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INLEIDING
Dit evaluatierapport is in opdracht van Rijkswaterstaat opgesteld naar aanleiding van de
sanering van een asbesthoudende puinverharding op de locatie Amsterdamsestraatweg 71 te
Naarden. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.
De sanering van de asbesthoudende puinverharding is uitgevoerd in het kader van het besluit
asbestwegen.
De sanering is er op gericht geweest om de locatie geschikt te maken voor de bestemming,
door middel van het wegnemen van de risico’s en het opheffen van gebruiksbeperkingen. Dit
is gebeurd door het aanbrengen van een aaneengesloten verharding op het deel van het
terrein waar asbest in de bovengrond is aangetoond en waar nog geen (aaneengesloten
verharding) aanwezig is.
De sanering heeft plaatsgevonden op 16 en 17 augustus 2012 en is uitgevoerd door
Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel BV. De veiligheidskundige begeleiding is
door de aannemer uitbesteed bij Arbo Advies Ruigewaard BV.
De werkzaamheden met betrekking tot de milieukundige processturing en verificatie zijn
uitgevoerd door de heer J. Kalter onder het certificaat van de BRL 6000. Tussen Grondslag
en de opdrachtgever bestaat geen relatie. De werkzaamheden zijn onafhankelijk van de
opdrachtgever verricht, conform de eis van de BRL 6000. De bij de sanering bijkomende
activiteiten, zoals het uitvoeren van handboringen, het nemen, verpakken en conserveren van
monsters, zijn uitgevoerd conform de BRL 2000. Grondslag is voor beide BRL’s
gecertificeerd.
Er is gebruik gemaakt van continue begeleiding tijdens de graafwerkzaamheden.
In dit evaluatierapport worden de resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden met
betrekking tot de sanering beschreven. Het evaluatierapport is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de milieukundige verificatie.
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UITGANGSSITUATIE

2.1

Verontreinigingsituatie voorafgaand aan de sanering
De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Naarden, sectie A, perceelnummer 1455. De
kadastrale gegevens zijn in bijlage II weergegeven.
Ter plaatse van de aanwezige puinverharding, zijn in het verleden verschillende
bodemonderzoeken uitgevoerd, te weten:



Nader bodemonderzoek “Hoofdrapport nadere bodemonderzoeken, Rijksweg A1 en A6
Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), kenmerk rapport GM-0028131, rev. D1, Grontmij,
d.d. 19 oktober 2011;
Resultaten nader bodemonderzoek Amsterdamsestraatweg 71 locatie AC, Grontmij,
project GM-0028131, d.d. 11 oktober 2011.
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Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat op de locatie
een verontreiniging met asbest in de puinverharding boven de hergebruiksnorm (>100 mg/kg
ds) aanwezig is.
Puinverharding noordoostelijk.
De locatie is in gebruik als boerenbedrijf. Op het noordelijk deel van het erf zijn
asbesthoudende verhardingen aangetroffen. Het grootste deel van deze verhardingen is reeds
afgedekt middels een klinkerverharding. Voor een klein deel van het terrein (noordoostelijk
naast de silo, ter hoogte van ACSL04) is dit niet het geval. Naast asbest worden in het puin
ook sterk verhoogde gehalten aan zware metalen (lood) en PAK’s aangetroffen. Het terrein
waar de asbesthoudende verharding is aangetroffen heeft een oppervlakte van circa 3.600 m2.
De asbesthoudende laag heeft een dikte van circa 1 meter. Het deel van het terrein waar
asbest in de bovengrond aanwezig is maar waar geen klinkerverharding is aangebracht heeft
een oppervlakte van circa 100 m2.
Voor een overzicht van de locatie en de verontreiniging zoals deze voorafgaand aan de
sanering is vastgelegd, wordt verwezen naar de kaart in bijlage III.
2.2

