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1 INLEIDING 
 
Th.W. Doornink Westendorp Beheer heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren 

van een historisch bodemonderzoek op de locatie tussen de Beukendijk en Kersendijk te Westen-

dorp. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en nieuw-

bouw op de onderzoekslocatie. Het historisch bodemonderzoek heeft tot doel te bepalen of er aanlei-

ding bestaat voor het uitvoeren van een bodemonderzoek conform de NEN 5740 en/of NEN 5707, 

door middel van een archiefonderzoek, een interview met de eigenaar/gebruiker en een terreininspec-

tie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE VOORONDERZOEK 

 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de tussen de Beukendijk en Kersendijk te Westendorp (zie bij-

lage 1). In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de te onderscheiden deelloca-

ties. 

 
Tabel I. Overzicht te wijzigen bestemmingen 

 

omschrijving deellocatie perceel oppervlakte 

agrarisch bedrijfsterrein gemeente Varsseveld, sectie E, nummers 2843, 4940, 4153 (ged.), 4941 (ged.) en 4942 

(ged.). 

~9.700 m2 

landbouwgrond gemeente Varsseveld, sectie E, nummers 1339, 1340, 4152 (ged.) ~7.700 m2 

 

In figuur I is een overzicht van de onderzoekslocatie weergegeven. 

 

 
Figuur I. Overzicht onderzoekslocatie 

 
Het westelijke deel van de bedrijfslocatie is buiten beschouwing gelaten op aanwijzing van de op-
drachtgever. Dit blijft privéterrein van de eigenaar. Voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 
hoeft dit deel niet onderzocht te worden.  
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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. 

 
Tabel I. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Opdrachtgever: Th.W. Doornink (contactpersoon de heer Th.W. Doornink),  

d.d. 26 augustus 2019 en contactpersoon ERS architecten de heer R. Schuurman, d.d. 

november 2019. 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calami-

teiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Oude IJsselstreek (contactpersoon mevrouw de Vries),  

d.d. 2 september 2019, gemeente Oude IJsselstraak heer J. Stieber, d.d. 4 november 

2019, gemeente Oude IJsselstraak mevrouw I. Teunissen, d.d. 26 november 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 

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door Econsultancy, d.d. 12 september 2019  

 

 

4 HISTORISCH EN HUIDIG GEBRUIK ONDERZOEKSLOCATIE 

 

Agrarisch bedrijfsterrein 

Het agrarisch bedrijfsterrein is vanaf omstreeks 1900 reeds bebouwd. Door de jaren heen zijn er op 

de locatie meerdere bijgebouwen gerealiseerd en gesloopt.  

 

Onlangs zijn een aantal opstallen op de locatie gesloopt. Ter plaatse van de slooplocaties zijn resten 

baksteen en puin waargenomen. Daarnaast is een depot grond waargenomen. Verder blijkt dat de 

klinkerverharding op de locatie nog aanwezig is. Het is onbekend of onder de klinkerverharding puin 

of puinhoudende grond is toegepast. 

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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Figuur II. Onderzoekslocatie met locatie tanks en locatie tanks na verplaatsing  

 

Uit informatie van de gemeente Oude IJsselstreek blijkt dat op de locatie een bovengrondse HBO 

tank aanwezig is op de onderzoekslocatie. Deze tank is inwendig gereinigd en gevuld met zand. Er 

werden geen verontreinigingen aangetroffen. Tevens is een bovengrondse dieseltank aanwezig ge-

weest op de onderzoekslocatie. Een ondergrondse dieseltank valt net buiten de onderzoekslocatie. 

Deze onder- en bovengrondse dieseltanks zijn omstreeks 1991 verplaatst naar een betonnen kelder 

in de droogschuur op de onderzoekslocatie. De ondergrondse dieseltank is toen bovengronds komen 

te liggen. De kelder en droogschuur zijn inmiddels geamoveerd. Een overzicht van de locaties van de 

tanks is in figuur II weergegeven. 

De 2 dieseltanks zijn in 2008 gesaneerd en verwijderd door Dusseldorp. De HBO tank zou nog wel 

aanwezig moeten zijn op de onderzoekslocatie. Het is onbekend of de bodem ter plaatse van de ge-

saneerde tanks analytisch is onderzocht. 

 

Landbouwgrond 

Het stuk landbouwgrond is voor zover bekend altijd extensief gebruikt en nooit bebouwd geweest. Dit 

terreindeel ligt zo’n 80 m ten zuidwesten van het agrarische terreindeel. 

 

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

van de onderzoekslocatie. In bijlage 4 zijn de tankcertificaten alsmede de melding besluit bodemkwa-

lieit en de bouwtekeningen weergegeven. 

 

 

5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

In het kader van de VAB-regeling wordt het agrarisch bedrijfsterrein geamoveerd, zodat ter plaatse 

van het gedeelte landbouwgrond drie nieuwe woningen met tuin kunnen worden gerealiseerd. In het 

onderstaande figuur is het plan weergegeven. 
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Figuur III: Te realiseren woningen op stuk landbouwgrond 

 

 

6 CALAMITEITEN 

 

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

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

Oude IJsselstreek blijkt niet, dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voor-

gedaan. 

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

 

Op het noordelijk deel van de onderzoekslocatie is in 2000 door Ecopart een verkennend bodemon-

derzoek uitgevoerd (rapportnummer: 12381, d.d. 13 juni 2000). Aanleiding voor dit onderzoek is de 

aanvraag van een bouwvergunning ten behoeve van het bouwen van een kraam- en zeugenstal. 

Destijds zijn zintuigelijk geen verontreinigingen aangetroffen. De bovengrond was destijds plaatselijk 

licht verontreinigd met zink en PAK. De ondergrond bleek destijds licht verontreinigd met arseen. In 

het grondwater bleek de fenolindex marginaal verhoogd te zijn ten opzichte van de detectielimiet. Het 

onderzoeksrapport is opgenomen onder bijlage 3. Verder zijn er, zover bekend, geen bodemonder-

zoeken uitgevoerd op de onderzoekslocatie. 

 

In 2018 is een asbestinventarisatierapport uitgebracht voor Kersendijk 6 te Westendorp (A-consult 

b.v., rapportnummer: AS18150, d.d. 3 juli 2018). Op een 32-tal locaties op het terrein zijn asbestver-

dachte materialen waargenomen, vooral golfplaten en vlakke platen. Ook zijn op het maaiveld een 

tiental big bags met diverse soorten golfplaten aangetroffen. Tevens zijn opgestapelde vlakke platen 

onder dekzeil aangetroffen. De hoeveelheid van deze materialen is geschat. Ook is er (ondermeer) bij 

varkensschuur 4 veel bouw- en sloopafval aangetroffen (zie figuur IV). Het is niet bekend of het bouw- 

en sloopafval asbesthoudend materiaal bevat. Alle 32 locaties bleken asbesthoudend te zijn en, ech-

ter verschilt het soort asbest en het percentage. Alleen de vlakkeplaten van de drogerij bleken niet-

asbesthoudend te zijn. Onder de bebouwing is een onbekende hoeveelheid verloren bekisting aan-

wezig, deze hoeveelheid is ook geschat. De betonvloer met verloren bekisting maak deel uit van de 
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bouwkundige constructie van de varkensschuur. Eerst dient de bovenbouw te worden sloopt alvorens 

de betonvloer met verloren bekisting gesaneerd kan worden. Opgemerkt wordt dat ter plaatse van 

diverse asbestverdachte daken geen regengoot of verharding aanwezig is. Hierdoor is mogelijk door 

verwering asbesthoudend materiaal de bodem ingespoeld (inspoelzone). 

 

 
Figuur IV. Onderzoekslocatie asbestinventarisatie. 

 

Tussen 15 mei 2019 en 15 juni 2019 is 800 m3 grond toegepast op de onderzoekslocatie als aanvul-

ling van kelders na de sloop van schuren op de onderzoekslocatie. Deze toepassing is geregisseerd 

via melding besluit bodemkwaliteit (meldingnummer: 490158.1, d.d. 9 mei 2019).  
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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. Het bodemgebruik van 

de omliggende terreindelen is als volgt: 

 

 aan de noordzijde bevindt zich een verhard pad, weiland en bos; 

 aan de oostzijde bevindt zich weiland en bos; 

 aan de zuidzijde bevindt zich een verharde weg (Beukendijk); 

 aan de westzijde bevindt zich weiland en een verharde weg (Kersendijk). 

 

Van de aangrenzende percelen zijn geen bodemonderzoeksgegevens bekend. 

 

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

activiteiten op aangrenzende percelen (met uitzondering van een ondergrondse dieseltank). Er vinden 

geen industriële activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamel-

de informatie blijkt, dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende verontreinigin-

gen te verwachten zijn.  

