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1 Inleiding 

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend, aanvullend, 
asbest- en waterbodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de sloopvergunning ter plaatse van en nabij 
Twentseweg 8 te Heino.  
 
Aanleiding 
Ter plaatse van het onderhavige perceel aan Twentseweg 8 te Heino is BBL voornemens enkele opstallen 
te slopen. Bij aankoop van het perceel is een bodemonderzoek uitgevoerd (ATKB,  
rapportnummer 20110007/rap01, van 14 februari 2011). Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 
blijkt dat in de bodem puin en sliblagen zijn aangetroffen. Tevens blijkt uit de rapportage dat verdeeld over 
het terrein de bovengrond ten hoogste licht verontreinigd is met enkele van de onderzochte parameters. De 
aangetroffen sliblaag is eveneens licht verontreinigd met enkele van de onderzochte parameters. In de 
zintuiglijk schone ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is een lichte 
verontreiniging met barium vastgesteld. 
 
Ten behoeve van de sloopvergunning heeft gemeente Raalte aanvullende vragen gesteld voordat 
overgegaan kan worden tot herbestemming van het perceel. Om antwoord op de gestelde vragen te 
kunnen geven, is onderstaande doelstelling ten behoeve van dit onderzoek geformuleerd. 
 
Doel 
Het doel van het onderhavige onderzoek is:  
Erfperceel: 

- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de voormalige  
HBO-tank; 

- vaststellen in hoeverre het puinpad asbesthoudend is; 
- het uitbrengen van advies inzake hoe om te gaan met de onder de bebouwing aanwezige sliblaag. 
Percelen Heino L 33, 49 en 51: 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem; 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem; 
- nagaan in hoeverre het pad asbesthoudend is. 
Percelen Heino I 403 en 404: 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem; 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem; 
- nagaan in hoeverre het pad asbesthoudend is. 
 
Kwaliteit en certificering 
MUG Ingenieursbureau verklaart hierbij geen juridische relatie te hebben met (de bedrijfsorganisatie van) 
de eigenaar van de onderzoekslocatie en/of de opdrachtgever van het bodemonderzoek. 
MUG Ingenieursbureau heeft het bodemonderzoek als onafhankelijke organisatie uitgevoerd. 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform en onder certificaat van de thans geldende BRL SIKB 2000 en 
de bijbehorende protocollen 2001, 2002 en 2003. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd voor het 
procescertificaat ’Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek’ en staat geregistreerd als  
Kwalibo-erkend bedrijf (erkend bodemintermediair). 
 
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden, de resultaten en de aan de 
resultaten te verbinden conclusies. 
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens 

2.1 Locatiegegevens en huidig bodemgebruik 

De onderzoekslocatie betreft Twentseweg 8 te Heino en een aantal percelen ten noorden van 
Twentseweg 8. De onderzoekslocaties zijn gelegen ten noorden van Heino en ten zuiden van het 
Overijsselsch kanaal.  
 
Bijlage 1 toont de topografische situering van de onderzoekslocatie en bijlage 2 een overzicht van de 
onderzoekslocatie. De kadastrale gegevens zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de kadastrale gegevens blijkt 
dat de genoemde kadastrale percelen in eigendom zijn van de heer A.A.H. Oglink.  
 
Erfperceel 
Kadastraal staat het terrein bekend als gemeente Heino, sectie I, nrs 49 (ged.) en 51. Het terrein heeft 
een oppervlakte van circa 1,5 ha. Op het erfperceel zijn opstallen aanwezig, zoals een woonhuis, een 
voormalige veestal, een kapschuur, een schuur en een voormalige kuikenschuur. Het aanwezige puinpad 
bestaat uit puingranulaat en heeft een oppervlakte van circa 125 m

2
. 

 
Percelen Heino I 33, 49 en 51 
Deze percelen zijn aan het erfperceel gelegen. De percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 
circa 1,6 ha. Ter plaatse van de percelen is een sloot aanwezig. In het noordelijke deel naast de sloot is 
een voormalig puinpad gelegen. In het veld is dit niet of nauwelijks meer waar te nemen. 
 
Percelen Heino L 403 en 404 
De percelen zijn ten noorden van het erfperceel gelegen. De te onderzoeken percelen hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van 1,5 ha.  De percelen zijn deels omringd door een watergang. De/het 
toegangsdam/pad bestaat uit puin. 
 
In het kader van het vooronderzoek wordt opgemerkt dat in overleg met de opdrachtgever kan worden 
volstaan met het eerder uitgevoerde verkennend onderzoek (ATKB, rapportnummer: 20110007/rap01,  
van 14 februari 2011). Aan de uitvoering van de werkzaamheden is wel een locatiebezoek uitgevoerd en is 
informatie van de huidige eigenaar verkregen. 
 
In afwijking op NEN 5725:2009 is de hydrologie (tot 10 m-mv) niet opgenomen in het onderhavige 
onderzoek, omdat dit gezien de aanleiding en doelstelling van het onderzoek geen relevante informatie 
oplevert. 
 

2.2 Historische gegevens en bodeminformatie 

Uit informatie van de opdrachtgever is gebleken dat op de onderzoekslocatie een bovengrondse HBO-tank 
aanwezig is geweest op verschillende plekken. Uit navraag bij de eigenaar is gebleken dat deze 
bovengrondse HBO-tank naast de voormalige kuikenschuur aanwezig was. De gasolie werd gebruikt om 
de kuikenschuur mee te verwarmen. 
 
In het verleden is de voormalige veestal vergroot. Tijdens deze werkzaamheden is de tussenmuur gesloopt 
en is het sloopmateriaal achter de veestal in een daarvoor gegraven gat gedumpt.  
 
Aan de hand van historische kaarten kan niet worden vastgesteld of ter plaatse van het aanwezige slib 
onder de bebouwing een sloot heeft gelopen. Naar eigen zeggen van de eigenaar was het perceel vroeger 
lager gelegen en “kon men achterhuis de schaatsen onderbinden”. Het terrein stond vroeger in de 
wintermaanden onder water, dit kan de aanwezige slib doen verklaren. 
 

