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1. Inleiding 
 
Op verzoek van Eelerwoude is door Centraal Bodem-
kundig Bureau Deventer Breda BV aan de Meeleweg 
53 (oorspr. 51), gelegen buiten de bebouwde kom van 
Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen, een verken-
nend onderzoek naar de bodemkwaliteit uitgevoerd in 
het kader van de aanvraag van een bouwvergunning. 
Het verkennend onderzoek kan vanuit een breed sca-
la van aanleidingen worden uitgevoerd. Dit in verband 
met ruimtelijke ingrepen.  
 
Ten behoeve van de toetsing van de verzamelde ge-
gevens is op 4 april 2008 door een CBB-medewerker 
een locatiebezoek afgelegd.  
 

 
Fig. 1.1 Luchtfoto van de onderzoekslocatie 
 
Beschrijving toekomstige inrichting 
Het is onbekend of de activiteiten zullen worden 
voortgezet. In de nabije toekomst vindt nieuwbouw 
plaats. De huidige gebruiker/eigenaar gaat het perceel 
niet verkopen.  
 
Criteria voor bodemonderzoek 
Voor het verrichten van het benodigde onderzoek, zijn 
de volgende criteria gehanteerd, welke door het CBB 
strikt worden nageleefd. 
 

Fig. 1.2 Toegepaste kwaliteitsnormen 
 
De werkzaamheden ten behoeve van het voor u lig-
gende rapport zijn uitgevoerd onder het certificaat van 
de SIKB 2000 (VKB protocollen 2001, 2002 en 2018). 
Het Centraal Bodemkundig Bureau is een onafhanke-

lijk adviesbureau en heeft geen enkele directe of indi-
recte relatie met de opdrachtgever en/of eigenaar van 
het perceel waar het onderzoek betrekking op heeft. 
 
Dit rapport is een voor de opdrachtgever opgestelde 
bondige weergave van het onderzoek en de conclu-
sies hieromtrent. In het apart bijgesloten verslag zijn 
alle vanuit de diverse protocollen noodzakelijke 
(meet)gegevens van de locatie in detail uitgewerkt. 
 
Gemeente Dalfsen 
Bij de aanvraag van een (bouw)vergunning dient een 
rapport inzake de bodemkwaliteit te worden geleverd. 
Dit is een verplichting vanuit de wetgeving om de ge-
zondheid en veiligheid te garanderen van mensen die 
wonen of werken in een gebouw of inrichting waarvoor 
de vergunning wordt aangevraagd.  
 

Wat Waarom Norm Kwaliteit 
Archief 
onderzoek 

Bouwver-
gunning NVN 5725 SIKB 2000 

Booronderzoek Bouwver-
gunning NEN 5740/5707 SIKB 2000 
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2. Gegevens onderzoekslocatie 
 
Kadastrale gegevens 
De kadastrale gegevens van de locatie zijn als volgt: 
 

Fig. 2.1 Kadastrale gegevens onderzoekslocatie 
 
In bijlage 4 staat de onderzoekslocatie weergegeven, 
inclusief de ligging van de boorpunten en de peilbuis. 
De onderzoekslocatie wordt begrensd door de rode 
contourlijn.  
 
Op de volgende kaart is de regionale ligging van de 
locatie weergegeven: 
 

 
Fig. 2.2 Regionale ligging onderzoekslocatie (schaal n.v.t.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2.3 Locatiegegevens 
 

Kadastrale gegevens onderzoekslocatie 
Kadastrale gemeente Nieuwleusen 
Sectie O 
Nummers 672, 87, 675, 101, 102, 673 
Oppervlakte 3 ha 94 a en 32 ca 

Ligging locatie 
Plaats Nieuwleusen 
Ligging t.o.v. woonkern Buiten bebouwde kom 
Dichtstbijzijnde 
woonbebouwing 

0 m 

Bebouwing 
Op de locatie 0 m2 
Jaar eerste bebouwing N.v.t. 
Activiteiten 
Eigenaar Fam. Westerman  
Huidige bestemming wonen 
Aard van het bedrijf - 
Omschrijving  
Bestemming verleden 
(voor eerste bebouwing) 

 

Bodemonderzoeken  
Zowel op de locatie zelf als in de directe omgeving ervan heeft, is 
zover bekend, geen bodemonderzoek of bodemsanering uitge-
voerd. 
Bodemkwaliteitskaart 
De locatie is gelegen in de zone Buitengebied, schoon van de 
bodemkwaliteitskaart van de gemeente Dalfsen. Een overzicht van 
de achtergrondgehalten staat weergegeven in bijlage 6. 
Bijzonderheden  
Op de locatie zijn meerdere vergunningen afgegeven. Op de 
locatie en in de directe nabijheid daarvan hebben zich in het verle-
den, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan. 
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3. Plan van aanpak 
 
Bodemonderzoek 
Bij onderzoek in het kader van de aanvraag van een 
bouwvergunning wordt onderzocht of op gedeeltes 
van de bouwlocatie bodemverontreiniging aanwezig 
is. Voor het onderzoek is er een wettelijke aanleiding.  
 
Voor bouwvergunningplichtige activiteiten kan de ge-
meente de eis stellen op de bouwlocatie een bodem-
onderzoek uit te laten voeren. Dit om te voorkomen 
dat op verontreinigde grond wordt gebouwd en daar-
mee risico's ontstaan voor de toekomstige gebruikers 
van het bouwwerk, danwel dat het onmogelijk wordt 
een eventuele verontreiniging te verwijderen ten ge-
volge van de aanwezigheid van het bouwwerk.  
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4. Resultaten en conclusies 
 
Bodem 
Uit onderzoek, uitgevoerd in april 2008, blijkt dat het 
grondwater verontreinigd is met zware metalen (ar-
seen en chroom). Deze verontreinigingen zijn in een 
verhoogd gehalte aangetoond ten opzichte van de 
streefwaarde.  
 
In onderstaande figuren wordt de toetsing van de ge-
meten gehalten visueel weergegeven.  
 

 
Fig. 4.1 Visuele weergave gemeten gehalten in de grond 
 

 
Fig. 4.2 Visuele weergave gemeten gehalten in het grondwater 
 
In één boring is zintuiglijk puin waargenomen.  
 

Asbest in bodem 
Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van de onder-
zoekslocatie visueel geen asbesthoudend materiaal is 
aangetroffen op het maaiveld en in de bodem.  
 
Conclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan met vol-
doende zekerheid worden gesteld dat de kwaliteit van 
de bodem op de onderzoekslocatie geen belemmering 
vormt voor de bouwplannen op  de locatie.  
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5. Maatregelen 
 
Om de locatie geschikt te maken, zijn de volgende 
maatregelen noodzakelijk: 
 

Fig. 5.1 Te nemen maatregelen  
 
Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en volgens 
prijspeil augustus 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is de 
reden van de 
maatregel 

Welke  
maatregel is  
nodig 

Bij welke 
instantie 
moet u zijn 

Wat zijn de 
globale 
kosten van 
de maat-
regel  (€) 

Bodemveront-
reiniging 

Geen Gemeente 
Dalfsen 

nihil 

Totaal   nihil 


