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1 INLEIDING 
 
BügelHajema heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch 

vooronderzoek voor de locatie Bisonweg 11 te Swifterbant. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, alsmede 

de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Het milieuhygiënisch vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanleiding bestaat voor het uitvoe-

ren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707 en vervolgens te komen tot een 

adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek (bepaling van de te volgen onderzoeks-

strategie). 

 

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

het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek".  

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (414.040 m²) is gelegen aan de Bisonweg 11 te Swifterbant, circa één kilome-

ter ten zuiden van de kern van Swifterbant (zie bijlage 1). 

 

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie B, nummer 2733. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa  
4,5 m -NAP en zijn de centrale coördinaten van de onderzoekslocatie X = 171.850, Y = 507.500. 

 

 
3 GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

In tabel I zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen weergeven. 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. 
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Tabel I. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever BügelHajema (contactpersoon de heer N. Geurts), 20 augustus 2019 

Bewoner / pachter (de heer J.J. Dijkveld ), 4 december 2019 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calami-

teiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), 15 augustus 2019 

Gemeente Dronten (contactpersoon de heer P.J.B. Boel), 4 december 2019 

(ivm interne verhuizing gemeente Dronten dossiers ontvangen op 17 december 2019) 

Locatiegegevens van internet: 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- provinciale bodeminformatie 

 

 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

www.bodemloket.nl 

https://flevoland-bbkweb.lievense.com  
https://flevoland.omgevingsrapportage.nl  
maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, 18 oktober 2019 

 

 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

De Oostelijke Flevopolder is aangelegd tussen 1950 en 1957; de locatie was destijds nog in de ont-

ginningsfase. Volgens (historisch) kaartmateriaal en luchtfoto’s (zie figuren1 t/m 6 en bijlage 3) vanaf 

1962, is de locatie, alsmede de omgeving ervan, gedurende de periode 1960-1986 steeds groten-

deels in agrarisch gebruik (akkerland) en is dit deel van de polder tot heden steeds extensief be-

woond. In de jaren ’60 - ’80 (start- en einddatum vooralsnog niet bekend) is de strook ten noordwes-

ten van de locatie in gebruik geweest als vliegveldje (vermoedelijk voor gewasbesproeiing). 

 

 
Figuur 1. Situatie 1962 

 
Figuur 2. Situatie 1970 

 
Figuur 3. Situatie 1980 

 

 
Figuur 4. Situatie 1990 

 
Figuur 5. Situatie 1999 

 
Figuur 6. Situatie 2010 

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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Agrarische percelen (deellocatie A) 

De onderzoekslocatie is grotendeels (circa 404.940 m2) in gebruik als akkerland en heeft voor zover 

bekend altijd een agrarische bestemming gehad. Dit deel van de onderzoekslocatie (deellocatie A) is 

geheel onbebouwd en grotendeels onverhard. Voor zover bekend is dit deel van de onderzoeksloca-

tie nimmer bebouwd geweest.  

 

Centraal over het perceel ligt een sloot, met her en der een zestal dammetjes. Aan de zuidwestzijde 

evenwijdig aan de sloot ligt een betonpad (lengte circa 500 m, breedte circa 2 m). 

 

De bouwvoren van grote akkerpercelen in de Flevopolders zijn historisch verdacht voor het voorko-

men van parameters zoals DDT en andere organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). Deze werden in 

het verleden in Nederland voornamelijk vanaf begin jaren ‘40 van de vorige eeuw grootschalig toege-

past. Sinds 1973 geldt in Nederland een verbod op het gebruik van DDT. 

 

De onderzoekslocatie is daarnaast voor een deel (circa 2.500 m2) in gebruik als (bedrijfs)woning met 

tuin (deellocatie B) en voor een deel (circa 7.000 m2) in gebruik als boerderijerf (deellocatie C).  

 

(Bedrijfs)woning met tuin (deellocatie B) 

Het erf is bebouwd met een woonhuis (± 165 m²) daterend van 1966. Een deel van het woonerf is in 

gebruik als (‘sier’)tuin, behorend bij het woonhuis. Op het woonerf bevinden zich verder nog enkele 

kleine schuurtjes/hokken, een hondenkennel en een paardenstal met paardenbak. Het woonerf is 

voor een klein deel verhard met (rubber- en beton-)tegels. Tot heden vindt lozing van het afvalwater 

van het woonhuis via een septictank plaats (deze bevindt zich volgens de bewoner, dhr. Dijkveld, in 

de tuin direct achter de bedrijfswoning). 

 

Boerderij-erf (deellocatie C) 

Het achtererf is bebouwd met een aantal schuren/loodsen. Eén loods (± 500 m²) dateert van 1966. 