2.3 Toekomstig gebruik 

Het voornemen is om de aanwezige opstallen te slopen; het terrein krijgt een herbestemming. 
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Erfperceel 

HBO-tank 
Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de voormalige HBO-tank te kunnen 
vaststellen, is de volgende strategie gehanteerd. Ter plaatse van de bovengrondse HBO-tank zijn  
twee boringen tot 2,0 m-mv verricht en is een peilbuis geplaatst voor het bepalen van de milieuhygiënische 
kwaliteit van het grondwater. Van de opgeboorde grond zijn twee grondmonsters samengesteld voor 
laboratoriumonderzoek op minerale olie en vluchtige aromaten (1x bovengrond en 1x ondergrond). Tevens 
is een grondwatermonster samengesteld voor laboratoriumonderzoek op eveneens minerale olie en 
vluchtige aromaten. 
 
Puinpad 
Om vast te stellen in hoeverre het puinpad asbesthoudend is, is het puinpad beschouwd als één  
RE waarbij conform NEN 5897 vijf proefsleuven zijn gegraven met behulp van een graafmachine. Alle 
proefsleuven zijn doorgezet tot minimaal 0,5 m in de onverdachte bodemlaag. Van de hierbij vrijkomende 
puinlaag en de ondergrond is per bodemlaag een mengmonster samengesteld, waarvan in eerste instantie 
alleen de hergebruikskwaliteit van het mengmonster van de puinlaag indicatief is vastgesteld. Hiertoe is 
van de puinlaag een mengmonster samengesteld dat is onderzocht op de samenstelling (PAK, minerale 
olie en BTEXN) en uitloging door middel van een cascadetest (zware metalen en vier anionen) 
 
Sloopmateriaal 
Om vast te stellen in hoeverre het sloopmateriaal asbesthoudend is, is de stortplek van het sloopmateriaal 
beschouwd als één RE waarbij conform NEN 5897 zeven proefsleuven zijn gegraven met behulp van een 
graafmachine. Alle proefsleuven zijn doorgezet tot minimaal 0,5 m in de onverdachte bodemlaag. Van de 
hierbij vrijkomende puinlaag en ondergrond is per bodemlaag een mengmonster samengesteld, waarbij in 
eerste instantie alleen het mengmonster van de puinlaag bij het laboratorium is aangeboden voor 
onderzoek op asbest in de kleine fractie. 
 
Advies sliblaag 
Om een advies uit te brengen voor de wijze waarop omgegaan dient te worden met de onder de 
bebouwing aanwezige sliblaag is een beperkt vooronderzoek uitgevoerd. Hierin is nagegaan of er in het 
verleden een watergang ter plaatse van boring 1 en 3 uit het voorgaande onderzoek (ATKB) gesitueerd is 
geweest. Het beperkte vooronderzoek bestaat uit het opvragen van historische informatie bij de gemeente 
en het raadplegen van de website Watwaswaar. 
 
Om na te gaan in hoeverre de aanwezige sliblaag in het verlengde van de boringen 1 en 3 (uit het 
voorgaand onderzoek van atkb) in de bodem aanwezig is, zijn verdeeld over twee raaien drie boringen 
verricht die haaks op de ‘lijn’ van boring 1 en 3 zijn geplaatst. Van de opgeboorde grond zijn vier 
mengmonsters samengesteld voor laboratoriumonderzoek op het NEN-pakket grond (2x sliblaag en  
2x ondergrond).  
 
Percelen Heino I 33, 49 en 51 
Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te kunnen stellen, zijn verdeeld over het terrein  
17 boringen tot 0,5 m-mv en 4 boringen tot 2,0 m-mv verricht. Van de hierbij opgeboorde grond zijn  
zeven mengmonsters samengesteld voor laboratoriumonderzoek op het NEN-pakket grond  
(4x bovengrond en 3 x ondergrond). Daarnaast zijn er drie peilbuizen geplaatst voor het bepalen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater. 
 
Waterbodem 
Ten behoeve van het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is een 
waterbodemonderzoek conform NEN 5720 (OLL) uitgevoerd. De watergang is beschouwd als één vak, 
waarbij met behulp van een multi-sampler tien steekmonsters zijn verricht. Van de tien steekmonsters is 
één mengmonster van het slib samengesteld voor analyse op het waterbodempakket regionaal. 
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Asbest (puinpad) 
Om na te gaan in hoeverre het puinpad asbesthoudend is, is het puinpad beschouwd als één deellocatie 
waarbij conform NEN 5897 vijf proefsleuven zijn gegraven. Alle proefsleuven zijn doorgezet tot 1,0 m-mv. 
Van de hierbij vrijkomende materialen is per bodemlaag een mengmonster samengesteld, waarbij in 
eerste instantie alleen het mengmonster van de puinlaag bij het laboratorium is aangeboden voor 
onderzoek op asbest in de kleine fractie. Daarnaast is van de aanwezige puinlaag indicatief de 
hergebruikskwaliteit van het puin vastgesteld. Hiertoe is van de puinlaag een mengmonster samengesteld 
dat onderzocht is op de samenstelling (PAK, minerale olie en BTEXN) en uitloging door middel van een 
cascadetest (zware metalen en vier anionen). 
 
Percelen Heino I 403 en 404 
Milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vast te kunnen stellen, zijn verdeeld over het terrein 
zeventien boringen tot 0,5 m-mv en vier boringen tot 2,0 m-mv verricht. Van de hierbij opgeboorde grond 
zijn zeven mengmonsters samengesteld voor laboratoriumonderzoek op het NEN-pakket grond  
(4x bovengrond en 3 x ondergrond). Daarnaast zijn er drie peilbuizen geplaatst voor het bepalen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater. 
 
Waterbodem 
Ten behoeve van het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is een 
waterbodemonderzoek conform NEN 5720 (OLL) uitgevoerd. De watergang is beschouwd als één vak, 
waarbij tien steekmonsters met behulp van een multi-sampler zijn verricht. Van de tien steekmonsters is 
één mengmonster van het slib samengesteld voor analyse op het waterbodempakket regionaal. 
 