Plan van aanpak
Voorafgaand aan de sanering is door Rijkswaterstaat een plan van aanpak opgesteld (Plan
van aanpak ter plaatse van Rijksweg 6 te Muiden en Amsterdamsestraatweg 71 te Naarden
(langs A1-A6) op grond van het Besluit asbestwegen, Weguitbreiding A1/A6 SchipholAmsterdam-Almere, RWS-DNH, d.d. 26 juni 2012). Het plan is ter goedkeuring aan de
Inspectie Leefomgeving en Transport voorgelegd. De Inspectie Leefomgeving en Transport
heeft op 20 juni 2012 ingestemd met het aangeboden plan van aanpak. Het kenmerk van de
goedkeuringsbrief betreft 62046. De meldingen richting de Inspectie Leefomgeving en
Transport (startmelding en melding beëindiging saneringswerkzaamheden) zijn weergegeven
in bijlage IV.
De inhoud van het plan is onderstaand kort samengevat.
Inrichting werkterrein
Voorafgaande / tijdens de uitvoering van het werk wordt het terrein ingericht volgens het
veiligheidsregime 3T. De werkzaamheden vallen onder toezicht van een DLP-er (onder
verantwoording van de veiligheidskundige). Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
blijft het terrein afgesloten voor onbevoegden.
Uit te voeren saneringsmaatregel
Op het deel van het terrein waar asbest in de bovengrond is aangetoond en waar geen
(aaneengesloten) verharding aanwezig is (oppervlakte van circa 100 m2) wordt een
aaneengesloten verharding (stelconplaten of klinkers) aangebracht. Hiervoor dient eerst een
laag asbesthoudend verhardingsmateriaal (20 cm ) ontgraven en afgevoerd te worden.
Vervolgens wordt circa 10 cm schoon zand met daarop de klinkers/stelconplaten
aangebracht.
De saneringswerkzaamheden op de locatie vindt plaats boven het grondwaterniveau.
Grondwateronttrekking en lozing is niet noodzakelijk.
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Uitkeuring en afronding werkzaamheden
Na beëindiging van de werkzaamheden wordt de saneringslocatie beoordeeld door de
milieukundige begeleider. Na het ontgraven en na aanbrengen zand/klinkers zullen foto’s
worden genomen. Er worden geen controlemonsters genomen van de achterblijvende bodem.

3

BELEID EN DOELSTELLING

3.1

Beleid
De sanering op het middenterrein is uitgevoerd in het kader van het besluit asbestwegen.
De te treffen maatregelen kunnen bestaan uit verwijdering van het asbestbevattende
materiaal door een deskundig bedrijf of uit het aanbrengen van een duurzame afdeklaag. De
sanering kan bestaan uit:
1. het volledig ontgraven van de verontreiniging tot de vereiste terugsaneerwaarde, of
2. het gedeeltelijk ontgraven van de in de contactzone aanwezige verontreinigde grond
in combinatie met het aanbrengen van een isolatielaag.

3.2

Doelstelling
De sanering is er op gericht om de locatie geschikt te maken voor het huidige gebruik.
Dit wordt op deze locatie gerealiseerd door het gedeeltelijk ontgraven van de
aanwezige asbesthoudende verharding in combinatie met het aanbrengen van een
isolatielaag ter plaatse van de verontreiniging.
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UITVOERING

4.1

Voorbereidende werkzaamheden en betrokken instanties
Voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden zijn diverse betrokken instanties ingelicht.
Tevens is de bestemming van de diverse materiaalstromen door de aannemer vooraf bepaald.
In onderstaande tabel zijn de partijen die betrokken zijn bij de bodemsanering opgenomen.
Tabel 1: Direct betrokken partijen bij de sanering
Instantie
Adres
Opdrachtgever:
Postbus 3119
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland
2001 DC Haarlem
Aannemer: Aannemingsmaatschappij de
Postbus 218,
Vries & Van de Wiel bv
1740 AE Schagen
Bevoegd gezag Besluit asbestwegen Wms:
Postbus 16191
Inspectie Leefomgeving en Transport
2500 BD Den Haag
Milieukundige Begeleiding:
Galileistraat 69,
Grondslag BV
1704 SE Heerhugowaard

Contactpersoon
de heer R. Zonneveld
mevrouw G. van Dijk
de heer R. Veldt
de heer V. Kamminga
de heer P. van Gemert
mevrouw B. Boonstra
de heer P. de Vries
de heer J. Kalter

Bij de aanvang van de werkzaamheden is een KLIC-melding uitgevoerd.

Telefoon
06-54901871
0224-211211
050-5992700
072-5729457
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Uitgevoerde werkzaamheden
De sanering is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het inrichten van
het terrein (hekwerk) en het nemen van de benodigde maatregelen met betrekking tot
veiligheid tijdens de sanering (aanwezig zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen,
plaatsen sanitaire unit, borstelplaats etc.).
Op 16 augustus 2012 is begonnen met het ontgraven van de asbesthoudende verharding op
de locatie. Voorafgaand is door de milieukundig begeleider op basis van de vlekkenkaart de
verontreiniging middels piketten in het veld uitgezet.
Er is gegraven tot een diepte van 0,2 m-mv. De ontgraving heeft plaatsgevonden op
aanwijzing van de milieukundig begeleider. Het verontreinigde materiaal is middels
klepauto’s met vloeistofdichte bakken ter reiniging afgevoerd naar ‘Theo Pouw BV’ te
Utrecht. Ter plaatse van de reeds aanwezige verhardingen heeft geen ontgraving
plaatsgevonden.
Na afloop van de ontgravingswerkzaamheden is de ontgravingsput aangevuld met
aangevoerd schoon zand en dicht gestraat met klinkers.
Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zijn door de milieukundig begeleider foto’s
genomen en is de bestrating ingemeten. Een fotoreportage is opgenomen onder bijlage VII.
De overzichtskaart, met daarop de saneringslocatie is opgenomen in bijlage V.

