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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho Adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

vooronderzoek voor het plangebied “Noorderwold-Eemvallei (eerste Fase)” aan de Ibisweg 22 e.o. te 

Zeewolde. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 

en de ontwikkeling van de onderzoekslocatie. 

 

Het vooronderzoek is verricht op basis van de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor 

het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek" en de NEN 5717:2009 "Bodem - Waterbodem - 

Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". 

 

De aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, alsmede het 

opstellen van hypothese(n) over de (water)bodemkwaliteit bij projectmatig grondverzet ten behoeve 

van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s. 

 

Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een (wa-

ter)bodemonderzoek conform de NEN 5740/5720 en/of een onderzoek naar asbest in bodem/puin 

conform de NEN 5707/5897, door middel van archiefonderzoek(en) en een terreininspectie. 

 

 

2. GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Zeewolde aanwezige 

informatie (op 16 november 2018 toegezonden door de gemeente Zeewolde aan de opdrachtgever), 

informatie verkregen van het nationale bodemloket, informatie van de omgevingsrapportage van de 

provincie Flevoland, informatie van stichting “Het Flevo-Landschap” (op 30 november 2018 toege-

zonden aan de opdrachtgever) en informatie verkregen uit de op 14 september 2018 uitgevoerde 

terreininspectie. 

 

Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 

over: 

 

 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

 eventuele calamiteiten; 

 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

 de bodemopbouw en geohydrologie; 

 verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 

 

 
3. AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen en terreindelen 

binnen een afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (circa 185 ha) betreft het plangebied “Noor-

derwold-Eemvallei (eerste fase)” en ligt aan de Ibisweg, circa 1 kilometer ten zuidoosten van de 

Stripheldenbuurt Almere-Buiten (zie bijlage 1). 

 

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie D, nummers 613 (ged.), 785 

(ged.), 786 (ged.), 790 (ged.), 791 (ged.), 792 (ged.), 795 (ged.), 796,  801 (ged.), 802, 1032, 1161, 

1162, 1858, 1896, 1897, 1903, 1924 en 1943 (zie bijlage 2c). 
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Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 26 B, (schaal 1:25.000), bevindt het maai-

veld zich op een hoogte van circa 4,9 m -NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie  

X = 151.600, Y = 489.100. 

 

 

4. GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

4.1 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

De zuidelijke Flevopolder is aangelegd tussen 1959 en 1968, de locatie was destijds nog in de ont-

ginningsfase. Volgens (historisch) kaartmateriaal en luchtfoto’s uit de periode 1970 tot heden is de 

locatie, alsmede de omgeving ervan, gedurende deze periode steeds grotendeels in agrarisch ge-

bruik (akkerland) en is dit deel van de polder tot heden steeds extensief bewoond. Dit gebruik van de 

onderzoekslocatie is tot op heden niet wezenlijk veranderd. De onderzoekslocatie is momenteel deels 

in gebruik als akkerland, wat deels doorsneden wordt door de openbare weg (Ibisweg) en een water-

gang (Ibistocht / Wulptocht) en is deels in gebruik als groenstrook. 

 

 
Figuur 1. Situatie in 1975 (schaal 1: 50.000)  

 
Figuur 2. Situatie in 1988 (schaal 1: 50.000) 

 

 
Figuur 3. Situatie in 2006 (schaal 1: 50.000) 

 
Figuur 4. Situatie in 2015 (schaal 1: 50.000) 

 

De grote akkerpercelen in de Flevopolders zijn veelal historisch verdacht voor het voorkomen van 

parameters zoals DDT en andere organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Deze werden in het ver-

leden in Nederland voornamelijk vanaf begin jaren 40 van de vorige eeuw grootschalig toegepast. 

Sinds 1973 geldt in Nederland een verbod op het gebruik van DDT. Volgens informatie van “Het Fle-

volandschap” was het plangebied in 1961 nog niet ontpolderd, in de jaren ’70 werd dit pas ingericht. 

Het is derhalve niet waarschijnlijk dat er bestrijdingsmiddelen zijn toegepast in de grond van het plan-

gebied. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/1968
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Tabel I geeft een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. 
 

Tabel I. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1970-heden) 

 

Bron Jaartal Schaal Omschrijving onderzoeks- 

locatie 

Bijzonderheden/ 

directe omgeving 

topografische kaart 1970 1 : 50.000 nog niet in kaart gebracht - 

topografische kaart 1975 1 : 50.000 alleen schetsmatige planinrichting  

weergegeven 

- 

luchtfoto 1981 - grotendeels braakliggend in ontginning 

topografische kaart 1988 1 : 50.000 Ibisweg aangelegd, geen bebouwing Rijksnelweg A6 aangelegd ten noordwesten 

luchtfoto 1989 - nagenoeg geheel in agrarisch gebruik - 

topografische kaart 2006 1 : 50.000 idem natuur(stroken) in ontwikkeling,  

enkele boerderijen en windmolens in de omgeving 

luchtfoto 2010 - - betonplaat (gewas- / oogst- / groenafval opslag) ten 

noorden van de Ibisweg 

topografische kaart 2015 1 : 50.000 - woonwijken Almere - Buiten in ontwikkeling 

luchtfoto 2016 - kleinschaligere afwisselingen in gewas - 

 

Uit bestudering van luchtfoto's en historisch kaartmateriaal blijkt dat de verkaveling sinds de ontgin-

ning niet wezenlijk veranderd is, wel is er recent (kleinschaliger) meer diversiteit in gewas/gebruik. 

Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stor-

tingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onder-

zoekslocatie nimmer bebouwd (geweest). 

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Zeewolde bekend, heeft er op de onderzoekslocatie 

nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden.  

Er zijn op basis van de geraadpleegde (digitale) bronnen geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding 

geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. 

 

De onderzoekslocatie kent momenteel een divers en voornamelijk agrarisch gebruik, zowel akker als 

weiland en heeft voor zover bekend altijd een grotendeels agrarische bestemming gehad, naast een 

betrekkelijk bescheiden infrastructureel gebruik (Ibisweg en Ibistocht). 

 

In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

4.2 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens natuurcompensatie op de locatie te realiseren, een en ander zoals 

is weergegeven in het ontwikkelplan Noorderwold - Eemvallei eerste fase van Het Flevo-landschap. 

Binnen dit gebied gaat Het Flevo-landschap in het kader van natuurcompensatie 68,5 hectare moeras 

en 36 hectare bos met voorrang realiseren. 

 

 

5. CALAMITEITEN 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

Zeewolde (nog niet beschikbaar) blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten 

hebben voorgedaan. 
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6. UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, de in tabel II vermelde bodemonderzoeken uitge-

voerd (zie bijlage 4 voor de overzichten in de omgevingsrapportages van de Provincie Flevoland en 

bijlage 5 voor de overzichten in de rapportages van het landelijk Bodemloket). Vanuit de gemeente 

Zeewolde zijn daarnaast nog enkele rapportages van vooronderzoeken op delen van de onderhavige 

onderoekslocatie beschikbaar gesteld. 

 
Tabel II. Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 

 

Nr. Locatie +  

locatiecode (Wbb) 

Datum 

rapport 

Soort  

onderzoek 

Uitgevoerd door 

adviesbureau 

Kenmerk 

rapport 

Conclusie / status 

1. Ibisweg (22) (kavel Gz 11),  

Zeewolde, AA005000104 

(FL005000229) 

01-10-1995 Verkennend NVN 5740 Oranjewoud 4604-52415 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

2. Ibisweg (18) (kavel Gz 12),  

Zeewolde, AA005000107 

(FL005000232) 

01-01-1996 Verkennend NVN 5740 Oranjewoud 4604-52416 Niet ernstig, licht tot matig 

verontreinigd 

23-07-2009 Bijzonder inventarise-

rend onderzoek (BIO) 

CSO 09L230 

3. Wulpweg 5 (Maatschap 

Stokman), Zeewolde, 

AA005000367 

(FL005000096) 

 

26-05-2005 Verkennend NEN 5740 AT Milieuadvies 

B.V. 

AT05157 Onverdacht /  

niet verontreinigd   

15-12-2010 Historisch onderzoek TAUW R001-4744022 

- (onbekend) Gereed melding tank-

sanering BRL-K902 

Wubben 110800138.01 

4. Ibisweg (berm, ongen.) 

Zeewolde 

AA005000563 

09-01-2018 Verkennend NEN 5740 PJ Milieu B.V. 1790601A Onverdacht /  

niet verontreinigd  

18-01-20018 Saneringsplan PJ Milieu B.V. 1790602S 

23-03-2018 Saneringsevaluatie PJ Milieu B.V. 1790602S 

5. Locatie 7 Oosterwold te 

Zeewolde 

27-06-2017 Vooronderzoek Econsultancy 1224.137.007 Onverdacht,  

geen aanleiding voor 

verder verkennend bo-

demonderzoek 

 

Ad. 1 

Het bodemonderzoek is destijds ongeveer ter plaatse van de betonnen opslagplaats voor groenafval / 

gewas / oogst uitgevoerd. Echter, nadere informatie met betrekking tot de resultaten van het onder-

zoek zijn vooralsnog niet beschikbaar (tot heden is geen nadere inzage in deze rapportage verkre-

gen). 

 

Ad. 2 

De bodemonderzoeken zijn destijds ongeveer ter plaatse van het stuk braakliggende grond aan de 

noordoostzijde van de Ibis-/Wulptocht uitgevoerd. Tijdens het vooronderzoek (rapport 09L230, 23 juli 

2009) door CSO adviesbureau zijn op de locatie een met asfalt verhard kavelpad en mogelijk ge-

dempte sloten aangetroffen. Het kavelpad behield zijn functie en de gedempte sloten zijn waarschijn-

lijk gedempt met gebiedseigengrond. Deze deellocaties zijn destijds volgens afspraak met de op-

drachtgever (DLG) niet verder onderzocht. Tevens zijn enkele dammen met een duiker aangetroffen. 

De locatie is als onverdacht beoordeeld.  
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Ad. 3 

Het vooronderzoek (rapport 4744022, 15 december 2010) is door Tauw uitgevoerd in het kader van 

een grondtransactie. Op basis van het vooronderzoek zijn geen verdachte deellocaties onderschei-

den waar sprake is van een verhoogd risico op de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Gecon-

cludeerd is dat er geen aanleiding bestaat voor verder bodemonderzoek dan wel een bodemonder-

zoek op analytische grondslag en dat er milieuhygiënisch geen belemmeringen bestaan voor de 

grondtransactie. 

 

In 2005 heeft AT MilieuAdvies B.V. een verkennend bodemonderzoek (rapport AT05157) uitgevoerd 

op de bachter Wiulpweg 5 gelegen agrarische percelen. De bovengrond bleek destijds (zeer) plaatse-

lijk (zeer) licht verontreinigd met cadmium, kwik en/of minerale olie. In de ondergrond zijn destijds 

geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater zijn (zeer) plaatselijk (zeer) licht verhoogde 

concentraties aan arseen, chroom, nikkel en/of cis-1,2-dichlooretheen gemeten. 

