
Bodemgesteldheid Bedrijventerrein De Steenmaat 
 
 
Het bedrijventerrein De Steenmaat is gelegen ten noordoosten van de bebouwde kom van 
Gramsbergen. Het terrein bevindt zich ten noorden van de Doorbraakweg, ten oosten van de 
percelen Doorbraakweg 6 t/m 14 en ten zuiden van de percelen Steenmaat 5 en 7. 
Het terrein heeft een agrarisch verleden; ter plaatse heeft nimmer bebouwing gestaan. Binnen 
het gebied heeft een watergang gelegen, die gedempt is. 
De bodem binnen het bedrijventerrein De Steenmaat is in 2005 onderzocht (CSO, kenmerk 
05.J027.10G). De groenstrook aan de westzijde is in 1991 in een groter kader al onderzocht 
(Doorbraak Zuid; Grontmij) en de locatie van de watergang aan de noordzijde is in 1995 
eveneens in een groter kader onderzocht (De Doorbraak; Oranjewoud). De rapportages van de 
bodemonderzoeken zijn bij de gemeente in te zien. 
 
Uit de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat in de bovengrond geen of 
geen noemenswaardig verhoogde gehalten aan onderzochte componenten zijn aangetoond. In de 
ondergrond zijn lokaal matig tot sterk verhoogde gehalten aan arseen gemeten. In het 
grondwater zijn lokaal licht tot sterk verhoogde gehalten aan enkele zware metalen, waaronder 
arseen (matig) gemeten. Gezien de historie van het terrein (geen 'verdachte' activiteiten), de 
ligging van het gebied en het voorkomen van sterk ijzerhoudende bodems wordt verondersteld 
dat het arseen hier van nature in de grond voorkomt en daarmee dus niet als verontreiniging 
wordt aangemerkt. 
 
Zoals aangegeven kan de grond verhoogde gehalten aan arseen bevatten. Vrijkomende grond 
kan op het eigen terrein worden toegepast. Verder is een toepassing binnen het bedrijventerrein 
ook zonder aanvullend onderzoek mogelijk. 
Indien vrijkomende grond elders binnen de gemeente Hardenberg wordt toegepast, dan dient de 
betreffende grond eerst te worden onderzocht conform de NEN 5740, inclusief arseenbepaling (= 
kritische parameter). Als de grond geen verhoogde gehalten (aan met name arseen) bevat, dan is 
deze grond binnen de gemeente Hardenberg vrij toepasbaar.  
Indien vrijkomende grond wordt afgevoerd naar locaties buiten de gemeente Hardenberg is 
van toepassing het beleid van de gemeente waar de grond wordt toegepast. 
 
Het grondwater kan eveneens verhoogde gehalten aan onder meer arseen bevatten. Indien bij 
toekomstige bouwwerkzaamheden grondwater wordt opgepompt, bijv. tbv een bronnering, dan 
dient contact te worden opgenomen met de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap Velt en 
Vecht), alvorens het grondwater kan worden geloosd. Geadviseerd wordt verder geen 
grondwater te gebruiken voor besproeiingsdoeleinden of consumptie. 
  
Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt geconcludeerd dat de bodem 
binnen het plangebied vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt is voor het beoogde 
gebruik (industriegebied). 
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