Deze loods is omstreeks 1975 aan de zuidoostzijde uitgebreid (± 375 m²). Op het zuidoostelijk deel 

van het boerderij-erf is in 2011 een nieuwe loods (± 375 m²) gebouwd. Een deel van de locatie is 

braakliggend. Het boerderij-erf is deels voorzien van een klinker- en/of betonverharding (de omvang 

en oppervlakten hiervan zijn onbekend). Het overige terreindeel is grotendeels onverhard en in ge-

bruik voor de opslag van landbouwvoertuigen en droge (bouw)stoffen (met name houtkratten en klin-

kers). 

 

(Voormalige) brandstoftanks (deellocaties B en C)  

Volgens de omgevingsrapportage zijn op de locatie, vanaf 1966, een ondergrondse dieseltank (loca-

tie en inhoud onbekend), een ondergrondse hbo-tank (locatie en inhoud onbekend, einddatum 1989?) 

en een bovengrondse petroleum- of kerosinetank aanwezig (geweest). Op een tekening van de erfsi-

tuatie uit 1966 (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) zijn achter op het erf twee bovengrondse 

(brandstof)tanks aangegeven (zie bijlage 4). Nadere informatie van de gemeente Dronten over deze 

brandstoftanks is niet door Econsultancy verkregen. Volgens de heer Dijkveld is de ondergrondse 

HBO-tank bij de bedrijfswoning er in de jaren ’90 uitgehaald tijdens de actie ‘tankslag’. Deze tank 

bevond zich in de tuin aan de zuidwestzijde van de woning, tussen de oprit en de woning (zie ook de 

tekening in bijlage 4).  

 

Er zijn vanuit de geraadpleegde bronnen geen ophogingen, stortingen of slootdempingen bekend.  

 

In bijlagen 2a-I en 2a-II is de huidige situatie op locatieschetsen weergegeven. Bijlagen 2b-I (perce-

len), 2b-II (woning) en 2b-III (boerderij-erf) bevatten een aantal overzichtsfoto's van de onderzoekslo-

catie. 
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5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

Ter plaatse is de ontwikkeling voorzien van Swifterbant-Zuid, een toekomstige woonwijk met 600 tot 

800 woningen. De aanvrager is voornemens de bestemming van de locatie te wijzigen van agrarisch 

naar wonen. 

 

 

6 CALAMITEITEN EN MILIEUCONTROLES 

 

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 

Dronten blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 

 

Uit een recente milieucontrole (juni 2019) door de Omgevingsdiens Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 

is gebleken dat er een aantal overtredingen van het Activiteitenbesluit zijn geconstateerd. Het betreft 

een aantal administratieve tekortkomingen (jaaroverzichten van energiegebruik en het ontbreken van 

een aantal documenten met betrekking tot de aanwezige dubbelwandige opslagtank). Tevens is vast-

gesteld dat een aantal vaten met bodembedreigende stoffen niet boven een bodem beschermende 

voorziening of maatregel waren opgeslagen (zie bijlage 4). Het is momenteel niet duidelijk of deze 

overtredingen/tekortkomingen zijn hersteld en/of er inmiddels een hercontrole heeft plaatsgevonden. 

 

 
7 UITGEVOERD(E) BODEMONDERZOEK(EN) OP DE ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

 

8 AANGRENZENDE TERREINDELEN/PERCELEN 

 

In hoofdstuk 3 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen.  

 

Rondom de locatie liggen perceelsloten, daarachter bevinden zich bermen en/of groenstroken. Ten 

noordwesten ligt de Bisonweg en langs de zuid- en oostkant bevindt zich de Biddingweg. Aan de 

noordoostzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich een aantal weilanden, welke in het verleden 

onderdeel uitmaakten van de vliegstrip ‘Biddingweg’.  

  

Van de aangrenzende terreinen zijn, binnen 25 meter van de onderzoekslocatie, geen bodemonder-

zoeksgegevens bekend. 

 

Uit informatie van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) (zie bijlage 3) blijkt 

dat verderop, op het terrein dat in noordoostelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst, (exacte 

locatie is onbekend) een vliegveldje heeft bestaan, waar in het verleden mogelijk meerdere bodem-

bedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Op het meest oostelijke perceel (Identificatiecode 

FL030300006), dat in noordelijke richting aan de onderzoekslocatie grenst, is in 1989 een oriënterend 

bodemonderzoek uitgevoerd door Witteveen en Bos (werk No.Lls.78.1.JH/151). In de bodem zijn 

destijds (vooralsnog onbekende aard en mate) verontreinigingen aangetoond. In 1990 heeft Witte-

veen en Bos een nader onderzoek uitgevoerd (rapport 011s452.099, 01-10-1990). In 1994 is besloten 

dat er geen vervolg (geen administratieve nazorg) voor deze locatie nodig was (besluit 286358, 

MB/94.041005/C, 16-06-1994). Van de bij het voormalige vliegveldje behorende vliegstrip (Identifica-

tiecode FL030301337) zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend.  
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Over deze aangrenzende locatie(s) is (momenteel) nog geen concrete informatie beschikbaar (er is 

begin oktober 2019 informatie opgevraagd bij de gemeente Dronten, deze is echter tot eind november 

2019, het moment van het opstellen van de rapportage, niet geleverd). 