 

De tanksanering door  Wubben (110800138.01) is vermoedelijk ter plaatse van het boerderijerf aan 

de Wulpweg 5 uitgevoerd, welke ruim buiten de onderhavige onderzoekslocatie is gelegen. Nadere 

informatie met betrekking tot deze tanksanering zijn niet beschikbaar. 

 

Ad. 4 

De bodemonderzoeken zijn recent vermoedelijk ter plaatse van de berm langs de Ibisweg uitgevoerd. 

Nadere informatie met betrekking tot de resultaten van deze onderzoeken en/of sanering zijn niet 

beschikbaar. 

 
Ad. 5 

Het vooronderzoek (rapport 1224.137.007, 27 juni 2017) is door Econsultancy uitgevoerd in het kader 

van een grondtransactie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestver-

ontreiniging op de onderzoekslocatie te verwachten. Op basis van het vooronderzoek en de terreinin-

spectie vanaf de openbare weg is gesteld dat de onderzoekslocatie als onverdacht beschouwd kan 

worden voor het voorkomen van (ernstige) bodemverontreinigingen anders dan regionaal verhoogde 

achtergrondgehalten. Geconcludeerd is dat er geen aanleiding bestaat voor verder bodemonderzoek 

dan wel een bodemonderzoek op analytische grondslag en dat er milieuhygiënisch geen belemme-

ringen bestaan voor de grondtransactie. 

 
 
7. BELENDENDE PERCELEN/TERREINDELEN 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Zeewolde. Er vinden geen industriële activi-

teiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats. 

 

In bijlagen 3 en 4 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en be-

lendende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de 

omliggende terreindelen en percelen is als volgt: 

 

 aan de noordoostzijde bevinden zich agrarische percelen en een brede strook natuur; 

 aan de zuidoost- en zuidwestzijde bevinden zich agrarische percelen; 

 aan de noordwestzijde bevinden zich de Ibistocht met aangrenzende groenstrook en wat ver-

derop de autosnelweg A6. 

 

Van de aangrenzende en omliggende percelen zijn geen nadere bodemonderzoeksgegevens bekend 

(anders dan al benoemd, zoals opgenomen in H6). Uit de verzamelde informatie blijkt niet dat er van-

uit de omliggende percelen grensoverschrijdende verontreinigingen zijn te verwachten.  
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8. INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

In maart 2012 is de Nota bodembeheer van de provincie Flevoland vastgelegd. Hieronder valt onder 

andere de gemeente Zeewolde. Op de bodemkwaliteitskaart is de landbodem van de provincie Flevo-

land ingedeeld in zones met een vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit. De bodemkwali-

teitskaart van de gemeente Zeewolde dateert van 27 januari 2014 (Grontmij, project 315966, rapport 

GM-0123324). Van de onderzoekslocatie is de boven- en ondergrond gelegen binnen het deelgebied 

“landbouw/natuur”. De verwachte bodemkwaliteitsklasse is AW2000 (schoon). 

 

 

9. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

9.1 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat volgens de digitale bodemkaart van Nederland uit Kalkrijke poldervaag-

gronden, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk zijn opgebouwd uit lichte of zwa-

re klei. De afzettingen, waarin deze bodems zijn ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie 

van Naaldwijk. 

 

9.2 Geohydrologie 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in het zeekleigebied en bevindt zich in het voormalige Zuiderzeege-

bied. De toplaag is gevormd door Holocene mariene afzettingen en heeft een dikte van circa 6 meter. 

Hieronder begint het eerste watervoerend pakket bestaande uit fijn tot grof zand, kleiig zand en grind 

(Formatie van Boxtel en Eem Formatie) met een gezamenlijke dikte van circa 29 meter. Het eerste 

watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door een kleiige afzettingen van de Eem 

Formatie.  

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 5,6 m -NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 0,7 m -mv zou bevinden.  

De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is niet éénduidig, de loca-

tie bevindt zich centraal in een kwelzone. De grondwaterstand binnen de onderzoekslocatie staat 

onder invloed van polderbemaling.  

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 

 

 

10. TERREININSPECTIE 

 

Op 14 september 2018 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van 

bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging. 

 

Tijdens de terreininspectie zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie geen asbestverdachte ma-

terialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat, gelet op de doelstelling van het onderzoek en de 

omvang van het te onderzoeken gebied (circa 185 ha) de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 

5707 ("Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond") en/of de NEN 

5897 ("Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat") zijn 

uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indica-

tief. 
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Afgezien van de potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging, die in de voor-

gaande paragrafen zijn beschreven, is er tijdens de terreininspectie lokaal een halfverhardingslaag 

aangetroffen aansluitend aan de noordzijde van de Ibisweg, net ten westen van de Wulpweg. Aange-

zien het een potentiële bron voor bodemverontreiniging betreft, wordt een onderzoek naar asbest in 

bodem/puin en een verkennend bodemonderzoek van de onderliggende bodem ter plaatse aanbevo-

len. 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Econsultancy heeft van Rho Adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 

vooronderzoek voor het plangebied “Noorderwold-Eemvallei (eerste fase)” aan de Ibisweg 22 e.o. te 

Zeewolde Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 

en de ontwikkeling van de onderzoekslocatie tot natuurgebied. 

