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Inleiding 

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de 
periode februari - maart 2010 een vooronderzoek uitgevoerd naar de 
(waterbodemkwaliteit van de gebieden 'Lonnekermarke' en 'Stadsrand' te Enschede. 

Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek zijn de voorgenomen ontwikkelingen in Lonnekermarke 
en Stadsrand. In Lonnekermarke zal ruilverkaveling van agrarische percelen plaatsvinden. 
In het deelgebied 'Stadsrand' worden beken heringericht, recreatieve paden aangelegd 
en zal inrichting van retentiegebieden plaatsvinden. 

Doel 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen welke informatie over de 
(waterbodemkwaliteit bekend is en waar eventuele verdachte locaties (dempingen, 
ophogingen, halfverhardingen, etc.) aanwezig zijn. 

De boerderijen en woonhuizen met erven en tuinen zijn uitgesloten van het 
vooronderzoek. 

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het vooronderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5725 (Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij landbodem, NNI, januari 2009) en de NEN 5717 
(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij waterbodem, NNI, november 2009). 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 
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2 Locatiegegevens 

2,1 Ätgemeer 

Dienst Landelijk Gebied wil de bekende informal ie over de (waterbodemkwaliteit in twee 
gebieden in Enschede-Noofd weten. De twee gebieden betreffen Lonnekerrrsafke en 
Stadsrand, in onderstaande paragrafen zijnde locatiegegevens van belde gebieden 
weergegeven. 

2.2 Lonnekerrnarke 

2.2.1 Terre'mheschrïjvmg en hméig gebruik 

Het gebied Lonnekerrnarke is gelegen ten oosten van de bebouwde kom van Enschede er 
ligt binnen de gemeente Enschede. Het deelgebied heeft een oppervlakte van circa 965 
ha. 

in figuur 1 is globaal de ligging van Lonnekerrnarke weergegeven. 

Figuurï. Global*- '<<.;;;/<:;; ab^d 

: gtens van j e i -ec [o^c.s'rvi^t'yt: 

b(3d 3 van Si MHIeu & Veiligheid 



projectnr. 217249 Dienst Landelijk Gebied 

juni 2010, revisie 01 Vooronderzoek (waterbodemkwaliteit 

'Lonnekermarke' en 'Stadsrand' te Enschede oranjewoud 

Het gebied Lonnekermarke is aan de noordzijde deels begrensd door de Lossersestraat en 
deels door agrarische percelen. Aan de westzijde begrenzen huizen met tuinen het 
deelgebied. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door agrarische percelen en het 
bedrijventerrein Euregio Bedrijvenpark. Aan de oostzijde van het onderzoeksgebied 
vormen de gemeentegrens en agrarische percelen de begrenzing. 

Het gebied Lonnekermarke bestaat grotendeels uit agrarische en bospercelen. Over het 
gebied verspreid zijn enkele woonhuizen, boerderijen en enkele bedrijven aanwezig. 

Wat betreft waterhuishouding ligt de Lonnekermarke in het beheersgebied van 
Waterschap Regge en Dinkel. De waterhuishouding vindt plaats door een aantal 
watergangen, die naar het oosten - naar de Dinkel - afwateren. Lokaal zijn in het gebied 
waterplassen aanwezig. De voornaamste functie van de watergangen is het afvoeren van 
(regen)water en hiermee beheersing van het grondwaterpeil in de directe omgeving. 
In tabel 2.1 en in bijlage 3 zijn de betreffende watergangen weergegeven. 

Tabel 2.1: Watergangen in 'Lonnekermarke' (codering zoals gebruikt door het 
Waterschap) 

Code van watergang 

40-2-1 

40-2-1-5 
40-2-1-6 

40-2-1-7 
40-2-1-8 

40-3-1 

40-3-1-4 

40-3-1-6 

2.2.2 Voormalige gebiedontwikkelingen 

De gegevens over het voormalig gebruik van de percelen en watergangen in 
Lonnekermarke zijn verkregen uit historische topografische kaarten (1900- nu). 

Lonnekermarke 
Het gebied Lonnekermarke bestond begin 1900 uit heide, bospercelen en kleinschalige 
landbouwpercelen. Rond 1935 is het agrarisch gebruik uitgebreid en is het heidegebied 
grotendeels veranderd in agrarisch gebied. Na 1935 hebben geen drastische 
veranderingen in landgebruik meer plaatsgevonden. 

De woningen waren in begin 1900 al bereikbaar via de huidige wegen. De wegen waren 
destijds onverhard. Momenteel zijn de meeste wegen volledig verhard. Enkele wegen naar 
agrarische percelen zijn onverhard en/of halfverhard met metselpuin, asfalt en fijn grind. 

In de vroegere jaren waren in het gebied drassige plekken aanwezig. Deze plekken zijn 
voornamelijk in het zuidelijk deel veranderd in plassen (1935). Bij onderstaande 
watergangen zijn tussen 1966 en de huidige situatie (bijlage 3) wijzigingen opgetreden: 

bij de aanleg van het Euregio Bedrijvenpark is de loop van watergang 40-3-1-6 
gewijzigd; 
ter plaatse van watergang 20-2-1-7 is een tweede aftakking naar de Glanerbruggeweg 
ontstaan; 
de loop van watergang 40-2-1-5 is verlengd tot aan de Glanerbruggeweg nabij de 
Lossersestraat; 
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een gedeelte van watergang 40-2-1 is nabij de Linderveldweg vermoedelijk gedempt; 
de loop van watergang 40-3-1 is verlengd tot aan de Kleine Linderesweg. 

In bijlage 1 zijn de historische kaarten van Lonnekermarke weergegeven. In de historische 
kaarten van Lonnekermarke is het landgebruik en ligging van watergangen in de periode 
van 1922,1935,1966,1989,1995 en 2004 weergegeven. Overwegend bestaan de 
historische kaarten uit delen. Elk deel van een historische kaart heeft een nummer. In 
onderstaande tabel is de volgorde van de delen van een topografische kaart 
weergegeven. 

Volgorde topografische kaart 
1 
3 
5 

2 
4 
6 

Volgorde specifiek voor topografische kaart van 1966 en 1995 
1 
4 
7 

2 
5 
8 
9 

3 
6 

2.2.3 Toekomstig gebruik 

Uit de aangeleverde informatie door DLG blijkt dat in gebied Lonnekermarke voornamelijk 
ruilverkaveling van percelen zal plaatsvinden. Daarbij worden bestaande beken 
heringericht. Ter hoogte van de kruising Lossersestraat - Penninkskottenweg en 
Oldenzaalsestraat - Stokhorstlaan worden twee faunapassages aangelegd. 

2.2A Bodemopbouw en geohydroiogie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 
grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 34 Oost (DGV-TNO, maart 1974). In tabel 2.2 
staan de geohydrologische situatie en regionale bodemopbouw. 

Het maaiveld van Lonnekermarke heeft een glooiend karakter. De maaiveldhoogte 
bedraagt tussen 42 en 62 m + NAP. De hoogteniveaus zijn in het gebied sterk 
afwisselend. Lonnekermarke ligt aan de oostzijde van de stuwwal Oldenzaal-Enschede. 
De basis van de stuwwal is gevormd door tertiaire afzettingen. De diepte tot de basis 
bedraagt circa 30 m - mv. 

Het watervoerend pakket bestaat uit grove kwartaire zanden (Formatie van Enschede) ter 
dikte van circa 10 meter en wordt afgedekt door een afsluitende keileemlaag van 20 
meter dik. Het doorlatend vermogen van het grof zandig pakket bedraagt circa 250 - 700 
m2/dag. 

Tabel 2.2: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 
Diepte 
(m -mv.) 

0-20 
20-30 
30-? 

Geohydrologische eenheid 

Dekzand 
Watervoerend pakket 

Basis 

Lithostratigrafie 

Formatie van Twente 
Formatie van Enschede 
Formatie van Drenthe 

Grondsoort 

zand met plaatselijk veen of leem 
grof zand 
keileem, grindhoudend lemig 
zand en leem met stenen en 
blokken 

De stromingsrichtingvan het grondwater is noordoostelijk gericht. 
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23 Stadsrand 

2,3.2 Terrefobeschryving en huldig gebruik 

Het gebied 'Stadsrand' betreft watergangen en recreatiepaden ien noorden van de 
bebouwde kom van Enschede en Hengelo. Vanwege de toekomstige plannen om 
inundaiiegebieden aan te leggen nabij watergangen behoren delen of gehele agrarische 
percelen langs de watergangen ook tot het deelgebied. De oppervlakte van gebied 
'Stadsrand' bedraagt circa 80 hectare. 

in figuur 2 is globaal de ligging van Stadsrand weergegeven. De exacte begrenzing van 
het gebied is weergegeven op de tekening 217249-S-4-01. 

riaaur::. GiobüU' Ügai'-ij fys 'o 

Het gebied Stadsrand valt binnen het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel 
De watergangen in het gebied wateren af richting Hengelo. De voornaamste functie van de 
wateren is het afvoeren van (regen)vvater en hiermee beheersing van hei grondwaterpeil 
in de directe omgeving. 

in tabel 2.2 en bijlage 3 zijn de betreffende watergangen in deelgebied 'Stadsrand' 
weergegeven. 
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Tabel 2.3: Watergangen in 'Stadsrand' (codering zoals bekend bij Waterschap) 

Code van watergang 

20-13-1 

20-13-1-1 

20-13-1-2 

20-13-1-3 

20-13-1-4 
20-13-1-7 (Vanekerbeek) 

20-13-1-8 

20-13-1-9 

2.3.2 Voormalig gebruik 

De gegevens over het voormalig gebruik van de percelen en watergangen in Stadsrand 

zijn verkregen uit historische topografische kaarten (1900- nu). 

Sinds begin 1900 - heden bestaat het gebied Stadsrand grotendeels uit 

landbouwpercelen, heide gebieden en bospercelen. In de periode tussen 1955 en 1965 

heeft uitbreiding van Enschede plaatsgevonden en is ten zuiden van de Vanekerbeek (20-

13-1-7) een woonwijk aangelegd. 

Ten noorden enten zuiden van de Witbreukswegisvoor 1965 een pompstation voor het 

drinkwater van Enschede aanwezig geweest. Rond 1965 is het gebied ingericht als 

Spaarbekkens voor de drinkwatervoorziening. 

De huidige wegen waren in 1900 al grotendeels aanwezig als straatweg of als landweg. 

Bij de ontwikkeling van de woonwijk ten zuiden van de Vanekerbeek zijn straten zoals de 

Vanekerstraat van landweg veranderd in een volledige en/of halfverharde weg. 

In het gebied waren rond 1900 lokaal drassige plekken aanwezig. De Vanekerbeek en 

watergang 20-13-1-8 zijn in de topografische kaarten van 1965 weergegeven. In de 

beheerkaart van het Waterschap is de huidige ligging van de watergangen weergegeven. 

In vergelijking met de beheerkaart is de loop van de Vanekerbeek en watergang 20-13-1-8 

na 1965 niet gewijzigd. De watergangen 20-13-1-3 en 20-13-1-4 zijn niet te herleiden in 

de tonoCTrafische kaart van 1^6^ maar zi'n weerCTeaevep. in de tonoarraflschs kaart van 

2004. In vergelijking met de beheerkaart zijn er geen wijzigingen in de ligging van de 

watergangen opgetreden na 2004. 

In bijlage 2 zijn de historische kaarten van Stadsrand weergegeven. Op de kaarten is het 

landgebruik en ligging van watergangen in de periode van 1922,1936,1955,1965, 

1989,1995 en 2004 weergegeven. Overwegend bestaan de historische kaarten uit delen. 

Elk deel van een historische kaart heeft een nummer. In onderstaande tabel is de volgorde 

van de delen van een topografische kaart weergegeven. 

Volgorde topografische kaart 
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2.3.3 Toekomstig gebruik 

Uit de aangeleverde informatie door DLG blijkt ter plaatse van deelgebied Stadsrand 
bestaande beken worden heringericht en nieuwe beken worden aangelegd. Om recreatie 
te bevorderen worden paden aangelegd. Door aanleg van inundatiegebieden wordt water 
tijdelijk in Stadsrand vastgehouden. 

2.3A Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 
grondwaterkaart van Nederland rapport 'Inventarisatie grondwatergegevens in de 
Provincie Overijssel' (DGV-TNO, maart 1985). 

Het gebied Stadsrand ligt ten westen vanaf de westflank van de stuwwal Oldenzaal-
Enschede. De maaiveldhoogte van Stadsrand bedraagt nabij de Oldenzaalsestraat circa 
45 m + NAP. Geleidelijk loopt het maaiveld af en is de maaiveldhoogte in het meest 
westelijk gedeelte van het gebied, Morshoekweg in gemeente Hengelo, circa 25 m + NAP. 
De tertiaire afzettingen zijn grotendeels in deelgebied Stadsrand afwezig. 

Het watervoerend pakket bestaat uit grove kwartaire zanden (Formatie van Enschede) ter 
dikte van circa 10 meter en wordt afgedekt door een afsluitende keileemlaag van 20 
meter dik. Het doorlatend vermogen van het grof zandig pakket bedraagt circa 250- 700 
m2/dag. 

Tabel 2.4: Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 
Diepte 
(m -mv.) 

0-20 
20-30 

30-? 

Geohydrologische eenheid 

Dekzand 

Watervoerend pakket 

Basis 

Lithostratigrafie 

Formatie van Twente 
Formatie van 
Enschede 
Formatie van Drenthe 

Grondsoort 

zand met plaatselijk veen of leem 
grof zand 

keileem, grindhoudend lemig zand en 
leem metstenen en blokken 

De stromingsrichtingvan het grondwater is noordwestelijk gericht. Stadsrand ligt in een 
waterwinningsgebied. 
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Verzamelde informatie Lonnekermarke 

3.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij landbodem, NNI, januari 2009) en de NEN 5717 

(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij waterbodem, NNI, november 2009) op 

standaard niveau uitgevoerd. 

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

historische topografische kaarten van 1900 - nu 

digitale historisch bodembestand van de gemeente Enschede 

bodemdossiers gemeente Enschede 

dossiers milieuvergunningen gemeente Enschede 

waterbodeminformatie afkomstig van het Waterschap Regge en Dinkel 

terreininspectie 

3.2 Verdachte locaties 

Het gebied Lonnekermarke bestaat overwegend uit agrarische percelen en enkele 

bospercelen. Verspreid over het gebied zijn enkele woonhuizen en boerderijen aanwezig. 

De erven en tuinen van de woonhuizen en boerderijen zijn uitgesloten van het onderzoek. 

Hierdoor zijn o.a. de brandstoftanks, mestbassins en bodemverontreinigingen ter plaatse 

van boerderijenerven en woonerven niet als verdachte locaties meegenomen. 

Uit het historisch onderzoek is een aantal verdachte locaties met het oog op mogelijke 

bodemverontreiniging naar voren gekomen. Dit wordt in het navolgende beschreven. 

Bedrijven 

In het gebied zijn drie bedrijven gevestigd: een restaurant, een tuincentrum en een 

reparatiebedrijf voor landbouwwerktuigen. 

Het restaurant is gevestigd aan de Hoge Boekelerweg 410. Op de parkeerplaats van het 

restaurant bevindt zich een ondergrondse tank van 12.000 liter aan huisbrandolie. Het 

vulpunt van de tank ligt op circa 2 meter in noordelijke richting vanaf de tank. 

De tank is onder KIWA-certificaat in 2006 gereinigd. Het is onbekend of 

bodemverontreiniging bij de tank aanwezig is. 

Aan de Lonnekerweg 300 is een tuincentrum gevestigd. De kassen op het terrein dienen 

grotendeels voor de verkoop van tuin- en kamerplanten. In de kassen wordt op beperkte 

schaal met gewasbeschermingsmiddelen gewerkt. Ten behoeve van de noodverwarming 

van de kassen is op het noordelijk deel nabij de zandweg een bovengrondse olietank van 

onbekende hoeveelheid in lekbak aanwezig. 

Het bedrijf aan de Hogeveldweg 123 verricht reparaties aan landbouwwerktuigen en dient 

voorts als berging. In het bedrijf worden kleine reparaties in een werkplaats verricht. 

Buiten het pand ligt een dieseltank van 6.000 liter. Het vulpunt van de tank ligt circa 4 

meter ten noorden van de tank aan de noordwest zijde van het pand. Het is onbekend of 

het bedrijf bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. 
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Afhankelijk van de vraag of deze drie bedrijven bij de ruilverkaveling worden betrokken 
dient zonodig dieper doorgezocht worden naar specifieke activiteiten. Vooralsnog is er 
van uitgegaan dat deze bedrijven net als de boerderijen ongemoeid blijven. 

Net buiten het onderzoeksgebied ligt aan de zuidzijde het industrieterrein Euregio 
Bedrijvenpark. Ter plaatse van het bedrijventerrein zijn verschillende soorten bedrijven 
aanwezig. Aan de Euregioweg, Seizoensweg en Jaargetijdenweg zijn transportbedrijven, 
elektrotechnische bedrijven, graveerbedrijven, een zeefdrukkerij en metaalbedrijven 
gevestigd. Uit de milieuvergunningen blijkt dat milieugevaarlijke stoffen (chemicaliën en 
koelolie) op het bedrijventerrein worden opgeslagen. De invloed van de 
bedrijfsactiviteiten op de omliggende agrarische percelen wordt ingeschat als minimaal. 
De bovengrond van de omliggende percelen kan in lichte mate verontreinigd zijn geraakt 
door hemelwater wat afspoelt van het bedrijventerrein. De invloed van afvalwater is niet 
aanwezig, doordat het afvalwater van de bedrijven op het gemeentelijke riool wordt 
geloosd. 

Vanaf het industrieterrein wordt hemelwater op de watergangen 40-3-1 en 40-3-1-6 
geloosd. Door afspoeling van verhard oppervlak op het bedrijventerrein kan het 
hemelwater in lichte mate verontreinigd zijn geraakt. Hierdoor kan de waterbodem van de 
twee watergangen negatief beïnvloed zijn. 

Dempingen 
Uit de inventarisatie van de topografische kaarten blijkt dat in Lonnekermarke mogelijk 
delen van watergangen in het verleden zijn gedempt. In de gedempte delen kunnen grond 
van elders, puin, afval en mogelijk oude sliblagen aanwezig zijn. Hierdoor kan de 
bodemkwaliteit negatief beïnvloed zijn. 

In tabel 3.1 zijn de kadastrale percelen weergegeven waar vermoedelijk een watergang of 
waterplas is gedempt. 