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen, mogelijk met uitzondering 

van de noordoostelijk gelegen voormalige vliegveldje en de ‘vliegstrip’, geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen te verwachten zijn.  

 

 

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

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

andere de gemeente Dronten. 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 Dronten dateert van 13 juli 2018 (LievenseCSO, rapport 17M1182). Van 

de onderzoekslocatie is de bovengrond gelegen binnen het deelgebied “Overig bebouwd- en buiten-

gebied Flevoland” en is de ondergrond gelegen binnen het deelgebied “Ondergrond Flevoland”. De 

verwachte bodemkwaliteitsklasse voor beide zones is AW2000 (schoon). 

 

 

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

Bodemopbouw 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een Kalkrijke poldervaaggrond, 

die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lichte klei. De afzettin-

gen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Naaldwijk. 

 

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 4 meter. 

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

(Formatie van Boxtel en Formatie van Kreftenheye) met een gezamenlijke dikte van meer dan 15 

meter.  

 

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

zich op ± 1,0 m -mv zou bevinden. De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoe-

rend pakket is niet éénduidig; de locatie bevindt zich centraal in een kwelzone. De grondwaterstand 

binnen de onderzoekslocatie staat onder invloed van polderbemaling.  

  

Op het centraal westelijk deel van de onderzoekslocatie bevindt zich een grondwateronttrekking ten 

behoeve van de gewasbesproeiing. De onttrekking heeft waarschijnlijk slechts een beperkte invloed 

op de grondwaterstroming van het freatisch grondwater.  

 

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.  
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11 TERREININSPECTIE 

 

Op 18 oktober 2019 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bron-

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

het moment van de terreininspectie was er niemand op de locatie aanwezig (mogelijk wegens het 

boerenprotest die dag). Het boerderijerf ziet er enigszins onverzorgd en rommelig uit. 

 

De terreininspectie van met name het boerderij-erf werd plaatselijk belemmerd door de grote hoe-

veelheid opgeslagen voertuigen en (bouw)materialen. Inpandig in de schuren en kleinere bijgebouw-

tjes kon geen goede inspectie worden verricht wegens de door de vele obstakels en de opgeslagen 

materialen/voertuigen nauwelijks begaanbare en toegankelijke schuren. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt voor wat betreft de landbouwpercelen (deel-

locatie A) en de bedrijfswoning (deellocatie B) deels overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn 

opgenomen in hoofdstuk 4. Op de onderzoekslocatie zijn ter plaatse van met name het boerderij-erf 

(deellocatie C) een aantal mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreiniging aange-

troffen.  

 

Tijdens de terreininspectie is één bovengrondse dieseltank (3.000 l.) aangetroffen (bij de achterste 

schuur). Aangezien het een potentiële bron voor bodemverontreiniging betreft, wordt bodemonder-

zoek ter plaatse aanbevolen. De overige twee (voormalige? boven/ondergrondse) brandstoftanks zijn 

niet aangetroffen. Hierbij wordt nogmaals gewezen op de beperkte inspecteerbaarheid van het erfter-

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

voorgaande paragrafen zijn beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie enkele aanvullende poten-

tiële bronnen aangetroffen. Het betreft onder andere: 

 

Deellocatie A 

- een brandplaatsje (omvang circa 1 m2); 

- opslag van materialen en landbouwvoertuigen op een strook grond langs de bosrand; 

 

Deellocatie C 

- een voormalige aftankplaats (vermoedelijke vml.? ondergrondse tank); 

- een werkplaats in de schuur/loods (aanbouw 1975);  

- een deels opgehoogd terrein achter de nieuwe schuur; 

- een partij tarra-grond; 

- enkele (lege) vaten met oliën en bestrijdings-/gewasbeschermingsmiddellen; 

- veel troep, afval en oude landbouwmachines ligt her en der in de bosjes verspreid over het 

terrein; 

- diverse stukken asbestverdacht materiaal (verspreid over het terrein); 

- de uit-/aangebouwde schuur (1975) achter de grote kapschuur is voorzien van polyester 

bouwmaterialen (gevel- en dakplaten). 