 

 

9 INFORMATIE LOKALE/REGIONALE ACHTERGRONDGEHALTEN 

 

De onderzoekslocatie is met betrekking tot de boven- en ondergrond gelegen binnen de bodemkwali-

teitszone ‘’overig’’, van het gebied waarvoor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetin-

chem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk gezamenlijk een ‘’Bodemkwaliteits-

kaart regio Achterhoek’’ hebben opgesteld. In zowel de boven- als ondergrond kunnen verhoogde 

concentraties aan PCB voorkomen. 

 

 

10 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 

17,0 m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 225.730,  

Y = 439.755. 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een beekeerdgrond/  

gooreerdgrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit lemig 

fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie 

van Boxtel. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 16,5 m +NAP, waardoor het grondwa-

ter zich op ± 0,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens 

de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in oostelijke richting.  

 

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 12 september 2019 is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van 

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

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  

  

Op de onderzoekslocatie is een depot grond aanwezig. Op het maaiveld is baksteen waargenomen. 

 

 

12 SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

 

Th.W. Doornink Westendorp Beheer heeft Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van 

een historisch bodemonderzoek op de locatie tussen de Beukendijk en Kersendijk te Westendorp. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en nieuw-

bouw op de onderzoekslocatie.  

 

In het vooronderzoek zijn de volgende deellocaties onderscheiden: 

 Agrarisch bedrijfsterrein (percelen 2843, 4940, 4153 (ged.), 4941 (ged.) en 4942 (ged.)) 

 Landbouwgrond (percelen 1339, 1340 en 4152 (ged.))  

 

Agrarisch bedrijfsterrein 

Uit het vooronderzoek blijkt dat het agrarisch bedrijfsterrein sinds 1900 bebouwd is en door de jaren 

heen meerdere bijgebouwen op de locatie zowel zijn gerealiseerd als gesloopt. Na de sloop is een 

grote hoeveelheid grond (800 m3) aangevoerd als aanvulgrond (besluit bodemkwaliteit zie bijlage 4). 

Daarnaast hebben op de locatie twee (1 ondergrondse en 1 bovengrondse) dieseltanks gelegen die 

verplaatst zijn naar een betonnen kelder in de droogschuur (zie figuur II). Deze kelder en droogschuur 

zijn inmiddels geamoveerd. Tevens zou er nog een ondergrondse HBO-tank op de onderzoekslocatie 

aanwezig moeten zijn. Op de onderzoekslocatie is een depot met grond aangetroffen. Tijdens de 

asbestinventarisatie is asbesthoudend materiaal verspreid over de locatie waargenomen.  

In het kader van de VAB-regeling wordt het agrarisch bedrijfsterrein geamoveerd. De bestemming 

van deze deellocatie zal natuur worden.  

 

Gezien de historie en het gebruik wordt het agrarisch bedrijfsterrein als verdacht beschouwd op de 

aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest, PAK, zware metalen en minerale olie. In-

dien de bestemming van de locatie wijzigt, adviseert Econsultancy in dit kader dan ook een verken-

nend bodemonderzoeken en een verkennend onderzoek asbest in bodem conform de NEN 5740 en 

NEN 5707 (strategie VED-HE-NL) uit te voeren. 

 

Verder adviseert Econsultancy om verkennende onderzoeken asbest in bodem (conform NEN 5707) 

uit te voeren ter plaatse van de inspoelzones. 

 

Daarnaast ligt op het agrarisch bedrijfsterrein een depot met grond. De kwaliteit en herkomst van de 

grond is onbekend. Indien de grond wordt afgevoerd, wordt aanbevolen de kwaliteit vast te stellen 

door middel van een partijkeuring. 

 
Landbouwgrond 
Uit het vooronderzoek blijkt dat het stuk landbouwgrond altijd extensief is gebruikt en nooit bebouwd 

is geweest. Er zijn geen aanwijzingen dat de bodem op de locatie negatief beïnvloed is door het ge-
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bruik als landbouw. In het kader van de VAB-regeling worden ter plaatse van het stuk landbouw-

grond, drie nieuwe woningen met tuin gerealiseerd.  

 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt het stuk landbouwgrond als onverdacht beschouwd. Er 

is geen reden om aan te nemen dat de bodem op de locatie verontreinigd is. In dit geval is de toepas-

singskaart van besluit bodemkwaliteit van toepassing. De grond valt onder landbouw/natuur. In het 

kader van de bestemmingswijziging is een bodemonderzoek dan ook niet strikt noodzakelijk. 

 

Echter wordt voor de volledigheid opgemerkt dat sinds 8 juli 2019 het ‘Tijdelijk handelingskader voor 

hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' van toepassing is. Dit betekend dat wanneer 

er grond van de locatie wordt afgevoerd naar elders het noodzakelijk is om onderzoek te doen naar 

PFAS. In het kader van grondverzet kan onderzoek dan ook noodzakelijk zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Econsultancy 
Boxmeer, 29 november 2019 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
 

 
Foto 1.  
 

 
Foto 2.  
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Foto 3.  
 

 
Foto 4.  
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Foto 5.  
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Foto 7.  

 



Bijlage 3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 
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Reikwijdte van de rapportage 

 Gehele bouwwerk of gehele object 

 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object 
 Bouwwerk of object en het gebied rondom bouwwerk of object 

 Uitsluitend het gebied rondom bouwwerk of object 

* de reikwijdte van het onderzoek wordt nader gespecificeerd in de samenvatting 

 

Geschiktheid van de rapportage voor de volgende doelen: 

 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 
 Voor uitsluitend het verwijderen van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

 Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 
 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

* de geschiktheid van het onderzoek wordt nader gespecificeerd in de samenvatting 
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1 Samenvatting 

In opdracht van De Covik Asbestsanering B.V. is door A-consult B.V. een asbestinventarisatie 

uitgevoerd ten behoeve van diverse schuren op de locatie Kersendijk 6 te Westendorp (gemeente 

Oude IJsselstreek). Het onderzoek is uitgevoerd op 7 juni 2018 conform de eisen zoals beschreven in 

de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa.  

De nadere specificatie van de reikwijdte van de asbestinventarisatie is:  

Bouwkundige eenheid Reikwijdte 

Garage Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de garage 

Varkensstal 1 Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de varkensschuur 

Varkensstal 2 Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de varkensschuur 

Varkensstal 3 Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de varkensschuur 

Varkensstal 4 Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de varkensschuur 

Varkensstal 5 Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de varkensschuur 

Bergingen Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de bergingen 

Drogerij Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de drogerij 

Biggenstal 1 Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de biggenstal 

Biggenstal 2 Bouwwerk of object en het directe gebied rondom de biggenstal 

 

De nadere specificatie van de geschiktheid van de asbestinventarisatie is:  

Bouwkundige eenheid Geschiktheid 

Garage Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Varkensstal 1 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Varkensstal 2 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Varkensstal 3 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Varkensstal 4 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Varkensstal 5 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Bergingen Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Drogerij Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Biggenstal 1 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

Biggenstal 2 Voor volledige renovatie of totaalsloop 

 

Het doel van de asbestinventarisatie is om eventueel asbesthoudend materiaal in kaart te brengen 

alvorens de aanwezige bebouwingen te renoveren of volledig te slopen. 
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1.1 Samenvatting aangetroffen materialen 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende asbesthoudende bronnen aangetroffen: 