Tabel 3.1: Kadastrale percelen met een verdachte locatie als demping 

Kadastraal perceelnummer(s) 

52 
5983 
4941,6587,6638,6639, 
Tl&n Tl(.1 7 0Ä0 

6590, 8429 

6030,4567,4568 

4195, 5800 

6594,7575,7578 
1365,1366,7164 
6278 

Locatie/straatnaam 

nabij Stokhorstlaan 
Hoge Boekelerweg 

Lindermatenweg 

Lindermatenweg 

Lindermatenweg 

Glanerbruggeweg 

Lonnekerweg 
Hoge Veldweg 
Hoge Boekelerweg 

Type 

Sloot 
Sloot 

Watergang 

Aftakkingvan 
watergang 40-2-1 
Watergang 
Aftakking van 
watergang 40-2-1-7 
Waterplas 
Sloot 
Sloot 

Nummering In tekening 
217249-S-4-03 
2 
4 

14 

100 

101 

102 

103 
109 
110 

Ophogingen 
Uit een bodemonderzoek ter plaatse van perceel 3588 aan de Noord-
Esschmarkerrondweg blijkt dat er sprake is van een ophoging. Het bodemonderzoek en 
de resultaten staan in paragraaf 3.3. weergegeven. De locatie is in tekening 217249-S-4-
01 aangeduid met nummer 1. 

Voormalige stortplaats 
Tot zover bekend is in het zuidelijk gedeelte van Lonnekermarke een stortplaats aan de 
Glanerveldweg aanwezig. De stortplaats is ondergronds gelegen ter plaatse van het 
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kadastraal perceelnummer 5629. De oppervlakte van de stort bedraagt circa 24.000 m2 

en het stortmateriaal is vanaf het maaiveld tot 1,5 m - mv. aanwezig. Een deklaag is niet 

aanwezig. Het volume aan stortmateriaal bestaande uit puin, ijzer, glas, houtresten, 

klinkers, beton, verfblik en dakleer, heeft een volume van 36.000 m3. Bij de gemeente 

Enschede is niets bekend over het gebruik als stortplaats. Hierdoor is niet bekend over 

welke periode de locatie als stort in gebruik is geweest. 

Op tekening 217249-S-4-01 en 217249-S-4-03 is de locatie met nummer 11 

weergegeven. 

Ontgravingen 

In de voor 1965 tot na 1975 zijn ter plaatse van zes locaties een aantal delen van percelen 

ontgraven. De beschikbare informatie over de ontgravingen is beperkt. De 

ontgravingdiepte per locatie en de kwaliteitvan de aangevulde grond is niet bekend. 

De ontgravingdiepten variëren van circa 1,0 tot 2,5 m -mv. In onderstaande tabel is 

weergegeven waarmee de ontgravingen waarschijnlijk of mogelijk zijn aangevuld. 

Nummering 
in tekening 
217249-S-4-
03 

111 

112 

113 

114 

115 

12 

Kadastraal 
perceelnummer(s) 

7047,7050,8121, 
8123,8124,8567 

7984 

2065 

4568 

4567 

5842 

Locatie/straatnaam 

Lonneker Markeweg 

Lonneker Markeweg 

Lonneker Markeweg 

Lindermatenweg 

Lindermatenweg 

Lonneker Markeweg 

Ontgraven in: 

voor 1965 

voor 1965 

rond 1970 

rond 1970 

rond 1970 

na 1975 

Ontgraving mogelijk 
aangevuld met: 

Zand 

Onbekend materiaal en 
onbekend of de 
ontgraving is aangevuld. 
Vrijgekomen grond bij 
bouwactiviteiten op 
Stockhorst 
Vrijgekomen grond bij 
bouwactiviteiten op 
Stockhorst 
Puin en afval 
Vrijgekomen grond met 
puin bij bouwactiviteiten 
bij de Lage Bothof 

Overstorten en lozingen op oppervlaktewater 

Het waterschap Regge en Dinkel heeft informatie nagezocht over eventuele overstorten op 

de watergangen in Lonnekermarke. Hieruit blijkt dat geen overstorten op watergangen in 

het gebied aanwezig zijn. 

De gemeente Enschede heeft in 1997 de rundveeboerderij aan de Penninkskottenweg 9 

gecontroleerd of deze voldoet aan de milieuvergunning. Hierbij is geconstateerd dat 

huishoudelijk afvalwater via een septictank op het oppervlaktewater wordt geloosd (Brief 

gemeente Enschede, 1997, van dossier WM2477). Nabij de rundveeboerderij aan de 

Penninkskottenweg stroomt watergang 40-2-1. 

Ter plaatse van de paardenhouderij aan de Schipperweg 30 heeft de gemeente Enschede 

in 1991 een controlebezoek van de milieuvergunning afgelegd. Uit de brief van de 

gemeente blijkt dat huishoudelijk afvalwater en spoelwater van de melktank op het 

oppervlaktewater worden geloosd (Brief gemeente Enschede, 1991, van dossier 

WM1420). Nabij de paardenhouderij aan de Schipperweg stroomt de watergang 40-2-1-5. 
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Buiten het onderzoeksgebied vindt lozing van hemelwater vanaf het Euregio 
Bedrijvenpark op de watergangen 40-3-1 en 40-3-1-6 plaats. 

Resumé 
In Lonnekermarke zijn tot zover bekend 13 verdachte locaties aanwezig. Bij de 
toekomstige ruilverkaveling kunnen de onderstaande verdachte locaties van belang zijn 
in verband met potentiële verontreiniging en/of aanwezigheid van bodemvreemd 
materiaal. In tabel 3.2 zijn de verdachte plekken in Lonnekermarke weergegeven. 

Tabel 3.2: Verdachte plekken in Lonnekermarke 
Kadastraal 
perceelnummer(s) 
52 
5983 
4941, 6587, 6638, 6639, 
7262, 7263, 7968 
6590, 8429 
6030, 4567, 4568 
4195, 5800 
6594, 7575, 7578 
1365,1366,7164 
6278 

3588 

5629 
7047,7050,8121,8123, 
8124,8567 

7984 

2065 

4568 

5842 

6718 

6768 

5626 

6512,8102,8103 

7332 

Locatie/straatnaam 

nabij Stokhorstlaan 
Hoge Boekelerweg 

Lindermatenweg 

Lindermatenweg 
Lindermatenweg 
Glanerbruggeweg 
Lonnekerweg 
Hoge Veldweg 
Hoge Boekelerweg 
Noord-
Esschmarkerrondweg 
Glanerveldweg 

Lonneker Markeweg 

Lonneker Markeweg 

Lonneker Markeweg 

Lindermatenweg 

k l l l U V l l l l u i \ . l l , l \ . g 

Lonneker Markeweg 

Penninkskottenweg 9 

Schipperweg30 

Restaurant aan de Hoge 
Boekelerweg 410 

Reparatiebedrijf van 
landbouwwerktuigen aan 
deHogeveldwegl23 

Lonnekerweg 300 

Type verdachte plek 

demping 
demping 
demping 

demping 
demping 
demping 
demping 
demping 
demping 

ophoging 

voormalig stortplaats 
Ontgravind, aangevuld 
met zand 
Ontgraving, onbekend of 
deze is aangevuld en/of 
aangevuld met onbekend 
materiaal 
Ontgraving, aangevuld 
met vrijgekomen grond 
bij bouwactiviteiten op 
Stockhorst 
Ontgraving, aangevuld 
met vrijgekomen grond 
bij bouwactiviteiten op 
Stockhorst 

Ontgraving, aangevuld 
met puin en afval 
Ontgraving, aangevuld 
met vrijgekomen grond 
met puin bij 
bouwactiviteiten bij de 
Lage Bothof 
Lozing huishoudelijk 
afval op oppervlaktewater 
van watergang 40-2-1 
Lozing huishoudelijk 
afval en spoelwater op 
oppervlaktewater van 
watergang 40-2-1-5 
voormalige ondergrondse 
HBO-tankvan 12.000 liter 

werkplaats en dieseltank 
van 6.000 liter 

bovengrondse olietank in 
lekbak (inhoud 
onbekend) 

Nummering in tekening 
217249-S-4-03 
2 
4 

14 

100 
101 
102 
103 

109 
110 

1 

11 

111 

112 

113 

114 

115 

12 

104 

105 

200 

201 

202 
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Enkele van de verdachte plekken zijn inmiddels onderzocht. De resultaten van de in het 
gebied uitgevoerde bodemonderzoeken zijn weergegeven in paragraaf 3.3. 

3.3 Uitgevoerde (water)bodemonderzoeken 

Landbodem 
Door de jaren heen zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van 
agrarische percelen in Lonnekermarke. Enkele bodemonderzoeken zijn ouder dan 5 jaar 
en hiermee verouderd. De huidige bodemkwaliteit van deze locaties is onvoldoende in 
beeld. De onderzochte agrarische percelen zijn genummerd weergegeven op tekening 
2172A9-S-4-01. De nummers corresponderen met tabel 3.3, waarin de resultaten van het 
uitgevoerde verkennend of nader bodemonderzoek is weergegeven. Van de overige 
ongenummerde percelen is geen informatie bekend over de bodemkwaliteit. 

Tabel 3.3: Resultaten bodemonderzoeken Lonnekermarke 
Nummer 

1 

2 

3 

4 

1 

6 

7 

Adres/kadastraal perceel 

LonnekerQ3588, 
nabij Noord-
Eschmarkerrondweg/hoek 
Stokhorstlaan 

LonnekerE380 

Lonneker E 8253, nabij de 
Stokhorstlaan 

Lonneker E 5983 

1 onneker F 787; F R?4; F 
6091, ter plaatse van 
Hoge Boekelerweg 

E 6248 aan Klein 
Boekelerveldweg 

Lonneker E 8622, E 8623 
aan Euregioweg 

Resultaat bodemonderzoek 

- Bovengrond bevat gehalten boven de 
streefwaarden aan PAK, lood, zinken EOX. 

- Ondergrond is niet verontreinigd. 
- Grondwater is licht verontreinigd met chroom, 

nikkel en vluchtige aromatische 
koolwaterstoffen. 

Informatie uit BISAall: 
- Geen indicatie van demping verkregen. 
- De grond bevat licht verhoogde gehalten aan 

kobalt. 
Informatie uit BIS4all: 
- Geen bijzonderheden aangetroffen. 
• Zowel de grond als het grondwater bevatten 

geen verhoogde gehalten. 

Informatie uit BIS4all: 
• In het verkennend bodemonderzoek is in de 

grond puin aangetroffen. 
- In het nader bodemonderzoek is een licht 

verhoogd gehalte aan lood in de grond 
aangetoond. 

Informatie uit RIS4all: 
- Geen indicatie van demping verkregen. 
- De grond is licht verontreinigd met kobalt. 

- Zowel de bovengrond als de ondergrond 
bevatten geen verhoogde gehalten. 

- Het grondwater bevat een gehalte aan chroom, 
die net de streefwaarde overschrijdt. 

- Visueel geen asbest aangetroffen. 
- Zowel de bovengrond als de ondergrond zijn 

niet verontreinigd. 
- In het grondwater overschrijdt het gehalte aan 

cadmium de interventiewaarde. Het gehalte aan 
koper ligt net onder de tussenwaarde. De 
gehalten aan chroom en zink zijn licht verhoogd 
maar blijven ruim beneden de tussenwaarde. 

- Zowel visueel als analytisch bevat de 
bovengrond geen asbest. 

Aandachtspunten/opmerkingen 

- Het terrein is licht opgehoogd. Ter 
plaatse van de verhoging is een 
verharding aanwezig. Het is onbekend 
waaruit deze verharding bestaat. Deze 
is niet onderzocht. In de zuidoosthoek 
is bouwafval aangetroffen. 

- Het onderzoek is verouderd. 
- In het archief van de gemeente 

Enschede was het onderzoeksrapport 
niet aanwezig. 

- In het archief van de gemeente 
Enschede was het onderzoeksrapport 
niet aanwezig. 

- In het archief van de gemeente 
Enschede was het onderzoeksrapport 
niet aanwezig. 

- In het archief van de gemeente 
Enschede was het onderzoeksrapport 
niet aanwezig. 

- Het grondwater is niet onderzocht. 

- Er heeft geen herbemonstering van 
het cadmiumgehalte plaatsgevonden. 

• Het onderzoek is verouderd. 
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Tabel 3.3: Vervolg 
Nummer 

8 

9 

10 

11 

Adres/kadastraal perceel 

Lonneker E 601 aan de 
Slaghekkeweg 

Lonneker E 1461, E1462, 
E 6136, E 7005, E 8409, E 
8414, E 8564, E 8817, E 
8825 t/m E 8829, E 8586, 
E 8589, E 8590, aan de 
Slaghekkeweg 

Lonneker E 7739 aan de 
Slaghekkeweg 

Lonneker E 5629 aan de 
Glanerveldweg 

Resultaat bodemonderzoek 

- Bovengrond: resten puin aangetroffen. De 
bovengrond bevat licht verhoogde gehalten aan 
minerale olie, EOX en PAK. De gehalten blijven 
ruim beneden de tussenwaarden. 

- Ondergrond: resten puin en kolengruis 
aangetroffen. De puin- en kolengruishoudende 
laag bevat een PAK-gehalte boven de 
tussenwaarde maar blijft ruim beneden de 
interventiewaarde. De gehalten aan koper, zink, 
EOX en minerale olie overschrijden net de 
streefwaarden. 

- Het grondwater bevat licht verhoogde gehalten 
aan arseen, chroom, nikkel en zink, waarbij de 
gehalten ruim beneden de tussenwaarden 
blijven. 

• Ter plaatse van perceel 6136 bevat de boven- en 
ondergrond resten puin. 

- Bovengrond bevat licht verhoogde gehalten aan 
minerale olie en EOX. De gehalten aan minerale 
olie en EOX blijven ruim beneden de 
tussenwaarden. 

- De ondergrond bevat een EOX-gehalte boven de 
streefwaarde. 

- Lokaal zijn gehalten aan zware metalen net 
boven de tussenwaarde gemeten. Overwegend 
bevat het grondwater licht verhoogde gehalten 
aan zware metalen, vluchtige aromaten, 
tetrachlooretheen en minerale olie, waarbij de 
streefwaarde wordt overschreden en de 
gehalten ruim beneden de tussenwaarden 
blijven. 

- Perceel 1461 en 1462 zijn op asbest 
onderzocht. In het gedeelte nabij de 
Slaghekkeweg is een asbestgehalte van 2,5 
mg/kg ds. aangetroffen in de bovengrond. De 
ondergrond bevat geen asbest. 

- De bovengrond bevat resten puin. Analytisch 
zijn licht verhoogde gehalten aan barium, 
cobalt, lood, zink, minerale olie en PAK. 

- De ondergrond bevat gehalten aan zink, PAK en 
l l l l l l b l l i l W w l l b | ! • u u i w i j I J S - v i l w u l • * u u l Ü b I» Wl «J» 

overschreden. 
- Het gehalte aan arseen in het grondwater 

overschrijdt net de tussenwaarde. Het gehalte 
aan chroom overschrijdt de streefwaarde en 
blijft ruim beneden de tussenwaarde. 

- In de bovengrond is geen asbest aanwezig. 
- Ter plaatse van het zuidelijk en oostelijk 

gedeelte van het perceel is een stortplaats 
aanwezig. In het noordelijk en westelijk 
gedeelte is geen stortmateriaal aangetroffen. 

- Deklaag: er is geen deklaag aanwezig, doordat 
vanaf het maaiveld tot 1,5 m - mv. 
stortmateriaal is aangetroffen. 

- Stortmateriaal: sterk verontreinigd met PAK en 
asbest, matig verontreiniging met minerale olie 
en licht verontreinigd met zware metalen. 

- Zowel in de bovengrond als in de ondergrond 
zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt en PAK 
aangetoond. 

- Het grondwater is niet verontreinigd. 

Aandachtspunten/opmerkingen 

- Het puin in de ondergrond is niet 
onderzocht op asbest. 

- Het onderzoek is verouderd. 

- In het onderzoek van 2000 zijn de 
puinhoudende bodemlagen ter 
plaatse van perceel 6136 niet op 
asbest onderzocht. 

- Het onderzoek van 2000 is 
verouderd. 

Het asbestonderzoek (2005) ter 
plaatse van percelen 1461 en 1462 is 
voldoende onderzocht. 
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Tabel 3.3: Vervolg 
Nummer 

12 

13 

14 

24 

202 

Adres/kadastraal perceel 

Lonneker E 5842 aan de 
Lonnekermarkeweg 115 

Lonneker E 5841 aan de 
Schipperweg nabij 
Lonnekermarkeweg nr. 
115 

Lonneker E 4941, E 6587, 
E 6638, E 6639, E 7262, 
E 7263, E 7968, nabij 
Lindermatenweg 50 

Lonneker E 5194 

Lonneker E 7332, 
Lonnekerweg 300 

Resultaat bodemonderzoek 

• Ter plaatse van het weiland is in het verleden 
(rond 1974) puin gestort die afkomstig is van de 
Van Heek-fabriek uit Enschede. Uit een 
proefboring blijkt dat puin op een diepte van 0,8 
m - mv. is aangetroffen. 

- Het weiland met puin is niet onderzocht. 
- Historisch onderzoek. 
- Milieuhygiënisch zijn de percelen niet 

onderzocht. Uit het vooronderzoek blijkt dat ter 
plaatse van de percelen in het verleden geen 
verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Informatie uit BIS4all: 
• Tijdens de verkennende bodemonderzoeken is 

geen indicatie van demping verkregen. 
- Het is niet bekend wat de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem is. 
- De bovengrond bevat een licht verhoogd gehalte 

aan PAK. 
- In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten 

aan chroom en zink gemeten 
- Voormalig dieseltank: verontreinigde grond met 

minerale olie is ontgraven. Het is onbekend tot 
welke diepte er is ontgraven. In totaal is 10 m3 
grond verwijderd. 

- Voormalig dieseltank: In het grondwater is 
minerale olie aangetoond in een gehalte boven 
de interventiewaarde. De gehalten aan vluchtige 
aromaten, EOX, fenolen, 1,1,2-trichloorethaan 
en chroom zijn boven de streefwaarden of 
detectiegrens gemeten. De 
grondwaterverontreiniging is niet afgeperkt. Het 
volume aan gehalten boven de 
interventiewaarde wordt kleiner dan 100 m3 
geschat. 

- De bovengrond op het terrein van het 
tuincentrum bevat tot 0,8 m - mv. resten 
baksteen. 

- Lokaal bevat de bovengrond licht verhoogde 
gehalten aan zware metalen, PAK en minerale 
olie. Lokaal is het gehalte aan koper matig 
vci liL/ugu genieici i . nel. genaue i^ vciiiliscüclijix 

te relateren aan puin. 
• Het grondwater bevat licht verhoogde gehalten 

aan cadmium, chroom, koper en zink. 