 

Interview bewoner/pachter (Dhr. Dijkveld, 4 december 2019) 

Volgens de huidige bewoner/pachter van de locatie, de heer Dijkveld zijn er, met uitzondering van de 

voormalige scharniernok in de in 1975 aangebouwde opslagschuur, geen asbesthoudende bouwma-

terialen toegepast. De asbesthoudende scharniernok zou zo’n 5 jaar geleden zijn gesaneerd, waar-

van tevens een saneringsrapport beschikbaar zou moeten zijn, echter deze was momenteel niet 

voorhanden, maar mogelijk nog wel ergens in het archief bij dhr. Dijkveld e/o de gemeente Dronten; 

het (bouw)archief van de gemeente wordt momenteel echter gedigitaliseerd en zit in een interne ver-

huizing. Bij de eind december 2019 door de gemeente Dronten toegezonden stukken (zie bijlage 4) 

was geen rapportage over de voornoemde asbestsanering bijgevoegd. 
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Van de op het maaiveld waargenomen stukken asbestverdachte materialen zijn vooralsnog echter 

nog geen monsters genomen (o.a. wegens te grote stukken AVM). Volgens de heer dijkveld betreft 

het nieuwe, asbestvrije gewone vezelcementen (golf)platen. Er zijn echter geen asbestanalyses uit-

gevoerd ter verificatie. 

 

 

12 KABELS EN LEIDINGEN 

 

Op de onderzoekslocatie bevinden zicht enkele kabel- en leiding tracés: 
 
Hoofdleiding(en) agrarische percelen (deellocatie A) 
Vanaf de Biddingweg richting Bisonweg ligt, globaal in oost-westrichting, op het zuidelijk perceel een 
(hoge druk) transportleiding van de Gasunie. 
 
Huisaansluiting(en) Bisonweg 11 (deellocatie B)  
Vanaf de Bisonweg, aan de noordzijde van de inrit naar het erf liggen enkele huisaansluitingen: 

- drinkwater (Vitens); 
- datatransport (KPN B.V.); 
- lage druk gasleiding (Liander N.V.); 
- laagspanning (Liander N.V.). 

Er is geen huisriolering bekend; er is een septictanks aanwezig (in de tuin direct ten zuidoosten van 
de woning). 
 
Huisaansluiting(en) Boerderij-erf achter Bisonweg 11 (deellocatie C) 
Vanaf de Bisonweg, aan de noordzijde van de inrit naar het erf liggen enkele huisaansluitingen: 

- laagspanning (Liander N.V.). 
 
Er is geen bedrijfsriolering bekend; er is een septictanks aanwezig (in de uitbouw van de schuur direct 
ten zuidoosten van de werkplaats). 
 
 
13 HYPOTHESE 

 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er op enkele delen van de locatie sprake is van voormalige en/of hui-

dige bodembelasting, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Ten behoeve 

van het verkennend bodemonderzoek is, op basis van de huidige informatie, een aantal deellocaties 

geïdentificeerd. Plaatselijk zijn verontreinigingen met asbest in de bodem op de locatie te verwachten. 

 

In tabel II zijn de volgende onderzoeksstrategieën die van toepassing zijn op de betreffende deelloca-

ties weergegeven. 

 
Onderzoeksstrategieën volgens NEN 5740 / NEN 5707 / NEN 5720: 

LN  : Lintvormig, normale onderzoeksinspanning 

ONV-NL  : Onverdacht, niet lijnvormig 

ONV-GR-NL : Onverdacht, niet lijnvormig 

VEP  : Verdacht, plaatselijke bodembelasting, uitgezonderd ondergrondse opslagtanks 

VEP-OO  : Verdacht, verdachte locatie met een ondergrondse opslagtank 

VED-HO-NL : Verdacht, diffuse bodembelasting, homogene verontreiniging, niet lijnvormig 

VED-HE-NL : Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging, niet lijnvormig 

 
 
  



 

Rapport 10608.001 versie D2  Pagina 8 van 10 

Tabel II. Voorlopige onderzoeksstrategie 

 

Deellocatie Oppervlakte / 

Lengte + Breedte 

Verhardingen Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 

Deellocatie A: landbouwperceel Dronten B-2733 (totaal circa 405.840 m2) 

A1 brandplaatsje ± 1 m2  (< 10 m2) onverhard metalen, minerale olie, aromaten, 

PAK 

NEN 5740: VEP 

A2 perceelsloot L =  ± 720 m 

B = ± 4 m  

- metalen, minerale olie, PAK NEN 5720: LN 

A3 6 gronddammen < 50 m2 

per dam 

onverhard - (gebiedseigen grond) NEN 5740: VEP 

A4 betonpad zuidwestzijde sloot 

(deels stroken) 

L =  ± 500 m 

B = ± 2 m  

beton (asbest?) (NEN 5707: VEP) 

A5 opslagterrein + stalling 

landbouwvoertuigen 

± 1.000 m2   onverhard metalen, minerale olie, PAK, OCB 

(wegens afspoeling van grond) 

NEN 5740: VED-HE-NL 

 

A6 bouwvoor landbouwgrond  

 

circa 400.650 m2 onverhard metalen, minerale olie, OCB NEN 5740: VED-HO 

A7 ondergrond en grondwater 

landbouwpercelen (A1- A6) 

circa 405.840 m2 - - NEN 5740: ONV-GR-NL 

Deellocatie B: bedrijfswoning Dronten B-2733(totaal circa 2.250 m2) 