 

De aanleiding voor het vooronderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, alsmede het 

opstellen van hypothese(n) over de (water)bodemkwaliteit bij projectmatig grondverzet ten behoeve 

van het inschatten van arbeidshygiënische risico’s. Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er 

aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een (water)bodemonderzoek conform de NEN 5740/5720 

en/of een onderzoek naar asbest in bodem/puin conform de NEN 5707/5897, door middel van ar-

chiefonderzoek(en) en een terreininspectie. 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er plaatselijk sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting 

op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de 

aanwezigheid van van puin, zoals vastgesteld tijdens de loacatie-inspectie en vanwege het vermoe-

delijk gebruik van bestrijdingsmiddelen op de akkerpercelen. Met uitzondering van de halfverharding 

bij de betonplaat ten noorden van de Ibisweg zijn verder geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding 

geven een asbestverontreiniging op de onderzoekslocatie te verwachten. 

 

Ten aanzien van de te verwachten milieuhygiënische kwaliteit van de bodem wordt op basis van de 

momenteel beschikbare informatie het volgende opgemerkt: 

 

A. Kleinschalig verdachte deellocatie: puin-halfverharding inrit naar de betonplaat (circa 200 m
2
) 

Ter plaatse van de inrit naar de met betonplaten verharde opslagplaats voor groenafval / gewas / 

oogst is een halfverharding aangebracht, welke mogelijk verdacht is ten aanzien van de parameter 

asbest. De halfverharding dient op asbest te worden onderzocht conform de NEN 5897 volgens de 

strategie voor halfverhardingslagen. 

 

Uit het vooronderzoek blijkt verder dat ter plaatse sprake is van voormalige en/of huidige bodembe-

lasting op de locatie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Ter plaatse 

van de bijmenging van verhardingsmateriaal/puinverharding wordt verwacht dat er wisselende gehal-

ten aan verontreinigende stoffen in de bodem onder de halfverharding voorkomen. De verwachte 

verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn metalen, PAK, minerale olie en asbest. Op basis van 

het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de bodem op dit deel van de onderzoekslocatie onderzocht 

dient te worden conform de NEN 5740 en NEN 5707 volgens de strategie voor een "verdachte locatie 

met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-

HE). Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van 

de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastge-

steld of de vermoede verontreinigende stof de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte 

overschrijdt. 

 

B. Bovengrond algemeen (agrarische percelen, oppervlakte nog nader te bepalen)  

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 

landelijke diffuse achtergrondbelasting in de bovengrond. In de bovengrond op de agrarische perce-

len van de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of 

regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehal-

ten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. 

Op de agrarische percelen is altijd sprake geweest van een gelijksoortig agrarisch gebruik (afwisse-

lend akkerland en grasland) en geen bebouwing. De oppervlakte is groter dan 1,0 ha.  
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Op basis van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de bovengrond indien nodig/gewenst even-

tueel onderzocht kan worden volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onver-

dachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. Eventueel grond-

verzet van de bovengrond (tot 0,5 m-mv) kan vermoedelijk ook plaatsvinden op basis van de bodem-

kwaliteitskaart van de gemeente Zeewolde, met in achtneming van de bepalingen van de Nota Bo-

dembeheer. 

 

C. Bovengrond (overige, niet agrarische percelen/terreindelen, oppervlakte nog nader te bepalen)  

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 

landelijke diffuse achtergrondbelasting in de bovengrond. In de bovengrond op de niet agrarische 

delen van de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of 

regionaal geldende achtergrondwaarde voor grond. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehal-

ten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. 

Verspreid over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en extensief gebruik 

(groenstroken en natuur, eenduidig geringe antropogene beïnvloeding) en weinig tot geen bebou-

wing. De oppervlakte is groter dan 1,0 ha. Eventueel grondverzet van de bovengrond (tot 0,5 m-mv) 

kan vermoedelijk plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Zeewolde, 

met in achtneming van de bepalingen van de Nota Bodembeheer. 

 

D. Ondergrond algemeen (gehele plangebied, circa 185 ha) 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 

landelijke diffuse achtergrondbelasting in de ondergrond. In de ondergrond op de locatie worden geen 

verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-

waarde voor grond. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" ach-

tergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Verspreid over de hele locatie 

is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en extensief gebruik (eenduidig geringe antropogene 

beïnvloeding) en weinig tot geen bebouwing. De oppervlakte is groter dan 1,0 ha. Eventueel grond-

verzet van de ondergrond (dieper dan 0,5 m -mv) kan vermoedelijk plaatsvinden op basis van de bo-

demkwaliteitskaart van de gemeente Zeewolde, met in achtneming van de bepalingen van de Nota 

Bodembeheer. 

 

E. Grondwater algemeen (gehele plangebied, circa 185 ha) 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er op een groot deel van de onderzoekslocatie geen sprake is van 

bodembelasting anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in het grondwa-

ter. Op het overgrote deel van de locatie (de kleinschalige verdachte deellocatie A uitgezonderd) wor-

den geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de streefwaarde. Dit geldt zowel voor 

natuurlijke achtergrondconcentraties als voor "antropogene" achtergrondconcentraties, waarvan de 

oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat het 

grondwater indien nodig/gewenst eventueel onderzocht kan worden volgens de strategie "grootscha-

lig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet 

verontreinigd is. 