Aandachtspunten/opmerkingen 

- Het weiland nabij het erf van de 
boerderij is niet onderzocht op de 
aanwezigheid van mogelijke 
bodemverontreiniging. 

- Het een historisch onderzoek 
betreft. Ter plaatse van de percelen 
zijn geen bodemonderzoeken 
uitgevoerd. 

- In het archief van de gemeente 
Enschede was het onderzoek niet 
aanwezig. 

- Op het terrein van het tuincentrum 
is een grondwaterverontreiniging 
aan minerale olie vermoedelijk nog 
aanwezig. Het volume aan 
verontreinigd grondwater is niet 
volledig in beeld. 

- De grondwaterstroming is oostelijk 
gericht. Vermoedelijk beperkt de 
grondwaterverontreiniging zich tot 
het terrein van het tuincentrum. 

Lonnekermarke heeft een oppervlakte van circa 965 ha. en bestaat overwegend uit 
agrarische percelen. Ongeveer voor 20% van het gebied is de bodem onderzocht. 
Overwegend bevatten zowel de boven- en ondergrond als het grondwater van de 
onderzochte agrarische percelen licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale 
olie en PAK. 

In het zuidelijk deel van Lonnekermarke is bij ruilverkaveling aandacht nodig bij de 
volgende locaties: 
- perceel E 5629 aan de Glanerveldweg: stortlocatie 
- perceel E 601 aan de Slaghekkeweg: kolengruis- en puinhoudende ondergrond met 

matige verhoogde gehalten aan PAK (> tussenwaarde) 
- perceel E 7739 aan de Slaghekkeweg: gehalte aan arseen net boven tussenwaarde 
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- percelen E 1461, E 1462, E 6136, E 7005, E 8409, E 8414, E 8564, E 8817, E 8825 t /m 

E 8829, E 8586, E 8589, E 8590, aan de Slaghekkeweg: in het grondwater komen 

gehalten aan zware metalen net boven de tussenwaarden. 

- percelen E 8622, E 8623 aan Euregioweg: cadmiumgehalte in het grondwater 

overschrijdt de interventiewaarde 

Waterbodem 

Het Waterschap Regge en Dinkel heeft informatie nagezocht over de waterbodemkwaliteit 

van de watergangen in Lonnekermarke. Dit betreft onderzoeken die zijn uitgevoerd ten 

behoeve van onderhoudsbaggerwerk. Het Waterschap heeft aangegeven dat de 

baggerwerken in de watergangen inmiddels zijn uitgevoerd. De onderstaande informatie 

dient hierdoor als indicatie te worden beschouwd. 

In de periode van 1995 tot en met 2005 zijn de volgende watergangen onderzocht: 

- watergang 40-3-1, in 1997; 

- watergang 40-2-1, in 1995; 

- watergang 40-2-1-6, in 2003; 

- watergang 40-2-1-7, in 2005. 

De kwaliteitvan de waterbodem is geclassificeerd conform de oude NW4-classificering. In 

tabel 3.4 en tekening 217249-S-4-03 zijn de resultaten van de waterbodemonderzoeken 

weergegeven. 

Tabel 3.4: Bekende informatie waterbodemkwaliteit van watergangen 

Nummer van watergang 

40-3-1 

40-2 

40-2-1-6 

40-2-1-7 

Waterbodemkwaliteit (NW4 classificatie) 

Gedeeltelijk van klasse 2 en klasse 3 

Klasse 1 

Klasse 0 

Klasse 1 

Het is niet bekend of het gebaggerde slib is afgevoerd of verwerkt in de zone van 20 m 

vanaf de waterkant. Bij het herinrichten van de watergangen dient hiermee rekening te 

worden gehouden zodat de 20 meter zone langs de watergang in enige mate beïnvloed 

kan zijn . 

De kwaliteit van de waterbodem in de watergangen 40-2-1-5, 40-2-1-8 en 40-3-1-6 is bij 

het Waterschap niet bekend. In de watergangen is conform het Waterschap geen 

asbesthoudend materiaal gebruikt. 

3.4 Bodem kwaliteitskaart 

De gemeente Enschede heeft een bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het buitengebied, 

stedelijk gebied en industriegebieden. De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde 

kwaliteit van een gebied weer. In figuur 3 is de bodemkwaliteitskaart en het gebied 

Lonnekermarke weergegeven. 
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/'/c?uu'' 3: Bodemkwaliteitskaart gemeente Enschede en ligging Lonnekermarke 

Lonnekermarke is grotendeels geclassificeerd als buitengebied. In het zuidoostelijk deel 
is een klein gedeelte als 'gebouwd na 1.980' geclassificeerd. Aan de hand van de 
bodemkwaliteitskaart kan grondverzet plaatsvinden. Bij grondverzet moet de grond 
voldoen aan de toegestane concentraties voor een gebied, in figuur 4 zijn de toegestane 
concentraties voor de twee gebieden 'buitengebied' en 'gebouwd na 1980' weergegeven, 

Figuur4.' Toegestane concentraties in grond 

fe-rfflpy««!*« "«cseoroö kxaxyiv Jw t̂Jjv«*. 
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Uit figuur 4 blijkt dat bij grondverzet in het buitengebied en in het gebied 'bebouwd na 
1980' de concentraties in grond moeten voldoen aan de AW2000. Uit de verrichtte 
bodemonderzoeken blijkt dat de bovengrond niet altijd aan de AW2ÖÖÖ voldoet maar 
veetal licht verontreinigd is. Uit bodemonderzoek moet uitblijken of de bovengrond in het 
gehele gebied licht verontreinigd is. Nagegaan dient te worden wat de betekenis hiervan 
is voor het grondverzet bij de voorgenomen ruilverkaveling. 
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3.5 Terreininspectie 

Algemeen 
De terreininspectie is uitgevoerd van 24 tot en met 26 februari door de heer K. Hellinga. 
Gedurende de inspectie zijn visueel wegen en paden gecontroleerd op de aanwezigheid 
van asbestverdacht materiaal. Hierbij is alleen het maaiveld geïnspecteerd en zijn er geen 
boringen in de verharding van de weg geplaatst. Als uitgangspunt is gehanteerd dat 
straten/paden gekenmerkt met eigen weg niet worden meegenomen. Dit betreft 
overwegend toegangswegen/paden naar erven. 
Bij de terreininspectie is tevens gekeken naar de aanwezigheid van verdachte locaties 
(o.a. dempingen en ophogingen). De beschoeiing langs watergangen is visueel 
gecontroleerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 

Dempingen en ophogingen 
Bij de terreininspectie zijn visueel geen ophogingen en dempingen waargenomen. 

Straten/paden 
In Lonnekermarke zijn de straten zoals Stokhorstlaan, Hoge Boekelerweg en 
Lonnekermarkeweg volledig verhard. De straten Rooskerweg, Telgendijk, 
Glanerbruggeweg en Penninkskottenwegzijn gedeeltelijk volledig verhard en gedeeltelijk 
halfverhard met metselpuin, asfalt en fijn grind. Overwegend zijn in het gebied 
onverharde paden aanwezig. Tijdens de terreininspectie zijn geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld van de onverharde en halfverharde wegen en paden 
aangetroffen. 
Op tekening 217249-S-4-01 zijn de geïnspecteerde wegen en de geconstateerde soort 
verharding weergegeven. 

Watergangen 
Bij de inventarisatie is visueel geen asbestverdacht materiaal in de watergangen en 
beschoeiing waargenomen. 
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Bekende informatie Stadsrand 

4.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek bij landbodem, NNI, januari 2009) en de NEN 5717 

(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij waterbodem, NNI, november 2009) op 

standaard niveau uitgevoerd. 

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

historische topografische kaarten van 1900 - nu 

digitale historisch bodembestand van de gemeente Enschede 

bodemdossiers gemeente Enschede 

bodemdossiers gemeente Hengelo 

milieuvergunningen gemeente Enschede 

waterbodeminformatie afkomstig van het Waterschap Regge en Dinkel 

terreininspectie 

4.2 Verdachte locaties 

Het gebied Stadsrand bestaat uit watergangen, recreatieve paden en agrarische percelen. 

Verspreid over het gebied zijn woonhuizen en boerderijen aanwezig. De erven en tuinen 

van de woonhuizen en boerderijen zijn uitgesloten van het onderzoek. Uit het historisch 

onderzoek is een aantal verdachte locaties met het oog op bodemverontreiniging naar 

voren gekomen. In het navolgende worden deze verdachte locaties met relevante 

informatie weergegeven. 

Bedrijven 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat in het deelgebied één bedrijf aanwezig is. Dit 

betreft de waterwinning Vitens aan de Weerseloseweg 183. Met het oog op eventuele 

bodemveror.trsini'Y'nor is hst v ^ ' ^^n^ 0 war belan**. OD de locatie worden chem'rs'iëp ' n 

cans en drums opgeslagen. Daarnaast zijn tanks met dieselolie op de locatie aanwezig. 

Vooralsnog is ervan uitgegaan dat het terrein van Vitens buiten de herinrichting blijft. Als 

er echter toch grondwerk bij Vitens is voorzien dient dieper in de historische informatie te 

worden doorgezocht. 

Dempingen 

Op de topografische kaarten van het gebied 'Stadsrand' zijn geen gedempte watergangen 

waargenomen. 

Ophogingen 

Voor zover bekend zijn in het deelgebied Stadsrand geen ophogingen aanwezig. 

Voormalige stortplaatsen 

In Stadsrand is een voormalige stortplaats nabij de Brandemaatweg 6 (kadastrale 

perceelnummers 58,1498,1541 en 2020) aanwezig. De stortlocatie is een voormalige 

zandwinlocatie die in begin jaren '70 is volgestort met voornamelijk puin. Op 23 

november 1970 is door de heer Vaneker een vergunning tot afgraving van de aan hem 
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toebehorende percelen aangevraagd. De provincie heeft op 19 april 1971 een vergunning 

afgegeven voor afgraving van de percelen. Aan deze vergunning is een voorwaarde 

verbonden van het verbod op storten van materialen in de afgraving. Doordat er niet aan 

de voorwaarde werd voldaan is in 1974 de vergunning ingetrokken. Nadat het zand was 

gewonnen is het gat als onofficiële stort gebruikt. In de stort is naast puin ook 

asbesthoudend materiaal, bouw- en sloopafval, metaalstukken, pvc, plastic en kolengruis 

aanwezig. De oppervlakte van de stort bedraagt circa 1,5 hectare. De diepte van de stort 

varieert tussen 2,0 en 3,0 m - mv. 

Aan de Vanekerbeekweg is een tweede voormalige stortplaats ter plaatse van de 

kadastrale perceelnummers 691 en 696 aanwezig. In begin 1960 tot begin 1970 was de 

locatie een zandwinput. De stortplaats wordt doorkruist door de Vanekerbeekweg. Het 

zuidwestelijk deel van de zandwinput is volgestort met chemisch afval afkomstig van een 

verffabriek en een chemicaliën-brekerij annex vatenspoelbedrijf. Het overig deel is 

volgestort met puin. Het is niet bekend of de stortplaats is vergund. De onderzijde van het 

stortlichaam ligt op circa 1 a 3 m - mv. 

Op tekening 217249-S-4-01 en 217249-S-4-03 zijn de locaties van de stortplaatsen 

weergegeven. 

Braakliggende terreinen 

Tijdens de terreininspectie zijn twee percelen opgevallen. Dit is een braakliggend perceel 

ten zuiden van de Brandmaatweg (kadastrale percelen R 701 en Rl 502). Het tweede 

braakliggend perceel ligt aan de Welnaweg (kadastraal perceel C 8038) en is afgesloten 

door een hek. De percelen zijn sterk begroeid met struiken, waarvan de indruk is 

gekregen dat de percelen in het verleden niet agrarisch in gebruik zijn geweest. 

Op tekening 217249-S-4-01 en 217249-S-4-03 zijn de braakliggende terreinen 

weergegeven. 

Overstorten en lozingen op oppervlaktewater 

Het Waterschap heeft informatie aangeleverd over overstorten en lozingen op 

watergangen in Stadsrand. Overstorten zijn aanwezig op de Vanekerbeek (20-13-1-7). 

In tabel 4.1 en op tekeningen 217249-S-4-01 en 217249-S-4-03 zijn de overstorten 

Tabel 4.1: Overstorten in de Vanekerbeek (20-13-1-7) 

Watergang 

Watergang 20-13-1-7 (Vanekerbeek) 

Locatie overstort 

- ter hoogte van hoek Vanekerstraat - Van Deldenstraat 
- hoek Vanekerstraat - Vanekerbeekweg 
- ter hoogte van hoek Vanekerstraat - Amstelstraat 
- hoek Voortsweg - Hegeboerweg 
- hoek Voortsweg - Voortsweg 

De gemeente Enschede heeft in 1996 een controlebezoek van de milieuvergunning van de 

boerderij aan Viermarkenweg 85 uitgevoerd. Hierbij is geconstateerd dat hemelwater op 

het oppervlaktewater wordt geloosd (Brief van gemeente Enschede, 1996, van dossier 

WM1853). Nabij Viermarkenweg 85 stroomt de watergang 20-13-1-2. 

Uit de milieuvergunning van 2002 van Vitens aan de Weerseloseweg blijkt dat afvalwater 

deels op het riool en deels op het oppervlaktewater wordt geloosd (WM1935). Nabij de 

pompstation aan de Weerseloseweg stroomt de watergang 20-13-1-3. 
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Resumé 
In het gebied Stadsrand zijn tot zover bekend 10 verdachte locaties (incl. individuele 
overstorten in de Vanekerbeek) aanwezig. Deze zijn samengevat in tabel 4.2. 

Tabel 4.2: Verdachte plekken in Stadsrand 
Kadastraal 
perceelnummer(s) 
58,1498,1541 en 
2020 
691 en 696 
8038 
R701enR1502 

5578 

Vanekerbeek 
(20-13-1-7) 

Locatie/straatnaam 

nabij Brandemaatweg 6 

Vanekerbeekweg 
Welnaweg 
Brandemaatweg 
Vitens pompstation aan 
Weerseloseweg 183 
- ter hoogte van hoek 

Vanekerstraat - Van 
Deldenstraat 

- hoek Vanekerstraat -
Vanekerbeekweg 

- ter hoogte van hoek 
Vanekerstraat -
Amstelstraat 

- hoek Voortsweg -
Hegeboerweg 

- hoek Voortsweg -
Voortsweg 

Type verdachte plek 

voormalige stortplaats 

voormalige stortplaats 
braakliggend terrein 
braakliggend terrein 
Lozing afvalwater op 
oppervlaktewater 

Overstort 

Nummering in tekening 
217249-S-4-03 

16 

17 
106 
107 

108 

zie symbool lozingpunt 

Enkele van deze verdachte plekken zijn inmiddels onderzocht. De resultaten van de 
uitgevoerde bodemonderzoeken zijn weergegeven in paragraaf 4.3. 

4.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Landbodem 
Door de jaren heen zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd in Stadsrand. Enkele 
bodemonderzoeken zijn ouder dan 5 jaar en zijn hiermee verouderd. De onderzochte 
percelen zijn genummerd weergegeven op tekening 217249-S-4-01. De nummers 
corresponderen met de onderstaande tabel, waarin de resultaten van het uitgevoerde 
verkennend of nader bodemonderzoek is weergegeven. Van de overige ongenummerde 
percelen is geen informatie bekend over de bodemkwaliteit. 

Uit de informatie van de gemeente Hengelo blijkt dat de bodemkwaliteit van het 
kadastrale percelen M 922, 993 en 994 niet bekend is. 
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Tabel 4.3: Resultaten bodemonderzoeken Stadsrand 
Nummer 

13 

15 

16 

Adres/kadastraal perceel 

Lonneker B 5920 aan de 
Pompstationweg nabij nr. 3 

Lonneker C 6561 en R1765, 
Voortsweg/Blijdensteinbleekweg 

Lonneker R 58, R1498, R1541, 
R 2020 nabij Brandemaatweg 6 

Resultaat bodemonderzoek 

- Historisch onderzoek. 
- Milieuhygiënisch zijn de percelen niet 

onderzocht. Uit het vooronderzoek blijkt dat 
ter plaatse van de percelen in het verleden 
geen verdachte activiteiten hebben 
plaatsgevonden. 

- Bermgrond en slootgrond afkomstig van de 
opschoning van sloten in de omgeving van de 
depots. 

- Bermgrond bevat licht verhoogde gehalten 
aan koper, zink, PAK, EOX en minerale olie. 

- Slootgrond bevat lichte verhoogde gehalten 
aan PAK. 

- Zowel de berm- als de slootgrond voldoen aan 
categorie 1 (Bouwstoffenbesluit). 

- Ter plaatse van de percelen 58,1541 en 
gedeeltelijk 2020 is een voormalig stortplaats 
aanwezig. 

- Deklaag van de stort bevat puinresten en 
bevat gehalten aan zink en PAK boven de 
streefwaarde. Lokaal bevat de visuele 
'schone' en puinhoudende bovengrond 
asbest. 

• Stort: bestaat uit zand met puin, 
metaalstukken, sloop- en bouwafval. Lokaal is 
asbesthoudend materiaal aanwezig. De diepte 
van de stort is 2,0 a 3,0 m - mv. In de 
zandlaag met stortmateriaal overschrijden de 
gehalten aan koper, zink, lood, EOX en 
minerale olie de desbetreffende 
streefwaarden. 

- Het grondwater van 1,3-3,5 m - mv. bevat 
gehalten aan zware metalen en naftaleen 
boven de streefwaarden. Tevens zijn gehalten 
aan zware metalen licht verhoogd in het 
grondwater op een diepte van 7-8 m - mv. 
Daarbij overschrijdt het gehalte aan tolueen 
de streefwaarde. Het grondwater onder de 
stort (11-12 m - mv.) bevat een tolueengehalte 
net boven de streefwaarde. 

- ICI ^>LUUUb t u i l p c i b ^ W l ±-+S\J Wil ^ W Q ^ ^ I I - C L I J I ^ 

2020 (agrarisch perceel) is asbest in grond 
aangetroffen. 

- De boven- en ondergrond van het agrarisch 
perceel is licht belast met PAK, waarbij de 
streefwaarde net wordt overschreden. 

- Het grondwater ter plaatse van het agrarisch 
perceel bevat gehalten aan chroom, nikkel en 
koper boven de streefwaarden. 

Aandachtspunten/opmerkingen 

- Het betreft een historisch 
onderzoek. Ter plaatse van de 
percelen zijn geen 
bodemonderzoeken uitgevoerd. 