Asbest (puinpad) 
Om na te gaan in hoeverre het puinpad asbesthoudend is, is het puinpad beschouwd als één deellocatie 
waarbij conform NEN 5897 vijf proefsleuven zijn gegraven. Alle proefsleuven zijn doorgezet tot 1,0 m-mv. 
Van de hierbij vrijkomende materialen is per bodemlaag een mengmonster samengesteld, waarbij in 
eerste instantie alleen het mengmonster van de puinlaag bij het laboratorium is aangeboden voor 
onderzoek op asbest in de kleine fractie. Daarnaast is van de aanwezige puinlaag indicatief de 
hergebruikskwaliteit van het puin vastgesteld. Hiertoe is van de puinlaag een mengmonster samengesteld 
dat onderzocht is op de samenstelling (PAK, minerale olie en BTEXN) en uitloging door middel van een 
cascadetest (zware metalen en vier anionen). 
 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gehanteerde onderzoeksstrategieën. 
 
Tabel 3.1  Gehanteerde onderzoeksstrategieën 

Perceel Deellocatie Grootte Norm Strategie Opmerkingen 

Erfperceel 

 HBO-tank 3000 liter VEP 5.3 (VEP)  
 Puinpad 125 m

2
 NEN 5897 Halfverharding  

 Sloopmateriaal  NEN 5897 Halfverharding  
 Advies sliblaag - Gerelateerd 

aan NEN 5740 
  

Percelen Heino I 33, 49 en 51 

 Milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem 

1.6 ha NEN 5740 ONV  

 Waterbodem 230 m NEN 5720  OLL    
 Asbest (puinpad) 800 m

2
 NEN 5897 Halfverharding  

Percelen Heino I 403 en 404 
 Milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem 
1.5 ha NEN 5740 ONV  

 Waterbodem 335 m NEN 5720  OLL    
 Asbest (puinpad) 750 m

2
 NEN 5897 Halfverharding  
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3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 22, 23 en 26 augustus 2013. De werkzaamheden zijn  
verricht door een voor de protocollen 2001en 2002 gekwalificeerde monsternemer, de heer J. Veldkamp. 
Het grondwater is op 30 augustus 2013 bemonsterd. 
 
De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde 
onderzoeksstrategieën. In tabel 3.2 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde werkzaamheden. 
In bijlage 2 is de situering van de boorpunten en proefsleuven en de vakindeling ten behoeve van het 
waterbodemonderzoek weergegeven. 
 
Tabel 3.2  Overzicht uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden 

Perceel Deellocatie Boringen en boringen 
met peilbuis 

Proef 
sleuven 

Analyses grond en 
grondwater 

Analyses 
verhardingsmaterialen 

Erfperceel 

 Erfperceel 1x boring tot 0,5 m-mv 

2x  boring tot 2,0 m-mv 
1x peilbuis 

- 1 x standaard NEN 
pakket grondwater 

- 

 Raai 1 (sliblaag) 
7x 2,0 m-mv - 

2x standaard NEN 
pakket bodem 

- 

 Raai 1 (ondergrond) 

 Raai 2 (sliblaag) 
7x 2,0 m-mv - 

2x standaard NEN 
pakket bodem 

- 

 Raai 2 (ondergrond) 

 HBO-tank 2x 2,5 m-mv 

1x peilbuis 

- Grond: Aromaten +  
olie (incl. DS/OS) 
Grondwater: Aromaten 
(BTEXXN) + olie (GC) 

- 

 Puinpad (RE1) - Sl1 t/m Sl5 Asbest puin NEN5897 Cascadeproef BRBS,  
Metalen-15 (na uitloging)  
4 anionen, standaard  
NEN pakket bodem 

 Stort sloopmaterialen  
(RE 3) 

- Sl 11 t/m Sl 17 Asbest puin NEN5897  

Percelen Heino I 33, 49 en 51 

 Milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem 

17x 0,5 m-mv 
4 x 2,0 m-mv 

3 x peilbuis 

- 7x standaard NEN 
pakket bodem 
3 x standaard NEN 
pakket grondwater 

 

 Waterbodem W 1 t/m W 10 - 1x Regionaal 
waterbodempakket 

 

 Asbest (voormalig 
puinpad) 

- Sl6 t/m Sl10 Asbest puin NEN5897  

Percelen Heino I 403 en 404 

 Milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem 

17x 0,5 m-mv 
4 x 2,0 m-mv 

3 x peilbuis 

- 7x standaard NEN 
pakket bodem 

3 x standaard NEN 
pakket grondwater 

- 

 Waterbodem W 1 t/m W 10 - 1x Regionaal 
waterbodempakket 

- 

 Asbest (toegangsdam) - Sl18 t/m Sl20 Asbest puin NEN5897 - 

 Standaard NEN-pakket grond: zware metalen (9), minerale olie, PAK (10 VROM), PCB 

Standaard NEN-pakket grondwater: zware metalen (9), minerale olie, VOCL 

Waterbodempakket (C2): zware metalen 11, minerale olie, PAK (10 VROM), PCB en bestrijdingsmiddelen  
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Grond en grondwater 
Bij het verrichten van de boringen en het opgraven van het materiaal is de bodem beoordeeld op kleur, 
textuur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De bodemopbouw is per boring en proefsleuf 
omschreven conform NEN 5104. Tevens zijn het maaiveld en de opgeboorde grond geïnspecteerd op het 
voorkomen van asbestverdachte materialen. De peilbuizen zijn bemonsterd, waarbij de grondwaterstand, 
de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidend vermogen (EGV) en de troebelheid (NTU) in het veld zijn 
bepaald. De gegevens van de veldmetingen zijn opgenomen in tabel 3.3. De metingen geven geen 
aanleiding om het beeld van de verontreinigingssituatie en daarmee de onderzoeksopzet of de beoordeling 
van de resultaten aan te passen. 
 
