
SPOEDLOCATIELIJST ZEELAND 1 OKTOBER 2021
 
Op de lijst staan op dit moment 10 locaties, waarvan op 5 locaties de risico’s reeds zijn beheerst (in de lijst de groene locaties). Dit zijn dus eigenlijk geen spoedlocaties 
meer. Op de overige 5 locaties (in de lijst de witte locaties) is de sanering reeds gestart of in voorbereiding. Dit zijn op dit moment nog wel spoedlocaties.

GEMEENTE PLAATSNAAM LOCATIE SPOED GEBRUIK VERONTREINIGING STAND VAN ZAKEN per oktober 
2021

Hulst Kapellebrug Gentsevaart 2-4 Verspreiding Bedrijvigheid VOCL De locatie betreft een voormalige 
kousen- en sokkenfabriek. 
Grondsanering is reeds uitgevoerd. 
Grondwaterverontreiniging wordt 
gemonitord. 
Monitoringsronde is uitgevoerd. 
Locatie wordt in 2022 opnieuw door 
de RUD beoordeeld op al dan niet 
aanwezigheid van risico’s.

Terneuzen Philippine Kanaalpolder Verspreiding Voormalige 
stortplaats

Divers De sanering is in uitvoering en 
verloopt zoals beoogt.  
Eind 2021 is na een positief 
resultaat van de bemonstering 
(voldoende afbraak van 
verontreiniging) mijlpaal 9 aan de 
aannemer uitgekeerd. Verder zijn er 
geen bijzonderheden. Dit is tevens 
de enige spoedlocatie die 
medegefinancierd wordt door de 
Provincie.

Vlissingen Vlissingen Scheldekwartier Verspreiding Ontwikkelingslocatie Minerale olie, 
VOCL

Sanering wordt in delen opgepakt, 
afhankelijk van de ontwikkelingen 
ter plaatse. De ontwikkelde locaties 
zijn gesaneerd. Plaatselijk is sprake 
van onaanvaardbare 
verspreidingsrisico’s voor parameter 
VOCL. In kader van 
ontwikkelingsplannen wordt de 
restverontreiniging van de in 2010 
uitgevoerde sanering beheersbaar 
gemaakt. 

In 2020 is een deelsaneringsplan 
opgesteld en beschikt.  
In opdracht van gemeente 
Vlissingen is begin 2021 de 



sanering uitgevoerd. Het 
evaluatieverslag is in februari 2022 
ingediend bij de provincie/RUD 
Zeeland. Medio 2022 geeft RUD 
een beschikking af.

Vlissingen Vlissingen Prins Hendrikweg ong. Verspreiding Bedrijfsterrein Minerale olie Sanering is uitgevoerd. Een derde 
en laatste deel (aanbrengen 
kunststofdamwand) is begin 2021 
uitgevoerd in opdracht van 
Rijkswaterstaat. 

Het evaluatierapport hiervan is in 
september 2021 ingediend bij 
bevoegd gezag Wbb. De 
beschikking op het evaluatierapport 
wordt medio 2022 voorzien.

Kanaal door Walcheren Ecologie Kanaal Koper Laatste deel monitoring als 
onderdeel van de sanering is nog in 
uitvoering. Het laatste deel 
monitoring als onderdeel van de 
sanering is nog in uitvoering, e.e.a. 
in opdracht van Rijkswaterstaat. De 
verwachting is dat de sanering in 
2022 wordt afgerond. 

Goes Goes ’s-Heer Hendrikskinderenstraat 
20

Verspreiding Wonen met 
bedrijvigheid

Minerale olie,
 vluchtige aromaten

De locatie betreft een voormalig 
benzine-servicestation. Uit actuele 
monitoringsgegevens blijkt dat op 
deze locatie geen onaanvaardbare 
risico’s aanwezig zijn. De locatie 
blijkt dus geen spoedlocatie.

Goes ’s-Heer 
Arendskerke

Vlaamseweg ong. Ecologie Weiland Lood/PAK’s De locatie betreft een voormalige 
kleiduivenschietbaan. Sanering is 
deels uitgevoerd, het andere deel 
wordt ingericht als 
zonnepanelenpark. Door de 
wijziging van het gebruik is geen 
sprake meer van onaanvaardbare 
risico’s voor mens of milieu. Er is 
dus geen sprake meer van een 
spoedlocatie.

Hulst Kapellebrug Gentsevaart 28 Verspreiding Wonen met 
bedrijvigheid

Vluchtige aromaten De locatie betreft een voormalig 
benzineservicestation. Uit actueel 



bodemonderzoek blijkt dat op de 
locatie geen onaanvaardbare 
risico’s aanwezig zijn. De locatie 
blijkt dus geen spoedlocatie.

Terneuzen Hoek Herbert H. Dowweg 5 Verspreiding Bedrijfsterrein Vluchtige aromaten,
VOCL

Terrein Dow Chemicals. Sanering in 
uitvoering in eigen beheer. 
Eeuwigdurende beheersing 
teneinde risico’s te voorkomen. 
Risico’s zijn voldoende beheerst.

Vlissingen Vlissingen Oosterhavenweg 14 Verspreiding Bedrijfsterrein Minerale olie Sanering spoeddeel is gereed, 
nazorg in de vorm van monitoring 
loopt. Risico’s zijn beheerst.