- Het onderzoek is niet conform de 
Bouwstoffenbesluit uitgevoerd en 
geanalyseerd. Het betreft een 
indicatief resultaat. 

- Het asbestverontreiniging is niet 
afgeperkt. 

- Noordoostelijk deel van de 
voormalige stortlocatie is niet 
onderzocht, vanwege zeer slechte 
bodem (papperig mengsel van 
zand, water en leem). 

- De onderzoeken van 1998 en 2003 
zijn verouderd. 
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Tabel 4.3: Vervolg 
Nummer 

17 

18 

19 

20 

21 

Adres/kadastraal perceel 

Lonneker R 691 en R 696 aan de 
Vanekerbeekweg 

Lonneker R 689 aan de 
Vanekerstraat en 
Vanekerbeekweg 

Lonneker B 5805 aan de 
Pompstationweg 

Lonneker B1314, B 2053, B 
2054, B 2438, B 3310, 
B 5803 aan de Pompstationweg 

Lonneker B 5088, B 5089, B 
5899, 

Resultaat bodemonderzoek 

- Ter plaatse van de percelen is een voormalig 
stortplaats aanwezig. 

• De deklaag bevat resten puin. Analytisch zijn 
licht verhoogde gehalten aan cadmium, 
koper, nikkel, minerale olie, en PAK gemeten. 
De gemeten gehalten blijven beneden de 
tussenwaarden. 

• Het stortmateriaal bestaat uit overwegend uit 
zand met puin. Bij veldwerkzaamheden is een 
200 litervat en een speciekuip aangetroffen. 
De inhoud en herkomst is niette herleiden 
doordat geen kenmerken op het vat aanwezig 
waren. 

• Het grondwater in het stortlichaam ten westen 
van de Vanekerbeekweg bevat licht verhoogde 
gehalten aan arseen, chroom en nikkel. De 
tussenwaarde wordt niet benaderd. Onder het 
stortlichaam bevat het grondwater op 11-12 m 
- mv. licht verhoogde gehalten aan nikkel. 

- Lokaal bevat het grondwater ten oosten van 
de Vanekerbeekweg (ca. 7 m -mv.) matig 
verhoogde gehalten aan nikkel, waarbij het 
gehalte ruim beneden de interventiewaarde 
blijft. Overwegend bevat het grondwater tot 
12 m - mv. licht verhoogde gehalten aan 
nikkel, arseen, chroom, zink, cis-
l,2dichloorethenen. 

- Nabij de Vanekerbeekweg bevat de 
bovengrond sporen puin. 

- Zowel in de bovengrond als de ondergrond 
zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. 

- Het grondwater bevat lokaal licht tot matig 
verhoogde gehalten aan nikkel. Het matig 
verhoogde gehalte aan nikkel ligt ruim 
beneden de interventiewaarde. Het gehalte 
aan chroom overschrijdt net de streefwaarde. 

- Het terrein is gedeeltelijk verhard met 
gebroken puin. 

- Ter plaatse van de voormalige bovengrondse 
dieseltank in noordelijk deel van het perceel 
bevat ds bovengrond son minerals olie 
gehalte gelijk aan de interventiewaarde. De 
ondergrond is niet verontreinigd. 

- Overwegend is de boven- en ondergrond niet 
verontreinigd. 

- Het grondwater bevat gehalten aan zink, 
nikkel en xylenen ruim beneden de 
tussenwaarden. 

Informatie uit BiS4all: 
- In het nader bodemonderzoek is aangetoond 

dat het puin niet asbesthoudend is. 
- De grond bevat licht verhoogde gehalten aan 

barium, PAK en PCB's. 
Informatie uit BIS4all: 
- Bij het verkennend bodemonderzoek is geen 

indicatie van de demping verkregen. 
- De grond bevat licht verhoogde gehalten aan 

barium, kobalt, koper en PAK. 
- Het grondwater is niet onderzocht. 

Aandachtspunten/opmerkingen 

- Er is geen asbestonderzoek 
uitgevoerd. 

- Het onderzoek van 1998 is 
verouderd. 

- Er heeft geen herbemonstering van 
het nikkelgehalte plaatsgevonden. 

- Het onderzoek van 2000 is 
verouderd. 

- In het onderzoek is geen aandacht 
geschonken aan de aanwezigheid 
van asbest op het maaiveld, in de 
opgehoorde grond en in het 
zmniktaTttm *rahrr\\sar* n i i i p 
• • « l l n . J g v Q ~ . . . » . . » . • f .U .1 . . 

- Het onderzoek van 2004 is 
verouderd. 

- In het archief van gemeente 
Enschede was het 
onderzoeksrapport niet aanwezig. 

- In het archief van gemeente 
Enschede was het 
onderzoeksrapport niet aanwezig. 
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Tabel 4.3: Vervolg 
Nummer 

22 

23 

Adres/kadastraal perceel 

Lonneker B 5087, B 5899 nabij 
de Pompstationweg 

Lonneker C 8038, 
Blijdensteinbleekweg 30 

Resultaat bodemonderzoek 

Informatie uit BIS4all: 
- Bij het verkennend bodemonderzoek is geen 

indicatie van de demping verkregen. 
- De grond bevat licht verhoogde gehalten aan 

koper, zink, PAK en PCB's. 
• Het grondwater is niet onderzocht. 
Informatie uit BIS4all: 
- De grond en het grondwater bevatten licht 

verhoogde gehalten. 

Aandachtspunten/opmerkingen 

- In het archief van gemeente 
Enschede was het 
onderzoeksrapport niet aanwezig. 

De oppervlakte van het gebied bedraagt circa 80 hectare. Ongeveer voor 40% van het 
gebied is de bodem van percelen onderzocht. Van de onderzochte percelen in Stadsrand 
bevat de boven- en ondergrond licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale 
olie, PCB's en PAK. Het grondwater bevat verhoogde gehalten aan zware metalen, waarbij 
de streefwaarde wordt overschreden. 

In Stadsrand zijn de volgende locaties van belang voor de ontwikkelingsplannen: 
- percelen R 58, R 1498, R 1541, R 2020 nabij Brandemaatweg 6: stortlocatie 
- percelen R 691 en R 696 aan de Vanekerbeekweg: stortlocatie 
- perceel B 5805 aan de Pompstationweg: gehalte aan minerale in de bovengrond 

overschrijdt de tussenwaarde en is gelijk aan de interventiewaarde. 

Waterbodem 
Het Waterschap Regge en Dinkel heeft informatie nagezocht over de waterbodemkwaliteit 
van de watergangen in Stadsrand. De informatie is afkomstig van onderzoeken die zijn 
uitgevoerd ten behoeve van onderhoudsbaggerwerk, die inmiddels zijn uitgevoerd. 
De onderstaande informatie dient hierdoor als indicatie te worden beschouwd. 
In de periode van 1996 tot en met 2007 zijn de volgende watergangen onderzocht: 
- watergang 20-13-1-1, in 2004; 
- watergang 20-13-1-3, in 2003; 
- watergang 20-13-1-4, in 1996; 
- Vanekerbeek (20-13-1-7), 2006 en 2007; 
- watergang 20-13-1-8, in 2007; 
- watergang 20-13-1-9, in 1998. 

De Vanekerbeek is in 2006 en 2007 door Oranjewoud over een lengte van circa 2,1 km 
onderzocht en gebaggerd (projectnr. 168937). De loop van de watergang start aan de 
oostzijde bij de Voortswegen bij de kruising van de Braakwegen de Brandemaatsweg. Uit 
het werkplan van 2006 (projectnr. 168937) blijkt dat in de Vanekerbeek vrijwel geen slib 
aanwezig is. Overwegend bestaat de waterbodem uit kwaliteitsklasse 1 en 2 (NW4 
classificatie). Langs de Braakweg is klasse 4 materiaal met als maatgevende parameter 
zink in de ondergrond van de Vanekerbeek aangetroffen. 
De verontreinigde ondergrond van klasse 4 is in oktober 2007 door Oranjewoud 
gebaggerd. Hierbij is tot circa 0,9 m - wb. ontgraven en is 315 m3 (bladhoudend) slib 
verwijderd. Na afronding van het baggeren is een controle bemonstering van de 
ondergrond uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de ondergrond uit klasse 0 materiaal (NW4 
classificatie) bestaat. 

De informatie van het Waterschap is geclassificeerd conform de oude NW4-classificering. 
In tabel 4.4 zijn de resultaten van de onderzoeken weergegeven. 
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Kiasse 0 tot en "met klasse 2 

Kiassa 2 

Kiasse 0 

Op tekening 217249-S-4-03 is cl« waterbodemkwaliteit in de onderzochte watergangen 
weergegeven. 

Het is niet bekend of het gebaggerde slib is afgevoerd of verwerkt in de zone van 20 m 
vanaf de waterkant, Bij het herimiehten van cie watergangen dient rekening te worden 
gehouden dat de 20 maler zone langs de watergang licht verontreinigd kan zijn. 

De kwaliteit van de waterbodem in de watergangen 20-13-1 en 20-13-1-2 is bij het 
Waterschap niet bekend. 
In de watergangen is conform het Waterschap geen asbesthoudend materiaal gebruikt. 

4.4 Bodemkwaüteitskaart 

De gemeente Enschede heeft, een bodemkwafiteitskaart opgesteld voor het buitengebied, 
stedelijk gebied en industriegebieden. De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde 
kwaliteit van een gebied weer. in figuur 5 is de bodemkwsliteitskaart en het deelgebied 
Stadsrand weergegeven. 

Figuur 5; Bodemkwaüteltskaartgemeente Enschede en ligging Stadsrand 

Het gebied Stadsrand is grotendeels geclassificeerd als buitengebied, Ten noorden van 
de Vanekerstraat is een gebied als 'bebouwd na 1980' geclassificeerd, Ten zuiden van de 
Vanekerstraat is een 'bebouwd 1940-1980' gebied aanwezig, Aan de hand van de 
bodemkwaliteltskaart kan grondverzet plaatsvinden. Bij grondverzet moet de grond 
voldoen aan de toegestane concentraties voor een gebied. In figuur 6 zijn de toegestane 
concentraties voor de drie gebieden 'buitengebied', 'gebouwd 1940-1980' en 'gebouwd 
na 1980' weergegeven. 
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Figuur 6; Toegestane concentraties in grond 

Uil figuur 6 blijkt dat bij grondverzet in het buitengebied, in de gebieden 'bebouwd 1940-
1980' en 'gebouwd na 1980! de concentraties in grond moeten voldoen aan de AW2ÖÖ0. 
Uit de verrichtte bodemonderzoeken blijkt dst de bovengrond niet altijd aan de AW2OO0 
voldoet masr licht tot matig verhoogde gehalten aan zware metalen en minerale olie. Uit 
bodemonderzoek moet ultbüjken of dit voor het gehele gebied het geval is. Nagegaan 
dient te worden wat de betekenis hiervan is voor het grondverzet bij de voorgenomen 
ruilverkaveling. 

4.5 Terremmspectie 

Algemeen 
De terreininspectie is uitgevoerd van 24 tot en niet 26 februari door de heer K. Hellings, 
Gedurende de inspectie zijn visueel wegen en paden gecontroleerd op de aanwezigheid 
van asbest. Hierbij is alleen het maaiveld geïnspecteerd en zijn er geen boringen in de 
verharding van de weg geplaatst Als uitgangspunt is gehanteerd dat straten/paden 
gekenmerkt met eigen weg niet: worden meegenomen. Dit betreft overwegend 
toegangswegen /pa den naar erven. Daarnaast is gelet op de aanwezigheid van verdachte 
locaties (o.a. dempingen en ophogingen). De beschoeiing langs watergangen is visueel 
gecontroleerd op asbest. 

Dempingen en ophogingen 
Visueel zijn geen dempingen en ophogingen m Stadsrand waargenomen. 

Braakliggende terreinen 
Aan de Welnaweg en de Brandemaatweg zijn twee braakliggende percelen aangetroffen, 
in bijlage 3 is het perceel aan de Welnaweg weergegeven in foto 749 en 750. De locatie is 
sterk begroeid met struiken en is afgesloten door een hek. De watergang 20-13-1-8 
stroomt langs het perceel. Hel is onbekend oi: de bodemkwaliteit van de locatie in het 
verleden is onderzocht. De locatie valt builen het onderzoeksgebied maar kan mogelijk 
van negatieve invloed zijn op de (waterbodemkwaliteit in de directe omgeving. 

Het braakliggend terrein aan de Brandemaatweg is weergegeven op foto 756 en 757 in 
bijlage 3, De locatie ligt tussen de voormalige stortplaats Brandemaatweg 6 en de 
Vanekerbeekweg (nr. 16 en 17 in paragraaf 4.3). De locatie ligt in het onderzoeksgebied 
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en kan hierdoor mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit van de landbodem ter plaatse en 
in de directe omgeving. 

Straten/paden 
De wegen/paden in Stadsrand zijn overwegend volledig verhard. De Welnaweg, 
Brandemaatweg, Pompstationwegen Witbreuksweg zijn deels verhard en halfverhard met 
metselpuin, asfalt en fijn grind. Parallel aan de Weerseloseweg is een onverhard pad 
aanwezig. Tijdens de terreininspectie zijn geen asbestverdachte materialen op het 
maaiveld van de halfverharde wegen en paden aangetroffen. 

Op tekening 217249-S-A-01 zijn de geïnspecteerde wegen en de soort verharding van de 
weg weergegeven. 

Watergangen 
Bij de inventarisatie zijn visueel geen asbestverdacht materialen in de watergangen en 
beschoeiing waargenomen. 
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Conclusies 

Dienst Landelijk Gebied is betrokken bij het voornemen om de gebieden Lonnekermarke 
en Stadsrand het in te richten. In Lonnekermarke zal ruilverkaveling van agrarische 
percelen plaatsvinden. In Stadsrand worden beken heringericht, recreatieve paden 
aangelegd en zal herinrichting van retentiegebieden plaatsvinden. 

In verband met de voorgenomen plannen is behoefte aan de informatie over de 
(waterbodemkwaliteit in de twee gebieden. Hiertoe is een vooronderzoek 
overeenkomstig de NEN 5725 en de NEN 5717 uitgevoerd. 

Lonnekermarke 
Landbodem 
Bij de toekomstige ruilverkaveling in Lonnekermarke moet gelet worden op een aantal 
verdachte locaties. De verdachte plekken zijn verspreid over het gebied aanwezig en 
kunnen van invloed zijn op de plannen. 

De verdachte plekken zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
Kadastraal perceelnummer(s) 
5983 
4941, 6587, 6638, 6639,7262, 
7263, 7968 
6590,8429 
6030, 4567, 4568 
4195, 5800 
6594,7575,7578 
1365,1366,7164 
6278 
3588 

5629 
7047, 7050, 8121, 8123, 8124, 
8567 

7984 

2065 

4568 

4567 

5842 

1461,1462, 6136, 7005,8409, 
8414,8564,8817, 8825 t/m 
8829, 8586, 8589, 8590 

8622,8623 

601 

7739 

5626 

Locatie/straatnaam 
Hoge Boekelerweg 

Lindermatenweg 

Lindermatenweg 
Lindermatenweg 
Glanerbruggeweg 
Lonnekerweg 
Hoge Veldweg 
Hoge Boekelerweg 
Noord-Esschmarkerrondweg 
Glanerveldweg 

Lonneker Markeweg 

Lonneker Markeweg 

Lonneker Markeweg 

Lindermatenweg 

Lindermatenweg 

LonnekermarkewegllS 

Slaghekkeweg 

Euregioweg 

Slaghekkeweg 

Slaghekkeweg 

Restaurant aan de Hoge 
Boekelerweg 410 

Type verdachte plek 
demping 

demping 

demping 
demping 
demping 
demping 
demping 
demping 
ophoging 
voormalig stortplaats 

Ontgraving, aangevuld met zand 

Ontgraving, onbekend of deze is 
aangevuld en/of aangevuld met 
onbekend materiaal 
Ont^ravin^ aangevuld metvrii'*—komen 
grond bij bouwactiviteiten op 
Stockhorst 
Ontgraving, aangevuld met vrijgekomen 
grond bij bouwactiviteiten op 
Stockhorst 
Ontgraving, aangevuld met puin en afval 
Ontgraving, aangevuld met vrijgekomen 
grond met puin bij bouwactiviteiten bij 
de Lage Bothof. Ter plaatse van weiland 
puin tot 0,8 m -mv. 
asbesthoudend materiaal in puin, sterke 
verhoogde gehalten aan zware metalen 
in grondwater 
sterke verhoogde gehalten aan 
cadmium in het grondwater 
puin in ondergrond 
matig verhoogd gehalte aan arseen in 
grondwater 

voormalige ondergrondse HBO-tankvan 
12.000 liter 
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Kadastraal perceelnummer(s) 

6512,8102,8103 

7332 

Locatie/straatnaam 
Reparatiebedrijfvan 
landbouwwerktuigen aan de 
Hogeveldwegl23 

Lonnekerweg300 

Type verdachte plek 

werkplaats en dieseltankvan 6.000 liter 

bovengrondse olietank in lekbak 
(inhoud onbekend) 

Lonnekermarke heeft een oppervlakte van circa 965 ha. en bestaat overwegend uit 

agrarische percelen. Ongeveer voor 20% van het gebied is de bodem onderzocht. 

Overwegend bevatten zowel de boven- en ondergrond als het grondwater van de 

onderzochte agrarische percelen licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale 

olie en PAK. 

In het zuidelijk deel van Lonnekermarke is bij ruilverkaveling aandacht nodig bij de 

volgende locaties: 

- perceel E 5629 aan de Glanerveldweg: stortlocatie 

- perceel E 7047, 7050, 8121, 8123, 8124, 8567: ontgraving, aangevuld met zand 

- perceel E 7984: ontgraving, onbekend of deze is aangevuld en/of aangevuld met 

onbekend materiaal. 

- perceel E 2065: ontgraving, aangevuld met vrijgekomen grond bij bouwactiviteiten op 

Stockhorst. 

- perceel E 4568: ontgraving, aangevuld met vrijgekomen grond bij bouwactiviteiten op 

Stockhorst. 

- perceel E 4567: ontgraving, aangevuld met puin en afval. 

- perceel E 5842: ontgraving, aangevuld met vrijgekomen grond met puin bij 

bouwactiviteiten bij de Lage Bothof. Ter plaatse van huidig weiland is tot 0,8 m - mv. 

puin aanwezig. 