 

F. Infrastructuur (Ibisweg) en wegbermen 

Indien / voor zover gedeelten van de bestaande openbare weg en/of wegbermen binnen het plange-

bied verwijderd gaan worden zal er een separaat infrastructureel onderzoek naar de kwaliteit van de 

verhardingen (wegdek en fundatie) en de bodemkwaliteit van de bovengrond er plaatse van de berm 

moeten worden uitgevoerd, eventueel in combinatie met een milieuhygiënisch bodemonderzoek con-

form NEN 5740 van de onderliggende bodem. 
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G. Overstroken landbodem langs watergangen (Ibistocht /Wulptocht) 

Indien / voor zover (gedeelten van) de bestaande watergangen binnen het plangebied gebaggerd zijn, 

is hierbij mogelijk baggerspecie op de kant gezet binnen een strook van 20 m uit de insteek van de 

oever van de watergang. Vooralsnog is hierover geen informatie beschikbaar. Deze informatie is 

eventueel/mogelijk nog te achterhalen uit navraag bij het Waterschap Zuiderzeeland. 

 
H. Waterbodem watergangen (Ibistocht /Wulptocht) en kavelsloten 

Indien / voor zover (gedeelten van) de bestaande watergangen binnen het plangebied gedempt gaan 

worden, zal hiervoor (op termijn) een separaat milieuhygiënisch waterbodemonderzoek conform NEN 

5720 moeten worden uitgevoerd. Het te onderzoeken watertype betreft ‘overig water, lintvormig met 

een (vooralsnog) normale onderzoeksinspanning’ (LN). 

 
Algemene conclusie 

Op basis van de beschikbare en geraadpleegde informatiebronnen worden geen onoverkomelijke 
milieuhygiënische belemmeringen verwacht voor de bestemmingsplanwijziging.  

Econsultancy 

Zwolle, 6 december 2018 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:
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Foto 6.  
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Foto 7.  
 

 
Foto 8.  
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Foto 9.  
 

 
Foto 10.  
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Foto 11.  
 

 
Foto 12.  
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Foto 13.  
 

 
Foto 14.  
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Foto 15.  
 

 
Foto 16. 
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Bijlage 3 Geraadpleegde bronnen 
 

 
 

 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
Datum raadpleging Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja 1970 - heden 19-09-2018 Topotijdreis 

Luchtfoto ja 1981 - heden 19-09-2018 zie omgevingsrapportages 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja bodemdata.nl 17-09-2018 - 

Grondwaterkaart Nederland ja digitaal 17-09-2018 - 

Bodemloket.nl ja actueel 04-09-2018 - 

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie 
ja 29-11-2017 Dhr. Y. Scheringa Informatie uit ontwikkelplan 

bestemmingsplan 
Noorderwold Eemvallei 

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja 20-09-2018 KLiC Oriëntatiemelding 

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 16-11-2018 Gemeente Zeewolde  Informatie ontvangen via Rho 

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja    

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja    

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie 
ja 04-09-2018 

19-09-2018 
- omgevingsrapportages 

topotijdreis 

Huidig gebruik locatie 
ja 14-09-2018 Econsultancy, 

dhr. M. Niemarkt 
locatie-inspectie 

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja idem   

Verhardingen 

ja   Ibisweg + Ibispad: asfalt; 
Inrit naar betonplaat: 
halfverharding; 
Verder grotendeels onverhard. 
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: Ibisweg (22) (Kavel Gz 11)

Loca e
Adres Ibisweg 3897MA Zeewolde

Loca ecode AA005000104

Loca enaam Ibisweg (22) (Kavel Gz 11)

Plaats Zeewolde

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL005000229

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet erns g, licht tot ma g verontreinigd

Status rapporten Verkennend onderzoek NVN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

01-10-1995 Verkennend onderzoek NVN 5740 Ibisweg (22) (Kavel Gz 11) Oranjewoud 4604-52415

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: A6 knooppunt Muiderberg-Almere (km 41.8-63.1)

Loca e
Adres

Loca ecode AA003401643

Loca enaam A6 knooppunt Muiderberg-Almere (km 41.8-63.1)

Plaats Almere

Loca ecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Starten sanering Beoordeling Erns g, geen spoed

Status rapporten Meldingsformulier BUS saneringsplan Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en asbest
niet aangetoond

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

06-10-2010 Verkennend onderzoek NEN
5740

Verkennend onderzoek A6 knooppunt Muiderberg-
Almere (km 41.8-62.0)

Ingenieursbureau
Oranjewoud B.V. 204576-051-2

25-10-2013 Verkennend onderzoek NEN
5740

Verkennend onderzoek A6 Fase 2 vanaf Almere
Havendreef t/m km 63.1)

Ingenieursbureau
Oranjewoud B.V. 263808-B

25-01-2017 Meldingsformulier BUS
saneringsplan BUS-melding De Steiger 78 (perceel G2417 en G3426) Dura Vermeer Onbekend

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 2125 640

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

22-02-2017 BUS-melding correct aangeleverd 190818/BHZ_BUS-55009 / 000190818 Defini ef

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 2006
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Luch oto 2008
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Luch oto 2009
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Luch oto 2010
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Luch oto 2011
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Luch oto 2012
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Luch oto 2013
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Luch oto 2014
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Luch oto 2015
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Luch oto 2016

 

 

Pagina 16 van 28 - 04-09-2018

 



 

Luch oto 1947
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Luch oto 1949
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: Ibisweg (18) (Kavel Gz 12)

Loca e
Adres Ibisweg 3897LZ Zeewolde

Loca ecode AA005000107

Loca enaam Ibisweg (18) (Kavel Gz 12)

