
 
 
 
 
Verklaring bodemgesteldheid Haardijk II 
 
 
De bodem binnen het bestemmingsplan Haardijk II is in de periode 2001 tot en met 2005 
onderzocht. De rapportages van de bodemonderzoeken zijn bij de gemeente in te zien.  
 
Bij deze onderzoeken zijn in de bodem geen of geen noemenswaardig verhoogde gehalten 
aan onderzochte componenten in de grond aangetoond. In het grondwater zijn lokaal licht 
tot sterk verhoogde gehalten aan enkele zware metalen gemeten. Verondersteld wordt dat de 
metalen hier van nature in de bodem voorkomen. 
 
In het plangebied ligt één voormalig erf, Polenweg 10. Dit erf is ook in de onderzoeken 
betrokken. De bodem op dit erf is eveneens niet of niet noemenswaardig verontreinigd. Wel 
zijn naar en op het erf halfverhardingen bestaande uit puin aangetroffen. Op het erf 
Polenweg 10 is de puinlaag niet specifiek op asbest onderzocht.  
 
Verder zijn onlangs binnen het plangebied vijvers aangelegd. De uitkomende grond is 
gekeurd conform het Bouwstoffenbesluit. Geconcludeerd is, dat de vrijkomende grond niet 
verontreinigd is en als 'schone' grond kan worden toegepast.  
 
Vrijkomende grond kan op het eigen terrein worden toegepast. Binnen de gemeente 
Hardenberg is de grond eveneens in het algemeen vrij toepasbaar. De grond afkomstig van 
de voormalig perceel Polenweg 10 is niet vrij toepasbaar; waarschijnlijk betreft het hier 
categorie-1 grond. Geadviseerd wordt de vrijkomende grond eerst te onderzoeken en op 
basis van de resultaten de afvoerbestemming van de grond te bepalen. Tevens dient 
rekening te worden gehouden met de puinverhardingen voor zover deze niet bij het 
bouwrijpmaken van het terrein is verwijderd.  
Indien vrijkomende grond wordt afgevoerd naar locaties buiten de gemeente Hardenberg is 
van toepassing het beleid van de gemeente waar de grond wordt toegepast. 
 
Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt geconcludeerd dat de bodem 
binnen het plangebied vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt is voor het beoogde 
gebruik (industriegebied). 
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