- perceel E 601 aan de Slaghekkeweg: kolengruis- en puinhoudende ondergrond met 

matige verhoogde gehalten aan PAK (> tussenwaarde) 

- perceel E 7739 aan de Slaghekkeweg: gehalte aan arseen net boven tussenwaarde 

- percelen E 1461, E 1462, E 6136, E 7005, E 8409, E 8414, E 8564, E 8817, E 8825 t /m 

E 8829, E 8586, E 8589, E 8590, aan de Slaghekkeweg: in het grondwater komen 

gehalten aan zware metalen net boven de tussenwaarden. 

- percelen E 8622, E 8623 aan Euregioweg: cadmiumgehalte in het grondwater 

overschrijdt de interventiewaarde. 

Waterbodem 

De watergangen in Lonnekermarke hebben geen overstorten. Lokaal wordt huishoudelijk 

afval op geloosd, waardoor de waterbodem van een watergang verhoogde gehalten aan 

compontenten kan hebben. Buiten het onderzoeksgebied wordt hemelwater vanaf het 

Euregio Bedrijvenpark op de watergangen 40-3-1 en 40-3-1-6 geloosd. Het hemelwater 

kan door afspoeling van het verharde oppervlak van het bedrijventerrein licht 

verontreinigd zijn. Hierdoor kan de waterbodem in de watergangen 40-3-1 en 40-3-1-6 

licht belast zijn. 

Uit informatie van het Waterschap blijkt dat delen van watergangen in verband met 

baggerwerkzaamheden zijn onderzocht. Het slib in de watergangen heeft een 

kwaliteitsklasse van 0 tot 3 (NW4-classificering). Inmiddels zijn de watergangen 

gebaggerd. In verband met de uitgevoerde baggerwerkzaamheden bestaat de kans dat 

het gebaggerde slib is verwerkt langs de watergang. Indien watergangen in 

Lonnekermarke worden heringericht dient rekening te worden gehouden dat de 20 meter 

zone vanaf de waterkant licht verontreinigd kan zijn. 
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Uit informatie van het waterschap en uit de terreininspectie blijkt dat ter plaatse van de 

watergangen geen asbestverdacht materiaal is gebruikt. 

Halfverharde wegen 

De Rooskerweg, Telgendijk, Glanerbruggewegen de Penninkskottenweg bestaan 

gedeeltelijk uit halfverharding (metselpuin, asfalt en fijn grind). Visueel bevat de 

halfverharding van de wegen geen asbestverdacht materiaal. Indien in de 

ontwikkelingsplannen de halfverharde wegen worden aangepast, wordt asbestonderzoek 

geadviseerd. 

Stadsrand 

Landbodem 

Het gebied Stadsrand betreft watergangen, recreatieve paden en agrarische percelen 

langs de watergangen. Bij de toekomstige herinrichting in het gebied moet gelet worden 

op een aantal verdachte locaties. De verdachte locaties betreffen: twee stortplaatsen, 

twee braakliggende terreinen, puinlocaties en verontreinigingen in grondwater. 

De verdachte plekken zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
Kadastraal 
perceelnummer(s) 
58,1498,1541 en 
2020 

691 en 696 

8038 
R701enR1502 

689 

5805 

Locatie/straatnaam 

nabij Brandemaatweg 6 

Vanekerbeekweg 

Welnaweg 
Brandemaatweg 
Vanekerstraat -
Vanekerbeekweg 

Pompstationweg 

Type verdachte plek 

voormalige stortplaats met asbesthoudend materiaal 

voormalige stortplaats. Grondwater is matig verontreinigd met 
nikkel 
Braakliggend terrein 
Braakliggend terrein 
Bovengrond bevat sporen puin. Het grondwater bevat matig 
verhoogde gehalten aan nikkel 
Bovengrond is matig verontreinigd met minerale olie. Puin in 
de bovengrond. 

De oppervlakte van het gebied bedraagt circa 80 hectare. Ongeveer voor 40% van het 

gebied is de bodem van percelen onderzocht. Van de onderzochte percelen in Stadsrand 

bevat de boven- en ondergrond licht verhoogde gehalten aan zware metalen, minerale 

olie, PCB's en PAK. Het grondwater bevat verhoogde gehalten aan zware metalen, waarbij 

de streefwaarde wordt overschreden. 

In Stadsrand zijn de volgende locaties van belang voor de ontwikkelingsplannen: 

- percelen R 58, R 1498, R 1541, R 2020 nabij Brandemaatweg 6: stortlocatie 

- percelen R 691 en R 696 aan de Vanekerbeekweg: stortlocatie 

- perceel B 5805 aan de Pompstationweg: gehalte aan minerale in de bovengrond 
overschrijdt de tussenwaarde en is gelijk aan de interventiewaarde. 

Waterbodem 

In Stadsrand heeft de Vanekerbeek overstorten, waardoor de waterbodem van de beek na 

de baggerwerkzaamheden weer verontreinigd kan zijn geraakt. In Stadsrand vindt ter 

plaatse van Viermarkenweg 85 huishoudelijke lozing op de watergang 20-13-1-2 plaats. 

Daarnaast wordt door de Vitens aan de Weerseloseweg 183 afvalwater geloosd. De nabij 

gelegen watergang is door het Waterschap Reggeen Dinkel gecodeerd als 20-12-1-3. De 

waterbodem van de watergangen kunnen door de lozingen licht verontreinigd zijn 

geraakt. 

Uit de aangeleverde informatie door het Waterschap en onderzoek van Oranjewoud blijkt 

dat de waterbodem van watergangen in Stadsrand een kwaliteitsklasse hebben van 0 tot 
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2 (NW4-classificering). In een gedeelte van de Vanekerbeek is in een gedeelte klasse 4 
slib aangetroffen. De kwaliteit van de waterbodem is voorafgaande aan de 
baggerwerkzaamheden in beeld gebracht. Inmiddels zijn de watergangen gebaggerd. In 
verband met de uitgevoerde baggerwerkzaamheden bestaat de kans dat het gebaggerde 
slib van klasse 0 tot 2 is verwerkt langs de watergang. Indien watergangen in Stadsrand 
worden heringericht dient rekening te worden gehouden dat de 20 meter zone vanaf de 
waterkant licht verontreinigd kan zijn. Het klasse 4 slib uit de Vanekerbeek is destijds bij 
de baggerwerkzaamheden afgevoerd. 

Uit informatie van het waterschap en uit de terreininspectie blijkt dat ter plaatse van de 
watergangen geen asbestverdacht materiaal is gebruikt. 

Halfverharde wegen 
De gedeelten van de Welnaweg, Brandemaatweg, Pompstationweg en Witbreuksweg 
bestaan uit halfverharding (metselpuin, asfalt en fijn grind). Visueel bevat de 
halfverharding van de wegen geen asbestverdacht materiaal. Indien in de 
ontwikkelingsplannen de halfverharde wegen worden aangepast, wordt asbestonderzoek 
geadviseerd. 

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke 
waarnemingen en analyseresultaten van dit onderzoek. 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 
Deventer, juni 2010 
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Bijlage 2: Historische kaarten Stadsrand 
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Bijlage 3: Kaarten met watergangen 
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Bijlage 4: Foto's terreininspectie 

Fotwiuwmer. 729 ? OK'i'.irrirrer 730 
Omschrijving: Telgendijk - halfverharding (meïssSpuin. nsfalï, iljn Oirc-c-.ftj.wü "feigeridijk - halfverharding Onetseipuin. asfalt, fijn 

grind). g'-fd)-

FoXwr-irrw M1 

O'&chn vr>j Siaghekkeweg • perceel E 2809 - onverhard. 
FoterajüHï-ef. 732 
Omschrijving, zijweg van de Bcnsk&.npvveg - halfvrrharding 

(metseipuin, asfalt, fj;n_g*<f $._ 
j - i — ™ — — 

Fotenu",rp&r 733 Foterummer: 734 
Omschrijving. Bonekampweg - onverhard, aar. de noordzijde van Omsstitijving: Bonekampweg • onverhard, aan de noordzijde van 

de weg is aansloot aanwezig. de weg is een sloot aanwezig. 



^Ê3 
oranjewetrd 

rotorum-sr 7?f; 
OmscfiprviPg. Sonekfïrrpweg • ocveihs'd. 

Fof) f. w 72^ 
Pr scf |»rc Ot 'ie Lcssersrwrg onverhard. 

Fofonummer 737 
Omschrijving: Kuipershoekweg - cmverhard, aan beids zijden van 

de weg zijn sloten aanwezig. 
Dmschrijving: Undematenweg - grotendeels onverhard, nabij ei* 

Lossesïestfsst is de weg volledig verhard me! 
ssfaii. Aan de westeüd* v<~n ds weg is een sloot 
ar-ivV3/ig 

Fotemimmer: 738 
Omschrijving: Zijweg van da lindematenweg - onverhard. 

Fotonumnw: 740 
OniSCftnjving: Zijweg van de Lindematenweg - onverhard, aan ds 

naordzijde van da weg is een sloot aanwezig. 



Fcfömsmmsr: 741 
Omschrijying: Natuurgebied 'Öe Tip', de paden zijn onveihard. 

f-'OWf.imrner '''4S 

Omschrijying: Penrsinkskottenweg is grotendeels onverhard. Aan 
ds zuidzijde is een sloot aanwezig. 

Fotonummsr. 743 

0;!':schn]v'im;: Nabij ds gerrieentegtens Êrssctedê-Losset is de 
PenninkskoUenweg halfverhard met asfalt, 
rnëtsetpuirt en fijn grind. Aan de noordoosteijde is 
een sloot aanwezig. 

FotOfw miren 744 
Oüschriiving: Zijweg van de Lossersestraat - onverhard. 

Fotonummer: 745 
Omschrijving: Zijweg van de Rooskerwegrichting WaUeraeekweg 

- onverhard. De Rooskerweg is volledig verhard. 

Ff'M-jmme" 746 
Orr-sonj^ng Zijweg Watienbeekweg - onverhard. 



oranjewoud 

> * 

Fotonu rnmer: 747 
Omschrijving: Weinaweg is ImifVerrsard met asfalt rneiseipum en 

fijn grind. 

.̂,0°) u (' ~-t£ 
Un:SCftriiV.ny. Vveimiweg is halfverhard met asfalt, metseipuin en 

fijn grind, 

Foiornimroer: 74S 
Omschrijving- Braakliggend ïerrein bij de Welnaweg. Vanwege de 

soort begroeiing op het perceel, is hef. perceel 
vermoedelijk elft stortplaats in gebruik geweest. 

ff.-ionurrirn«:" 750 
0:"sch;ijï!iK;' Braakliggend terrein bij de Weirsaweg, Vanwege de 

sooit begroeiing op het perceel, is het perceel 
Vfet'ricedelij)' *A ? ortalaa :> i" gebrek s,eweebl 

Fol'Jütimmer 75 \ 
Omschrijving; Vanaf Voortsvveg richting het noorden 

Ju.'läintniur t a i 
jfflschrij'ving: Voortsweg is verhard met asfalt, aan de noordzijde 

is «en sioot aanwezig. 



oranjewoud 

Fctofiummef: 753 
Omschrijving: Vanekerbeek ter hoogte van Vanekerstraat -

Hegeboerweg 

Foten-iiïïiier: 754 
OfTisSffijVifig. Vanekerbeek ter Hoogte var; Vanekerstraat -

Hunzeslraai 

Fcferiummer 755 
Orr!S'"hfijving Branriernaatvveg richting Vanekersfrafiï • 

rial'verharde weg nier rrsetselpuin. asfait en fijn 
grind. 

Foton J"»"&' 756 
0'":Sr"!n.v:r/3 Brandersiaatweg vanaf Variekeistradt - halfverharde 

weg rr-et asfalt, metseipuirt en fijn grind. Aan de 
noordzijde van de weg is een sloot aanwezig. 

Fctoriummer: 757 
Omschrijving: Brandemsatweg - vanwege de soort begroeiing op 

het perceel is het pereeet vermoede!!ik als 

stortplaats in gebruik geweest. 

OrriSiXirijvIcg. Vanekerbeek a3n de noordzijde van de 
Vanekerstraat - richting' de Hegeboerweg. 



©ran|«wööd 

Fotonummer. 75$ 
Omschrijving: Vanekerbeekaan de noordzijde i/an de 

Vanekefstfastter hoogte var. Vanekerstraat 

FotonuwTier; 760 
Omschrijving: Varikekerbeek - verharde oever, ter hoogte var. 

Vanekersfraaf naar Ds Braakweg. 

Fotonummer; 761 
Omschrijving: Vsnkekerfaeek - verharde oever, ter hoogte van 

Vanekerstraat naat De Brsskweg. 

Fob'W'-.er ;7&2 
On i^ yi c< Vdrsekfc be t ' • verharde osver, t»r nr 't%V v<-T DP 

Brs3 «nrcg richting oe V<-ne^e!sbft,t. 

Fotonummer 763 
Omschrijving: Watergang ten westen van De Sraakweg, 

Fob uu i.' "64 
Orrcc"'jv " j W.f.lrei 'i'iiwsg is halfver'iaro met asfalt, 

mefcseipiiin, fijn grind. 



oranjewoud 

Fototiurnmer: 765 
Omschrijving: Pompstationweg richting de Spaarbekkens 

Drinkwaterleiding - haifverhardäng {metseipuln, 
asfeU en fijn grind) 

Fotowmmen 786 
Onschnivirig: Witbreuksweg rkhting Weerseloseweg, nabij 

kruising Witbreuksweg - Pompstatlonweg. De 
Witbreuksweg is halfverhard met meisetauin asfalt 
en fijn grind. 

Fotonummer; 767 
Omschrijving; Witbreuksweg naar Wiedicksbeekweg, richting 

Driene. Fietspad ia volledig ver hard. Naast het 
fietspad fs de weg onverhard. Aan de noordzijde 
van de weg is een sloot aanwezig. 

Foto« .immer. 758 
Omschrijving Witbreuksweg naar kruising Witbreuksweg • 

Pompstaticnweg. fietspad is volledig verhard. 
Naast bet fietspad is de weg onverhard. Aan de 
r-oor Jii|de van de weg is een sloot aanwezig. 

FüKmummer. 76S Fotoriummer: 770 
Omschrijving: Wiedicksbeekweg richting Haverrieiweg. Fietspad is Omschrijving: Toekomstige inundatiegebied gelegen aan de 

volledig verhard. Maast het fietspad is de weg Zomersdijkweg, 
onverhard. Aan de oostzijde van de weg is een siaot 
aanwezig. 
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Bijlage 5: Voorgaande bodemrapporten 
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Tabel 1: Uitgevoerde bodemonderzoeken Lonnekermarke 
Nummer 

a 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

24 

201 

Adres/kadastraal perceel 

LonnekerQ3S88, 
nabij Noord-Eschmarkerrondweg/hoek Stokhorstlaan 
Lonneker E 380 

Lonneker E 8253 

Lonneker E 5983 

Lonneker E 787, E 824, E 6091, ter plaatse van Hoge 
Boekelerweg 
Lonneker E 6248 aan Klein Boekelerveldweg 

Lonneker E 8622, E 8623 aan Euregioweg 

Lonneker E 601 aan de Slaghekkeweg 

Lonneker E 1461, E 1462, E 6136, E 7005, E 8409, E 
8414, E 8564, E 8817, E 8825 t/m E 8829, E 8586, E 
8589, E 8590 

Lonneker E 7739 

Lonneker E 5629 aan de Glanerveldweg 

Lonneker E 5629 aan de Lonnekermarkeweg 115 

Lonneker E 5841 aan de Schipperweg nabij 
Lonnekermarkeweg nr. 115 

Lonneker, nabij Lindermatenweg 50 

Lonneker E 5194 

Lonneker E 7332,Lonnekerweg 300 

Kenmerk uitgevoerde bodemonderzoek 

- Geofox, 1993. Verkennend bodemonderzoek, 
projectnummer 36160/RL/pg. 

- Lankelma, 2009. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

• Lankelma, 2009. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2009. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankema, 2009. Nader bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2009. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Centraal Bodemkundig Bureau, 2006. Verkennend 
bodemonderzoek, kenmerk 12420113. 

- Lankelma, 2003. Verkennend bodemonderzoek, 
opdrachtnummer SVB/VO-25940 

- Tebodin, 2000. Verkennend bodemonderzoek, 
docnr. 3315001. 

- Tebodin, 2000. Verkennend bodemonderzoek, 
docnr. 3315001. 

- Lankelma, 2005. Asbestonderzoek. opdrachtnr 
VW/VN-26934. 

- Tebodin, 2007. Verkennend bodemonderzoek 
Slaghekkeweg 198. rapportnr. 3415001. 

- Lankelma, 2008. Verkennend bodemonderzoek, 
rapportnr. DLE/VN-28599. 

- Econsultancy B.V., 2009. Historisch onderzoek, 
rapportnr. 08126304.056. 

• Econsultancy B.V., 2009. Oriënterend onderzoek, 
rapportnr. 08126304.056.00. 

- Geofox B.V., 1998. Verkennend bodemonderzoek. 
Projectnr. 63720/BV/tb. 

- Syncera De Straat, 2005. Vooronderzoek 
Pompstationweg, Schipperweg en 
Wiggersbosweg. Projectnr. B03B0386/157. 

- Lankelma, 2008. Historisch onderzoek, kenmerk 
DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2008. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Nibag, 1999. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk 90220007. 

- Geofox, 2002. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk B7750/RSE/RFR. 

- Geofox, 2005. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk 20050584/ATRE. 

- Geofox, november 1994. Nulsituatie onderzoek, 
kenmerk 41720B/MD/eth. 

- Geofox, december 1994. Verkennend 
bodemonderzoek, kenmerk 41720A/ETH/mvh. 

- Geofox, 1995. Nader bodemonderzoek, kenmerk 
41721/MH/mm. 

• Geofox, 1996. Nulsituatie na afloop ontgraving 
van verontreinigde grond, kenmerk 41722/jB/hr. 

- De Klinker Milieu Adviesbureau, 1998. 
Verkennend bodemonderzoek, kenmerk 
980817LE.510 

- Geofox, 2002. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk 41724/MVA/Rfr 
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Tabel 2: Uitgevoerde bodemonderzoeken Stadsrand 
Nummer 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Adres/kadastraal perceel 

Lonneker B 5920 aan de Pompstationweg nabij nr. 3 

Lonneker C 6561 en R1765, 
Voortsweg/Blijdensteinbleekweg 

Lonneker R 58, R1498, R1541, R 2020 nabij 
Brandemaatweg 6 

Lonneker R 691 en R 696 aan de Vanekerbeekweg en 
Vanekerstraat 
Lonneker R 689 aan de Vanekerstraat en 
Vanekerbeekweg 
Lonneker B 5805 aan de Pompstationweg 

Lonneker B1314, B 2053, B 2054, B 2438, B 3310, 
B 5803 aan de Pompstationweg 

Lonneker B 5088, B 5089, B 5899, 

Lonneker B 5087, B 5899 nabij de Pompstationweg 

Lonneker C 8083, Blijdensteinbleekweg 30 

Kenmerk uitgevoerde bodemonderzoek 

- Syncera De Straat, 2005. Vooronderzoek 
Pompstationweg, Schipperweg en 
Wiggersbosweg. Projectnr. B03B0386/157. 

