
Verklaring bodemgesteldheid Moeshoek Werken 
 
 
De bodem binnen het bestemmingsplan Moeshoek Werken is in de periode 2003 tot en met 2006 
onderzocht.  
 
Op een deel van het gebied heeft in de periode september 2005 tot en met begin 2006 een bodemsanering 
plaatsgevonden. Dit deel van het gebied was in het verleden in gebruik bij het Bonte Wever-complex als 
parkeerplaats en kartbaan. Bij de sanering is de verontreinigde grond, puin en asfaltverharding ontgraven 
en verwijderd en is de bodem indien nodig weer aangevuld met aanvulgrond. Na de bodemsanering heeft op 
het gesaneerde terreindeel een algeheel verkennend bodem- en asbestonderzoek plaatsgevonden 
overeenkomstig de NEN 5740 en NEN 5707.  
Het overig terrein binnen het gebied Moeshoek Werken is nimmer bebouwd geweest en is in het verleden 
agrarisch in gebruik geweest. Deze percelen zijn eveneens verkennend onderzocht (2006) 
De rapportages van de bodemonderzoeken zijn bij de gemeente in te zien. 
 
Bij de uitgevoerde onderzoeken binnen het plangebied Moeshoek Werken zijn in de bodem geen of geen 
noemenswaardig verhoogde gehalten aan onderzochte componenten in de grond aangetoond. In het 
grondwater zijn lokaal licht verhoogde gehalten aan enkele zware metalen gemeten. Verondersteld wordt 
dat de metalen hier van nature in de bodem voorkomen. 
In het gesaneerde deel van het plangebied zijn bij het verrichte onderzoek in 2006 zintuiglijk aan het 
maaiveld lokaal iets puin, glas en enkele asbest plaatjes aangetroffen. Naar het asbest is gericht onderzoek 
uitgevoerd. Het gemeten (gewogen) gehalte aan asbest in de bodem blijft ruim beneden de 
interventiewaarde voor asbest. 
Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt geconcludeerd dat de bodem 
binnen het plangebied vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt is voor het beoogde 
gebruik (industriegebied). 
 
Vrijkomende grond kan op het eigen terrein worden toegepast. Binnen het plangebied is vrijkomende grond 
eveneens vrij toepasbaar.  
Indien het de bedoeling is dat vrijkomende grond binnen de gemeente Hardenberg zal worden hergebruikt, 
dan kan dit in het algemeen zonder problemen geschieden.  
Opgemerkt wordt dat vrijkomende grond ter plaatse van het gesaneerde terreindeel mogelijk iets 
bodemvreemd materiaal kan bevatten (puin, glas, asbestplaatje). Ondanks dat deze grond niet 
verontreinigd is, mag deze grond niet worden toegepast als afdekgrond in gevoelige (woon)gebieden zoals 
tuinen en kinderspeelplaatsen. 
Indien vrijkomende grond wordt afgevoerd naar locaties buiten de gemeente Hardenberg is 
van toepassing het beleid van de gemeente waar de grond wordt toegepast. 
 
Verder wordt opgemerkt dat indien meer dan 50 m³ grond van een terrein wordt afgevoerd een melding in 
het kader van het Besluit Bodemkwaliteit verplicht is (melden bij 
www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl). De aannemer dient voorafgaand aan de 
graafwerkzaamheden op het terrein aan de afdeling Bouwen en Milieu aan te geven hoeveel grond 
ontgraven wordt en waar dit materiaal naar toe wordt afgevoerd (kan ook via melding bij het meldpunt). 
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