
 

 

Bijlage F: Bodem en Waterbodemonderzoek  
 

Milieu hygiënische waterbodemkwaliteit Zandwetering-Wijhe 

Er is in 2018 een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd. 

 De milieu hygiënische kwaliteit van de vrijkomende onderhoudsspecie voldoet grotendeels aan de 

Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel. die trajecten 

zijn daarbij tevens beoordeeld als Altijd toepasbaar. 

 Eén traject (3TZW64) is in principe wel verspreidbaar op het aangrenzende perceel maar 

overschrijdt de landelijke achtergrondwaarden Bij afvoeren van de hier vrijkomende 

onderhoudsspecie heeft het bij toepassen de kwaliteitsoordelen Klasse Industrie / Klasse B. 

 Traject 3TZW66 is beoordeeld als Niet verspreidbaar op het aangrenzende perceel; Bij afvoeren 

van deze onderhoudsspecie naar een erkende verwerker van de hier vrijkomende 

onderhoudsspecie heeft het bij toepassen de kwaliteitsoordelen Klasse Industrie / Klasse B. 

 Alle specie voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassingen (GBT) betreffende. 

 Er zijn in het onderzoeksgebied drie riool overstorten van een gemengd stelsel aanwezig. 

Waterschap Drents Overijsselse Delta volgt de aanvullende beleidslijn dat vrijkomende 

onderhoudsspecie niet wordt verspreid als hier vee mee in aanraking kan komen. Dit vanwege 

potentiele veterinaire risico’s. Dit geldt voor een afstand van 500 meter, rekening houdend met de 

stromingsrichting in een afvoersituatie. 

 

Hieronder een geografisch overzicht. 

 

 

  



Bodemkwaliteit 

Grondverzet kan in principe plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente 

Olst-Wijhe. 

 

De bodemkwaliteitskaarten binnen de regio IJsselland zijn door alle deelnemers erkend. Uit de 

bodemkwaliteitskaarten blijkt dat de grond in de regio IJsselland in het algemeen schoon is. Alleen in 

langdurig bewoonde gebieden en langs de wegen is de grond in enige mate belast.  

 

Onder de in de nota Bodembeheer Regio IJsselland genoemde voorwaarden kan gebruik worden 

gemaakt van de bodemkwaliteitskaarten als erkend bewijsmiddel voor de bodemkwaliteit bij 

grondverzet. In veel gevallen zijn bodemonderzoeken of partijkeuringen niet meer nodig. De 

procedure om grond te kunnen toepassen is hierdoor eenvoudiger, sneller en goedkoper geworden, 

zonder dat de regionale bodemkwaliteit negatief wordt beïnvloed. 

 Het projectgebied ligt in zone Landbouw/natuur. 

 

Hieronder de Ontgravingskaart Bovengrond, gemeente Olst-Wijhe 