- MOS Grondmechanica B.V., 2001. 
Depotbemonstering aan de Blijdensteinbleekweg. 
Kenmerk R641901-RH.1. 

- DHV, 1998. Bodemonderzoek. Dossiemr. P2993-
27-001. 

- DHV, 2003. Verkennend (asbest) 
bodemonderzoek. Dossiemr. V2244-80-001. 

- DHV, 1998. Bodemonderzoek Vanekerbeekweg. 
Dossiemr. P2210-27-001. 

- Geofox B.V., 2000. Verkennend bodemonderzoek. 
Projectnr. A3150/MV-hj. 

- Van der Poel consult B.V., 2004. Verkennend 
bodemonderzoek. Projectnr. 1.402.090. 

- Van der Poel consult B.V., 2004. Aanvullend 
bodemonderzoek. Projectnr. 1.402ao.090. 

- Lankelma, 2008. Historisch onderzoek, kenmerk 
DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2009. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2009. Nader bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2008. Historisch bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2009. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2008. Historisch bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- Lankelma, 2009. Verkennend bodemonderzoek, 
kenmerk DLE/VN-28667. 

- informatie afkomstig uit BIS4all 
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Hoofdkantoor 
Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
Telefoon (070) 95 35 35 
Telefax (070) 95 34 20 

Hoofdafdeling Speurwerk 
Groningenhaven 7 
Postbus 1072 
3430 BB Nieuwegein 
Telefoon (03402) 6 08 60 
Telefax (03402) 6 11 65 

Keuringsinstituut 
voor Waterleidingartikelen 
KIWA nv • D D D D O H 

'\ßm o'ij 3>6 
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NAU 
Tankrei 

BRL-K905 

.T .R A¥.N S P O R T & 
inigingscertificaat 

C L E A N I N G 9 
Registratienummer 

W06338WE-03.02 

Opdrachtgever 

Hamer Installatietechniek bv 

De heer W. Muller 

Postbus 525 

7300 AM Apeldoorn 

Plaats van inrichting 

Restaurant Hogeboekel 

Hogeboekelerweg 410 

7532 RE Enschede 

Tankgegevens: 

Tank 

1 

Tankreinigingsbedrijf 

Produkt 
diesel 

Wenau Transport & Cleaning B.V. 

It Kylblok 4 

8447 GR HEERENVEEN 

Contact: 0513-657900 

Datum melding 

4-12-2006 

/ 

Inhoud 

12m3 

Datum uitvoering 

06-12-2006 

Uitvoerder 

A éS?%& 
Situatie 

tbv keuring 

Uitvoering tankreiniging: 

1 2 De tank is inwendig gereinigd. 

I I Het leidingwerk is gereinigd. 

P\l De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker. 

I I De afvalstoffen zijn op de locatie achtergelaten. 

Opmerkingen: 

Verklaring van Kiwa N.V. 
Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemd 
tankreinigingsbedrijf uitgevoerde reinigingswerkzaamheden die gespecificeerd zijn op dit certificaat geacht te 
voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K905. 

Verklaring van het tankreinigingsbedri j f 

Het tankreinigingsbedrijf verklaart dat de tankreinigingswertaaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming 
met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K905. 

Dit tankreinigingscertificaat is niet geldig als gasvrijverklaring. 

Dit tankreinigingscertificaat is alleen geldig indien ondertekend door de uitvoerder. 

Label/zegelnummer 

/ . 

Datum Handtekening 

rt-Uöó 

Wenken voor de afnemer 

Bij ontvangst van het certificaat controleren of dit volledig is ingevuld. 

Indien de tankreiniging of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient 
u contact op te nemen met: 
1. Het tankreinigingsbedrijf; 
2. Kiwa N.V. 

kiwa 
gecertificeerd 

Kiwa N.V. 

Certificatie en keuringen 
Sir Winston Churchill-Iaan 273 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
Telefoon 070 41 44 400 
Telefax 070 41 44 420 

IWHJIEWttlHB 

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor: 
Opdrachtgever, tankreinigingsbedrijf, hoofdaannemer (2x) 





lom 
HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (art. 5) 

0^9 

In vijfvoud (1e t / m 5e ex.) indienen! 

stempel 
datum van ontvangst r 

H Agiz - 12.KRÏ.85* 40797-M 
i_ 

Burgemeester en wethouders 

van de gemeente 

~i 

j 

da tum: - 1? 
naam van verzoeker 

'Vvi »V_U'W\ ~v W \ X 'V\cV_ 

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) 

Höc^u^u'Wv*; v \ 2 S C\b3 , ^ l5Cc sc 

gemeente/postcode 
! U C J \ A V | * ' t c ' ' 

i— v\\. ,A\<?de 7 * * - K.P 
$3 * verzoekt vergunning tot het 

1J3 oprichten en in werking hebben van 

ö uitbreiden of wijzigen van 

ö veranderen van de gebezigde werkwijzen in 

!jÜ3 de hieronder omschreven inrichting 

O de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van 

I J verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de 
inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een 
nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvat
tende, vergunning (art. 6a)1 

aard van de inrichting 

' i - L / i t i Uu £•- <• '~>l '*-*'*'• £''*•l • ' U ^*é--t/ / 
W ^ y v , b c - c ^ i ^ evs U\w:\V3c.u 

i? 
i 

H ^ J i—K -^-C 

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd 
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ 
postcode 

I 

Gv\5v.V\*<.W \i"gl Vs. P 

kadastrale ligging 
gemeente 

. * • < 

sectie t" 

^- t 

•2y nummer(s) 

^y ^ O '*"> 

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld4 

~<r - " • * - - ( 

*fi^6<*j ^ i t t sïtè&-<:c-C\i: /-ó-i' ? 

'Aankruisen wat van toepassing isl 

Zie voorde noten de toelichting behorende bij dit formulier. 

Zie verder ommezijde 

«samsam 32401 in -1.777.51 
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Bijlage 6: Voorgaande waterbodemrapporten 
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Inleiding 

In opdracht van de gemeente Enschede is door Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. een 
werkplan opgesteld voor onderhoudsbaggerwerk ter plaatse van de Vanekerbeek 
(waterschapscodering 20-13-1-7) in de gemeente Enschede. 

In samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel heeft de gemeente Enschede een 
zogenaamd 'baggerplan' opgesteld voor het stedelijk water in de gemeente. In dit plan 
zijn de knelpunten aan achterstallig onderhoud in beeld gebracht, zowel in kwantiteit als 
in kwaliteitvan de baggerspecie. De belangrijkste knelpunten zijn meegenomen in de 
subsidieaanvraag in het kader van de SUBBIED-regeling. Het baggeren van de in 
onderhavige werkplan beschreven watergang maakt onderdeel uit van het baggerwerk in 
het kader van de genoemde SUBBIED-regeling. 

Bij voorbereiding van dit baggerwerk bleek dat de informatie uit het gemeentelijk 
baggerplan deels verouderd (2001) en deels onvolledig was. 
Derhalve is in enkele watergangen een aanvullend onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek 
zijn de kwantiteiten kwaliteitvan de aanwezige baggerspecie opnieuw vastgesteld, ter 
voorbereiding op de baggerwerkzaamheden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het 
slib in een gedeelte van de watergang klasse 4 betreft. 

In dit rapport worden de maatregelen besproken die zullen worden getroffen om op een 
verantwoorde wijze de aanwezige verontreiniging met klasse 4-specie in het 
watersysteem te verwijderen. Hiertoe zijn in hoofdstuk 2 de bekende gegevens 
opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de baggerwerkzaamheden en in hoofdstuk 
4 worden de overige aspecten, zoals milieu en veiligheid, de procedures en de planning 
beschreven. 
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2 Situatie en onderzoeksgegevens 

Inleiding 
De gegevens met betrekking tot de te baggeren watergang zijn afkomstig van de volgende 
bronnen: 

Het baggerplan van het stedelijk gebied in de gemeente Enschede (Rapport 
'Baggerplan gemeente Enschede', Niebeek Milieumanagement BV, augustus 2001) 
Verzamelde informatie van Waterschap Regge en Dinkel 
Verzamelde informatie van Gemeente Enschede 
Asbestvooronderzoek gemeente Enschede en Waterschap Regge en Dinkel 
Locatiebezoeken 
Uitgevoerd aanvullend waterbodemonderzoek 2006 

De situering van de watergangen en partijen is weergegeven op overzichtstekening 
168937-S1. 

2.1 Samenstelling project 

Het baggerproject, wat betreft verontreiniging met klasse 4, heeft betrekking op de 
watergang zoals vermeld in tabel 2.1. Tevens zijn hierin de kadastrale gegevens 
opgenomen. 

2.2 

Tabel 2.1: overzicht kadastrale gegevens. 
Waterpartij 

Vanekerbeek, 
waterschapcodering 
20-13-7-1 

Gemeente 

Gemeente 
Lonneker 

Sectie 

R 
R 

Nummer(s) 

890 
1162 

Eigenaar 

Vitens N.V. 
Gemeente 
Enschede 

De watergang bevindt zich aan de noordzijde van Enschede. Een nauwkeurigere 
situatieomschrijving is opgenomen per watergang bij de omschrijving van de 
verontreinigingssituatie (paragraaf 2.4). 

Situatie 

Locatie 
Het onderzochte deel van de Vanekerbeek heeft een lengte van circa 2,1 km en een 
breedte van circa 1,5 a 2,0 meter. De watergang is gelegen aan de rand van het stedelijk 
gebied van Enschede (noordzijde). De omgeving is met name in gebruik als landelijk 
gebied en weiland / akker. Onderhavig traject start aan de oostzijde bij de Voortsweg. De 
watergang eindigt aan de westzijde bij de kruising van de Braakweg en de 
Brandemaatsweg waar deze uitmond in de vijver 'Zuidkamp'. Langs de watergang zijn 
voor zover bekend geen beschoeiingen aanwezig. De watergang is bereikbaar via de 
Voortsweg de oostzijde, de Vanekerstraat en de Brandemaatweg aan de westzijde. Langs 
delen van de watergang bevinden zich meerdere bomen. 

De situering van de watergang is weergegeven op tekening 168937-S1. 

Waterhuishoudkundige situatie 
Het beheer van de watergang ligt bij het waterschap Regge en Dinkel. De voornaamste 
functie van de wateren is het afvoeren van (regen)water en hiermee beheersing van het 
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grondwaterpeil in de direkte omgeving. Afwatering gebeurt in noordwestelijke richting 

vanuit het stedelijke gebied, naar het buitengebied. 

In de beek zijn meerdere duikers aanwezig (zie bijlage 6), er is niet bekend hoeveel slib 

hierin aanwezig is. Op de watergang zijn enkele riooloverstorten aanwezig. Op de 

watergangen wordt verder mogelijk regenwater geloosd. Voor de watergang is een legger 

van toepassing. 

2.3 Voorafgaand waterbodemonderzoek 

Gemeentelijk baggerplan 

Het baggerplan van de gemeente Enschede is in 2001 opgesteld door Niebeek 

milieumanagement B.V. 

In het baggerplan is de informatie over de kwaliteit- en kwantiteit van de waterbodem van 

onderhavige watergang gebaseerd op veldwerk uitgevoerd in 2001. Hierbij is de NVN-

5720 gehanteerd. De informatie omtrent de hoeveelheden is indicatief en gedateerd. 

Geconcludeerd is dat de informatie grotendeels geactualiseerd en aangevuld diende te 

worden. Aangezien de watergang volledig opnieuw onderzocht is worden de gegevens uit 

het baggerplan verder buiten beschouwing gelaten. 

Aanvullend onderzoek 2006 
Het door Oranjewoud uitgevoerde onderzoek van 2006 is uitgevoerd ter actualisatie 
waarbij de NVN-5720 diende als leidraad. De gehanteerde onderzoeksintensiteit is 
uitgebreider dan deze norm. Ter bepaling van de kwantiteit zijn dwarsprofielen gemeten 
in raaien. Dit alles ter voorbereiding van onderhavig werkplan. Aangezien dit onderzoek 
verreweg de meeste en best bruikbare resultaten heeft opgeleverd worden in het 
navolgende alleen deze resultaten gerapporteerd. 

Inventarisatie huidige situatie 
Voorafgaand aan het veldwerk is een inventarisatie uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de volgende bronnen: 

• Gemeente Enschede; 
• Waterschap Regge en Dinkel; 
• Terreinbezoek. 

Onderzoeksresultaten 
De analyseresultaten zijn in het programma TOWABO 2.0 ingevoerd. Dit programma 

rekent de analyseresultaten om naar een 'standaard waterbodem'. Vervolgens toetst het 

programma de gecorrigeerde resultaten aan de normen uit de Vierde Nota 

Waterhuishouding (NW4) van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van het Ministerie 

van VROM, waarna een indeling in productklassen heeft plaatsgevonden. 

Een toelichting op het toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit en het 

overheidsbeleid ten aanzien van de verspreiding van baggerspecie is weergegeven in 

bijlage 4, alsmede de normering volgens NW4. 

Asbest 

In het aanvullend waterbodemonderzoek van 2006 is een asbestvooronderzoek verricht. 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de NTA 5727 (2004): "Monsterneming en analyse 
van asbest in waterbodem en baggerspecie"zoals opgesteld door de werkgroep Asbest in 
Waterbodem in opdracht van het Ministerie van VROM. 

Het vooronderzoek heeft bestaan uit de volgende onderdelen: 
• Locatie-inspectie: hierbij is gekeken of asbesthoudende of verdachte materialen 

in of nabij de watergang zijn toegepast (bijvoorbeeld duikers, lozingspunten, 
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2.4 

oeverbescherming, asbesthoudende daken etc.) Als onderzoeksgrens is de 
watergang plus 10 m berm / oever aan weerszijden van de watergang 
aangehouden. 

• Een (historisch) bronnenonderzoek: bestaande uit informatie van de gemeente 
Wierden en het Waterschap Regge en Dinkel. 

Uit het asbestvooronderzoek komt naar voren dat ter plaatse van de watergangen voor 
zover bekend nimmer activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij asbesthoudende 
materialen zijn vrijgekomen. De watergangen zijn derhalve onverdacht en verder niet 
onderzocht op de aanwezigheid van asbest. 

In de hiernavolgende paragraaf worden de bekende gegevens beschreven en de 

verontreinigingsituatie geschetst. Voor de analyseresultaten en de toetsingsresultaten 

wordt verwezen naar de bijlagen. 

Kwaliteit en kwantiteit 

In tabel 2.2 zijn de resultaten beschreven van het uitgevoerde waterbodemonderzoek. 

Vanwege het aantreffen van klasse 4-materiaal is aanvullend waterbodemonderzoek 

uitgevoerd in de vijver 'Zuidkamp'. De toetsingen van het verkennend waterbodem en de 

relevante toetsingen van het aanvullend waterbodemonderzoek zijn tezamen met de 

analysecertificaten opgenomen in de bijlagen. De vakindeling van de geanalyseerde 

mengmonsters is weergegeven op tekening 168937-S1. 

2.5 

Tabel 2.2: onderzoe 
Vak-
nr. 

Meng-
Monster 

Vanekerbeek 
1 

2 

3 
4 

5 

MM01 

MM02 

MM03 
MM04 

MM05 o.g. 

ksresultaten 
Lengte 
(m) 

Materiaal 

550 

500 

500 
300 

250 

zand 

zand 

zand 
zand 

zand 

Laag 
(m -wb) 

0,0-0,1 

0,0-0,3 

0,0-0,3 
0,0-0,3 

0,5-0,9 

m3 

83 

225 

225 
135 

150 

Klasse 
NW4 

1 

1 

2 
2 

4 

Maatgevende 
parameters 

Zn, som HCH, MO, som PCB, 
EOX 
Zn.somDRINS.HCH, PCB, 
EOX 
PAK-totaal 
PAK-totaal, 
hexachloorbenzeen, PCB 
(ged.) 
Zn 

In de beek is vrijwel geen slib aanwezig. Er is sprake van een inspoellaag bestaande uit 

lichtbruin zand, veelal met plantenresten. Hieronder bevindt zich grijs zand en leem. Het 

grootste deel van de waterbodem van de beek is getoetst als zijnde klasse 1- en 2-

materiaal. Plaatselijk (vak 5) is een laag blad aanwezig met een dikte van circa 0,5 m. 

Deze laag is niet bemonsterd. De laag hieronder is geclassificeerd als klasse 4-materiaal 

(MM05 o.g.). De verontreiniging met klasse 4 materiaal is in horizontale zin begrensd 

middels het aanvullend uitgevoerde waterbodemonderzoek in de vijver Zuidkamp, hier is 

bij de monding van de Vanekerbeek klasse 1 materiaal aangetoond. In verticale zin is de 

verontreiniging niet begrensd. 

Hoeveelheden 

Voor het baggeren c.q. aanpakken van de klasse 4 verontreiniging in dit projekt is 

aangehouden dat de verontreinigde laag verwijderd wordt tot klasse 2-materiaal of 

schoner. Dit betekend dat in ieder geval tot 0,9 m -wb. gesaneerd dient te worden. 

Derhalve wordt uitgegaan van circa 340 m3 te verwijderen materiaal, waarvan circa 150 

m3 klasse 4 materiaal. Vooralsnog is niet bekend tot welke diepte de verontreiniging 
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aanwezig is. Daarnaast dienen de duikers gereinigd te worden, hier is rekening gehouden 
met circa 10 m3. 
Middels controlebemonsteringen zal tijdens de sanering de definitieve ontgravingsdiepte 
worden vastgesteld. Voor de overige trajecten geldt dat gebaggerd wordt tot de legger. 
Voor een deel van deze trajecten betekend dit dat geen 
onderhoudsbaggerwerkzaamheden benodigdzijn. De concreet te baggeren hoeveelheden 
zijn weergegeven in tabel 3.1 (uitwerking baggerwerkzaamheden; baggeren en transport). 
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Uitwerking baggerwerk 

3.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden baggerwerk 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens worden de volgende uitgangspunten en 

randvoorwaarden voor de baggerwerkzaamheden geformuleerd: 

• De verontreinigingssituatie en waterhuishouding zijn samengevat in hoofdstuk 2 van 

onderhavig werkplan; 

• De doelstelling van het baggeren in het traject met klasse 4 is het volledig verwijderen 

van het verontreinigde klasse 4-materiaal in het watersysteem tot klasse 2-materiaal 

of schoner inclusief het reinigen van de duikers. Concreet betekend dit dat de 

waterbodem minimaal tot circa 0,9 m -wb. ontgraven wordt. Tijdens de 

werkzaamheden zal middels controlebemonsteringen de definitieve ontgravingsdiepte 

worden vastgesteld; 

• Voor het baggeren van de overige trajecten geldt dat gebaggerd wordt tot de legger, 

inclusief het reinigen van de duikers; 

• Het klasse 4-materiaal dient te worden afgevoerd en aangeboden aan een erkende 

verwerker. Het klasse 1 materiaal kan in principe op de kant worden verwerkt. 

