NTP MILIEU Enschede

Bodemsanering asbest ’t Gijmink B te Goor
De provincie Overijssel zet zich in voor een schone en veilige leefomgeving. Met asbestbodemsaneringen worden blootstellingsrisico's aan asbest zoveel mogelijk beperkt. In het project
‘bodemsanering asbest ’t Gijmink B te Goor’ worden zo’n 550 percelen onderzocht en waar nodig
gesaneerd.
De provincie Overijssel heeft opdracht verstrekt aan NTP Milieu Enschede voor ‘Bodemsanering
asbest ´t Gijmink B’.
Gezondheid
Als asbest bedekt is en in de grond blijft, is er geen risico voor de gezondheid. Alleen als asbest in de
lucht zweeft, is het een risico voor uw gezondheid.
Het asbest kan in de lucht komen:
• bij graven of spitten in grond waar veel asbest in zit
• bij droog weer en harde wind
Veiligheid en maatregelen op de locatie
NTP Milieu Enschede gaat op of/nabij uw perceel een asbest bodemonderzoek en waar nodig
naderhand een bodemsanering uitvoeren. Tussen het uitvoeren van het onderzoek en de sanering
zal de locatie worden afgewerkt en opengesteld zodat u
hier weer gebruik van kan maken.
Tijdens de onderzoeks- en saneringswerkzaamheden is
een Deskundig Leidinggevend Persoon (DLP) aanwezig die
verantwoordelijk is voor de veiligheid en bijbehorende
maatregelen. De DLP zal zich bij aanvang van de
werkzaamheden voorstellen aan de eigenaar/bewoner.
Maatregelen om te voorkomen dat er met asbest
verontreinigde grond buiten de bodemonderzoeks- /
bodemsaneringslocatie terecht komt:
• Voor de start van het bodemonderzoek en de
bodemsanering wordt de locatie ingericht
• De verontreinigde (‘vuile’) zone wordt met hekken en/of linten afgezet
• Personeel verlaat de vuile zone via een decontaminatie-unit met douche procedure
• Het materieel wordt gereinigd voor het verlaten van de vuile zone
• Binnen de afzetting van de vuile zone mogen alleen, en uitsluitend met toestemming van de DLP,
de werknemers en materieel van of namens NTP Milieu Enschede komen
• Zorg ervoor dat er geen loslopende huisdieren (of vee) de vuile zone betreden, (dieren kunnen
asbestvezels ongemerkt verspreiden)
• Houd ramen en deuren gesloten
• De ontgraving wordt vochtig gehouden zodat asbestvezels zich niet verspreiden door verstuiving

Het betreden van de vuile zone is niet toegestaan

Om contact met asbest verontreinigde grond te voorkomen is het niet toegestaan dat uzelf, kinderen
of andere personen de vuile zone betreden.
NTP MILIEU Enschede is onderdeel van NTP INFRA B.V. en behoort tot de NTP GROEP

NTP MILIEU Enschede
Transportroute
In de wijk en op de locatie komt werkmaterieel zoals graafmachines en vrachtwagens. Met een paar
eenvoudige omgangsregels op de locatie levert dit geen gevaar op en wordt letsel voorkomen.
Omgangsregels:
• Betreed de transportroute van de bodemsanering niet
• Houd de doorgang van de transportroute altijd vrij
• Houd kinderen op afstand en laat ze alleen onder toezicht van volwassenen naar buiten
• Laat huisdieren en vee niet vrij loslopen
Indien betreden van de transportroute toch noodzakelijk is:
• Doe dit dan zo min mogelijk
• Doe dit in overleg met DLP
• Zorg voor oogcontact met de chauffeur of machinist
Contact en informatie
Voor vragen/opmerkingen over veiligheid tijdens het bodemonderzoek of de bodemsanering is op de
locatie de DLP het eerste aanspreekpunt. De uitvoerder heeft de dagelijkse leiding op de
bodemonderzoeken en bodemsaneringen, voor vragen/opmerkingen over uitvoering, planning kan
men contact op nemen met de uitvoerder.
Voor meer informatie en met al uw overige vragen, klachten en/of opmerkingen kunt u te allen tijde
(24/7) terecht bij de projectleider Reynald Feddema.
Contactgegevens:

NTP Milieu Enschede - www.ntpgroep.nl

Projectbureau
Projectleider
Uitvoerder

Bezoekadres: Wheeweg 2 7471 EW Goor
Reynald Feddema
06-51 56 58 21
Jurriaan Mollink
06-10 35 55 12

GGD Twente - www.ggdtwente.nl
Contactpersoon

0900-277 77 77

r.feddema@ntp-enschede.nl
j.mollink@ntp-enschede.nl

milieuengezondheid@ggdijsselland.nl

Directievoering ARCADIS - www.arcadis.nl
Directievoerder Harold Rorink
Provincie Overijssel - www.saneringgijmink.nl
Projectleider
J.G.M. van Dartel
06-10 98 21 21

jgm.v.dartel@overijssel.nl

Informatie Asbest ‘t Gijmink:
GGD Twente is betrokken bij het project Bodemsanering asbest ‘t Gijmink.
Informatie van GGD op:
http://www.ggdtwente.nl/home/leefomgeving/asbest-in-uw-omgeving/263-asbest-in-de-grond

Informatie van de Provincie Overijssel :
http://www.saneringgijmink.nl
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