Plaats Zeewolde

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL005000232

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet erns g, licht tot ma g verontreinigd

Status rapporten Bijzonder inventariserend onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

01-01-1996 Verkennend onderzoek NVN 5740 Ibisweg (18) (Kavel Gz 12) Oranjewoud 4604-52416

23-07-2009 Bijzonder inventariserend onderzoek Ibisweg (18) (Kavel Gz 12) CSO 09L230

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: A6 knooppunt Muiderberg-Almere (km 41.8-63.1)

Loca e
Adres

Loca ecode AA003401643

Loca enaam A6 knooppunt Muiderberg-Almere (km 41.8-63.1)

Plaats Almere

Loca ecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Starten sanering Beoordeling Erns g, geen spoed

Status rapporten Meldingsformulier BUS saneringsplan Beschikking

Status besluiten Status asbest Onderzocht conform NEN 5707 en asbest
niet aangetoond

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

06-10-2010 Verkennend onderzoek NEN
5740

Verkennend onderzoek A6 knooppunt Muiderberg-
Almere (km 41.8-62.0)

Ingenieursbureau
Oranjewoud B.V. 204576-051-2

25-10-2013 Verkennend onderzoek NEN
5740

Verkennend onderzoek A6 Fase 2 vanaf Almere
Havendreef t/m km 63.1)

Ingenieursbureau
Oranjewoud B.V. 263808-B

25-01-2017 Meldingsformulier BUS
saneringsplan BUS-melding De Steiger 78 (perceel G2417 en G3426) Dura Vermeer Onbekend

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 2125 640

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

22-02-2017 BUS-melding correct aangeleverd 190818/BHZ_BUS-55009 / 000190818 Defini ef

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Ibisweg

Loca e
Adres Ibisweg Zeewolde

Loca ecode AA005000563

Loca enaam Ibisweg

Plaats Zeewolde

Loca ecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Sanerings evalua e Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

09-01-2018 Verkennend onderzoek NEN 5740 Ibisweg PJ Milieu B.V. 1790601A

18-01-2018 Saneringsplan Ibisweg PJ Milieu BV 1790602S

23-03-2018 Sanerings evalua e Ibisweg evalua e PJ Milieu BV 1790602S

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 2006

 

 

Pagina 8 van 29 - 04-09-2018

 



 

Luch oto 2008
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Luch oto 2009
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Luch oto 2010
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Luch oto 2011
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Luch oto 2012
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Luch oto 2013
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Luch oto 2014
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Luch oto 2015
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Luch oto 2016
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Luch oto 1947
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Luch oto 1949
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

Het kan voorkomen dat bepaalde informa e niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: Maatschap Stokman

Loca e
Adres Wulpweg 5 3897LW Zeewolde

Loca ecode AA005000367

Loca enaam Maatschap Stokman

Plaats Zeewolde

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL005000096

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Historisch onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

Gereedmelding tanksanering BRL-K902 Wubben 110800138.01

26-05-2005 Verkennend onderzoek NEN 5740 Wulpweg 5 AT Milieuadvies B.V. Onbekend

15-12-2010 Historisch onderzoek Wulpweg 5 Tauw R001-4744022

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 2002 9999 Nee Nee Nee

dieselpompinstalla e 2002 9999 Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Ibisweg

Loca e
Adres Ibisweg Zeewolde

Loca ecode AA005000563

Loca enaam Ibisweg

Plaats Zeewolde

Loca ecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Voldoende gesaneerd Beoordeling Onverdacht/Niet verontreinigd

Status rapporten Sanerings evalua e Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

09-01-2018 Verkennend onderzoek NEN 5740 Ibisweg PJ Milieu B.V. 1790601A

18-01-2018 Saneringsplan Ibisweg PJ Milieu BV 1790602S

23-03-2018 Sanerings evalua e Ibisweg evalua e PJ Milieu BV 1790602S

Verontreinigende ac viteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 2006
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Luch oto 2008
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Luch oto 2009
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Luch oto 2010
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Luch oto 2011
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Luch oto 2012
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Luch oto 2013

 

 

Pagina 13 van 28 - 04-09-2018

 



 

Luch oto 2014
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Luch oto 2015
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Luch oto 2016
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Luch oto 1947
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Luch oto 1949
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971
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Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn:

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.
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Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Bijlage 5 Informatie via bodemloket 
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Rapport Bodemloket

FL005000229
Ibisweg (22) (Kavel Gz 11)

Datum: 04-09-2018

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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FL005000229 Ibisweg (22) (Kavel Gz 11) 

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: Ibisweg (22) (Kavel Gz 11)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL005000229

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA005000104

Adres: Ibisweg 3897MA Zeewolde

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

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: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Oranjewoud 4604-52415 1995-10-01

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor FL-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  

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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FL005000232 Ibisweg (18) (Kavel Gz 12) 

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: Ibisweg (18) (Kavel Gz 12)

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL005000232

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA005000107

Adres: Ibisweg 3897LZ Zeewolde

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

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: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Bijzonder 
inventariserend 
onderzoek

CSO 09L230 2009-07-23

Verkennend onderzoek 
NVN 5740

Oranjewoud 4604-52416 1996-01-01

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6
Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor FL-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  

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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Geen locatiecode Ibisweg  

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: Ibisweg

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA005000563

Adres: Ibisweg Zeewolde

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

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: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie PJ Milieu BV 1790602S 2018-03-23

Saneringsplan PJ Milieu BV 1790602S 2018-01-18

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

PJ Milieu B.V. 1790601A 2018-01-09

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor FL-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  

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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FL005000096 Maatschap Stokman 

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: Maatschap Stokman

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: FL005000096

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA005000367

Adres: Wulpweg 5 3897LW Zeewolde

Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

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: voldoende onderzocht.