Bronnr. Ruimte Toepassing Afmeting Risicoklasse 

1 Garage Golfplaat (dak) Ca. 115 m² 2A buitensanering 

2 Garage Golfplaat (dak) Ca. 24 m² 2 buitensanering 

3 Varkensstal 2 Golfplaat (dak) Ca. 302 m² 2A buitensanering 

4 Varkensstal 3 Golfplaat (dak) Ca. 47 m² 2 buitensanering 

5 Varkensstal 3 Golfplaat (dak) Ca. 227 m² 2A buitensanering 

6 Bergingen Golfplaat (dak) Ca. 164 m² 2 buitensanering 

7 Varkensstal 4 Golfplaat (dak) Ca. 292 m² 2 buitensanering 

8 Varkensstal 5 Golfplaat (dak) Ca. 325 m² 2A buitensanering 

9 Drogerij Golfplaat (dak) Ca. 652 m² 2 buitensanering 

10 Biggenstal 1 Golfplaat (dak) Ca. 616 m² 2 buitensanering 

11 Biggenstal 2 Golfplaat (dak) Ca. 50 m² 2 buitensanering 

12 Biggenstal 2 Golfplaat (dak) Ca. 411 m² 2 buitensanering 

13 Biggenstal 2 Vlakke plaat los (afk. ventilatiekoker) Ca. 0,5 m² 2 buitensanering 

14 Biggenstal 2 Vlakke plaat (plafondbeplating) Ca. 84 m² 2 binnensanering 

15 Erf Vlakke plaat (afk. varkensboxen) Ca. 200 m²  *** 1 buitensanering 

16 Varkensstal 2 Asbestcement buizen (mestkelders) Ca. 2 x 0,5 m 2 buitensanering 

17 Garage Vlakke plaat (plafondbeplating) Ca. 22 m² 2 buitensanering 

18 Varkensstal 1 Golfplaat (dak) Ca. 240 m² 2A buitensanering 

20 Biggenstal 2 Vlakke plaat (ventilatiekoker) Ca. 4,5 m² 2 buitensanering 

21 Biggenstal 2 Vlakke plaat (plafondbeplating) Ca. 52 m² 2 binnensanering 

22 Biggenstal 2 Vlakke plaat (plafondbeplating) Ca. 9 m² 2 binnensanering 

23 Erf Vlakke plaat (losliggend) Ca. 15 m²  *** 1 buitensanering 

24 Erf Vlakke plaat (losliggend) Ca. 20 m²  *** 1 buitensanering 

25 Biggenstal 2 Golfplaat (dak) Ca. 111 m² 2 buitensanering 

26 Biggenstal 2 Vlakke plaat (fragmenten) Ca. 65 m²  * 1 binnensanering 

27 Biggenstal 1 Vlakke plaat (losliggend) Ca. 0,5 m² 1 binnensanering 

28 Erf Golfplaat verzameld (Big Bags) Ca. 10 stuk(s) ** 2A buitensanering  

29 Varkensstal 1 Golfplaat (losliggend) Ca. 1 m² 2A buitensanering 

30 Biggenstal 1 Golfplaat (verloren bekisting) Ca. 192 m² **** 2 buitensanering ***** 

31 Varkensstal 2 Golfplaat (losliggend fragmenten) Ca. 3 stuk(s) 2A buitensanering 

32 Biggenstal 1 Golfplaat (losliggend) Ca. 12 m
2
 1 buitensanering 

*         In biggenstal 2 zijn tijdens het onderzoek fragmenten asbestverdacht materiaal aangetroffen. Exacte hoeveelheid fragmenten  is niet  

bekend, derhalve is de oppervlakte van het staldeel gehanteerd als m2 besmet gebied. 

**       Tijdens de inspectie zijn er op het maaiveld van het erf een tiental big bags met diverse soorten golfplaten aangetroffen. De exacte 

hoeveelheid m2 is niet bekend. Derhalve is de hoeveelheid bepaald op stuk(s) big bags geschatte waarde. 

***      Tijdens de inspectie zijn er op het maaiveld van het erf opgestapelde vlakke platen onder dekzeil aangetroffen. De exacte 

hoeveelheid m2 vlakke platen is niet bekend. Derhalve is de hoeveelheid bepaald op m2 geschatte waarde. 

****    Tijdens de inspectie is op aanwijzen van de eigenaar een onbekende hoeveelheid verloren bekisting waargenomen. De exacte 

hoeveelheid m2 golfplaat/verloren bekisting is niet bekend. Derhalve is de hoeveelheid bepaald op m2 geschatte waarde. 

*****  De betonvloer met verloren bekisting maak deel uit van de bouwkundige constructie van de varkensschuur. Eerst dient de 

bovenbouw te worden sloopt alvorens de betonvloer met verloren bekisting gesaneerd kan worden. Derhalve is de bron ingedeeld 

in risicoklasse buitensanering. 
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Tijdens het onderzoek zijn de volgende niet-asbesthoudende bronnen aangetroffen: 

Bronnr. Ruimte Toepassing Afmeting 

19 Drogerij (koelruimte) Vlakke plaat (wandbeplating) Ca. 85 m² 

 

Numeriek overzicht van risicoklassen: 

Risicoklasse Aantal bronnen 

1: 6 

2: 17 

2A: 8 

Afwijkend: 0 

 

Een aanvullend onderzoek is niet van toepassing voorafgaande aan de sanering van alle in deze 

rapportage genoemde bronnen.  

1.2 Inspectiegebied 

Binnen het werkgebied van 5 meter rondom de asbesthoudende bronnen is op eigen terrein voor 

zover zichtbaar geen andere toepassing waargenomen.  

Opgemerkt kan worden dat op de oostelijk terreindeel in het jaar 2000 een vermeerderingsstal met 

overdekte stro- en vaste mestopslag is gerealiseerd. De stal en opslag zijn bedekt met asbestvrije 

golfplaten. 

Er heeft geen inspectie op aangrenzende percelen plaatsgevonden. 

In (ondermeer) varkensschuur 4 is ten tijde van het onderzoek veel bouw- en sloopafval aangetroffen. 

Het is niet bekend of het bouw en sloopafval asbesthoudend materiaal bevat.  
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2 Omschrijving van de opdracht 

In opdracht van De Covik Asbestsanering B.V. is door A-consult B.V. een asbestinventarisatie 

uitgevoerd ten behoeve van diverse schuren op de locatie Kersendijk 6 te Westendorp (gemeente 

Oude IJsselstreek). Het onderzoek is uitgevoerd op7 juni 2018 conform de eisen zoals beschreven in 

de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa.  

Het betreft een inventarisatie van diverse schuren behorende bij een agrarisch bedrijf, gelegen in het 

buitengebied ten zuiden van Westendorp. Aan de noordzijde van het agrarisch bedrijf bevindt zich de 

rijksweg A18. In de omgeving zijn andere woonhuizen en agrarische bedrijven gesitueerd. 

De locatie was ten tijde van de inventarisatie niet meer in gebruik als agrarisch bedrijf. 

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het voorgenomen plan voor totaalsloop van een groot 

aantal schuren. 

De inventarisatie moet uitgevoerd worden in de ruimten die door de aanwezige opdrachtgever worden 

aangegeven. 

De volgende bronnen zijn ten behoeve van de deskresearch verzameld en bestudeerd: 

- Interview eigenaar; 

- Intakeformulier opdrachtgever; 

- Situatieschets; 

- Kadastrale tekening; 

- BAG Viewer; 

- Google Streetview; 

- Gemeentelijk bouwarchief (gemeente Oude IJsselstreek, Gendringen). 

Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aan-

wezigheid van asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Het betreft golfplaten op 

diverse schuren. 

Voor meer informatie over de deskresearch wordt verwezen naar bijlage 6.3. 

Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd. 

2.1 Opbouw rapport 

In dit rapport wordt allereerst een samenvatting van de resultaten gegeven en een omschrijving van 

de opdracht. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de gehanteerde methoden voor de veldwerkzaam-

heden en laboratoriumwerkzaamheden besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven 

en tenslotte in hoofdstuk 5 de conclusies geformuleerd. In de bijlagen worden vermeld: tekeningen en 

schetsen, deskresearch, bronbladen met foto's, analysecertificaten en SMA-rt bladen en de 

Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving. 
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3 Methoden 

3.1 Opzet van het onderzoek 

Voorafgaand aan het onderzoek vindt een deskresearch plaats op basis van de ter beschikking 

gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, etc. 

Ten behoeve van de inventarisatie worden: 

 Bestaande stukken (tekeningen, bestekken e.d.) bestudeerd; 

 Mogelijke asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd; 

 Monsters genomen die in een geaccrediteerd laboratorium op de aanwezigheid van asbest worden 

onderzocht; 

 De locaties vastgelegd waar asbest zijn aangetroffen. 

3.2 Visuele inspectie 

Op basis van de gegevens van de deskresearch vindt een systematische visuele inspectie plaats van 

de locatie. Hierbij wordt er naar gestreefd dat alle ruimten visueel geïnspecteerd worden. Alle 

aangetroffen asbestverdachte materialen worden op een plattegrond vastgelegd. Tevens wordt 

bekeken of er sprake is van secundaire besmettingen.  

Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dat worden deze expliciet 

met reden in dit rapport genoemd. 

3.3 Risicoclassificatie 

Het bepalen van de risicoklassen vindt plaats aan de hand van het door TNO ontwikkelde programma 

SMA-rt. In SMA-rt wordt de risicoklasse mede bepaald door de verwijderingmethode. Indien voor een 

afwijkende methode wordt gekozen kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse dan vermeld in 

bovengenoemde tabel. Voor een overzicht van afwijkende saneringsmethoden wordt verwezen naar 

SMA-rt. 

3.4 Bemonstering 

Het is mogelijk dat in een gebouw of object identieke asbesthoudende materialen voorkomen, echter 

op verschillende locaties of als verschillende toepassing. Deze identieke materialen worden eenmalig 

daadwerkelijk bemonsterd en benoemd met een monstercode. De overige toepassingen worden dan 

voorzien van een visueel monster welke wordt toegewezen aan het fysiek genomen monster van het 

identieke materiaal.  