Tabel 3.3  Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Plaatsings- 
datum 

Bemonsterings- 
datum 

Filterstelling Grondwater-
stand 
(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidbaarheid 
(uS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Erfperceel 
07 22-08-2013 30-08-2013 1,0-2,0 1,15 6,04 1180 70,9 
39 23-08-2013 30-08-2013 1,5-2,0 1,40 6,7 780 9,2 

Percelen Heino I 33, 49 en 51 

01 22-08-2013 30-08-2013 0,6-1,6 0,71 5,62 970 14,8 
11 22-08-2013 30-08-2013 1,5-2,0 0,72 6,73 585 7,64 

Percelen Heino I 403 en 404 

41 23-08-2013 30-08-2013 1,3-2,3 0,85 6,6 493 11,4 
42 23-08-2013 30-08-2013 1,0-2,0 0,65 6,96 508 95,4 
43 23-08-2013 30-08-2013 1,0-2,0 0,70 6,1 470 37,4 

 
Asbest 
De/het opgegraven grond/ puin ter plaatse van de proefsleuven is gelijkmatig verspreid met een hark  
(>20 mm) en vervolgens geïnspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte materialen. Indien 
zintuiglijk waarneembare afwijkingen zijn geconstateerd, zijn de betreffende lagen afzonderlijk bemonsterd. 
Alle aangetroffen asbestverdachte materialen zijn op de locatie geteld, gewogen en verzameld voor 
analyse. Op basis van de uitgevoerde monstervoorbehandeling (schouwen) op locatie is de 
inspectiecoëfficiëntie van het ontgraven materiaal op 75% gesteld. Na voorbehandeling is het materiaal 
bemonsterd voor analyse op het gehalte aan asbest < 16 mm. De selectie en/of samenstelling van de 
ingezette monsters zijn weergegeven op de analysecertificaten, die zijn bijgevoegd in bijlage 5. 
 
Waterbodem 
Voorafgaand aan het verrichten van de steken zijn de onderzoekslocaties visueel geïnspecteerd op de 
aanwezigheid van asbest. De uitgevoerde werkzaamheden en analyses zijn gebaseerd op de 
bovengenoemde onderzoeksstrategie.  
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Veldwaarnemingen 

Een uitgebreide beschrijving van de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in de 
boorprofielen, die zijn bijgevoegd als bijlage 4. 
 

4.1.1 Erfperceel 

De boorprofielen geven voor het erfperceel (dus niet de akker) aan dat de gemiddelde bodemopbouw als 
volgt kan worden beschreven: 
- 0,0-0,5 m-mv: matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand; 
- 0,5-2,0 m-mv: niet tot matig siltig, matig fijn tot zeer grof zand. 
 
Plaatselijk komen brokken leem voor.  
 
Raaien 
De boorprofielen geven voor raai 1 aan dat in boring 28 en 30 een sliblaag is aangetroffen. De sliblaag ter 
plaatse van boring 28 is aanwezig van 0,8 tot 1,10 m-mv en wordt omschreven als een zwak slibhoudende, 
matig groffe zandige laag. De sliblaag ter plaatse van boring 30 is aanwezig van 0,7 tot 0,9 m-mv en wordt 
omschreven als een sterk veenhoudende sliblaag. In de overige boringen is geen slib aangetroffen, wel is 
in de bovengrond van 0,0 tot 0,2 m-mv een laag matig fijn zand met een bijmenging van sporen puin 
aangetroffen (borinng 25, 26, 27 en 28). De boorprofielen voor raai 2 geven aan dat in boring 34 en 35 van 
0,7 tot 1,10 m-mv een matig groffe zandige laag met sporen slib (en sporen veen in boring 35) is 
aangetroffen. In boring 36 is van 0,8 tot 1,1 m-mv een sliblaag aangetroffen. In de overige boringen is geen 
slib aangetroffen. 
 
Puinpad (RE 1) 
Ter plaatse van RE 1 is in sleuf 3 puin, baksteen en asbest aangetroffen. De overige sleuven bestaan uit 
puin en baksteengranulaat. Hierin is visueel geen asbest waargenomen. 
 
Stort sloopmaterialen (RE 3) 
Ter plaatse van RE 3 (Sl 11 t/m 17) is van 1,0 tot 2,0 m-mv grof bouwpuin en asbest aangetroffen in de 
sleuven Sl 11 en Sl 14. In de sleuven 12 en 13 is alleen grof bouwpuin aangetroffen. In de overige sleuven 
is geen bijmenging aan puin/asbest aangetroffen. 
 

4.1.2 Percelen I 33, 49 en 50 

De boorprofielen geven voor de aangrenzende percelen aan dat de gemiddelde bodemopbouw als volgt 
kan worden beschreven: 
- 0,0-0,5 m-mv: zwak tot matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand; 
- 0,0-2,0 m-mv: zwak siltig, matig fijn zand. 
 
Voormalig puinpad (RE 2) 
Ter plaatse van RE 2 (Sl 06 t/m Sl 10) is van 0,0 - 0,5 m-mv matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand 
aangetroffen.  
 
Waterbodem 
Aan de hand van de peilingen en de monsterneming (W1 t/m W10) blijkt dat ter plaatse van de watergang 
het oppervlaktewater sterk wisselt van 0,05 tot 0,40 cm. Er is variërend een sterk zandige sliblaag 
aanwezig van 0 tot 30. De ondergrond bestaat uit matig fijn tot matig grof niet tot sterk humeus zand dat 
plaatselijk sterk veenhoudend is. In het slib, de onderliggende vaste bodem en in het water van de te 
verdiepen watergang zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
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4.1.3 Percelen I 403 en 404 

De boorprofielen geven voor de aangrenzende percelen de volgende gemiddelde bodemopbouw weer: 
- 0,0-0,5 m-mv: zwak tot matig humeus, zwak siltig, matig fijn zand; 
- 0,0-2,0 m-mv: zwak siltig, matig fijn zand. 
 
Toegangsdam (RE 4) 
Ter plaatse van RE 4 (Sl 18 t/m Sl 20) zijn in sleuf 18 van 0,0 tot 0,20 m-mv zwak puinhoudende resten 
asfaltgranulaat en zwak asbesthoudend, matig fijn zand aangetroffen. In de overige twee sleuven zijn van  
0,0 tot 0,2 m-mv zwak humeus, zwak grindhoudend, matig fijn zand en resten asfaltgranulaat aangetroffen. 
 
Waterbodem 
Aan de hand van de peilingen en de monsterneming (W11 t/m W20) blijkt dat ter plaatse van de te 
verdiepen watergang gemiddeld 0,4 cm oppervlaktewater aanwezig is. Er is een zwak zandige 
slibhoudende laag aanwezig met een gemiddelde dikte van 15 cm. De ondergrond bestaat uit matig grof 
zand met laagjes veen. In het slib, de onderliggende vaste bodem en in het water van de te verdiepen 
watergang zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 

4.2 Toetswijze en terminologie grond, grondwater, asbest en waterbodem 

Grond en grondwater 
Bij de toetsing aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de Wet bodembescherming is in 
deze rapportage de volgende terminologie gebruikt. 
 