• De baggerwerkzaamheden dienen milieuhygiënisch verantwoord, sober en doelmatig 

te worden uitgevoerd. Dit houdt onder andere in dat de maatregelen niet mogen leiden 

tot (ongecontroleerde) verspreiding van verontreinigde stoffen. 

• Schade aan objecten ten gevolge van de baggerwerkzaamheden dient te worden 

voorkomen. Mogelijk opgetreden schade dient te worden hersteld; 

• Ten behoeve van de baggerwerkzaamheden is de basisklasse (nat) van toepassing. 

Voor de inhoud van de te nemen maatregelen wordt verwezen naar de CROW-

publicatie 132; 

• De openbare wegen dienen zoveel mogelijk toegankelijk te blijven voor lokaal verkeer. 

Afsluiten van wegen kan alleen na goedkeuring van de gemeente; 

3.2 Algemene gegevens 

3.2.1 Met betrekking tot het gehele werk. 

Opdrachtgevers voor het baggerwerk: 

naam/adres 

Uitvoering: 
- uitvoeringsduur 

- uitvoeringstijdstip 

Gemeente Enschede 

Postbus 173 

7500 AD ENSCHEDE 

circa 3 weken 

medio 2007 

Bij sanering betrokken instanties: 

Waterschap Regge en Dinkel 

Gemeente Enschede 

Ingenieursbureau 'Oranjewoud' 

omwonenden en bedrijven in de 

nabijheid van de watergang 
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3.2.2 Met betrekking tot de baggerlocatie 

De algemene gegevens met betrekking op de baggerlocatie, zijn onderstaand 

weergegeven. 

3.3 

Algemene locatiegegevens: 

-adres locatie(s) 

-topografische aanduiding 

Gebruik watergangen 

-huidig 

-toekomstig 

-huidig gebruik omgeving 

Eigenaar watergangen 

Voorbereidende werkzaamheden 

zie tekening 168937-Sl 

idem 

: retentie en afwatering 

: idem 

: woon- en landelijk gebied 

: Waterschap Regge en Dinkel 

Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de 

volgende aspecten: 

Plan van aanpak/Veiligheids en Gezondheidsplan 

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient conform de CROW publicatie 132 een 

werkplan en een V&G-plan te worden opgesteld door de aannemer. 

Kabels en leidingen 

De aannemer dient tenminste drie werkdagen voor uitvoeringvan de 

graafwerkzaamheden een graafmelding te verrichten bij KLIC. Voorafgaand dient de 

aannemer zelf een graafmelding bij KLIC aan te kondigen en de betreffende tekeningen te 

interpreteren. 

Inrichten locatie 

Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de werkterreinen te worden ingericht. De 

volgende voorzieningen dienen bij aanvang van de werkzaamheden op of nabij het terrein 

aanwezig te zijn: 

Keet voor de aannemer en directie die zijn aangesloten op de benodigde 

voorzieningen; 

Schoon - vuilunit (klasse 4-traject) en overige voorzieningen, e.e.a. conform CROW 

publicatie 132; 
Eventueel overslaglocaties van kleine naar grotere transportmiddelen, afhankelijk 

van de in overleg met de aannemer vast te stellen werkmethode; 

Toegangswegen (rijplatenbaan) van de openbare weg naar de overslaglocaties; 

Omdat zoveel mogelijk in den droge gebaggerd wordt is er sprake is van een 

contactrisico. Derhalve wordt aangehouden het te baggeren klasse 4-traject af te zetten 

met bouwhekken (conform CROW-publicatie 132). Opgemerkt wordt dat de te plaatsen 

hekwerken voorzien dienen te zijn van een calamiteitennummer en de juiste bebordingen. 
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3.4 

Opruimen belemmeringen 
Mogelijk dienen enige snoeiwerkzaamheden plaats te vinden (geen kap). Verder zijn voor 
zover bekend geen belemmeringen aanwezig. 

Voorlichting 
Naast de betrokken afdelingen binnen de gemeente Enschede en het Waterschap Regge 
en Dinkel zullen ook de gebruikers van de aanliggende en in de omgeving liggende 
percelen worden geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden. 

Verkeersmaatregelen 
Ter plaatse van werkzaamheden in de directe nabijheid van de openbare weg dienen 
verkeersmaatregelen te worden getroffen conform CROW-publicatie 96b. Waar nodig 
dienen aan- en afvoerroutes van materiaal/materieel in overleg met de betreffende 
afdelingen van de gemeente en de politie te worden geregeld. 

Bereikbaarheid 
De watergang is direct vanaf de openbare weg bereikbaar (de Braakweg, Vanekestraat en 
de Voortsweg). Aan de watergang is een (smalle) berm aanwezig. De bereikbaarheid is in 
het algemeen goed. Een aandachtspunt hierbij is een dichte bomenrij langs de beek, met 
name langs de Vanekerstraat. 

Baggeren en transport 

Concreet zijn de werkzaamheden aan de orde zoals beschreven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Werkzaamheden 
Vak 
nr. 

1 
2 

3 
4 

5 

Maatregel 

-
Baggeren slib en vaste 
waterbodem tot de legger 
incl. reinigen duikers 5 
m3) 
-
-
Ontgraven blad, en 
ontgraven waterbodem 
tot klasse 2-materiaal of 
schoner incl. reinigen 
duikers (10 m3). 

Hoeveelheden In m3 

klasse 0 klasse 1 

-
125 

klasse 2 

-
-

klasse 3 Klasse 4 

160 

Overig 

blad, 
190 

Baggeren 
De beek wordt in den droge gebaggerd door middel van een hydraulische kraan. Het in te 
zetten materieel is ter keuze van de aannemer en dient afgestemd te worden op de locale 
situatie. 

Om baggeren in den droge mogelijk te maken dient de toevoer van water tijdelijk te 
stoppen door plaatsing van schotten en het aflaten van water. Voorafgaand aan het 
droogzetten dienen de aanwezige vissen afgevangen en tijdelijk overgeplaatst te worden 
naar een ander deel van de watergang, e.e.a. in overleg met de plaatselijke visvereniging 
en conform geldende richtlijnen. 

Een te baggeren traject wordt drooggezet door aan boven- en benedenzijde een 
afdamming aan te brengen, waarna het water uit het vak wordt weggepompt met een 
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open bemaling naar een benedenstrooms vak. Eventuele aanvoer van water van 

bovenstrooms dient zonodig eveneens met een open bemaling te worden omgeleid. 

Hierbij moet worden voorkomen dat verontreinigd materiaal wordt opgezogen en 

overgepompt. 

Na droogvallen van een vak wordt met een graafmachine de te verwijderen 

(verontreinigde) laag ontgraven en geladen op middelen van transport, danwei op de kant 

verwerkt. Bij het laden dient mors te worden voorkomen en indien dit onverhoopt toch 

optreedt direct te worden opgeruimd. Hiertoe dient folie en/of een rijplatenbaan 

aangebracht te worden ter plaatse van de laadlocatie. 

Afval en grofvuil, voor zover aanwezig, wordt apart opgeslagen en afgevoerd naar een 

stortplaats. 

Nadat is ontgraven zal door of namens de directie controle plaatsvinden op volledigheid 

van verwijdering. Op aanwijzing van de directie dient zonodig verder gegraven te worden. 

Vervolgens wordt de afdamming aan bovenstroomse zijde verwijderd en wordt het water 

rustig ingelaten. 

Afvoeren baggerspecie 

De geladen vrachtwagens dienen te worden voorzien van een afsluitbare waterdichte bak 

met anti-klotsschotten. Eventuele mors tijdens het laden dient opgevangen te worden op 

waterdichte folie. Het in de vrachtwagens aanwezige water mag niet worden afgelaten. 

Ten behoeve van de ontgravingswerkzaamheden dienen aan- en afvoerroutes te worden 

gecreëerd en tijdens de uitvoering te worden vrijgehouden. Aan en afvoerroutes van 

materiaal/materieel dienen in overleg met de betreffende afdelingen van de Gemeente 

Hengelo en de politie te worden geregeld. 

Overleg dient te worden met de aannemer of eerst wordt geladen op klein materieel dat 

vervolgens naar een overslaglocatie gaat waarna wordt geladen op groter materieel, of 

dat direct geladen wordt op groter materieel. De laatste optie heeft hierbij duidelijk de 

voorkeur, echter is één en ander afhankelijk van de locale situatie en de beschikbare 

werkruimte. 

Hoeveelheidsbepaling 
De hoeveelheidsbepaling van de baggerspecie in de watergang wordt door de directie, in 

aanwezigheid van de aannemer, uitgevoerd middels in- en uitpeilingen. Hiertoe zullen 

raaien worden uitgezet over de watergangen. Ter plaatse van de raaien zullen de 

metingen plaatsvinden, zodat de in- en uitpeilingen op dezelfde plaatsen plaatsvinden. 

De hoeveelheidsbepaling van af te voeren puin en grofvuil zal plaatsvinden middels 

weging in tonnen. 

3.5 Beschoeingen 

Ter plaatse zijn, voor zover bekend, geen beschoeiingen aanwezig. Mochten er 

desalniettemin beschoeiingen worden aangetroffen dan dienen deze in eerste instantie te 

worden behouden, waarna in overleg met de directie bepaald wordt of deze kunnen 

worden verwijderd, danwei behouden / vervangen. 
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3.6 Verwerking 

De vrijkomende klasse 4-specie wordt afgevoerd en verwerkt conform de daarin 
aanwezige gehaltes aan verontreinigende stoffen en de ter beschikking staande 
verwerkingsmogelijkheden. De specie zal niet verwerkbaar zijn tot een herbruikbaar 
product en zal gereinigd of gestort moeten worden. In principe wordt per te 
onderscheiden partij gekozen voor de op moment van uitvoering financieel meest 
gunstige mogelijkheden. 
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Overige aspecten 

4.1 Milieu en veiligheid 

De werkzaamheden worden deels uitgevoerd onder milieukundige begeleiding. De 

milieukundige begeleiding heeft tot doel de milieuhygiënische aspecten van het werk te 

bewaken. De belangrijkste taken van de milieukundig begeleider zijn: 

vaststellen of de baggerspecie conform de doelstelling is verwijderd; 

toezicht houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de op het werk 

aanwezige personen; 

algemene bewaking van de uitvoeringsvoortgang en het schrijven van een 

evaluatierapport. 

Controle verwijdering baggerspecie 

Nadat een (deel van de) watergang is ontgraven zal door of namens de directie controle 

plaatsvinden, middels uitmetingen, op (volledige) verwijdering van de baggerspecie 

conform de doelstelling. 

Vervolgens zal de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem middels bemonstering 

en analyses worden vastgelegd. Als leidraad hiervoor wordt het VKB-protocol 6003, 

"Milieukundige begeleiding en evaluatie waterbodemsanering" versie 1.2, d.d. 12-05-

2003 aangehouden. 

Van de waterbodem uit de watergang worden mengmonsters samengesteld, hierbij geldt 

een oppervlakte van maximaal circa 2.500 m2 per mengmonster. Elk mengmonster 

bestaat uit 10 grepen die homogeen van samenstelling dienen te zijn, met een maximale 

laagdikte van 20 cm. Uitgegaan is van één controlemonster. 

Op aanwijzing van de directie dient zonodig de watergang verder opgeschoond te worden. 

Veiligheid 

Ten behoeve van de baggerwerkzaamheden met baggerspecie is de basisklasse (nat) van 

toepassing. Voor de inhoud van de te nemen maatregelen wordt verwezen naar de CROW-

publicatie 132. 

Evaluatierapport 

Nadat de uitvoering van werkzaamheden zijn afgerond zal een evaluatierapport worden 

opgesteld waarin de volgende zaken aan de orde komen: 

• beschrijving van de uitgangspunten; 

• de uitgevoerde werkzaamheden; 

• de uiteindelijke hoeveelheden gebaggerde specie; 

• beschrijving van de eindsituatie; 

• veiligheidsaspecten. 

blad 12 van 13 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 168937 
december 2006, revisie 00 

168937werkplan01.doc 

Waterschap Regge en Dinkel 
Werkplan baggerwerkzaamheden 
Vanekerbeek te Enschede (ENS-5) oranjewoud 

4.1.1 Procedures 

In de voorbereidingsfase van het baggerwerk dienen de volgende vergunningen, 
toestemmingen en meldingen te worden aangevraagd of verricht: 

Melding in het kader van de AMVB 'Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 
afvalstoffen' voor de afvoer van verontreinigde baggerspecie; 
Aanvraag beschikking bij de provincie Overijssel in het kader van de Wet 
Bodembescherming (Wbb); 
Toestemming voor de afzet van bagger op een nader te bepalen locatie; 
Melding bij het waterschap Regge en Dinkel in het kader van de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren (WVO); 
Overleg gemeente ten behoeve van verkeersmaatregelen en gebruik c.q. afzetten 
fietspaden/wegen; 
Informeren belanghebbenden; 

4.2 Planning 

De werkzaamheden zullen medio 2007 worden uitgevoerd. 

Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 
Deventer, december 2006 
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Inleiding 

De gemeente Enschede heeft in samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel een werkplan 

opgesteld voor onderhoudsbaggerwerkter plaatse van de gemeente Enschede. In dit plan zijn de 

knelpunten aan achterstallig onderhoud in beeld gebracht, zowel in kwantiteit als in kwaliteit van 

de baggerspecie. De belangrijkste knelpunten zijn meegenomen in de subsidieaanvraag in het 

kader van de SUBBIED-regeling. Onderhavige baggerwerkzaamheden van de Vanekerbeek in 

Enschede maken onderdeel uit van het baggerwerk in het kader van de genoemde SUBBIED-

regeling. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het, in opdracht van de gemeente Enschede, uitgevoerde 

baggerwerk met klasse 4-specie in de Vanekerbeek (waterschapscodering 20-13-1-7) te 

Enschede. 

Als basis voor de uitgevoerde baggerwerkzaamheden hebben de volgende rapporten gediend: 

- Het baggerplan van het stedelijk gebied in de gemeente Enschede (Rapport 'Baggerplan 

gemeente Enschede, Niebeek Milieumanagement BV, augustus2001) 

- Verzamelde informatie van Waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede 

- Asbestvooronderzoekgemeente Enschede en Waterschap Regge en Dinkel 2006 

- Waterbodemonderzoek en veldopname van de watergangen 2006 

- Werkplan baggerwerkzaamheden Vanekerbeek te Enschede (ENS-5), revisie 00, d.d. 4 december 

2006. 

Het slib in de Vanekerbeek betreft onder andere klasse 4. In dit kader is bovengenoemd werkplan, 

alhoewel het onderhoudswerk betreft, getoetst door het bevoegd gezag in het kader van de Wet 

Bodembescherming (provincie Overijssel). De provincie heeft een beschikking afgegeven die als 

bijlage 1 is bijgevoegd (0V015300495). 

Het baggerwerk is uitgevoerd in de periode eind augustus 2007 door de firma NONAK BV. De 

directievoering en milieukundige begeleiding is verricht door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

In het voorliggende rapport wordt in hoofdstuk 2 achtergrondinformatie gegeven over de locatie 

en de vastgestelde verontreinigingsituatie. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan op de 

uitvoeringvan de baggerwerkzaamheden. 

De controle c.q. milieukundige begeleiding van de werkzaamheden wordt in hoofdstuk 4 

beschreven. 

Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk met samenvatting en conclusies. 
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Situatie 

2.1 Projectgebied en terreinbeschrijving 

Het baggerproject heeft betrekking op de Vanekerbeek (waterschapscodering 20-13-1-7), gelegen 

aan de westzijde van de Braakweg te Enschede. 

Locatie 

De Vanekerbeek bevindt zich aan de noordzijde van Enschede, aan de rand van het stedelijk 

gebied. Het onderhavig project is gelegen aan de westzijde van de Braakweg, alwaar de 

watergang uitmondt in de vijver 'Zuidkamp', bij de kruising met de Brandemaatsweg. 

De watergang heeft een maximale waterdiepte van circa 0,8 m. De breedte van de watergang is 

gemiddeld 3,50 meter en heeft een lengte van circa 240 m. 

Waterhuishoudkundige situatie 

Het beheer van de watergang (kwaliteit en kwantiteit) ligt bij de gemeente Enschede. De 

voornaamste functie van de watergang is het afvoeren van (regen)water. Dit gebeurt in 

noordwestelijke richting vanuit het stedelijk gebied, naar het buitengebied. In het onderhavige 

deel van de Vanekerbeek zijn twee duikers aanwezig. Voor de watergang is een legger van 

toepassing. 

In het bovenstroomse deel van de Vanekerbeek zijn enkele riooloverstorten aanwezig. Op de 

watergang wordt verder veel regenwater geloosd. 

2.2 Algemene gegevens 

Algemene locatiegegevens Vanekerbeek: 

- adres locatie : 

-kadastrale aanduiding : 

Braakweg te Enschede 

Gemeente Enschede, sectie R, nr. 1162 

Gebruik watergang: 

-huidig 

- toekomstig 

- huidig gebruik omgeving 

Eigenaar watergang: 

Opdrachtgever baggerwerk 

retentie / afwatering 

retentie / afwatering 

landelijk gebied 

Gemeente Enschede 

Gemeente Enschede 

Postbus 173 

7500 AD Enschede 

Bij baggerwerk betrokken instanties Waterschap Regge en Dinkel 

Gemeente Enschede 

NONAKBVteOmmen 

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. 

3 van 10 Milieu & Veiligheid 



projectnr. 168937 Gemeente Enschede t ^ ^ ^ — - ^ 
oktober 2007, revisie 00 Evaluatierapport onderhoudsbaggerwerkzaamheden met klasse 4-specie ^ ^ S 

168937_evaluatierapport.doc Vanekerbeek te Enschede OfanjeWOLld 

2.3 Verontreinigingssituatie 

Voor een volledige beschrijving van voorgaande onderzoeken wordt verwezen naar de in de 
inleiding genoemde onderzoeken en het werkplan. 