De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na bemonstering 

wordt het afgebroken materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de 

bemonstering worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het materiaal kan 

worden bemonsterd door middel van: 

 Kurkboormethode; 

 Pincet / punttang (platte of puntige bek, afhankelijk van te bemonsteren materiaal); 

 Kniptang / schaar / mes; 

 Spatel / kwast; 

 Gehele bron. 

Welk gereedschap gebruikt dient te worden is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid 

en de staat van het materiaal. 

De monsters worden verpakt in het daartoe door het laboratorium verstrekte verpakkingsmateriaal dat 

is voorzien van een asbest merkteken. Deze monsters worden ter analyse aangenomen aan een RvA 

geaccrediteerde laboratorium. 
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Wanneer op een andere manier blijkt dat het materiaal asbesthoudend is maar geen monster van het 

materiaal kan worden genomen of wanneer het vermoeden bestaat dat het materiaal asbesthoudend 

is maar geen monster van het materiaal kan worden genomen, dan zijn deze als bron opgenomen 

maar niet voorzien van een bemonstering. De asbesthoudendheid wordt dan ingeschat op basis van 

kennis en ervaring of door raadplegen van andere bronnen. Voor asbest in verwarmingstoestellen 

wordt bijvoorbeeld het Intechnium Handboek Asbest geraadpleegd. 

3.5 Laboratoriumwerk 

De aangeboden monsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de 

aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien het met deze techniek niet mogelijk is uitspraak te doen 

over de aanwezigheid van asbest, dan worden de monsters onderzocht met behulp van scanning-

electronenmicroscopie conform ISO 14966. 

De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. Deze kan, ten 

gevolge van de monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de 

asbesthoudende bron. De mate van hechtgebondenheid aangegeven door de inventariseerder is 

derhalve bindend. 

3.6 Rapportage 

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op 

een zogenaamd bronblad vastgelegd. Op dit bronblad is vermeld: 

 Een uniek bronnummer; 

 De locatie waar het asbesthoudende materiaal is aangetroffen (verdieping indien relevant); 

 Het soort asbesthoudend materiaal; 

 De in de genomen materiaalmonsters aangetroffen asbestsoorten; 

 Het percentage van de asbestsoorten in de materiaalmonsters; 

 De identificatiecode van het analysecertificaat dat bij het asbesthoudende materiaal hoort; 

 Hoeveelheid in strekkende meter, vierkante meter of aantal stuks;  

 Wijze van bevestiging; 

 Bereikbaarheid van het asbesthoudende materiaal; 

 Binding (hechtgebonden of niet hechtgebonden, op basis van waarnemingen); 

 De mate van verwering en beschadiging van de aangetroffen asbesttoepassingen, 

 Oppervlaktestructuur; 

 Risicoklasse (1, 2, 2A), gebaseerd op het door TNO ontwikkelde programma SMA-rt; 

 Wijze van verwijdering; 

 Urgentie van saneren van het asbesthoudende materiaal; 

 Opmerkingen en conclusie/aanbeveling die van belang zijn voor een veilige verwijdering van het 

asbesthoudende materiaal; 

 Foto. 

Elke bron is tevens op tekening in de bijlage vastgelegd.  

Er is een aparte tabel opgenomen van locaties die niet zijn geïnventariseerd. Reden hiervoor kan zijn 

dat deze locaties ten tijde van de inventarisatie niet toegankelijk zijn. Ook kunnen dit locaties betreffen 

waarvan het vermoeden bestaat dat hier asbest aanwezig is, maar dat deze alleen met destructieve 

middelen zijn op te sporen (zoals funderingen, spouwmuren). 

Deze plaatsen dienen voorafgaand aan de bouwkundige sloop met destructief onderzoek nader 

onderzocht te worden, met als uitgangspunt "een aanvullende asbestinventarisatie". 
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4 Resultaten 

4.1 Resultaten van vooronderzoek 

Zie voor de resultaten van de deskresearch bijlage 6.3. 

Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aan-

wezigheid van asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Het betreft golfplaten op 

diverse schuren. 



 

Project nr. AS18150 Kersendijk 6 te Westendorp 11  

4.2 Bemonstering en analyseresultaten 

Bron-
nr. 

Ruimte Toepassing Type asbest Hecht. Monster Hoeveelheid Bevestiging Foto Risicoklasse Verwijderingsmethode 

1 Garage Golfplaat (dak) 2-5 m/m % crocidoliet 
0.1-2 m/m % amosiet 
10-15 m/m % chrysotiel 

H M1 (m) Ca. 115 m² Geschroefd  1, 2, 3, 4 2A buitensanering Open lucht 

2 Garage Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M2 (m) Ca. 24 m² Geschroefd  5, 6, 7, 8 2 buitensanering Open lucht 

3 Varkensstal 2 Golfplaat (dak) 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

H M3 (m) Ca. 302 m² Geschroefd  9, 10, 11, 12 2A buitensanering Open lucht 

4 Varkensstal 3 Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M4 (m) Ca. 47 m² Geschroefd  13, 14, 15, 16 2 buitensanering Open lucht 

5 Varkensstal 3 Golfplaat (dak) 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

H M5 (m) Ca. 227 m² Geschroefd  17, 18, 19, 20 2A buitensanering Open lucht 

6 Bergingen Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M6 (m) Ca. 164 m² Geschroefd  21, 22, 23, 24 2 buitensanering Open lucht 

7 Varkensstal 4 Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M7 (m) Ca. 292 m² Geschroefd  25, 26, 27, 28 2 buitensanering Open lucht 

8 Varkensstal 5 Golfplaat (dak) 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

H M8 (m) Ca. 325 m² Geschroefd  29, 30, 31, 32 2A buitensanering Open lucht 

9 Drogerij Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M9 (m) Ca. 652 m² Geschroefd 33, 34, 35, 36 2 buitensanering Open lucht 

10 Biggenstal 1 Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M10 (m) Ca. 616 m² Geschroefd  37, 38, 39, 40 2 buitensanering Open lucht 

11 Biggenstal 2 Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M11 (m) Ca. 50 m² Geschroefd  41, 42, 43, 44 2 buitensanering Open lucht 

12 Biggenstal 2 Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M12 (m) Ca. 411 m² Geschroefd  45, 46, 47, 48 2 buitensanering Open lucht 

13 Biggenstal 2 Vlakke plaat los (afk. 
ventilatiekoker) 

5-10 m/m % chrysotiel H M13 (m) Ca. 0,5 m² Losliggend 49, 50, 51 2 buitensanering Open lucht 

14 Biggenstal 2 Vlakke plaat 
(plafondbeplating) 

2-5 m/m % chrysotiel H M14 (m) Ca. 84 m² Gespijkerd 52, 53, 54, 55 2 binnensanering Containment 

15 Erf Vlakke plaat (afk. 
varkensboxen) 

10-15 m/m % chrysotiel H M15 (m) Ca. 200 m²  **** Losliggend 56, 57, 58, 59 1 buitensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

16 Varkensstal 2 Asbestcement buizen 
(mestkelders) 

10-15 m/m % chrysotiel H M16 (m) Ca. 2 x 0,5 m Ingemetseld 60, 61, 62, 63 2 buitensanering Open lucht 

17 Garage Vlakke plaat 
(plafondbeplating) 

2-5 m/m % chrysotiel H M17 (m) Ca. 22 m² Gespijkerd 64, 65, 66, 67 2 buitensanering Open lucht 

Hecht. : mate van hechtgebondenheid. H: hechtgebonden, N: niet- of losgebonden, O: onbekend. 
Monster : monstercode en type monster. (m): materiaalmonster, (l): luchtmonster, (k): kleefmonster, (v): veegmonster, (vm): visueel, (o): overig. 
N.v.t. : niet van toepassing voor dit type inventarisatie. 
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Bron-
nr. 