B1 bedrijfswoning met siertuin 2.250 m2 tegels,  

onverhard 

- NEN 5740: ONV-NL 

B2 vml. ondergrondse HBOtank 

(verwijderd in de jaren ’90) 

< 10 m2 onverhard minerale olie NEN 5740: VEP-OO 

B3 ondergrondse septictank < 10 m2 tegels,  

onverhard 

metalen, minerale olie NEN 5740: VEP-OO 

Deellocatie C: boerderij-erf Dronten B-2733 (totaal circa 5.950 m2) 

C1 bovengrondse dieseltank < 10 m2 beton/stelcon minerale olie NEN 5740: VEP 

C2 vml. bovengrondse diesel-

tanks  

2 stuks 

< 10 m2 

onverhard of 

beton/stelcon 

minerale olie NEN 5740: VEP 

C3 Diverse opslag in loods 

(1975) 

< 375 m2 Beton metalen, PAK, minerale olie NEN 5740: VEP 

C4 voertuigstalling +  

werkplaats in loods (1966) 

 500 m2 beton  metalen, PAK, minerale olie NEN 5740: VEP 

C5 opslagloods + stalling (2011)  450 m2 beton  metalen, PAK, minerale olie NEN 5740: VEP 

C6 boerderij-erf (verhard) circa 1.500 m2 beton, klinkers  metalen, PAK, minerale olie, OCB, 

(asbest?) 

NEN 5740: VED-HE-NL 

(NEN 5707: VED-HE-NL) 

C7 bosrand bij verharde erf circa 500 m2 onverhard metalen, PAK, minerale olie, OCB, 

(asbest?) (afval en stortingen) 

NEN 5740: VEP 

(NEN 5707: VEP) 

C8 houtopslag en klinkers < 500 m2 divers - NEN 5740: ONV-NL 

C9 opgehoogd terrein en tarra-

grond achter schuur 

circa 700 m2 onbekend  

(beton?)  

metalen, PAK, minerale olie, OCB NEN 5740: VEP 

C10 boerderij-erf (onverhard) circa 1.500 m2 onverhard metalen, PAK, minerale olie, OCB, 

(asbest?) 

NEN 5740: VED-HE-NL 

(NEN 5707: VED-HE-NL) 
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14 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

BügelHajema heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch 

vooronderzoek voor de locatie Bisonweg 11 te Swifterbant. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging, alsmede 

de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Op basis van de informatie uit onderhavig vooronderzoek zijn een aantal deellocaties geïdentificeerd. 

Plaatselijk zijn mogelijk verontreinigingen met asbest in de bodem op de locatie te verwachten.  

 

Deellocatie A: landbouwperceel Dronten B-2733 (totaal circa 405.840 m2) 

Het betreft een brandplaatsje, een zestal gronddammen, een opslagterrein met stalling van land-

bouwvoertuigen en de bouwvoor van de percelen landbouwgrond.  

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de bodem op deze verdachte delen van de 

onderzoekslocatie onderzocht dienen te worden volgens de NEN 5740, strategie voor een "verdachte 

locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern" (VEP), of een 

"verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een heterogene verontreiniging op schaal van mon-

sterneming" (VED-HE-NL), of als een "verdachte locatie met diffuse bodembelasting en een homoge-

ne verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HO-NL).  

 

Daarnaast is een betonpad langs de zuidwestzijde van de sloot (deels stroken) aanwezig. Op basis 

van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de bodem op dit verdachte deel van de onderzoekslo-

catie mogelijk onderzocht dient te worden volgens de NEN 5707, strategie voor een "verdachte loca-

tie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern" (VEP). 

 

De ondergrond en het grondwater van de landbouwpercelen zijn als separate, onverdachte, deelloca-

tie aangemerkt. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat dit deel van de onderzoekslo-

catie onderzocht dient te worden volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij on-

verdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

De perceelsloot dwars over de locatie dient onderzocht te worden volgens de NEN 5720, strategie 

voor een "lintvormige locatie met een normale onderzoeksinspanning" (LN). 

 

Deellocatie B: bedrijfswoning Dronten B-2733(totaal circa 2.250 m2) 

Het betreft een voormalige ondergrondse HBO-tank en een septictank. Op basis van het vooronder-

zoek is geconcludeerd, dat de bodem op deze verdachte delen van de onderzoekslocatie onderzocht 

dienen te worden volgens de NEN 5740, strategie voor een "verdachte locatie met één ondergrondse 

tank" (VEP-OO).  