4.3

Materiaalstroom
Met betrekking tot de sanering is sprake van de volgende afvalstromen:
Tabel 2: Afgevoerde asbesthoudende verhardingen
Locatie
Soort materiaal
Hoeveelheid
Saneringslocatie verontreinigd puin met
asbest
Totaal afgevoerd puin

50,68 ton

Bestemming (hergebruikslocatie,
reiniger, stortplaats)
Theo Pouw BV te Utrecht (reiniging)

Afvalstroomnummer
062511200890

ca. 51 ton

Een overzicht van de tonnages van het afgevoerde materiaal is opgenomen in bijlage VI.
Tabel 3: Aangevoerde grond / puingranulaat
Locatie
Soort materiaal
Hoeveelheid
Saneringslocatie schoon zand

18 m3
(ca. 29 ton)

Totaal

ca. 29 ton

Herkomst (schone of
Rapport/ certificaatnummer
hergebruikgrond, leverancier)
Zand uit dynamische
Deel A: NL BSB K 47621
wingebieden Fortput IJmuiden
en ontzilt zeezand,
Deel B: NL BSB K 20945
Certificaathouder deel A:
Van Oord Nederland bv
Certificaathouder deel B:
J. van Vliet BV

Aanvulling van de ontgraving heeft plaatsgevonden met aangevoerd schoon zand.
Aansluitend is er bestraat met klinkers. Een overzicht van de tonnages van het aangevoerde
materiaal is opgenomen in bijlage VIII. De certificaten/-keuringsstukken van het
aanvulmateriaal zoals weergegeven in de tabel, zijn eveneens opgenomen in bijlage VIII.
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Veiligheid/arbeidshygiëne
Bij aanvang van het project is een projectgerichte voorlichting en instructie gegeven aan al
het personeel, dat op het project werkzaamheden heeft verricht. In deze
voorlichting/instructie is aandacht besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten en is
met name ingegaan op de hiervoor benodigde maatregelen en voorschriften.
De voorlichting en instructie is verricht door een hogere veiligheidskundige (HVK’er).
Voorafgaand aan het geven van de startwerkvergadering is overleg geweest tussen de
(HVK’er) en de DLP-er.
De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in veiligheidsklasse 3T. Er hebben zich geen
gevaarlijke situaties voorgedaan.

5

MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING
Voorafgaand aan de sanering was de omvang van de verontreiniging in grote lijnen bekend.
De definitieve ontgravingsgrenzen zijn tijdens de sanering bepaald. De ontgravingswerkzaamheden zijn permanent milieukundig begeleid. De ontgravingsgrenzen zijn
doorgegeven aan de kraanmachinist.
Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zijn foto’s genomen en is de eindsituatie
vastgelegd. Bemonstering heeft niet plaatsgevonden.

6

CONCLUSIE

6.1

Saneringsresultaat
Ter plaatse van de Amsterdamsestraatweg 71 te Naarden is ter plaatse van een sterk met
asbest verontreinigde verharding, welke nog niet met een aaneengesloten verharding is
geïsoleerd, een sanering uitgevoerd.
Ten behoeve van de isolatie van de asbesthoudende verhardingslaag is circa 51 ton
asbesthoudend verhardingsmateriaal afgevoerd.

6.2

Toetsing resultaat aan doelstelling
De sanering is uitgevoerd onder het besluit asbestwegen.
Geconcludeerd wordt dat met de sanering van de puinlaag het beoogde doel bereikt is: het
terrein is geschikt gemaakt voor het huidige gebruik. Contactrisico’s zijn opgeheven door
middel van het deels ontgraven en vervolgens isoleren van de sterke verontreiniging.
Graafwerk ter plaatse van deze deellocatie dieper dan een 20 centimeter dient te worden
vermeden.

BIJLAGE I

: Regionale ligging locatie

Omgevingskaart
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Deze kaart is noordgericht.
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Schaal 1: 12500

Hier bevindt zich Kadastraal object NAARDEN A 1455
Amsterdamsestraatweg 71, 1411 AZ NAARDEN
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.

BIJLAGE II

: Kadastrale gegevens
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 28 augustus 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

BIJLAGE III

: Vlekkenkaart voorafgaande aan de sanering

BIJLAGE IV

: Meldingen

BIJLAGE V

: Saneringskaart
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Legenda

ONTGRAVINGSKAART
Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland
Kamerik

Heerhugowaard

Steenwijk

Nijverheidsweg 7, 3471 GZ
Tel: 0348-402103
Fax: 0348-402703

Galileistraat 69, 1704 SE
Tel: 072-5729457
Fax: 072-5721744

Oevers 16, 8331 VC
Tel: 0521-521924
Fax: 0521-521928
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- asbesthoudende sleuf voorgaand onderzoek
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BIJLAGE VI

: Overzicht tonnage afgevoerd materiaal
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