Ruimte Toepassing Type asbest Hecht. Monster Hoeveelheid Bevestiging Foto Risicoklasse Verwijderingsmethode 

18 Varkensstal 1 Golfplaat (dak) 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

H M18 (m) Ca. 240 m² Geschroefd  68, 69, 70, 71 2A buitensanering Open lucht 

20 Biggenstal 2 Vlakke plaat 
(ventilatiekoker) 

5-10 m/m % chrysotiel H M13 (vm) Ca. 4,5 m² Gespijkerd 72, 73, 74, 75 2 buitensanering Open lucht 

21 Biggenstal 2 Vlakke plaat 
(plafondbeplating) 

2-5 m/m % chrysotiel H M14 (vm) Ca. 52 m² Gespijkerd 76, 77, 78, 79 2 binnensanering Containment 

22 Biggenstal 2 Vlakke plaat 
(plafondbeplating) 

2-5 m/m % chrysotiel H M14 (vm) Ca. 9 m² Gespijkerd 80, 81, 82, 83 2 binnensanering Containment 

23 Erf Vlakke plaat 
(losliggend) 

15-30 m/m % chrysotiel H M23 (m) Ca. 15 m²  **** Losliggend 84, 85, 86 1 buitensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

24 Erf Vlakke plaat 
(losliggend) 

5-10 m/m % chrysotiel H M24 (m) Ca. 20 m²  **** Losliggend 87, 88 1 buitensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

25 Biggenstal 2 Golfplaat (dak) 10-15 m/m % chrysotiel H M25 (m) Ca. 111 m² Geschroefd  89, 90, 91, 92 2 buitensanering Open lucht 

26 Biggenstal 2 Vlakke plaat 
(fragmenten) 

2-5 m/m % chrysotiel H M14 (vm) Ca. 65 m²  * Losliggend 93, 94 1 binnensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

27 Biggenstal 1 Vlakke plaat 
(losliggend) 

10-15 m/m % chrysotiel H M15 (vm) Ca. 0,5 m² Losliggend 95, 96 1 binnensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

28 Erf Golfplaat verzameld 
(In Big Bags) 

2-5 m/m % crocidoliet 
0.1-2 m/m % amosiet 
10-15 m/m % chrysotiel  
*** 

H M1 (vm) Ca. 10 stuks ** Losliggend 97, 98, 99 2A buitensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

29 Varkensstal 1 Golfplaat (losliggend) 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

H M18 (vm) Ca. 1 m² * Losliggend 100, 101, 
102, 103 

2A buitensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

30 Biggenstal 1 Golfplaat (verloren 
bekisting) 

10-15 m/m % chrysotiel H M30 (m)  Ca. 192 m² Gestort in 
beton 

104, 105, 
106, 107 

2 buitensanering ***** Open lucht 

31 Varkensstal 2 Golfplaat (losliggend 
fragmenten) 

2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

H M3 (vm) Ca. 3 stuks Losliggend 108, 109 2A buitensanering Los asbesthoudend 
materiaal direct 
verpakken 

Hecht. : mate van hechtgebondenheid. H: hechtgebonden, N: niet- of losgebonden, O: onbekend. 
Monster : monstercode en type monster. (m): materiaalmonster, (l): luchtmonster, (k): kleefmonster, (v): veegmonster, (vm): visueel, (o): overig. 
N.v.t. : niet van toepassing voor dit type inventarisatie. 
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Bron-
nr. 

Ruimte Toepassing Type asbest Hecht. Monster Hoeveelheid Bevestiging Foto Risicoklasse Verwijderingsmethode 

32 Biggenstal 1 Golfplaat (losliggend) 10-15 m/m % chrysotiel H M10 (vm) Ca. 12 m
2
 Losliggend 114, 115, 

116, 117 
1 buitensanering Los asbesthoudend 

materiaal direct 
verpakken  

Hecht. : mate van hechtgebondenheid. H: hechtgebonden, N: niet- of losgebonden, O: onbekend. 
Monster : monstercode en type monster. (m): materiaalmonster, (l): luchtmonster, (k): kleefmonster, (v): veegmonster, (vm): visueel, (o): overig. 
N.v.t. : niet van toepassing voor dit type inventarisatie. 

*        Tijdens het onderzoek zijn fragmenten asbestverdacht materiaal aangetroffen. Exacte hoeveelheid fragmenten is niet bekend, derhalve is de oppervlakte van het terreindeel gehanteerd als m
2
 

besmet gebied.  

**       Tijdens de inspectie zijn er op het maaiveld van het erf een tiental big bags met diverse soorten golfplaten en vlakke platen gevonden. De exacte hoeveelheid m
2 
is niet bekend. Derhalve is de 

hoeveelheid bepaald op stuk(s) big bags geschatte waarde. 

***     Aangezien er diverse soorten golfplaten in de big bags zijn gevonden is het niet te achterhalen van welke golfplaten deze afkomstig zijn. Derhalve is de risicoklasse bepaald op de hoogste 

waarde type asbest. 

****   Tijdens de inspectie zijn er op het maaiveld van het erf opgestapelde vlakke platen onder dekzeil gevonden. De exacte hoeveelheid m
2
  vlakke platen is niet bekend. Derhalve is de hoeveelheid 

bepaald op m
2 
geschatte waarde. 

*****  De betonvloer met verloren bekisting maak deel uit van de bouwkundige constructie van de varkensschuur. Eerst dient de bovenbouw te worden sloopt alvorens de betonvloer met verloren 

bekisting gesaneerd kan worden. Derhalve is de bron ingedeeld in risicoklasse buitensanering.  

 

Niet asbesthoudende materialen 

Onderstaand worden de aangetroffen niet-asbesthoudende materialen weergegeven: 

Bron- 
nr. 

Ruimte Toepassing Type asbest Monster Hoeveelheid Bevestiging Foto 

19 Drogerij Vlakke plaat  <0.1 m/m %(niet aantoonbaar) Geen Asbest M19 (m) Ca. 85 m² Geschroefd  110, 111, 112, 113 

Monster : monstercode en type monster. (m): materiaalmonster, (l): luchtmonster, (k): kleefmonster, (v): veegmonster, (vm): visueel, (o): overig. 
N.v.t. : niet van toepassing voor dit type inventarisatie. 

4.3 Plaatsen waar niet op asbest is geïnventariseerd 

Tijdens de inspectie zijn geen uitsluitingen en projectspecifieke beperkingen voor de uitvoering van de inspectie opgemerkt.  

Opgemerkt kan worden dat in biggenstal 1 een verloren bekisting is aangetroffen onder de betonvloer als dek boven de mestkelders. Vooralsnog is in de 

overige stallen (visueel alsmede op bouwtekeningen) geen verloren bekisting waargenomen. Geadviseerd wordt om tijdens de sloop alert te zijn bij het 

verwijderen van de betonvloeren en de mestkelders. 
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5 Conclusie 

In opdracht van De Covik Asbestsanering B.V. is door A-consult B.V. een asbestinventarisatie 

uitgevoerd ten behoeve van diverse schuren op de locatie Kersendijk 6 te Westendorp (gemeente 

Oude IJsselstreek). Het onderzoek is uitgevoerd op7 juni  2018 conform de eisen zoals beschreven in 

de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa.  

Een aanvullend onderzoek is niet van toepassing voorafgaande aan de sanering van alle in deze 

rapportage genoemde bronnen.  

Geadviseerd wordt bij toekomstige bouw/sloop/renovatie van het onderzochte object de aangetroffen 

asbesthoudende toepassingen te saneren. 

Wij wijzen u op de verplichting de sanering te laten uitvoeren door een erkend asbestsaneringsbedrijf 

conform de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa. 

Geadviseerd wordt om de beheerders van het complex evenals te werk gestelde aannemers en 

installateurs op de hoogte te stellen van de bevindingen van dit onderzoek. 

Conform de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa hebben er tijdens het onderzoek geen 

destructieve handelingen en geen demontagewerkzaamheden plaatsgevonden aan installaties en/of 

constructies. Het is daardoor mogelijk dat mogelijke toepassingen van asbest niet zijn ontdekt. 

Voorbeelden van dit soort toepassingen zijn. 

- Asbesthoudende stelplaatjes onder tussenwanden en in de fundatie; 

- Ingemetselde asbesttoepassingen of verloren bekistingen; 

- Materiaal dat is toegepast in ruimten die niet betreden of visueel geïnspecteerd konden worden 

zoals constructiedelen, rioleringen onder dekvloeren op zand, scheidingsschotten in gierkelders; 

- Asbesthoudende lijmrestanten onder de vloerafwerking 

- Schoorsteen voeringen 

Tijdens de asbestinventarisatie is er, conform de Arbeidsomstandighedenregeling Bijlage XIIIa, naar 

gestreefd om tot een zo volledig mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende 

materialen te komen. Daarbij wordt zeer systematisch te werk gegaan. Ondanks alle kwaliteitszorg, 

waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en gekwalificeerde 

onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of 

verdachte materialen niet worden waargenomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor niet 

waargenomen asbesthoudende materialen. 

Indien men voornemens is om werkzaamheden te gaan uitvoeren in het gebouw of aan een object 

waarin asbest is vastgesteld, dan dienen de betrokken werknemers eerst op de hoogte te worden 

gesteld van het onderhavige inventarisatierapport en eventueel aanvullend rapport. 