Achtergrondwaarde (AW2000): de gehalten (grond) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. 
In verontreinigde bodems is dit het gehalte dat moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen. 
 
Streefwaarde (S): de concentraties (grondwater) waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In 
verontreinigde bodems is dit de concentratie die moet worden bereikt om de functionele eigenschappen die 
de bodem voor mens, dier en plant heeft, volledig te herstellen. 
 
Interventiewaarde (I): geeft de gehalten (grond) of concentraties (grondwater) aan waarboven de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te worden 
verminderd. Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige verontreiniging 
als meer dan 25 m

3
 bodemvolume grond- of sedimentverontreiniging boven de interventiewaarde is 

aangetoond. Voor grondwater geldt dat als in meer dan 100 m
3
 bodemvolume de interventiewaarde wordt 

overschreden, sprake is van een geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De spoedeisendheid van 
de sanering is in deze gevallen onder andere afhankelijk van de actuele risico’s van de ernstige 
verontreiniging in de bodem ten aanzien van de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het 
grondwater. Indien er geen sprake is van actuele risico’s, dan zijn saneringsmaatregelen niet spoedeisend. 
 
Tussenwaarde 1/2(S + I): indien gehalten (grond) of concentraties (grondwater) worden gemeten die 
hoger zijn dan het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde en/of van de streef- en de 
interventiewaarde is volgens de Wet bodembescherming een nader onderzoek noodzakelijk. 
 
Besluit bodemkwaliteit: ter bepaling van de toepasbaarheid van de grond buiten de huidige 
onderzoekslocatie zijn de resultaten in deze rapportage tevens indicatief getoetst aan het  
Besluit bodemkwaliteit (generieke kader). Aangezien er geen partijkeuring conform het 
Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd, kunnen aan de resultaten van deze toetsing niet dezelfde rechten 
worden ontleend als aan een partijkeuring die wel conform het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. 
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Bij de tabellen in dit hoofdstuk geldt de volgende betekenis van de tekens en afkortingen:  
-  : kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW), streefwaarde (S) of detectielimiet; 
blanco : (tijdelijk) geen toetsnorm aanwezig; 
>AW : groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T); 
>S : groter dan de streefwaarde (S) en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T); 
>T : groter dan de tussenwaarde (T) en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I); 
>I : groter dan de interventiewaarde (I). 
 
Asbest 
De analyseresultaten van de asbestanalyse zijn getoetst aan de hergebruiksnorm. Voor de toetsing van het 
gehalte aan asbest zijn de streefwaarde en de interventiewaarde gelijkgesteld op 100 mg/kg totaal asbest 
ds gewogen (hergebruiksnorm). Het gehalte aan totaal asbest ds gewogen wordt bepaald door de amfibole 
concentratie (Amosiet en Crocidoliet) te vermenigvuldigen met een factor 10 en deze op te tellen bij de 
serpentijnconcentratie (Chrysotiel). 
 
Waterbodem 
Voor de verwerking van vrijkomende baggerspecie bij onderhoudswerkzaamheden (verdiepen) bestaat er 
conform de Regeling bodemkwaliteit een viertal toetsingskaders. In de onderstaande figuur is de 
samenhang schematisch weergegeven. 
 

1. Toepassen van baggerspecie (na 
indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing 
op landbodem, verspreiden van 
baggerspecie op het aangrenzende 
perceel; 

 
 
2. Toepassen van baggerspecie (na 

indrogen/rijpen) in een nuttige toepassing in 
oppervlaktewater, verspreiden van 
baggerspecie in oppervlaktewater; 

 
 
3. Verspreiden van baggerspecie op het 

aangrenzende perceel; 
 
 
 
4. Verspreiden van baggerspecie in 

oppervlaktewater. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indien de gemeten gehalten in de baggerspecie de achtergrondwaarden (AW2000) niet overschrijden, is 
de baggerspecie vrij verspreidbaar of toepasbaar in oppervlaktewater en altijd verspreidbaar of toepasbaar 
op landbodem. 
 
Indien één of meer stoffen de achtergrondwaarde (AW2000) overschrijden, dan worden de gehalten aan 
zware metalen (cadmium, barium, kobalt en molybdeen) en minerale olie alsmede de percentages aan 
metalen (<50%) en organische stof (<20%) beoordeeld met behulp van msPAF, om de verspreidbaarheid 
van de baggerspecie op het aangrenzende perceel te beoordelen. Indien de baggerspecie als 
verspreidbaar wordt beoordeeld, geldt voor de eigenaar van het aangrenzende perceel een 
ontvangstplicht. 
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Voor het verspreiden van baggerspecie in oppervlaktewater en het toepassen van baggerspecie in 
oppervlaktewater of op landbodem vormen de interventiewaarden voor waterbodem respectievelijk de 
interventiewaarden voor landbodem de bovengrens. Indien deze grens wordt overschreden, is verspreiding 
of toepassing niet mogelijk.  
 
Liggen alle gehalten tussen de AW2000 en de desbetreffende interventiewaarde, dan wordt voor 
toepassing in oppervlaktewater onderscheid gemaakt tussen klasse A en klasse B. Voor toepassing op 
landbodems wordt onderscheid gemaakt tussen klasse wonen en klasse industrie. Daarbij is ruimte gelaten 
voor lokale overheden (gemeenten en waterschappen) om lokale maximale waarden vast te stellen die 
afwijken van de klassegrenzen in het generieke kader. Deze mogen tevens de interventiewaarden 
overschrijden indien via een risicoafweging is vastgesteld dat het saneringscriterium niet wordt 
overschreden. Voor de toepassing van baggerspecie in grootschalige bodemtoepassingen geldt naast de 
beoordeling aan de interventiewaarden voor waterbodem of landbodem tevens de toetsing aan de 
maximale emissiewaarden. 
 

4.3 Getoetste analyseresultaten erfperceel 

Grond en grondwater 
De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 6. Deze toetsingstabellen geven een overzicht weer van de 
analyseresultaten die zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de  
Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weergegeven.  
 
In tabel 4.1 is een samenvatting van de getoetste analyses weergegeven. 
 
