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Asbest: veel toepassingen in onze leefomgeving 



Grootschalig 

toegepast,  

grootschalige 

gevolgen. 

  



  

Asbest eigenschappen 
(asbestos: onvergankelijk) 

• Bestand tegen veel chemicaliën 

• Bestand tegen hoge temperaturen 

• Sterk, flexibel, slijtvast 

• Thermisch- elektrisch- en geluidsisolerend 

• Natuurproduct, eenvoudig te verwerken 

• Goedkoop product 

 

 

            Gezondheidsrisico’s bij inademing 

         Jaarlijks 500-750 asbestslachtoffers 

 

 
 

Chrysotiel (wit) 

Crosidoliet (blauw) 

Amosiet (bruin) 



  

Asbest 
problematiek 
in  Goor 



  

Asbest grootschalig toegepast 
in landelijk gebied 

 

Dempingsmateriaal  

 

Verhardingsmateriaal 

 

Grondverbeteraar 

 

Erfafscheidingen 

 

Eigen fabricaat stoeptegels 

 

Etc. 



  

Landelijk gebied:  
Saneringsregeling Asbestwegen 

Aanpak van particuliere erven & wegen 

Ca. 12.000 locaties onderzocht en/of gesaneerd 



Asbest in het stedelijk gebied:  

woonwijk ‘t Gijmink, 50 ha  
 



Binnenring:  huurwoningen 
ca. 15 ha  
 
Grootscheepse herstructurering binnenring 

 Sloop ca. 500 huurwoningen 
 Ruiming infrastructuur 
 Asbestbodemsanering  
 Nieuw wegenpatroon + infrastructuur 
 Nieuwbouw ca. 280 - 320 woningen 

 
Samenwerking: 
Provincie, Gemeente, Woningcorporatie Viverion 

 
Periode uitvoering: 2008-2016 

 
 



Buitenring: particuliere 
woningen, ca. 35 ha 
 
• Samenwerking provincie + gemeente 

 
• Sanering ruim 550 particuliere percelen 

 
• Vrijwillige deelname particulieren 

 
• Looptijd: 2014 - 2019 



Dakpannen eraf, asbest erop  
 
 

Pilot:  
gecombineerde uitvoering  
asbestdaken + bodemsanering 
 



Doel: opheffen blootstellingsrisico asbest in bodem 
 
• Gedegen aanpak:  

- Doelgericht bodemonderzoek   (onderzoekstrategie project specifiek) 
- Robuuste sanering     (geen postzegeltjes-aanpak) 
- Conventionele aanpak    (ca. 300.000 ton asbestverontreiniging) 
- Particulier & openbaar groen  (geen sanering van wegen) 

 
• Maximale deelname eigenaren   (> 99%) 

 
• Veilige uitvoering      (saneringslocaties + omgevingsveiligheid) 

 
• Kosteneffectief       (budget ca. € 40,3 miljoen) 

 
• Binnen planning      (gereed: bouwvak 2019) 



De aanpak 
 
 
Indeling in  
Blokken 
 
32 blokken 



De aanpak: projectniveau  
 
 
 
 

Projectaansturing 

- Planning, budgettering 

- OMOP contracten (uitvoering, begeleiding) 

- Risico management 

- Gegevensbeheer 

- Werkproces + vaste doorlooptijden 

Aanpak bodemvervuiling 

- Projectspecifiek onderzoeksprotocol, raamsaneringsplan, Wbb beschikking 

- Vergunningen: integraal (kapvergunning, ontheffing F&F, etc). 

- Systematiek voor herstelvergoeding na sanering  

- Kwaliteitsverbeteringen / werkinstructies 

- Algemene voorzieningen (containeropstelplaatsen, centrale parkeerplaats, etc.) 

Omgevingsmanagement: 

- Website, social media, mailbox 

- Periodieke nieuwsbrief (Gijmink nieuws) 

- Voorlichtingsavonden, vast inloopspreekuur 

- Projectkantoor, vast postadres, telefoonnummer etc. 

- Bewonerscommissie,  

- Voorlichting (o.a. basisscholen, 2e kamerleden, etc). 

VGM 

- BOSA (adembescherming) 

- Verkeersafwikkeling (éénrichtingsverkeer; vaste transportroutes, etc.) 



De aanpak: blokniveau  
 
 
 
 

Projectaansturing 

• Raming hoeveelheden, oppervlaktes, doorlooptijden 
• Opdracht per blok (uitvoering, begeleiding)  
• Planning per blok 
• Afrekening per blok obv gerealiseerde hoeveelheden, doorlooptijden 
 

Apana bodemvervuiling 

• Bodemonderzoek, plan van aanpak, instemming bevoegd gezag Wbb 
• Saneringsuitvoering per blok 
• Evaluatieverslag, instemmingsbrief BG Wbb 
 

Omgevingsmanagement: 

• Voorlichtingsavond: aanpak, fasering; volgorde; doorlooptijd 

VGM 

• Hulpdiensten 
• Werkterreinen (o.a. gebruik openbaar terrein) 
• Vrachttransport 
• Verkeersregelaars: project + bestemmingsverkeer 
• Invloed van derden (o.a. stratenmakers, hoveniers, etc.) 