Indien uit de uitgevoerde asbestinventarisatie blijkt dat bepaalde ruimten/locaties niet toegankelijk zijn 

of indien er onvoorzien asbesthoudend materiaal tijdens de sloop, renovatie of asbestverwijdering 

wordt aangetroffen dient er een aanvullende asbestinventarisatie uitgevoerd te worden. De 

vergunning verlener zal vervolgens middels het aanvullende onderzoek moeten worden ingelicht 

voordat men het aangetroffen extra asbest mag verwijderen. 
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6 Bijlagen 
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Bijlage 6.1: Onderzoekslocatie 
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 Bijlage 6.2: Tekeningen en schetsen 
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Project nr. AS18150 Kersendijk 6 te Westendorp 23  

 

Bijlage 6.3: Deskresearch 

Deskresearchbronnen en verkregen informatie: 

Titel Informatie 

Interview eigenaar De heer Doornink, aanwijzing van de bebouwing 

Intakeformulier opdrachtgever Informatie over de bebouwing 

Situatieschets Overzicht van de bebouwing 

Kadastrale tekening Overzicht van de bebouwing 

BAG Viewer Overzicht van de bebouwing 

Google Streetview Overzicht van de bebouwing 

Stadsarchief (Bouwtekeningen) Overzicht van de bebouwing 

Op basis van de resultaten van de deskresearch en interviews bestaan er aanwijzingen voor de aan-

wezigheid van asbesthoudende toepassingen in het onderzochte object. Het betreft golfplaten op 

diverse schuren. 

De bouw van de bouwkundige eenheden zijn in hoofdlijnen als volgt te beschrijven: 

Garage 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten 

Hemelwaterafvoer: PVC 

Boeidelen: Hout 

Type vloer: Beton 

Binnenwanden: Gemetseld 

Plafonds: Dupanel (deels), asbestverdachte vlakke plaat 

Dakconstructie: Houten spanten en gordingen 

Varkensstal 1 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten 

Eindpijp: Kunststof 

Boeidelen: Hout 

Type vloer: Beton (incl. mestkelders) 

Binnenwanden: Gemetseld 

Ventilatiekanaal: Kunststof 

Dakconstructie: Houten spanten en gordingen 

Varkensstal 2 

Type Bouw: Houtskeletbouw op betonnen fundering 

Dak: Asbestverdachte golfplaten  

Eindpijp: Kunststof 

Hemelwaterafvoer: Zink, PVC 

Boeidelen: Hout 

Panelen: Hout 

Type vloer: Beton (incl. mestkelders) 

Binnenwanden: Hout 

Dakconstructie: Houten spanten en gordingen 
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Varkensstal 3 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten 

Boeidelen: Hout 

Panelen: Hout 

Type vloer: Beton (incl. mestkelders) 

Binnenwanden: Gemetseld 

Plafonds: Hout (deels) 

Ventilatiekanaal: Kunststof 

Dakconstructie: Stalen spanten en houten gordingen 

Varkensstal 4 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten 

Boeidelen: Hout 

Panelen: Hout 

Type vloer: Beton (incl. mestkelders) 

Binnenwanden: Gemetseld 

Plafonds: Hout (deels) 

Ventilatiekanaal: Kunststof 

Dakconstructie: Stalen spanten en houten gordingen 

Varkensstal 5 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten 

Eindpijp: Kunststof 

Type vloer: Beton (incl. mestkelders) 

Binnenwanden: Gemetseld 

Plafonds: Hout (deels)  

Ventilatiekanaal: Kunststof 

Dakconstructie: Stalen spanten en houten gordingen 

Bergingen 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten 

Hemelwaterafvoer: PVC 

Boeidelen: Hout 

Type vloer: Beton  

Binnenwanden: Gemetseld 

Dakconstructie: Houten spanten en gordingen 

Drogerij 

Type Bouw: Damwandbeplating op gemetselde borstwering 

Dak: Asbestverdachte golfplaten  

Eindpijp: Staal 

Hemelwaterafvoer: PVC 

Boeidelen: Kunststof 

Type vloer: Beton  

Ventilatiekanaal: Kunststof 

Dakconstructie: Stalen spanten en houten gordingen 
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Biggenstal 1 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten  

Hemelwaterafvoer: PVC 

Boeidelen: Hout 

Type vloer: Beton (incl. mestkelders) 

Binnenwanden: Gemetseld 

Plafonds: Dupanel (deels) 

Ventilatiekanaal: Kunststof 

Dakconstructie: Houten spanten en gordingen 

Biggenstal 2 

Type Bouw: Metselwerk 

Dak: Asbestverdachte golfplaten  

Hemelwaterafvoer: PVC 

Boeidelen: Hout 

Type vloer: Beton (incl. mestkelders) 

Binnenwanden: Gemetseld 

Plafonds: Dupanel (deels) 

Ventilatiekanaal: Kunststof 

Ventilatiekoker: Buitenzijde afgetimmerd met asbestverdachte vlakke plaat. Binnenzijde 
afgetimmerd met hout. 

Dakconstructie: Stalen spanten en houten gordingen 

Voor zover bekend is niet eerder een asbestinventarisatie op de locatie uitgevoerd en zijn er op de 

locatie niet recent asbestsaneringen uitgevoerd. 
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Bijlage 6.4: Bronbladen met foto's 

Bronnummer 1 

Monsternummer M1 

Locatie Garage 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
0.1-2 m/m % amosiet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689861 

Hoeveelheid Ca. 115 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 1 | Foto voor bron M1 Foto 2 | Foto voor bron M1 

  
Foto 3 | Foto voor bron M1 Foto 4 | Foto voor bron M1 

* De aanwezige nok(hulp)stukken zijn niet bemonsterd. Gezien deze dezelfde uiterlijke structuurkenmerken en 
toepassing hebben als de dakbedekking wordt verwacht dat die destijds in één procesgang zijn aangebracht. 
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Bronnummer 2 

Monsternummer M2 

Locatie Garage 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689862 

Hoeveelheid Ca. 24 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 5 | Foto voor bron M2 Foto 6 | Foto voor bron M2 

  
Foto 7 | Foto voor bron M2 Foto 8 | Foto voor bron M2 
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Bronnummer 3 

Monsternummer M3 

Locatie Varkensstal 2 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689863 

Hoeveelheid Ca. 302 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 9 | Foto voor bron M3 Foto 10 | Foto voor bron M3 

  
Foto 11 | Foto voor bron M3 Foto 12 | Foto voor bron M3 

* De aanwezige nok(hulp)stukken zijn niet bemonsterd. Gezien deze dezelfde uiterlijke structuurkenmerken en 
toepassing hebben als de dakbedekking wordt verwacht dat die destijds in één procesgang zijn aangebracht. 
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Bronnummer 4 

Monsternummer M4 

Locatie Varkensstal 3 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689864 

Hoeveelheid Ca. 47 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 13 | Foto voor bron M4 Foto 14 | Foto voor bron M4 

  
Foto 15 | Foto voor bron M4 Foto 16 | Foto voor bron M4 
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Bronnummer 5 

Monsternummer M5 

Locatie Varkensstal 3 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689865 

Hoeveelheid Ca. 227 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 17 | Foto voor bron M5 Foto 18 | Foto voor bron M5 

  
Foto 19 | Foto voor bron M5 Foto 20 | Foto voor bron M5 

* De aanwezige nok(hulp)stukken zijn niet bemonsterd. Gezien deze dezelfde uiterlijke structuurkenmerken en 
toepassing hebben als de dakbedekking wordt verwacht dat die destijds in één procesgang zijn aangebracht. 
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Bronnummer 6 

Monsternummer M6 

Locatie Bergingen 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689866 

Hoeveelheid Ca. 164 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 21 | Foto voor bron M6 Foto 22 | Foto voor bron M6 

  
Foto 23 | Foto voor bron M6 Foto 24 | Foto voor bron M6 
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Bronnummer 7 

Monsternummer M7 

Locatie Varkensstal 4 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689867 

Hoeveelheid Ca. 292 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 25 | Foto voor bron M7 Foto 26 | Foto voor bron M7 

  
Foto 27 | Foto voor bron M7 Foto 28 | Foto voor bron M7 
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Bronnummer 8 

Monsternummer M8 

Locatie Varkensstal 5 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689868 

Hoeveelheid Ca. 325 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 29 | Foto voor bron M8 Foto 30 | Foto voor bron M8 

  
Foto 31 | Foto voor bron M8 Foto 32 | Foto voor bron M8 
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Bronnummer 9 

Monsternummer M9 

Locatie Drogerij 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689869 

Hoeveelheid Ca. 652 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 33 | Foto voor bron M9 Foto 34 | Foto voor bron M9 

  
Foto 35 | Foto voor bron M9 Foto 36 | Foto voor bron M9 

* De aanwezige nok(hulp)stukken zijn niet bemonsterd. Gezien deze dezelfde uiterlijke structuurkenmerken en 
toepassing hebben als de dakbedekking wordt verwacht dat die destijds in één procesgang zijn aangebracht. 
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Bronnummer 10 

Monsternummer M10 

Locatie Biggenstal 1 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689870 

Hoeveelheid Ca. 616 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 37 | Foto voor bron M10 Foto 38 | Foto voor bron M10 