Tabel 4.1  Samenvatting toetsingsresultaten 

Monsternaam Wet bodembescherming Indicatieve toetsing aan het  
Besluit bodemkwaliteit Grond Grondwater 

MM bg erf M.O., Pcb’s >AW - Industrie (minerale olie en PCB) 

MM og erf Hg >AW - Altijd toepasbaar 

Raai 1 (sliblaag) Hg, M.O. >AW - Industrie (Minerale olie) 

Raai 1 (ondergrond) x - Altijd toepasbaar 

Raai 2 (sliblaag) Cd, Hg, Zn, M.O. PAK 
>AW 

- Industrie (Minerale olie) 

Raai 2 (ondergrond) x - Altijd toepasbaar 

HBO-tank - - Altijd toepasbaar 

RE 3 NEN - - Niet toepasbaar (Asbest) 

Pb 07 - Ba >T - 

x – geen verhoogde waarde ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen 

 
Puinpad RE 1 (Asbest) 
In de bovengrond van de proefsleuven Sl 1-2-4-5 is tijdens het schouwen geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. In het mengmonster van de actuele contactzone (RE 1 BG Sl 1-2-4-5) is in de fijne fractie  
< 16 mm eveneens geen asbest aangetroffen. 
 
In de bovengrond van proefsleuf Sl 3 is 31 gram asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het betreft hier 
asbestverdacht materiaal bestaande uit 2-5% hechtgebonden asbest van het soort Chrysotiel. Na 
berekening is hier in totaal 27 mg/kg ds hechtgebonden asbest aangetroffen. Het gehalte blijft (ruim) 
beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg ds. In de fijne fractie < 16 mm is geen asbest 
aangetroffen. 
 
De certificaten zijn opgenomen in bijlage 5. 
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Stort sloopmaterialen RE 3 (asbest) 
In de ondergrond van de proefsleuven Sl 11 t/m Sl 14 is tijdens het schouwen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. In het mengmonster van de ondergrond (RE 3 Sl 11 t/m 14) is in de fijne fractie < 16 mm 
geen asbest aangetroffen. 
 
In de ondergrond van proefsleuf Sl 11 zijn drie stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen met een 
gezamenlijk gewicht van 350 gram. Het betreft hier asbestverdacht materiaal bestaande uit 10-15% 
hechtgebonden asbest van het soort Chrysotiel. Na berekening gaat het om 394 mg/kg ds. Het gehalte is 
boven de restconcentratie van 100 mg/kg ds.  
 
Van de ondergrond van proefsleuf Sl 14 is één verzamelmonster van het asbestverdachte materiaal 
samengesteld met een gewicht van 232 gram. Het betreft hier asbestverdacht materiaal bestaande uit  
10-15% hechtgebonden asbest van het soort Chrysotiel. Na berekening gaat het om 254 mg/kg ds. Het 
gehalte is boven de restconcentratie van 100 mg/kg ds. 
 
In de ondergrond van de proefsleuven Sl 15 t/m Sl 16 is tijdens het schouwen geen asbestverdacht 
materiaal waargenomen. In het mengmonster van de ondergrond (RE 3 Sl 15 t/m 17) is in de fijne fractie  
< 16 mm eveneens geen asbest aangetroffen. 
 
De certificaten zijn opgenomen in bijlage 5 en de berekeningsbladen in bijlage 10. De verkregen analyses 
geven voldoende inzicht in de aanwezigheid van asbest in het aanwezige puin. 
 
Puinpad samenstellingsonderzoek 
De analyseresultaten van het verhardingsmateriaal (puin) zijn getoetst aan de maximale 
samenstellingswaarde voor bouwstoffen en aan de maximale emissiewaarden voor niet-vormgegeven en 
IBC-bouwstoffen, volgens de Regeling bodemkwaliteit. Het puin is indicatief getoetst als niet-toepasbare 
bouwstof op basis van de overschrijding van de maximale emissiewaarde van de parameters barium, 
kobalt en zink.  
 
In bijlage 7 zijn de toetsingswaarden voor bouwstoffen en de getoetste analyseresultaten van het 
verhardingsmateriaal opgenomen. Het certificaat is opgenomen in bijlage 5. 

4.4 Getoetste analyseresultaten percelen Heino I 33, 49 en 51 

Grond en grondwater 
De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 6. Deze toetsingstabellen geven een overzicht van de 
analyseresultaten die zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de  
Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weergegeven.  
 
In tabel 4.2 is een samenvatting van de getoetste analyses weergegeven. 
 
Tabel 4.2  Samenvatting toetsingsresultaten 

Monsternaam Wet bodembescherming Indicatieve toetsing aan het 
Besluit bodemkwaliteit Grond Grondwater 

Perceel ten noorden van het erf 

MM bg 1 Hg > AW - Altijd toepasbaar 

M og 1 Ba, Hg >AW - Wonen (Ba, Hg) 

Pb 01 - Ba > T  

Perceel ten oosten van het erf 

MM bg 2 x - Altijd toepasbaar 

MM bg 3 x - Altijd toepasbaar 

M og 3 Ba> I, Hg, Zn, M.O. 
>AW 

- Industrie (Ba, Zn) 

MM og 3 x - Altijd toepasbaar 

Pb 11 - Ba >S - 

x – geen verhoogde waarde ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen 
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Opgemerkt wordt dat voor barium (tijdelijk) geen normen worden gehanteerd. Deze tijdelijke 
buitenwerkingstelling geldt niet voor die situaties waar met zekerheid kan worden vastgesteld dat het om 
een antropogene bodemverontreiniging gaat. In die situaties blijft de interventiewaarde gelden. In de 
bovenstaande tabel zijn de gemeten gehalten aan barium getoetst aan de ingetrokken normen. Het 
toetsingsresultaat heeft daarmee een signalerend karakter. 
 
Waterbodem 
In bijlage 7 zijn de getoetste analyseresultaten voor de genoemde toetsingskaders opgenomen. Tabel 4.3 
geeft een overzicht weer van de getoetste analyseresultaten. 
 
Tabel 4.3  Overzicht getoetste analyseresultaten  

Monster 
Toepassen in 
oppervlaktewater 

Verspreiden op 
aangrenzend perceel 

Verspreiden in zoet 
oppervlaktewater 

Toepassing op 
landbodem 

MM wb 1 Klasse A Verspreidbaar Verspreidbaar Industrie 

 
Voormalig puinpad RE 2 (asbest) 
In de bovengrond van de proefsleuven Sl 6 t/m Sl 10 is tijdens het schouwen geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. In het mengmonster van de bovengrond (RE 2 Sl 6 t/m 10) is in de fijne fractie  
< 16 mm geen asbest aangetroffen. 
 