 

Het overig terrein ter plaatse van de bedrijfswoning met siertuin is als separate, onverdachte, deello-

catie aangemerkt. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat dit deel van de onderzoeks-

locatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij 

onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
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Deellocatie C: boerderij-erf Dronten B-2733 (totaal circa 5.950 m2) 

Het betreft een bovengrondse dieseltank, twee vml. bovengrondse dieseltanks, diverse opslag in de 

loods (1975), de voertuigstalling en een werkplaats in een loods (1966), de opslagloods met stalling 

(2011), het boerderij-erf (verhard), de bosrand bij het verharde erf, het opgehoogd terrein en de tarra-

grond achter de schuur, het overige onverharde boerderijerf. Op basis van het vooronderzoek is ge-

concludeerd, dat de bodem op deze verdachte delen van de onderzoekslocatie onderzocht dienen te 

worden volgens de NEN 5740 (en/of NEN 5707), strategie voor een "verdachte locatie met een plaat-

selijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern" (VEP), of een "verdachte locatie met 

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

NL).  

 

Het terrein ter plaatse van de houtopslag en klinkers is als separate, onverdachte, deellocatie aan-

gemerkt. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat dit deel van de onderzoekslocatie 

onderzocht dient te worden volgens de strategie " onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onver-

dachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

Indien er bij werkzaamheden grond vrijkomt die niet op de locatie kan worden hergebruikt, zijn de  

regels van het Besluit bodemkwaliteit of de regionale bodemkwaliteitskaart van toepassing. 

 

 

 

Econsultancy 

Zwolle, 22 juni 20 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 







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:



Bijlage 2b-I Foto's landbouwpercelen (deellocatie A) 
 

 
Foto A1.  
 

 
Foto A2.  

 

 



Bijlage 2b-I Foto's landbouwpercelen (deellocatie A) 
 

 
Foto A3.  
 

 
Foto A4.  

 

 



Bijlage 2b-I Foto's landbouwpercelen (deellocatie A) 
 

 
Foto A5.  
 

 
Foto A6.  

 

 



Bijlage 2b-I Foto's landbouwpercelen (deellocatie A) 
 

 
Foto A7.  
 

 
Foto A8.  

 

 



Bijlage 2b-I Foto's landbouwpercelen (deellocatie A) 
 

 
Foto A9.  
 

 
Foto A10.  

 

 



Bijlage 2b-I Foto's landbouwpercelen (deellocatie A) 
 

 
Foto A11.  
 

 
Foto A12.  

 

 



Bijlage 2b-I Foto's landbouwpercelen (deellocatie A) 
 

 
Foto A13.  
 

 
Foto A14.  

 

 



Bijlage 2b-II Foto's bedrijfswoning met tuin (deellocatie B) 
 

 
Foto B1.  
 

 
Foto B2.  

 

 



Bijlage 2b-II Foto's bedrijfswoning met tuin (deellocatie B) 
 

 
Foto B3.  
 

 
Foto B4.  

 

 



Bijlage 2b-II Foto's bedrijfswoning met tuin (deellocatie B) 
 

 
Foto B5.  
 

 
Foto B6.  

 

 



Bijlage 2b-II Foto's bedrijfswoning met tuin (deellocatie B) 
 

 
Foto B7.  
 

 
Foto B8.  

 

 



Bijlage 2b-II Foto's bedrijfswoning met tuin (deellocatie B) 
 

 
Foto B9.  
 

 
Foto B10.  

 

 



Bijlage 2b-II Foto's bedrijfswoning met tuin (deellocatie B) 
 

 
Foto B11.  
 

 
Foto B12.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C1.  
 

 
Foto C2.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C3.  
 

 
Foto C4.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C5.  
 

 
Foto C6.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C7.  
 

 
Foto C8.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C9.  
 

 
Foto C10.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C11.  
 

 
Foto C12.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C13.  
 

 
Foto C14.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C15.  
 

 
Foto C16. 

  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 

 
Foto C17.  
 

 
Foto C18.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 

 
Foto C19.  
 

 
Foto C20.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 

 
Foto C21.  
 

 
Foto C22.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C23.  
 

 
Foto C24.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C25.  
 

 
Foto C26.  

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C27.  
 

 
Foto C28.  

 

 

 



Bijlage 2b Foto's boerderij-erf (deellocatie C) 
 

 
Foto C29.  
 