  
Foto 39 | Foto voor bron M10 Foto 40 | Foto voor bron M10 

* De aanwezige nok(hulp)stukken zijn niet bemonsterd. Gezien deze dezelfde uiterlijke structuurkenmerken en 
toepassing hebben als de dakbedekking wordt verwacht dat die destijds in één procesgang zijn aangebracht. 
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Bronnummer 11 

Monsternummer M11 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689871 

Hoeveelheid Ca. 50 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 41 | Foto voor bron M11 Foto 42 | Foto voor bron M11 

  
Foto 43 | Foto voor bron M11 Foto 44 | Foto voor bron M11 
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Bronnummer 12 

Monsternummer M12 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689872 

Hoeveelheid Ca. 411 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 45 | Foto voor bron M12 Foto 46 | Foto voor bron M12 

  
Foto 47 | Foto voor bron M12 Foto 48 | Foto voor bron M12 
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Bronnummer 13 

Monsternummer M13 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Vlakke plaat (vanaf ventilatiekoker) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 5-10 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689873 

Hoeveelheid Ca. 0,5 m² 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Ernstig beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 49 | Foto voor bron M13 Foto 50 | Foto voor bron M13 

 

 

Foto 51 | Foto voor bron M13  
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Bronnummer 14 

Monsternummer M14 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Vlakke plaat (plafondbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689874 

Hoeveelheid Ca. 84 m² 

Bevestigingsmethode Gespijkerd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Containment 

Urgentie  

  
Foto 52 | Foto voor bron M14 Foto 53 | Foto voor bron M14 

  
Foto 54 | Foto voor bron M14 Foto 55 | Foto voor bron M14 
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Bronnummer 15 

Monsternummer M15 

Locatie Erf 

Materiaal Vlakke plaat (afkomstig van varkensschotten) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689875 

Hoeveelheid Ca. 200 m² 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 1 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

 

  
Foto 56 | Foto voor bron M15 Foto 57 | Foto voor bron M15 

  
Foto 58 | Foto voor bron M15 Foto 59 | Foto voor bron M15 
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Bronnummer 16 

Monsternummer M16 

Locatie Varkensstal 2 

Materiaal Asbestcement buizen/kanalen (mestkelder) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689876 

Hoeveelheid Ca. 2 x 0,5 m
1 

Bevestigingsmethode Ingemetseld 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 60 | Foto voor bron M16 Foto 61 | Foto voor bron M16 

  
Foto 62 | Foto voor bron M16 Foto 63 | Foto voor bron M16 
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Bronnummer 17 

Monsternummer M17 

Locatie Garage 

Materiaal Vlakke plaat (plafondbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689877 

Hoeveelheid Ca. 22 m² 

Bevestigingsmethode Gespijkerd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

  

  
Foto 64 | Foto voor bron M17 Foto 65 | Foto voor bron M17 

  
Foto 66 | Foto voor bron M17 Foto 67 | Foto voor bron M17 
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Bronnummer 18 

Monsternummer M18 

Locatie Varkensstal 1 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689878 

Hoeveelheid Ca. 240 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 68 | Foto voor bron M18 Foto 69 | Foto voor bron M18 

  
Foto 70 | Foto voor bron M18 Foto 71 | Foto voor bron M18 
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Bronnummer 20 

Monsternummer VM13 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Vlakke plaat (ventilatiekoker) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 5-10 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689873 

Hoeveelheid Ca. 4,5 m² 

Bevestigingsmethode Gespijkerd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Ernstig beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 72 | Foto voor bron M20 Foto 73 | Foto voor bron M20 

  
Foto 74 | Foto voor bron M20 Foto 75 | Foto voor bron M20 
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Bronnummer 21 

Monsternummer VM14 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Vlakke plaat (plafondbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689874 

Hoeveelheid Ca. 52 m² 

Bevestigingsmethode Gespijkerd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Containment 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 76 | Foto voor bron M21 Foto 77 | Foto voor bron M21 

  
Foto 78 | Foto voor bron M21 Foto 79 | Foto voor bron M21 
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Bronnummer 22 

Monsternummer VM14 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Vlakke plaat (plafondbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689874 

Hoeveelheid Ca. 9 m² 

Bevestigingsmethode Gespijkerd 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Containment 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 80 | Foto voor bron M22 Foto 81 | Foto voor bron M22 

  
Foto 82 | Foto voor bron M22 Foto 83 | Foto voor bron M22 
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Bronnummer 23 

Monsternummer M23 

Locatie Erf 

Materiaal Vlakke plaat (afkomstig uit varkensschuur) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 15-30 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689880 

Hoeveelheid Ca. 15 m² 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 1 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 84 | Foto voor bron M23 Foto 85 | Foto voor bron M23 

 

 

Foto 86 | Foto voor bron M23  
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Bronnummer 24 

Monsternummer M24 

Locatie Erf 

Materiaal Vlakke plaat (afkomstig uit varkensschuur) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 5-10 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689881 

Hoeveelheid Ca. 20 m² 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 1 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 87 | Foto voor bron M24 Foto 88 | Foto voor bron M24 
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Bronnummer 25 

Monsternummer M25 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Golfplaat (dakbeplating) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689882 

Hoeveelheid Ca. 111 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd  

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 89 | Foto voor bron M25 Foto 90 | Foto voor bron M25 

  
Foto 91 | Foto voor bron M25 Foto 92 | Foto voor bron M25 
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Bronnummer 26 

Monsternummer VM14 

Locatie Biggenstal 2 

Materiaal Vlakke plaat (fragmenten) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689874 

Hoeveelheid Ca. 65 m² * 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 1 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

 

 

Foto 93 | Foto voor bron M26 Foto 94 | Foto voor bron M26 

* Tijdens het onderzoek zijn fragmenten asbestverdacht materiaal aangetroffen. Exacte hoeveelheid fragmenten is niet bekend, 
derhalve is de oppervlakte van het terreindeel gehanteerd als m

2
 besmet gebied 
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Bronnummer 27 

Monsternummer VM15 

Locatie Biggenstal 1 

Materiaal Vlakke plaat (afkomstig uit varkensschuur) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689875 

Hoeveelheid Ca. 0,5 m² 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 1 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 95 | Foto voor bron M27 Foto 96 | Foto voor bron M27 
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Bronnummer 28 

Monsternummer VM1 

Locatie Erf 

Materiaal Golfplaat (losliggend) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
0.1-2 m/m % amosiet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689861 

Hoeveelheid Ca. 10 stuks Big Bag  

Bevestigingsmethode Losliggend (verpakt in BigBags) ** 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Ernstig beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 97 | Foto voor bron M28 Foto 98 | Foto voor bron M28 

 

 

Foto 99 | Foto voor bron M28  

** Tijdens de inspectie zijn er op het maaiveld van het erf een tiental big bags met diverse soorten golfplaten en vlakke platen 
gevonden. De exacte hoeveelheid m

2 
is niet bekend. Derhalve is de hoeveelheid bepaald op stuk(s) Big Bags geschatte 

waarde. 
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Bronnummer 29 

Monsternummer VM18 

Locatie Varkensstal 1 

Materiaal Golfplaat ( restanten losliggend)* 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689878 

Hoeveelheid Ca. 1 m² 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Ernstig beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 100 | Foto voor bron M29 Foto 101 | Foto voor bron M29 

  
Foto 102 | Foto voor bron M29 Foto 103 | Foto voor bron M29 

* Op het dak van varkensschuur 1 is een boom gevallen. Daarbij is de dakbeplating beschadigd geraakt. Restanten van de 
dakbeplating liggen ter plaatse op het maaiveld. 
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Bronnummer 30 

Monsternummer M30 

Locatie Biggenstal 1 

Materiaal Golfplaat (verloren bekisting) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5701308 

Hoeveelheid Ca. 192 m²  * 

Bevestigingsmethode Gestort in beton 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 2 

Verwijderingsmethode Open lucht ** 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto 104 | Foto voor bron M30 Foto 105 | Foto voor bron M30 

  
Foto 106 | Foto voor bron M30 Foto 107 | Foto voor bron M30 

* De exacte hoeveelheid m
2
 golfplaat/verloren bekisting is niet bekend. Op aanwijzen van de eigenaar is de hoeveelheid 

bepaald op m
2 
geschatte waarde. 