De aanpak: adres niveau  
 
 
 
 

Projectaansturing 

• Vaststelling hoeveelheden, oppervlaktes, doorlooptijden 
• Bijsturen kosten, doorlooptijden, kwaliteit, informatie, communicatie 

Aanpak bodemvervuiling 

• Leegruimen, saneren, aanvullen 
• Tussentijdse conclusiebrief Wbb 
• Technische oplevering met eigenaar 
• Kadastrale aantekening Wbb 

Omgevingsmanagement: 

• Keukentafelgesprekken (3 stuks), vaste gespreksleiders 
• Overeenkomst deelname project 
• Tegemoetkoming herstelvergoeding 
• Tijdelijke opslagcontainers 
• Aanvulling ontgraving (keuze: zand / teelaarde) 

 

VGM 

• instructie eigenaar + bezoekers (o.a. flyers) 
• invloed van derden (o.a. materiaal opslag, werkverkeer) 



  

 

Uitdaging: asbestpulp 
 

 Restproduct uit de fabriek 
 

 Extreem hoge asbestconcentraties in grond  
 

 Niet (altijd) visueel waarneembaar 
 
 
 

 



Uitdaging: belastbaarheid van de wijk 
 
 
 
 

Meerdere blokken tegelijk in uitvoering  versus wat kan de wijk aan qua 
belasting? 

 
Binnen een blok meerdere ploegen tegelijk actief: 
 landmeters 
 ruimen & afvoeren 
 saneren en afvoeren verontreiniging 
 kabel- en leidingploeg (huisaansluiting / riolering) 
 aanvoeren grond en zand 
 aanvullen en afwerken 
 
 
“treintjes tussen de blokken” 

  



Uitdaging: beschikbare ruimte 
 



Uitdagingen: monumentale bomen 
 
 
 
 

  



Uitdaging: handhaven of vernieuwen infrastructuur 

 

 

Huisaansluitingen    Riolering & nutsleidingen   Wegen  
           
 

 
 

 

  



Uitdagingen: NGE’s 

Vliegtuigmunitie, onbekend 2 x scherpe 30 pond  
fosfor brandbom 

1 x scherpe 30 pond raketkop 

1 x scherpe handgranaat 



Uitdaging: impact op de omgeving 
 
 
 



Impact op de omgeving 
 
 
 

Foto RTV Oost – C. de Jong 



Impact op de omgeving 
 
 
 

Beeld Marcel van den Bergh, Volkskrant 



Eindresultaat: veilige leefomgeving 
 
 
 

  



Toekomstige grootschalige binnenstedelijke projecten: 
 Meerwaarde door de nieuwe omgevingswet? 
 
Asbestverwijderingsbesluit 2005 

Besluit asbestwegen Milieubeheer 

Regeling nadere voorschriften asbestwegen Milieubeheer 

Productenbesluit asbest 

Productenregeling asbest 

ArbeidsomstandighedenwetArbeidsomstandighedenbesluit 

Arbeidsomstandighedenregeling 

Wijziging Aor in verband met de stelselwijziging 

Staatsblad 2007 nr. 704 

Circulaire gevolgen (14-10-2011) 

Circulaire vragen en antwoorden 

Bijlage XIIIa 

Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 

Wijzigingsbesluit op bouwbesluit 2012 

Regeling Bouwbesluit 2012 

Besluit tot inwerkingtreding BB 2012 (pdf, 52 kB) [Pdf, 52,4 Kb] 

Integrale Nota van Toelichting (pdf, 1.8 MB) [Pdf, 1,8 Mb] 

Infoblad BZK nieuw Bouwbesluit (pdf, 216 kB) [Pdf, 216 Kb] 

Besluit VTH (pdf, 184 kB) 

Wet bodembescherming 

 

Verkeersbesluit 

 

Ecologie 

 

Archeologie 

 

Omgevingsvergunning kap 

 

Omgevingsvergunning sloop 

 

Transport afvalstoffen (o.a. gevaarlijk afval) 

 

Graafwerk in waterwerk (keur) 

 

Tijdelijk gebruik openbare terreinen / wegafsluitingen 

 

 

 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011619
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011658/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017778
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018026/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-18269.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-704.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/stelselwijzing-arbo-certificaten-en-de-gevolgen-voor-asbest.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/stelselwijzing-arbo-certificaten-en-de-gevolgen-voor-asbest.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/stelselwijzing-arbo-certificaten-en-de-gevolgen-voor-asbest.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/stelselwijzing-arbo-certificaten-en-de-gevolgen-voor-asbest.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/stelselwijzing-arbo-certificaten-en-de-gevolgen-voor-asbest.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/10/14/vragen-en-antwoorden-over-het-nieuwe-stelsel-van-wettelijke-arbo-certificaten.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2017-06-01#BijlageXIIIa
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-522.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-676.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031022/
https://www.infomil.nl/publish/pages/118506/stb-2012-125_1_inwerkingtredingsbesluit_bb2012.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/118506/integrale-tekst-toelichting-bouwbesluit-2012_1.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/118506/infoblad-bzk-het-bouwbesluit-2012-herzien_1.pdf
https://www.infomil.nl/publish/pages/118506/besluitvth_stb-2017-193.pdf