De certificaten zijn opgenomen in bijlage 5. De verkregen analyses geven voldoende inzicht in de 
aanwezigheid van asbest in het aanwezige puin. 
 

4.5 Getoetste analyseresultaten percelen Heino I 403 en 404 

De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 6. Deze toetsingstabellen geven een overzicht weer van de 
analyseresultaten die zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden volgens de  
Wet bodembescherming. Tevens is de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit weergegeven.  
 
In tabel 4.4 is een samenvatting van de getoetste analyses weergegeven. 
 
Tabel 4.4  Samenvatting toetsingsresultaten 

Momsternaam Wet bodembescherming Indicatieve toetsing aan het 
Besluit bodemkwaliteit Grond Grondwater 

MM bg 4 x - Altijd toepasbaar 

MM bg 5 x - Altijd toepasbaar 

MM bg 6 x - Altijd toepasbaar 

MM bg 7 x - Altijd toepasbaar 

MM og 8 sporen slib x - Altijd toepasbaar 

MM og 9 Ba, Hg > AW - Wonen (Ba, Hg) 

MM og 10 x - Altijd toepasbaar 

Pb 41 - Ba> S  

Pb 42 - Ba >S  

Pb 43 - Ba >S  

x – geen verhoogde waarde ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen 
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Waterbodem 
In bijlage 9 zijn de getoetste analyseresultaten voor de genoemde toetsingskaders opgenomen. Tabel 4.5 
geeft een overzicht weer van de getoetste analyseresultaten. 
 
Tabel 4.5  Overzicht getoetste analyseresultaten  

Monster 
Toepassen in 
oppervlaktewater 

Verspreiden op 
aangrenzend perceel 

Verspreiden in zoet 
oppervlaktewater 

Toepassing op 
landbodem 

MM wb 2 Vrij toepasbaar Verspreidbaar Verspreidbaar wonen 

 
Toegangsdam RE 4 (asbest) 
In de bovengrond van proefsleuf Sl 18 zijn circa 50 stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen met een 
gezamenlijk gewicht van 993 gram. Het betreft hier asbestverdacht materiaal bestaande uit 10-15% 
hechtgebonden asbest van het soort Chrysotiel en 2-5% hechtgebonden asbest van het soort Crocidoliet.  
In proefsleuf Sl 18 is in de fractie > 16 mm analytisch een asbestgehalte van 6131 mg/kg ds aangetroffen. 
Dit is ruim boven de norm van 100 mg/kg ds. 
 
In de overige twee proefsleuven Sl 19 en Sl 20 is tijdens het schouwen geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. In de fractie < 16 mm is eveneens geen asbest aangetroffen. 
 
De verontreiniging met asbest beperkt zich tussen sl 19 en de trekweg met een oppervlakte van circa  
200 m

2
. De verontreiniging zit ongeveer tot 0,2 m-mv.  

 
De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 5. Het berekeningsblad is bijgevoegd in bijlage 8. De 
verkregen analyses geven voldoende inzicht in de aanwezigheid van asbest in het aanwezige puin.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft MUG Ingenieursbureau een verkennend, aanvullend, 
asbest- en waterbodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de sloopvergunning ter plaatse van en nabij 
Twentseweg 8 te Heino.  
 
Aanleiding 
Ter plaatse van het onderhavige perceel aan Twentseweg 8 te Heino is BBL voornemens enkele opstallen 
te slopen. Bij aankoop van het perceel is een bodemonderzoek uitgevoerd (ATKB,  
rapportnummer 20110007/rap01, van 14 februari 2011). Uit de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 
blijkt dat in de bodem puin en sliblagen zijn aangetroffen. Tevens blijkt uit de rapportage dat verdeeld over 
het terrein de bovengrond ten hoogste licht verontreinigd is met enkele van de onderzochte parameters. De 
aangetroffen sliblaag is eveneens licht verontreinigd met enkele van de onderzochte parameters. In de 
zintuiglijk schone ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. In het grondwater is een lichte 
verontreiniging met barium vastgesteld. 
 
Ten behoeve van de sloopvergunning heeft gemeente Raalte aanvullende vragen gesteld voordat 
overgegaan kan worden tot herbestemming van het perceel. Om antwoord op de gestelde vragen te 
kunnen geven, is onderstaande doelstelling ten behoeve van dit onderzoek geformuleerd. 
 
Doel 
Het doel van het onderhavige onderzoek is:  
Erfperceel: 

- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de voormalige  
HBO-tank; 

- vaststellen in hoeverre het puinpad asbesthoudend is; 
- het uitbrengen van advies inzake hoe om te gaan met de onder de bebouwing aanwezige sliblaag. 
Percelen Heino L 33, 49 en 51: 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem; 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem; 
- nagaan in hoeverre het pad asbesthoudend is. 
Percelen Heino I 403 en 404: 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem; 
- vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem; 
- nagaan in hoeverre het pad asbesthoudend is. 
 
Daarnaast is aan de hand van de analyseresultaten van de grond indicatief de toepasbaarheid van de 
grond bepaald. 
 

5.1 Conclusie 

Erfperceel 

Grond en grondwater 
Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de grond en het grondwater geen noemenswaardige 
verontreinigingen zijn aangetroffen. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gesteld dat de HBO-tank geen negatieve invloed op de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit heeft gehad. 
 
Het puinmateriaal ter plaatse van RE 3 is op het standaard NEN-pakket geanalyseerd. Volgens een 
indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit zou het puinmateriaal altijd toepasbaar zijn, echter 
gezien het aangetroffen asbestgehalte boven de restconcentratie van 100 mg/kg ds (sleuf 11 en sleuf 14) 
is het materiaal niet toepasbaar.  
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Sliblaag 
Ter plaatse van de twee raaien is de sliblaag licht verontreinigd met enkele zware metalen, minerale olie en 
PAK. Milieuhygiënisch gezien is er geen noodzaak tot het inzetten van maatregelen. Civieltechnisch dient 
er wel rekening te worden gehouden met de aanwezige sliblaag die een andere fysische samenstelling 
heeft. Vermoedelijk is de sliblaag vroeger ontstaan als gevolg van het oversromen van het land/erf in de 
wintermaanden.  