Omschrijving: De resultaten van het uitgevoerde (historische) 
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) 
activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende 
zijn onderzocht in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

dieselpompinstallatie (50512) 2002 onbekend

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 
(631298)

2002 onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek Tauw R001-4744022 2010-12-15

Verkennend onderzoek 
NEN 5740

AT Milieuadvies B.V. Onbekend 2005-05-26

Wubben 110800138.01

  

1.5 Besluiten
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Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Geen contact informatie beschikbaar voor FL-Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  

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.



Bijlage 6 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
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Dienst Landelijk Gebied Regio West 

Contactpersoon 
A.E. Mosselaar M.Sc. 

Contactpersonen 
drs. S. Kunst 
ing. E.L.J. van Asselt 

Opdrachtgever

CSO adviesbureau

 Regulierenring 6 
 3891 LB Bunnik 
 Postbus 2 
 3980 CA Bunnik 
 Tel: 030 - 6594321 
 Fax: 030 - 6571792 
www.cso.nl

Vooronderzoek percelen D 560, 561 

en 794 ten noorden van de Ibisweg 

en perceel D 900 nabij de 

Gruttoweg 29 te Zeewolde 
Wederpartij: Domeinen  

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied Regio West 
Postbus 8520, 3503 RM Utrecht 
Tel: 030 2344555, fax: 030 2344510 

Contactpersoon 
A.E. Mosselaar M.Sc. 

CSO adviesbureau
Contactpersonen 
drs. S. Kunst 
ing. E.L.J. van Asselt 

Projectcode CSO 09L230 

Datum 23 juli 2009 

Projectleider drs. S. Kunst 

Status Definitief



Samenvatting 

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied Regio West heeft CSO adviesbureau een vooronderzoek 
uitgevoerd op een aantal percelen aan de Ibisweg en de Gruttoweg te Zeewolde.  

Aanleiding voor het onderzoek is de aankoop van de locatie door de DLG in het kader van het project 
Groen/Blauwe zone Oostvaarderswold. Het doel van het vooronderzoek is vast te stellen of op dan 
wel grenzend aan de onderzoekslocatie voor bodemverontreiniging verdachte terreindelen of 
bronnen aanwezig zijn of potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of hebben 
plaatsgevonden. 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen, zoals aangegeven in de NEN 5725 
Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek (januari 2009). Bij de uitvoering van het vooronderzoek is de “Handleiding 
standaardrapportage NVN 5725 bij grondtransacties (Iwaco, 2001, werkdocument DLG)” gehanteerd.  

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is opgenomen in kaartbijlage 1, een detailkaart is 
opgenomen in kaartbijlage 2. De rapportage van het vooronderzoek is integraal opgenomen in 
bijlage 3. Het verslag van de locatie-inspectie, uitgevoerd op 1 juli 2009, is opgenomen in bijlage 4. 
Kopieën van de “vragenlijst eigenaar” zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens de locatie-inspectie is een 
fotoreportage gemaakt welke is opgenomen in bijlage 6.

Tijdens het vooronderzoek zijn op de locatie een met asfalt verhard kavelpad en mogelijk gedempte 
sloten aangetroffen. De kavelpad behoudt zijn functie en de gedempte sloten zijn waarschijnlijk 
gedempt met gebiedseigen grond. Deze deellocaties behoeven conform de richtlijnen van de DLG 
niet verder te worden onderzocht. Tevens zijn enkele dammen voorzien van een duiker op de locatie 
aanwezig.  

Verder zijn op en direct grenzend aan de onderzoekslocatie geen bronnen van mogelijke 
bodemverontreiniging of van bodemverontreiniging verdachte terreindelen aangetroffen. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen 
belemmering is voor het huidige en het toekomstige gebruik van de locatie, namelijk natuur.  

CSO is door DNV gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. Voorts is CSO lid van de 
Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). 

Versiedatum: 23 juli 2009   Definitief 1  Projectnummer: 09L230 
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SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft van Rijksvastgoedbedrijf opdracht gekregen voor het uitvoeren van een vooron-
derzoek ter plaatse van Locatie 7 gelegen in plangebied Oosterwold te Zeewolde. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grondtransactie.  
 
Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bo-
demonderzoek conform de NEN 5740, door middel van een archiefonderzoek en een terreininspectie. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  
 
Conclusies 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-
zoekslocatie te verwachten. 
 
Vooralsnog kan op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie vanaf de openbare weg ge-
steld worden dat de onderzoekslocatie als onverdacht beschouwd kan worden voor het voorkomen 
van (ernstige) bodemverontreinigingen anders dan regionaal verhoogde achtergrondgehalten. Der-
halve bestaat er geen aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een bodemonderzoek op 
analytische grondslag en bestaan er milieuhygiënisch geen belemmeringen voor de voorgenomen 
grondtransactie.  
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond en/of waterbodem vrijkomt, kan de grond en/of 
waterbodem niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Be-
sluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. 
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gekregen voor het uitvoeren van een voor-
onderzoek ter plaatse van Locatie 7 gelegen in het plangebied Oosterwold te Zeewolde. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen grondtransactie.  
 
Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoeren van een bo-
demonderzoek conform de NEN 5740, door middel van een archiefonderzoek en een terreininspectie. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek" alsmede de NEN 5717:2009 "Bo-
dem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onder-
zoek", aangevuld met een aantal profileringsboringen. Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoor-
deeld. 
 
Bodemgebruik 
De locatie is momenteel in gebruik als landbouwgrond en heeft, voor zover bekend, sinds de ontgin-
ning een dergelijke functie gehad. Verder blijkt uit geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van 
ophogingen of stortingen. 
 
De (historische) locatiespecifieke gegevens en de conclusie zijn weergegeven in hoofdstuk 2.  
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2. VOORONDERZOEK 
 
2.1 Situatie- en locatiegegevens 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 
afstand van 25 meter. In tabel I zijn de locatiespecifieke gegevens van de onderzoekslocatie weerge-
geven. 
 
Tabel I. Locatiespecifieke gegevens 
 

Topografische ligging  
(zie bijlage 1) 

X-coördinaat = 152.585, Y-coördinaat = 489.120 (centraal punt) 
Maaiveldhoogte = 4,3 m -NAP 

Oppervlakte kavel 11,20 ha 

Kadastrale gegevens Kadastrale gemeente Sectie Nummer Eigenaar 

Zeewolde D 1162 
1032 

Rijksvastgoedbedrijf 

Informatie lokale of regionale ach-
tergrondgehalten 

Door de gemeente Zeewolde is geen digitale bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Derhalve zijn er, voor-
alsnog, geen gegevens bekend omtrent lokale en/of regionale achtergrondgehalten. 

Overige gegevens - 

 
2.2  Historische gegevens 
 
Bodemgebruik 

directe omgeving ervan, deel uit van een ontginningsgebied. Voorheen maakte de locatie, alsmede 
de directe omgeving a-
tie in gebruik genomen als landbouwgrond (zie figuur 1 en 2). Tot op heden is dit gebruik niet wezen-
lijk veranderd.  
 
De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als landbouwgrond met daarop enkele dammen (deel-
locatie A t/m C, zie bijlage 2a). De locatie wordt aan de noordwestelijke zijde begrensd door een 
sloot. Tevens is een sloot gelegen tussen de twee kadastrale percelen. Het is onbekend wat de stro-
mingsrichting van de sloten is. Vermoedelijk is de stroomsnelheid (zeer) laag. De aansluitende sloten 
bevinden zich allemaal in het landelijk gebied. Voor zover bekend zijn er geen riooloverstorten en/of 
lozingspunten op de onderzoekslocatie aanwezig. Langs de watergang bevinden zich relatief steile 
oevers. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwezigheid van ophogingen of stortingen. 
De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onderzoeksloca-
tie nimmer bebouwd geweest. 
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2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
 
Tabel III geeft een overzicht van de regionale bodemopbouw en geohydrologie. 
 
Tabel III. Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Type gegevens Gegevensomschrijving 

Bodemkunde De originele bodem bestaat volgens de digitale bodemkaart van Nederland, uit een kalkrijke poldervaaggrond, die 
volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lichte klei.  
 

Geohydrologie De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 3,3 m -NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1 m -mv 
zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt in noordwestelijke richting.  
 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grond-
waterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- 
en/of grondwaterwingebied 

 
2.4 Locatie-inspectie 
 
Op 19 juni 2017 is vanaf de openbare weg de onderzoekslocatie geïnspecteerd daar er geen toe-
stemming was om de percelen te betreden. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die moge-
lijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwaterverontreiniging voor zover waar-
neembaar. Deze locatie-inspectie is uitgevoerd door de heer ing. B.H.M. Houben. Tijdens de terrein-
inspectie zijn geen aanvullende potentiële bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging 
aangetroffen. 
 
Daar Econsultancy geen toestemming had om de onderzoekslocatie te betreden zijn geen profile-
ringsboringen verricht ter plaatse van de in paragraaf 2.2 geïdentificeerde verdachte deellocaties.Ter 
plaatse van deellocatie B en deellocatie C zijn in 2010 reeds profileringsboringen geplaatst waarbij 
destijds geconcludeerd is dat deze duikers/dammen bestaan uit gebiedseigen grond. Gezien het feit 
dat de duiker/dam ter plaatse van deellocatie A in dezelfde periode is aangelegd is het aannemelijk 
dat deze eveneens is vormgegeven uit gebiedseigen grond. 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-
zoekslocatie te verwachten. 
 
  

 

Rapport 1224.137.007 versie D1  Pagina 7 van 8 

2.5 Conclusie vooronderzoek 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de onder-
zoekslocatie te verwachten. 
 
Vooralsnog kan op basis van het vooronderzoek en de terreininspectie vanaf de openbare weg kan, 
vooralsnog, gesteld worden dat de onderzoekslocatie als onverdacht beschouwd kan worden voor het 
voorkomen van (ernstige) bodemverontreinigingen anders dan regionaal verhoogde achtergrondge-
halten. Derhalve bestaat er geen aanleiding voor verder bodemonderzoek dan wel een bodemonder-
zoek op analytische grondslag en bestaan er milieuhygiënisch geen belemmeringen voor de voorge-
nomen grondtransactie.  
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond en/of waterbodem vrijkomt, kan de grond en/of 
waterbodem niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Be-
sluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. 
 
 
 
 
  

Econsultancy 
Swalmen, 27 juni 2017 
 
 
 





Bijlage 2 Locatieschets en locatiefoto s 



 

 


