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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Aankondiging bodemonderzoek 
vervuilde grond 

3532464  10 januari 2023 

Leden van de gemeenteraad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

We willen u graag informeren over een bodemonderzoek dat we gaan uitvoeren in een aantal 
tuinen aan de Dinant Dijkhuisstraat en de Paul van Kempenstraat. In 1992 is er een F16 

straaljager neergestort in dit gebied. Om de brand te blussen is blusschuim gebruikt waarin de 
chemische stoffen PFAS zaten. Pas recent is bekend geworden dat PFAS schadelijk kunnen zijn 

voor mens en natuur. Uit indicatief onderzoek is gebleken dat er verhoogde gehaltes van PFAS zijn 
aangetroffen in het voormalige rampgebied. Daarom willen we de bodem waar het blusschuim is 

neergekomen verder onderzoeken. In deze brief informeren we u over de stappen die we nu gaan 
nemen.  

 
Bodemonderzoek in 24 tuinen 

Uit onze gegevens blijkt dat er in de tuinen van 24 adressen mogelijk blusschuim is 
terechtgekomen. Daarom beginnen we op 23 januari 2023 met een bodemonderzoek. Voordat het 

onderzoek plaatsvindt organiseren we een informatieavond en nemen we contact op met de 
bewoners van de desbetreffende huizen om een afspraak te maken. Samen prikken we een 

moment wanneer we het bodemonderzoek kunnen uitvoeren. Het onderzoek is niet verplicht. 
Bewoners kunnen er ook voor kiezen om geen onderzoek te laten uitvoeren. Als de bewoners 

toestemming hebben gegeven, beginnen we in de week van 23 januari (week 4) met de metingen. 
We onderzoeken 3 plekken in iedere tuin. Er wordt geboord op verschillende dieptes (30 cm, 

tussen 30 en 80 cm en 200 cm). Het bodemonderzoek wordt in opdracht van de gemeente Hengelo 
gedaan door de firma Poelsema. Het wordt uitgevoerd door medewerkers in gewone werkkleding, 

dus niet in beschermende pakken. Resultaten over de waardes in de onderzochte tuinen, en wat dit 
betekent, worden met de bewoners gedeeld.   

 
Wat is PFAS? 

PFAS zijn chemische stoffen die gebruikt worden in allerlei industrieën en als blusmiddel. Ze zijn 
namelijk water- vuil- en vetafstotend. Ze zitten onder andere in antiaanbakpannen en cosmetica. 

In Hengelo zat deze stof bij de F16 crash dus in het blusmiddel. PFAS breken niet af in het milieu 
en kunnen schadelijk zijn voor mens en dier. Meer informatie over PFAS vindt u op 

www.hengelo.nl/bodemonderzoekF16. Hier vindt u meer informatie over het aankomende 
onderzoek en ook antwoorden op de veel gestelde vragen.  

 
Of je ziek wordt van PFAS, hangt af van hoeveel je in de loop van de tijd binnenkrijgt. Je wordt niet 

meteen ziek van PFAS, maar het is beter om er zo weinig mogelijk vanbinnen te krijgen. Als je 
lange tijd kleine beetjes binnenkrijgt, kunnen nadelige effecten optreden. Je immuunsysteem of 

lever kunnen bijvoorbeeld minder goed werken.  
 

Communicatie  

http://www.hengelo.nl/bodemonderzoekF16
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Wij realiseren dat deze boodschap voor inwoners verontrustend kan zijn. Daarom wordt de brief 
over de aankondiging van het bodemonderzoek bij de 24 adressen persoonlijk langsgebracht bij de 

inwoners. Daarnaast worden bewoners in de brief gewezen op de webpagina 
www.hengelo.nl/bodemonderzoekF16. Daarnaast houden we de bewoners op de hoogte van de 

onderzoeksresultaten, ontwikkelingen en eventuele vervolgacties. Ook sturen we een brief naar 
andere omwonenden (waar geen bodemonderzoek nodig is) om hen te informeren over het 

aankomende bodemonderzoek.  
 

Informatieavond 19 januari 
Op donderdagavond 19 januari wordt er een plenaire bijeenkomst georganiseerd voor alle inwoners 

waar een bodemonderzoek gaat plaatsvinden. Na een korte toelichting over het onderzoek krijgen 
inwoners de mogelijkheid om al hun vragen voor te leggen aan inhoudsdeskundigen.  

 
Vervolgacties 

Op dit moment is er nog niets te zeggen over mogelijke vervolgacties of gezondheidsrisico’s. Dit 
hangt af van de resultaten van het bodemonderzoek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten 

wordt bepaald of de verhoogde waardes PFAS in de bodem aanleiding zijn voor 
vervolgonderzoeken of saneringswerkzaamheden.   

 
We houden u hier uiteraard van op de hoogte. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

http://www.hengelo.nl/bodemonderzoekF16