Puinpad RE 1  
In de bovengrond van proefsleuf 3 is 31 gram asbestverdacht materiaal aangetroffen. Na berekening gaat 
het om 27 mg/kg ds hechtgebonden asbest van het soort Chrysotiel. Dit is beneden de restconcentratie 
van 100 mg/kg ds en er is geen sprake van een asbestverontreiniging. In de fijne fractie <16 mm is geen 
asbest aangetroffen. De analyseresultaten van het verhardingsmateriaal (puin) zijn eveneens getoetst aan 
de maximale samenstellingswaarde voor bouwstoffen en aan de maximale emissiewaarden voor  
niet-vormgegeven en IBC-bouwstoffen, volgens de Regeling bodemkwaliteit. Uit de toetsing blijkt dat het 
verhardingsmateriaal (puin) indicatief getoetst is als zijnde een niet-toepasbare bouwstof op basis van de 
overschrijding van de maximale emissiewaarde van de parameters barium, kobalt en zink.  
 
Stort sloopmaterialen RE 3 (asbest) 
In de ondergrond ter plaatse van sleuf 11 (394 mg/kg ds)) en sleuf 14 (254 mg/kg ds) is asbest boven de 
restconcentratie van 100 mg/kg ds aangetroffen. Hier is sprake van een verontreiniging met 
hechtgebonden asbest van het soort Chrysotiel. In de fijne fractie <16 mm is geen asbest aangetroffen. 
 
Heino I 33, 49 en 51 

Grond en grondwater 
Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de grond en het grondwater geen noemenswaardige 
verontreinigingen zijn aangetroffen. 
 
Waterbodem 
Het slib ter plaatse van de watergang is zowel verspreidbaar op het aangrenzende perceel als in zoet 
oppervlaktewater. Voor toepassing in oppervlaktewater geldt dat de baggerspecie als klasse A toepasbaar 
is. De waterbodem dient als kwaliteitsklasse industrie te worden beschouwd indien het op landbodem 
wordt toegepast. 
 
Geadviseerd wordt om het slib toe te passen op aangrenzende percelen en/of af te voeren naar een 
erkende verwerker voor hergebruik elders. 
 
Voormalig puinpad RE 2 (asbest) 

In de bovengrond van de proefsleuven Sl 6 t/m Sl 10 is tijdens het schouwen geen asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. In het mengmonster van de bovengrond (RE 2 Sl 6 t/m 10) is in de fijne fractie  
< 16 mm geen asbest aangetroffen. 
 
Heino I 403 en 404 

Grond en grondwater 
Op basis van de onderzoeksresultaten blijkt dat er in de grond en het grondwater geen noemenswaardige 
verontreinigingen zijn aangetroffen. 
 
Waterbodem 
Het slib ter plaatse van de watergang is zowel verspreidbaar op het aangrenzende perceel als in zoet 
oppervlaktewater en is vrij toepasbaar in oppervlaktewater. De waterbodem dient als kwaliteitsklasse 
wonen te worden beschouwd indien het op landbodem wordt toegepast. Geadviseerd wordt om het slib toe 
te passen op aangrenzende percelen en of af te voeren naar een erkende verwerker voor hergebruik 
elders. 
 
Toegangsdam RE 4 (asbest) 
In de bovengrond van proefsleuf Sl 18 zijn circa 50 stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen met een 
gezamenlijk gewicht van 993 gram. Het betreft hier asbestverdacht materiaal bestaande uit 10-15% 
hechtgebonden asbest van het soort Chrysotiel en 2-5% hechtgebonden asbest van het soort Crocidoliet.  
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In de proefsleuf Sl 18 is in de fractie > 16 mm analytisch een asbestgehalte van 6131 mg/kg ds 
aangetroffen. Dit is ruim boven de norm van 100 mg/kg ds. 
 
De verontreiniging met asbest beperkt zich tussen Sl 19 en de trekweg met een oppervlakte van circa  
200 m

2
. De verontreiniging is ongeveer tot 0,2 m-mv aanwezig.  

 
Aanbevelingen 
Indien grond vanaf de locatie wordt afgevoerd, is bij hergebruik elders het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing. Voor toepassing van de grond elders dient toestemming te worden verkregen van het bevoegd 
gezag en kan onderzoek conform het Besluit bodemkwaliteit gevraagd worden.  
 
Ook tijdelijke opslag van baggerspecie en de tijdelijke opslag van grond in een depot dient hier gemeld te 
worden. Voor verspreiding van baggerspecie over het aangrenzende perceel geldt voor deze melding een 
vrijstelling. 
 
Voor toepassing van vrijkomend slib in oppervlaktewater geldt veelal het desbetreffende waterschap of 
Rijkswaterstaat als het bevoegd gezag. Toepassing van de baggerspecie elders dient voorafgaand aan de 
toepassing te worden gemeld bij het desbetreffende bevoegd gezag via het Meldpunt bodemkwaliteit 
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Toepassing van de grond dient eveneens te worden 
gemeld via het Meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). 
 
Op basis van de hoeveelheid aangetroffen asbest ter plaatse van de toegangsdam (RE 4) naar de 
percelen I 403 + 404 en ter plaatse van de stort van het sloopmateriaal (RE 3) zijn er geen 
graafwerkzaamheden toegestaan. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden ter plaatse van de 
verontreiniging dient er een plan van aanpak ingediend te worden bij het bevoegd gezag  
(gemeente Raalte). De graafwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder asbestcondities door een 
daartoe erkend bedrijf. 
 
Voor grondverzet en het hergebruik van de vrijkomende grond ter plaatse van het puinpad (RE 1) en het 
voormalige puinpad (RE 2) gelden vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen. Wel dient er 
rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van mogelijk asbest. Bij hergebruik elders is het 
Besluit bodemkwaliteit van toepassing en kunnen aanvullende bewerkingen en keuringen vereist zijn. Het 
vrijkomende overtollige materiaal dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. 
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de conclusie en aanbevelingen zijn gebaseerd op het 
vooronderzoek en de onderzoeksresultaten van dit onderzoek. Dit verkennend grondonderzoek schetst 
een algemeen beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Bij eventueel grondverzet dient men 
rekening te houden met mogelijk plaatselijk voorkomende (zintuiglijke) afwijkingen. 
 

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/
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