend en 
milieucontroles uitgevoerd. 
 

Dossiernummer Datum Vergunning Opmerkingen 

AR06122017-
RD-RDMV-
2749211514 

20-9-1993 Kennisgevingsformulier besluit 
melkveehouderijen 

Betreft de locatie Gestraatje 50 

AR06122017RD
RDMV27492116
74 

20-9-1993 Besluit melkveehouderijen 
milieubeheer 

Betreft de locatie Gestraatje 50. 
Opmerkingen: bij de afleverpomp is geen 
vloeistofdichte vloer aanwezig. De spuitplaats en de 
bestrijdingsmiddelenopslag zijn niet in de vigerende 
vergunning geregeld. De inrichting dient een nieuwe, 
de gehele inrichting omvattende vergunning aan te 
vragen. 

Tabel 2.2: Overzicht verleende milieuvergunningen 

 
Voor de locatie Gestraatje 50 is het in onderstaande tabel weergegeven bodemonderzoek uitgevoerd. 
 

Dossiernummer Betreft 

AR06122017 
RDRDMV274921
1517 

Bodemonderzoek Gestraatje 50 gemeente Roerdalen (rapport met kenmerk B07076SM, bureau HMAO, Provincie 
Limburg d.d. november 2007). Het betreft een bodemonderzoek naar een vermoedelijk illegale storting van 
oliehoudend materiaal. De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de achterzijde van het bestaande pand en een loods 
in aanbouw. Tevens is er op de locatie afval verbrand met onbekende samenstelling. Uit de resultaten van het 
onderzoek blijkt dat ter plaatse van de vermoedelijk illegale dumping in zowel de bovengrond als in de ondergrond 
licht verhoogde gehalten aan minerale olie is aangetroffen. Ter plaatse van de brandplek is een licht verhoogd 
gehalte aan arseen, cadmium en/of minerale olie aangetroffen. Op basis van de onderzoeksresultaten is er geen 
aanleiding tot het verrichten van aanvullend onderzoek en/ of het nemen van aanvullende maatregelen. 

Tabel 2.3: samenvatting uitgevoerd bodemonderzoek 
 

Op de locatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van oliehoudende 
producten plaatsgevonden. 
 
Op de locatie zijn niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
Voor zover bekend hebben er op de locatie geen ophogingen, opvullingen of dempingen plaatsgevonden.  
 

2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.4 voor het gebied 
Montfort en omgeving. 
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 Geohydrologische 

 indeling 

 
Diepte t.o.v. 

NAP (m) 

 
 Formatie 

 
Samenstelling en doorlatendheid 

 
 
Pleistocene deklaag 

 
29,2+ tot 29+ 

(zeer dun of zelfs 
afwezig) 

 
Twenthe: 

Nuenen Groep 
(Boven-Pleistoceen) 

 
Fijne zanden met dunne leem / klei-inschakelingen; 
gering waterdoorlatend 

 
 
 
1e Watervoerend pakket 
 

 
29+ tot 18+ 

 
Veghel 

(Pleistoceen) 

 
Grove, zwak slibhoudende zanden en grinden; 
goede waterdoorlatendheid 

 
18- tot 28- 

 
Kedichem 

(Pleistoceen-Plioceen) 

 
Matig grove zanden met enkele kleilens; wisselende 
waterdoorlatendheid 

 
1e Waterscheidende laag 

 
28- tot 68- 

 
Bovenste Brunssum Klei 

(Plioceen) 

 
Zware klei en bruinkool met vrij veel slibhoudende 
zandinschakelingen 

Tabel 2.4: Geo(hydro)logische indeling 

[Bron: Grondwaterplan Limburg (Provinciale Waterstaat Limburg rapp. GB 2008 okt. 1985, bijl. 10] 

 
De gemiddelde maaiveldhoogte in de omgeving van de onderzoekslocatie bedraagt circa 30 m+NAP. De 
stroming van het freatisch grondwater is volgens het Grondwaterplan Limburg (Provinciale Waterstaat Limburg, 
rapport GB 2008, oktober 1985) in noordwestelijke richting en bevindt zich op een hoogte van circa 
25,5 m + NAP.  
 
De onderzoekslocatie ligt niet binnen een attentie- of beschermingsgebied van een waterwingebied.  
 

2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 10 januari 2018 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij  is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid 
van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, 
afgravingen en asbesthoudend materiaal op het maaiveld. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is 
opgenomen in bijlage 2. 
 
Centraal op de onderzoekslocatie staat een buiten gebruik zijnde stal. De stal is circa 75 meter lang en 10 meter 
breed. Het dak is voorzien van asbestverdacht plaatmateriaal, zonder gootconstructie. Het omliggende terrein is 
in gebruik als agrarisch bouwland. In de stal staan nog enkele materialen opgeslagen (zie foto 5 in bijlage 2) 
 
Er zijn geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of bronnen van 
verontreinigingen. Tijdens het locatiebezoek is het maaiveld van de hele locatie geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Bij de visuele inspectie is geen grond geroerd of onder (vaste) 
obstakels gekeken. Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen op het 
maaiveld.  
 