 
Foto C30.  
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Uittreksel Kadastrale Kaart op A3 Uw referentie: 10608.001MNi
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 november 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:4000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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BETREFT

Dronten B 2733
UW REFERENTIE

10608.001MNi
GELEVERD OP

25-11-2019 - 10:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11047250578
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-11-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-11-2019 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Dronten B 2733
Kadastrale objectidentificatie : 089040273370000

Locatie Bisonweg 11
8255 PW  Swifterbant
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Kadastrale grootte 414.040 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 171769 - 507474
Omschrijving Wonen (agrarisch)

Terrein (akkerbouw)
Ontstaan uit Dronten B 2013

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Voorstel tot dan wel voorlopige aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht
gemeenten

Betrokken gemeente Dronten
Afkomstig uit stuk 131

Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

Ingeschreven op 23-02-2018

Overige aantekening Kwalitatieve verbintenis ged.
Afkomstig uit stuk Hyp4 54469/187 Ingeschreven op 16-04-2008 om 09:00

RECHTEN

1 Eigendom belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel (zie
1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stukken Hyp4 57254/60 Ingeschreven op 01-10-2009 om 12:52

Hyp4 2783/59 Lelystad Ingeschreven op 12-04-2006 om 09:00

Hyp4 1442/32 Lelystad Ingeschreven op 14-10-1998
Naam gerechtigde De heer Jakob Jan Dijkveld Stol

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.89040273370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.89040201370000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54469_187
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_57254_60
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_2783_59_LLS
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_1442_32_LLS
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.11177107


BETREFT

Dronten B 2733
UW REFERENTIE

10608.001MNi
GELEVERD OP

25-11-2019 - 10:38
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11047250578
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

22-11-2019 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

22-11-2019 - 14:59
BLAD

2 van 2

Adres Bisonweg 11
8255 PW  SWIFTERBANT

Geboren 10-12-1967
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

te ZUIDELIJKE IJSSEL-
MEERPOLDERS

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1.1 Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel
Afkomstig uit stukken Hyp4 63933/167 Ingeschreven op 06-02-2014 om 09:00

Hyp4 54469/187 Ingeschreven op 16-04-2008 om 09:00
Naam gerechtigde Gasunie Transport Services B.V.

Adres Concourslaan 17
9727 KC  GRONINGEN

Postadres Postbus 181
9700 AD  GRONINGEN

Statutaire zetel GRONINGEN
KvK-nummer 02084889 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Vermeld in stuk Hyp4 63933/167
Naamswijziging rechtspersoon

Ingeschreven op 06-02-2014 om 09:00

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63933_167
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_54469_187
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.440650207
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=02084889
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_63933_167
https://www.kadaster.nl/contact
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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: Bisonweg A

Loca e
Adres Bisonweg Swi erbant

Loca ecode AA030302734

Loca enaam Bisonweg A

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Nul- of eindsitua eonderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

17-09-2007 Par jkeuring grond Gronddepot BAM infra 3740221

11-10-2007 Nul- of eindsitua eonderzoek Nuls tua e Bodemonderzoek IAN/BB071663.3740221

03-06-2010 Nul- of eindsitua eonderzoek Eindsitua e bodemonderzoek De Ruiter Boringen en Bemalingen bv BKO/KVW/BB100939.3740528

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: Tank: DIJKVELD STOL J.

Loca e
Adres Bisonweg 11 8255PW Swi erbant

Loca ecode AA030302061

Loca enaam Tank: DIJKVELD STOL J.

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB

Status
Vervolg WBB Uitvoeren historisch onderzoek Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

dieseltank (ondergronds) 1966 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

hbo-tank (ondergronds) 1966 1989 Niet van toepassing Per defini e Nee

petroleum- of kerosinetank (bovengronds) 1966 9999 Niet van toepassing Per defini e 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: Bogaerds BV Kavel K3

Loca e
Adres Biddingweg Swi erbant

Loca ecode AA030301249

Loca enaam Bogaerds BV Kavel K3

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL030300006

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Poten eel Erns g

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

01-08-1989 Orienterend bodemonderzoek *** Wi eveen en Bos Werk No.Lls.78.1.JH/151

01-10-1990 Nader onderzoek voorstel NO Wi eveen en Bos 011s452.099

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

luchthaven 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

15-05-1990 NO uitvoeren WenM/90.05080/B Defini ef

16-06-1994 Geen vervolg (geen adm Nazorg) 286358, MB/94.041005/C Defini ef

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: BIDDINGWEG VLIEGSTRIP

Loca e
Adres Biddingweg Swi erbant

Loca ecode AA030300667

Loca enaam BIDDINGWEG VLIEGSTRIP

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL030301337

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

Nader onderzoek AANVULLEND ONDERZOEK VLIEGSTRIPS FLEVOLAND TPV BIDDINGWEG lls 78.3/3

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: BIDDINGWEG TPV NR 15

Loca e
Adres Biddingweg 15 8255RD Swi erbant

Loca ecode AA030300554

Loca enaam BIDDINGWEG TPV NR 15

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL030301276

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Verkennend onderzoek NEN 5740 Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

Verkennend onderzoek NEN 5740 VBO HANZELIJN (LELYSTAD-ZWOLLE) GEM. DRONTEN PERCEEL B1789 B9710/PMU/rf

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

dieseltank (bovengronds) 9999 1991 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

hbo-tank (ondergronds) 9999 1988 Niet van toepassing Per defini e 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: Ten Cate