** De betonvloer met verloren bekisting maak deel uit van de bouwkundige constructie van de varkensschuur. Eerst dient de 

bovenbouw te worden sloopt alvorens de betonvloer met verloren bekisting gesaneerd kan worden. Derhalve is de bron 

ingedeeld in risicoklasse buitensanering 
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Bronnummer 31 

Monsternummer VM3 

Locatie Varkensstal 2 

Materiaal Golfplaat (restanten) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 2-5 m/m % crocidoliet 
10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689863 

Hoeveelheid Ca. 3 stuk(s) 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Sterk verweerd 

Oppervlaktestructuur Ernstig beschadigd 

Risicoklasse 2A 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 108 | Foto voor bron M31 Foto 109 | Foto voor bron M31 

 

  



 

Project nr. AS18150 Kersendijk 6 te Westendorp 56  

Bronnummer 32 

Monsternummer VM10 

Locatie Biggenstal 1 

Materiaal Golfplaat (losliggend) 

Betreft Asbesthoudend 

Analyseresultaten 10-15 m/m % chrysotiel 

Identificatiecode analysecertificaat 5689870 

Hoeveelheid Ca. 12 m
2
 

Bevestigingsmethode Losliggend 

Bereikbaarheid Goed bereikbaar 

Binding Hechtgebonden 

Hoedanigheid Licht verweerd 

Oppervlaktestructuur Licht beschadigd 

Risicoklasse 1 

Verwijderingsmethode Los asbesthoudend materiaal direct verpakken 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 114 | Foto voor bron M32 Foto 115 | Foto voor bron M32 

  

Foto 116 | Foto voor bron M32 Foto 117 | Foto voor bron M32 
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Niet asbesthoudende bronnen 

Bronnummer 19 

Monsternummer M19 

Locatie Drogerij 

Materiaal Brandwerende platen (vlakke plaat) 

Betreft Niet asbesthoudend 

Analyseresultaten <0.1 m/m %(niet aantoonbaar) Geen Asbest 

Identificatiecode analysecertificaat 5689879 

Hoeveelheid Ca. 85 m² 

Bevestigingsmethode Geschroefd 

Urgentie  

Conclusies en/of aanbevelingen 

 

  
Foto 110 | Foto voor bron M19 Foto 111 | Foto voor bron M19 

  
Foto 112 | Foto voor bron M19 Foto 113 | Foto voor bron M19 
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Bijlage 6.5: Projectfoto's 

Onderstaand worden de projectfoto's weergegeven. 

Garage 

     
 

     
 
Varkensstal 1 
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Varkensstal 2 
 

     
 

         
 
Varkensstal 3 
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Bergingen 
 

      
 

         
 
Varkensstal 4 
 

         
 

     
 
Varkensstal 5 
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Drogerij 
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Biggenstal 1 
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Biggenstal 2 
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Bijlage 6.6: Digitale informatiedragers 

Er zijn geen digitale informatiedragers voor deze inventarisatie van toepassing. 
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Bijlage 6.7: Analyserapporten Laboratorium 
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Bijlage 6.8: Validatiemetingen conform SC-548 

Er zijn geen validatiemetingen uitgevoerd voor deze inventarisatie. 

 

  



 

Project nr. AS18150 Kersendijk 6 te Westendorp 68  

Bijlage 6.9: Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig wet- en 

regelgeving 

Informatief karakter 

1. Algemeen 

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van 

asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de 

gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, 

renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.  

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een 

asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de 

houder van de vergunning? 

1) De eigenaar van een bouwwerk; 

2) Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 

3) De gebruiker van een bouwwerk. 

Toelichting: 

a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt 

voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte 

omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. 

Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbest-

verwijdering. 

b) als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de 

vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. 

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestin-

ventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn 

voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is. 

De opdrachtgever is degene die: 

1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig 

certificaat voor asbestinventarisatie; 

2) De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het 

voornemen tot slopen/ verwijderen; 

3) De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een 

laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 

4) De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het 

bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen; 

5) De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste 

uitvoeringsdata en -tijdstippen; 

6) De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 

7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten 

van de eindbeoordeling; 

8) De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.  

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 

asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 

(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.  
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2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en 

omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 

10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor 

asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, 

wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld 

in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.’  

3. Asbestinventarisatierapport 

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006 

Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie 

Art. 3-1-b: 

lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de 

opdrachtgever) .... beschikt over een asbestinventarisatierapport. 

Art. 3-2-b: 

ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 

opdrachtgever) .... beschikt over een asbestinventarisatierapport.  

Art. 5 

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt 

vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de 

handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).  

Conclusie: 

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een 

afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport 

komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-

1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit  

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 

1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt 

aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel 

crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten 

hiervan opgenomen in een inventarisatierapport. 

2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan 

asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten. 

3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, 

onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 

asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 

4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 

4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, 

verricht. 

5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt des- gevraagd 

getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.  
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Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 

1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, 

bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld 

werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor 

asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 

2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde 

lid werkzaam. 

3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van 

een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden 

op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een 

certificerende instelling. 

4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere 

persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een 

certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven 

door Onze Minister of een certificerende instelling. 

5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld 

in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 

4.54a, eerste lid. 

6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift 

van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats 

aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de 

wet. 

Par. 4 – Bouwwerken 

Art. 10: 

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een 

aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De 

houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het 

bedrijf dat de sloop uitvoert. 
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Bijlage 6.10: SMA-rt uitdraaien 
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Bijlage 4 Tank certificaten, melding besluit bodemkwaliteit, 
bouwtekeningen 





















 

 

 

 

Melding besluit bodemkwaliteit

 

 

 

 

 

 

Meldingnummer: 490158.1

Melding gedaan op: 09-05-2019

Melding type: Toepassing partij

Melding gedaan door: Mellendijk Grondstromen

Mellendijk 

0651115705

mellendijk@grondstromen.nu

Status: Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar
Naam Doornink

Postadres Kersendijk 6

7054AZ Westendorp

Telefoonnummer 0315298248

Faxnummer --

E-mailadres --

Rechtspersoon Organisatie

KvK nummer: --

Vestigingsnummer: --

Contactpersoon

Naam De heer Rene

Telefoonnummer 0315298248

Mobielnummer --

E-mailadres --

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder
Naam Loonbedrijf Lettink

Postadres Veldkamperstraat 38

7054AW Westendorp

Telefoonnummer 0315298248

Faxnummer --

E-mailadres info@lettinkwestendorp.nl

Rechtspersoon Organisatie

KvK nummer: --

Vestigingsnummer: --

Contactpersoon

Naam De heer Rene

Telefoonnummer 0315298248

Mobielnummer --

E-mailadres --

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of



baggerspecie

Toegepast materiaal: Grond

Toepassingtype: Toepassing volgens gebiedsspecifiek

toetsingskader

Toepassingsgebied: --

4. Project details
Naam: N.v.t.

Startdatum: --

Einddatum: --

5. Toepassing details
Toe te passen partij

Startdatum: 15-05-2019

Afrondingsdatum: 15-06-2019

Materiaal hoeveelheid: 800 m³



6. Adresgegevens van de toepassingslocatie
Adres: Kersendijk 6 

Postcode: 7054AZ

Plaats: Westendorp

X-coördinaat: 225753

Y-coördinaat: 439847

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: --

Omschrijving: aanvullen kelders na sloop schuren

Plattegrond

Plattegrond: 

7. Gegevens van de locatie van herkomst
Grondbewerkingsinrichting: --

Adres: Kronenweg   

Postcode: 7051xx



Plaats: Varsseveld

X-coördinaat: 230450

Y-coördinaat: 439705

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: --

Omschrijving: Materiaal is vrijgekomen bij de bouw van

technowand.

Deel is weer hergebruikt voor aanvullen en

afwerken.

Partij ligt in tijdelijke opslag onder nummer

457676.0

Plattegrond

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam: Oude IJsselstreek

Afdeling: --

Adres: Postbus 42 

Postcode: 7050AA

Plaats: GENDRINGEN

Telefoonnummer: 0315-292292

Faxnummer: 0315-292394

9. Milieuhygiënische verklaringen
Milieuhygiënische verklaringen: Verklaring op basis van bodemkwaliteitskaart

Bevoegd Gezag Type Gemeente

Naam BKK-Beheerder Oude IJsselstreek

Naam / codering BKK-zone AW2000

Kwaliteitgegevens bestand: --

Partijsplitsing

Partij gesplitst: nee

Partijrelatie: --

Splitsing uitgevoerd: --

Datum splitsing: --



10. Status (Bevoegd Gezag)
Kenmerk Melder: Technowand V.veld(GS)

Opmerking melder: 

Er was de verkeerde bestemming ingevuld.

Kenmerk bevoegd gezag: --

Naam behandelaar: --

Opmerking bevoegd gezag: --

Indicatie 'Volledig': Onbekend

Indicatie 'Goedgekeurd': Onbekend

Indicatie 'Ingetrokken door melder': Onbekend

Indicatie 'Partij is toegepast': Onbekend

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Onbekend

Indicatie 'Toezicht gehouden in het

veld': 

Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor

bodemkwaliteitskaart': 

Onbekend



















 

 