De onderzoekslocatie ligt in het buitengebied van de dorpskern Montfort in de gemeente Roerdalen en wordt 
aan de noordzijde begrensd door agrarisch bouwland, aan de oostzijde begrensd door de Lemmensweg, aan de 
zuidzijde door het Gestraatje en aan de westzijde door agrarische opstallen. 
 

2.7 Asbest 

 

Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) 
is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven 
activiteiten of gebeurtenissen: 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of 

voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin 

(veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem 
en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

 de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden 
gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in 
tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 
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 eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
 de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
 de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
 de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem; 
 er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de 

verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is gebleken dat het dak van de stal is voorzien van 
asbestverdacht plaatmateriaal. 
 

2.8 Bodembeleid gemeente Roerdalen 

 
De gemeente Roerdalen wil met haar grondstromenbeleid aansluiten bij het regionale grondstromenbeleid van 
de regio Maas & Roer en de gemeente Echt-Susteren. Hiertoe heeft de gemeente een 
bodemfunctieklassenkaart, een bodemkwaliteitskaart en een Nota Bodembeheer opgesteld. In deze rapportage 
staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart zijn 
opgesteld en wat de resultaten zijn. Dit document vormt de onderbouwing voor het uiteindelijke gemeentelijke 
bodembeleid, dat is verwoord in de Nota Bodembeheer van de gemeente Roerdalen. 
In de Nota Bodembeheer zijn onder andere regels opgenomen voor grondverzet en de eisen die de gemeente 
stelt aan bodemonderzoek. Er is een keuze gemaakt voor het gebied specifieke beleid met generiek (landelijk) 
toetsingskader bij hergebruik van grond en baggerspecie. Verder is er een Bodemkwaliteitskaart en een 
Bodemfunctieklassenkaart opgesteld, één en ander volgens het bepaalde in het Besluit bodemkwaliteit. Door 
het vaststellen van het beleid wordt grondverzet binnen de regio Maas & Roer vereenvoudigd. 
 
Bodemkwaliteitskaart 
Uit de bodemfunctieklassenkaart blijkt dat de onderzoekslocatie is ingedeeld in functieklasse ‘Landbouw/Natuur 
Op de deelgebiedenkaart is de bovengrond ingedeeld in deelgebied ‘Buitengebied’ en de ondergrond in 
deelgebied ‘ondergrond gemeente Roerdalen’. 
 
Nota bodembeheer 
Voor een bestemmingswijziging of een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen dient altijd een 
Vooronderzoek conform NEN5725 uitgevoerd te worden. Indien uit dit Vooronderzoek blijkt dat de locatie 
onverdacht is voor bodemverontreiniging, kan de bodemkwaliteitskaart in combinatie met het Vooronderzoek als 
bewijsmiddel dienen.  
 

2.9 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 

Het perceel op de hoek van het Gestraatje / Lemmensweg is momenteel bebouwd met een buiten gebruik 
zijnde veestal. Deze bebouwing wordt gesloopt en de gronden worden herbestemd tot bedrijfskavels. 
 

2.10 Hypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek (aanwezigheid van agrarische 
bedrijfsbebouwing)  kan de onderzoekslocatie als “verdacht”   worden beschouwd. 
Het gedeelte van de onderzoekslocatie rondom de te slopen stal is verdacht op aanwezigheid van asbest in 
grond.  
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu in januari 2018 een vooronderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd 
op de kadastrale percelen sectie C, nrs. 3983, 4115 en 4116, gelegen op de hoek van het Gestraatje / 
Lemmensweg. De nog aanwezige bebouwing (leegstaande stal) zal worden gesloopt waarna het terrein wordt 
herbestemd tot bedrijfskavels.  
 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek (aanwezigheid van agrarische 
bedrijfsbebouwing) is de onderzoekslocatie als “verdacht” beschouwd. Het gedeelte van de onderzoekslocatie 
rondom de te slopen stal is verdacht op aanwezigheid van asbest in grond.  
 
Geadviseerd wordt om ter plaatse van de onderzoekslocatie een verkennend bodemonderzoek conform de 
NEN 5740, strategie ‘verdacht’ uit te voeren, aangevuld met een verkennend onderzoek asbest in grond 
conform de NEN 5707 ter plaatse van de te slopen stal.  
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM17440-3-GR

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 26 januari 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

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.

MONTFORT
C
4116

0 m 10 m 50 m

50/ SCHU

50

2913

2921

2939

4115

2922

3808

3983

4116

4962947

490

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=2913&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=2921&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=2939&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=4115&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=2922&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=3808&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=3983&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=4116&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=F&perceelnummer=496&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=C&perceelnummer=2947&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=MFT02&sectie=F&perceelnummer=490&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: AM17440-3-GR

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object MONTFORT C 4116
Gestraatje , MONTFORT
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
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