Loca e
Adres Biddingweg 11 8255RD Swi erbant

Loca ecode AA030300970

Loca enaam Ten Cate

Plaats Dronten

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL030300174

Status
Vervolg WBB Opstellen SP Beoordeling

Status rapporten Nader onderzoek Beschikking Erns g, niet urgent

Status besluiten Erns g, niet urgent 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

10-04-1997 Verkennend onderzoek NEN
5740 Verkennend bodemonderzoek Grond-, Gewas en

Milieulaboratorium 2083

22-12-2004 Verkennend onderzoek NEN
5740 Verkennend milieukundig bodemonderzoek BDG Professionals BV 04-M2000/313

12-10-2005 Nader onderzoek Nader milieukundig bodemonderzoek (fase 1) BDG Professionals BV 05-M2862

09-03-2006 Nader onderzoek Nader milieukundig bodemonderzoek (fase
1+2) BDG Professionals BV 06-M3094

29-08-2006 Nader onderzoek *** BDG Professionals BV 06-M3094

10-10-2006 Nader onderzoek Asbestonderzoek BCC NC604.0318/264E

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

dieseltank (bovengronds) 1967 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (bovengronds) 2004 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

dieseltank (bovengronds) 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

erfverharding (niet gespecificeerd) 1997 9999 Niet van toepassing Per defini e >I Nee

hbo-tank (ondergronds) 1967 1986 Niet van toepassing Per defini e Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix Overschr. m² m³ Van Tot Opmerking

Grond I 60 60 Opmerking: tankloca e C

Grond S 35 53 Opmerking: tankloca e B, maximaal gehalte > T

Grondwater I 90 90 Opmerking: tankloca e C, na aleen > S

Besluiten
Datum Besluit Kenmerk Status

15-02-2007 besch. erns g, niet urgent 502240 Defini ef

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum
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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
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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 4 Aanvullende informatie vooronderzoek 













 

 

 

 
 

De heer J.J. Dijkveld Stol  
Bisonweg 11  

8255 PW  SWIFTERBANT  

 
 

 

 
Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 

21-6-2019 - CHZ_PC_MIL-94399-01/D2019-
136132 

   
   
Onderwerp 

Milieucontrole Bisonweg 11 te Swifterbant  
 

 
 

 

Geachte heer Dijkveld, 
 

Op 6 juni 2019 heeft de heer G.M. Honselaar van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) uw bedrijf aan de Bisonweg 11 te Swifterbant bezocht voor een 

controle van de relevante wet en regelgeving. Hierbij was u aanwezig. In deze brief staan 

de resultaten van de controle. 
 

Resultaten controle 

De toezichthouder heeft bij de controle onderstaande overtreding geconstateerd: 
 

Overtreding Activiteitenbesluit artikel 2.9 juncto Activiteitenregeling artikel 2.4 
Tijdens de controle stonden een aantal vaten met bodem bedreigende stoffen niet boven 

een bodem beschermende voorziening of -maatregel. 

Wat kunt u doen? 
De bodem bedreigende stoffen voor 11 juli 2019 boven een bodem beschermende 

voorziening of maatregel opslaan. 
 

Overtreding Activiteitenbesluit 2.15 juncto Activiteitenregeling artikel 2.6 

Tijdens de controle kon het jaaroverzicht van het energie verbruik gas en elektra niet 
worden getoond.  

Wat kunt u doen? 

Ik verzoek u de documenten bij de hercontrole beschikbaar te hebben. U kunt ze ook 
voortijdig mailen aan info@ofgv.nl ovv bovenstaand kenmerk. 

 
Activiteitenbesluit artikel 3.54d en Activiteitenregeling artikel 3.71d lid8 a,b,d. 

Tijdens de controle konden een aantal documenten niet worden getoond. Het gaat om het 

om het rapport lekdetectie van een dubbelwandige opslagtank en op de aanwezigheid van 
water en bezinksel in een stalen bovengrondse opslagtank. 

Wat kunt u doen? 
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Ik verzoek u de rapporten bij de hercontrole beschikbaar te hebben. U kunt ze ook 

voortijdig mailen aan info@ofgv.nl ovv bovenstaand kenmerk. 

 
Termijn 

Ik geef u de gelegenheid om de overtredingen voor 11 juli 2019 ongedaan te maken. 
Hierna volgt een hercontrole door een van onze toezichthouders. U kunt bestuursrechtelijk 

optreden voorkomen als u de overtreding binnen de gestelde termijn beëindigt. 

 
Meer informatie 

Op de website www.wetten.nl vindt u meer informatie over de in deze brief vermelde 

wetgeving. 
 

Vragen 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer G. Honselaar via 

telefoonnummer: 06 - 226 902 33 of e-mail: g.honselaar@ofgv.nl. 

 
 

Hoogachtend, 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Dronten, 

Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, 
Namens deze, 

 

 
 
M.J.C.M. Roelen 

Teamleider Bedrijven 

 
 

 



 

 