Uit de onderzoeken blijkt dat de waterbodem in het onderhavige traject van de Vanekerbeek 
bestaat uit klasse 4 specie met als maatgevende parameter zink. Tijdens het onderzoek bleek 
sprake te zijn van een bladhoudende bovenlaag van 0,5 meter; daaronder bevond zich de 
verontreinigde sliblaag met een dikte van 0,4 m. 

Op basis van het onderzoek is voor de uitvoering uitgegaan van 340 m3 te verwijderen materiaal, 
waarvan circa 150 m3 klasse 4 materiaal. Daarnaast worden de twee duikers gereinigd, hierbij is 
rekening gehouden met circa 10 m3 te verwijderen materiaal. 
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Uitvoering baggerwerk 

3.1 Doelstelling 

De doelstelling van het baggeren ter plaatse van het onderhavige traject van de Vanekerbeek is 
het verwijderen van de klasse 4 specie tot minimaal klasse 2 of schoner, inclusief het reinigen van 
de duikers. Concreet betekent dit dat de waterbodem tot circa 0,9 m-wb ontgraven wordt. Tijdens 
de werkzaamheden zal middels controlebemonsteringen de definitieve ontgravingsdiepte worden 
vastgesteld. 

3.2 Uitgangspunten baggerwerk 

0p basis van de geïnventariseerde gegevens zijn de volgende uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor de baggerwerkzaamheden geformuleerd: 
- De doelstelling zoals in paragraaf 3.1 vermeld; 
- De verontreinigingsituatie en waterhuishouding zoals in hoofdstuk 2 is geformuleerd; 
- De baggerwerkzaamheden dienen milieuhygiënisch verantwoord, sober en 

doelmatig te worden uitgevoerd. Dit houdt onder andere in dat de maatregelen niet mogen 
leiden tot (ongecontroleerde) verspreiding van verontreinigende stoffen; 

- Het baggerwerk zal zoveel mogelijk plaatsvinden in-den-droge. De watergang kan, vanwege 
het hoge debiet, mogelijk niet volledig droog gezet worden; 

- Schade aan objecten ten gevolge van de baggerwerkzaamheden dient te worden voorkomen. 
Mogelijk opgetreden schade dient te worden hersteld; 

- De openbare wegen dienen zoveel mogelijk toegankelijk te blijven voor lokaal verkeer. 
Afsluiten van delen van wegen alleen na goedkeuring van de gemeente; 

- Ten behoeve van de werkzaamheden is de basisklasse (nat) van toepassing; 
- Aangehouden wordt dat circa 160 m3 klasse 4 specie (inclusief reinigen duikers 10 m3) 

ontgraven en afgevoerd dient te worden; 
- De beschikking in het kader van de WBB die op het werk van toepassing is (bijlage 1). 

3.3 Voorbereiding 

Algemene voorbereiding 
Ten behoeve van de sanering zijn de volgende vergunningen en toestemmingen verkregen en/of 
meldingen verricht: 
- Beschikking op het saneringsplan van de provincie Overijssel. 
- Melding in het kader van de AMvB 'Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen' voor de afvoer van verontreinigde specie. Het afvalstroomnummer voor de 
vrijkomende verontreinigde baggerspecie is opgenomen in tabel 3.1. 

- Toestemming voor de afzet van bagger op de locatie Depot Drempt. 
- Melding bij het Waterschap Regge en Dinkel in het kader van de Wet Verontreiniging 

oppervlaktewateren (WVO). 

Kabels en leidingen 
De aannemer heeft voor uitvoeringvan de graafwerkzaamheden een graafmelding verricht bij het 
KLIC. 
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Inrichten locatie 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is het werkterrein ingericht en zijn de volgende 

voorzieningen getroffen: 

- Keten voor de aannemer, aangesloten op de benodigde voorzieningen; 

- Schoon-vuilunit en overige voorzieningen, e.e.a. conform CROW publicatie 132; 

- Voorzieningen voor het reiniging van materieel; 

- Rijplatenbaan op onderhoudspad langs de watergang; 

- Bij de in- en uitritten op de openbare wegen zijn verkeersmaatregelen getroffen conform CROW-

publicatie 96b. 

3.4 Uitgevoerde werkzaamheden 

Concreet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

- Vanekerbeek: Verwijderen klasse 4 specie 

- Duikers: Schoon / leeg maken aanwezige duikers (circa 20 m) 

Baggeren 

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bleek dat de aanwezige bladlaag, zoals in 

voorgaand onderzoek is beschreven, vermengd te zijn met slib. Een duidelijke grens tussen blad 

en slib was niet meer aanwezig. Derhalve is besloten de gehele laag in één keer te ontgraven. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is getracht de watergang droog te zetten. Het water uit de te 

baggeren watergang is voorbij de stuw verpompt naar de benedenstrooms gelegen vijver 

'Zuidkamp'. Wegens de continue aanvoer van regenwateren het feit dat er geen mogelijkheid 

bestond om het water in de beek bovenstrooms te bergen, bleek tijdens de uitvoeringvan het 

werk dat de waterstand slechts kon worden verlaagd tot op bovenzijde slibniveau. Geheel 

droogzetten van het te baggeren traject bleek praktisch niet uitvoerbaar te zijn. 

Er is stroomopwaarts gestart met baggeren. Het baggeren is uitgevoerd vanaf het aanwezige 

schouwpad. De watergang is in trajecten ontgraven. De keuze van de lengte van de trajecten was 

afhankelijk van de weersomstandigheden (wateraanvoer) en van de praktische situatie. Om mors 

te voorkomen is de laadlocatie voorzien van een waterdichte folie op het gehele talud tot en met 

de standplaats voor de vrachtwagens (borstelplaats). Na het laden van iedere vracht werd 

eventuele mors direct opgeruimd. Na de ontgraving van het slib is er over het gehele 

ontgravingsvak één controlemonster genomen van de waterbodem. 

Ontgraven hoeveelheden 

Uitpeiling 

Tijdens de werkzaamheden is onder toezicht van de milieukundig begeleider per gebaggerd 

traject een uitpeiling verricht ter controle op de verwijdering van het slib. 

Afvoer 

In tabel 3.1 is een overzicht van de totale hoeveelheden afgevoerde materialen weergegeven. In 

bijlage 4 zijn overzichten opgenomen waarin de afgevoerde hoeveelheden per vracht zijn 

weergegeven. 

Tabel 3 .1: Overzicht afgevoerde hoeveelheden 
Verwerker 

Grondbank 
Grondbereik 

Locatie 

Depot 
Drempt 

Afvalstroom 

slib (bladhoudend), sterk 
verontreinigd zware metalen 

Omschrijving 

klasse 4-
specie 

Afvalstroomnummer 

05ZE470WS445 

m3 

315 
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3.5 Transport en verwerking 

Afvoeren baggerspecie 
Zoals reeds gemeld is de klasse 4 baggerspecie via de grondbank Grondbereik met vrachtwagens 
afgevoerd naar depot Drempt. 

Afvoeren afval en grofvuil 
Er is geen afval en grof vuil verwijderd en afgevoerd naar erkende afvalverwerkinginrichtingen. 
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Milieukundige begeleiding 

4.1 Milieukundige begeleiding 

Het baggeren van het klasse 4 waterbodemmateriaal is uitgevoerd onder full-time milieukundige 

begeleiding om vast te stellen of het slib in voldoende mate is verwijderd. 

De milieukundig begeleider heeft de volgende werkzaamheden verricht: 

- het vaststellen of alle baggerspecie is verwijderd; 

- het nemen en laten analyseren van controlemonsters van de oorspronkelijke waterbodem die na 

het baggeren is achtergebleven; 

- het houden van toezicht op de naleving van de veiligheidsvoorschriften door op het werk 

aanwezige personen en zonodig adviseren hierin. De verantwoording in de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften berust echter bij de aannemer; 

- het verzamelen van gegevens voor het opstellen van een evaluatierapport. 

4.2 Controle bemonstering 

In eerste instantie is tijdens de werkzaamheden visueel beoordeeld of al het (verontreinigde) slib 

is verwijderd. Na de werkzaamheden zijn per traject peilingen uitgevoerd om vast te kunnen 

stellen of het waterbodemmateriaal conform doelstelling is verwijderd. Om de 'saneringsgrens' te 

bepalen is er in een proeftraject, na ontgraving van de gemengde zand/blad/sliblaag, een 

tussentijds controlemonster genomen van de ondergrond. Vervolgens is er na volledige 

ontgraving van deze gemengde laag en een deel van de onderliggende laag met een dikte van ca. 

20 cm, van het gehele vak een controlemonster genomen van de achtergebleven waterbodem. 

Hiertoe is gebruik gemaakt van het VKB protocol 6003 "Milieukundige begeleiding en evaluatie 

van waterbodemsanering". 

De controlemonsters zijn per (proef)monstervak samengesteld uit circa 10 puntmonsters en zijn 

onderzocht op de volgende saneringsparameters: 

- Lutum (fractie <2 urn) 

- Organische stof 

- Zware metalen (nikkel en zink) 

De resultaten van de controle bemonstering zijn getoetst aan de normen uit de vierde nota 

waterhuishouding (waterbodem, zie bijlage 2) en aan de Wet Bodembescherming. De 

analysecertificaten zijn in bijlage 3 opgenomen. 

In tabel 4.1 zijn de resultaten van de controlebemonstering van de slootbodem opgenomen. 

Tabel 4 .1 : Resultaten controlebemonstering slootbodem 
Watergang 

Vanekerbeek 
proeftraject 
Vanekerbeek 
volledig traject 

Monster 

CWB 01 -
ondergrond 
CWB 02 -
ondergrond 

Type 

waterbodem 

waterbodem 

Toetsing 
NW4/Wbb 

klasse 0 

klasse 0 

Maatgevende 
parameters 

-

• 

Opmerkingen 

• 

• 

*: op basis van het gehalte aan arseen 

s: streefwaarde 
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4.3 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de waterbodem van de gebaggerde watergang voldaan 
wordt aan de saneringdoelstelling (klasse 2 of schoner). 

Nazorg 

Ten aanzien van nazorg kan gesteld worden dat aanvullende maatregelen niet noodzakelijk zijn. 
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Samenvatting en conclusies 

In opdracht van de gemeente Enschede is eind augustus van 2007 baggerwerk uitgevoerd in een 

watergang te Enschede. 

Uit verricht waterbodemonderzoek was bekend dat de ondergrond klasse 4 specie betrof met als 

maatgevende parameter zink. De doelstelling is het verwijderen van het klasse 4 materiaal tot 

klasse 2 of schoner. 

Het baggeren is ten dele in-den-droge uitgevoerd met een hydraulische graafmachine. Geheel 

droogzetten van het te baggeren traject bleek, door de continue wateraanvoer en de geringe 

bergingscapaciteit bovenstrooms, praktisch niet uitvoerbaar te zijn. 

Er is 315 m3 klasse 4 baggerspecie (+ blad) ontgraven en via de grondbank Grondbereik afgevoerd 

naar depot Drempt. 

Van de vaste waterbodem is een eindcontrolebemonstering uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 

waterbodem voldoet aan de saneringsdoelstelling (klasse 2 of schoner). 

Ten aanzien van nazorg kan gesteld worden dat geen aanvullende maatregelen benodigd zijn. 

Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 

Deventer, oktober 2007 
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oranjewoud 

Oranjewoud: buiten gewoon! 

Missie 
Oranjewoud wi l toonaangevend partnerzijn bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame 

en integrale oplossingen vooralle facetten van onze leefomgeving, waarin we wonen, werken, 

recreëren en reizen. 

Profiel 
Oranjewoud heeft ambities als het gaat om de vormgeving van de wereld om ons heen. 

Als toonaangevend advies- en ingenieursbureau streven wij ernaar knelpunten daadwerkelijk 

op te lossen, ware leefbaarheid te scheppen, de toekomst veil ig te stellen, alle kansen te 

benut-ten, vorm te geven aan perspectieven en grensverleggend bezig te zi jn. Door creatief 

en constructiefin te spelen op mogelijkheden en rekening te houden met maatschappelijke 

belangen, financiële speelruimte, technologische ontwikkelingen en het m l ieu . 

Kortom: wij bieden visie met eenduidelijk oog voor realiteit. 

Partnership 

Innovatieve voorstellen en creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken vormen de 

kern van ons handelen. Interactie is daarbij het sleutelwoord. Doorhetmult idiscipl inaire 

karaktervan veel projecten.zijn wij gewend om over de grenzen van het eigen vakgebied 

heen te ki jken. Voorop staat het combineren van onze eigen kennis en kunde met de 

behoeften en mogelijkheden van onze opdrachtgevers. Uitwisseling van inzichten en 

ervaringen leidt tot innovatie; partnership isalti jd het uitgangspunt. 

Flexibel 

Ruimtelijkheid in denken en doen biedt voor alle partijen perspectieven bij het creëren van 

een duurzame leefomgeving. Wij verzorgen het hele traject van planontwikkeling, advies, 

ontwerp en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. De wens van de opdracht

gever bepaalt of wij het heie traject of delen ervan op ons nemen. 

De combinatie van advies- en ingenieurswerk én betrokkenheid bij de daadwerkelijke reali

satie staat garant voorhaalbare plannen en een hoogwaardige uitvoering. Ben vertrouwd 

gevoel voor onze opdrachtgevers. 

Dynamisch 

Elke opdracht die we uitvoeren is uniek en verdient een specifieke aanpak. Dit vraagt een 

dynamische instell ing, diezich vertaalt naar het inspelen op veranderingen in de markt en het 

oppakken van ontwikkelingen binnen onze vakgebieden. Metvestigingen verspreid over heel 

Nederland combineren we inzicht in landelijke ontwikkelingen met een diepgaande kennis 

van lokale omstandigheden. Een waardevolle voedingsbodem voor ons bedrijf, dat in alle 

opzichten grensverleggend bezigwil z i jn. Doordat Oranjewoud in letterlijke zin dicht bij de 

opdrachtgevers staat, komen bovendien openheid en toegankelijkheid volop tot hun recht. 

Eigentijds 

Onze organisatie en werkwijze bieden alle ruimte en perspectief aan zowel de belangen van 

onze klanten als die van onze medewerkers. Marktgerichte business units geven richting 

aan de contacten met de klantenen zorgen, samen met de kennisdragers in onze organisatie, 

voor het correct en adequaat oplossen van vraagstukken en problemen. Mensgerichte mana

gers en ambitieuze medewerkers werken voortdurend aan het verder uitbouwen van onze 

expertise en ieders persoonlijke ontwikkelingsperspectief. 

Onafhankelijk en deskundig 

We zien het als onze verantwoordelijkheid de samenleving en onze opdrachtgevers kwalita

tief hoogwaardige en duurzame oplossingente bieden op een manier die maatschappelijk 

en economisch verantwoord is. Oranjewoud wil een betrouwbaar l idzijn van de samenleving: 

onafhankelijk en deskundig. Om dit te kunnen garanderen, iseen bedrijfscode opgesteld 

waarin op individueel en collectief niveau heldere afspraken zijn geformuleerd. 
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Betrokkenen bij gemeenten die belast zijn 
met de aanpak van woonoverlast 
en verloedering 

Portefeuille Wonen, 
Wijken en Integratie 
Directie Aandachtsgroepen, 
Betaalbaarheid en 
Corporaties 

Rijnstraat 8 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag 
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Datum 1 jul i 2010 

Betreft Aanbieding van de Handreiking woonoverlast en verloedering 

Contactpersoon 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij doe ik U toekomen de nieuwe handreiking "Aanpak woonoverlast en 
verloedering". Deze is opgesteld door de VROM-Inspectie in opdracht van de 
ministeries voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en van Justitie en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Aanpakken van woonoverlast 
Een groot deel van de overlast die mensen ervaren is woonoverlast - hinder in en 
rond de woning. Dat kan variëren van een blaffende hond tot drugspanden. 
Woonoverlast vermindert het woongenot, verstoort de relatie tussen buren en 
bedreigt de leefbaarheid van de woonomgeving. Een buurt die langzaam 'een 
beetje' verloedert kan verworden tot een onleefbare plaats met extreme vormen 
van overlast of zeer gevaarlijke en ongezonde situaties. Zo'n buurt weer prett ig, 
gezond en veilig krijgen is een hele opgave. Het is dus zaak ruim op t i jd in te 
grijpen bij woonoverlast, of liever nog: het te voorkomen. 

De gemeente is vanwege de unieke kennis over de lokale situatie en haar 
verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid van wijken de aangewezen 
partij om de regie te voeren over de aanpak en preventie van woonoverlast. Dat 
betekent geenszins dat gemeenten er alleen voor staan. Bewoners, Rijksoverheid, 
maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, politie 
enzovoort, zijn samen verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van 
woonoverlast. 

De Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering biedt gemeentebesturen en -

ambtenaren praktische ondersteuning bij het aanpakken van woonoverlast en is 

gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Veel van die ervaringen zijn als 

voorbeelden opgenomen in de handreiking. Daarnaast biedt de handreiking een 

overzicht van het instrumentarium dat gemeenten kunnen inzetten om 

woonoverlast aan te pakken. Zowel juridische als niet-juridische instrumenten 
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worden toegelicht. De handreiking bevat relevante wetsteksten, verwijzingen naar 
meer informatie, casussen en modelbrieven voor bestuursrechtelijke stappen. 

Het succes van de aanpak van woonoverlast is in grote mate afhankelijk van de 
betrokkenheid van het gemeentebestuur. De burgemeester dan wel het college van 
burgemeester en wethouders heeft de zorg voor de aanpak van zowel beginnende 
als ernstige of acute woonoverlast. Parallel aan deze handreiking geeft de VROM-
Inspectie daarom een brochure uit voor gemeentebesturen, met een samenvatting 
van de middelen die hen ter beschikking staan. Met inzet van de juiste middelen op 
het juiste moment, samenwerking met andere partijen en toewijding van het 
bestuur is woonoverlast en verloedering efficiënt aan te pakken. 

Iedere gemeente krijgt een aantal exemplaren van de handreiking toegestuurd. U 
kunt de tekst van de handreiking ook online bekijken op www.vrominspectie.nl. 
Daar vindt u ook de publicaties Overlast en Verloedering; evaluatie van de wetten 
Victoria en Victor en het Onderzoek Woonoverlast. In het najaar zal een actualisatie 
gemaakt worden van deze handreiking. 

Portefeuille Wonen, 
Wijken en Integratie 
Directie Aandachtsgroepen, 
Betaalbaarheid en 
Corporaties 
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Hoogachtend, 
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, 

E. van Middelkoop 
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