
ZIEKENHUIS Asbestsanering begint 
 

Sloop Juliana enorme klus 
 

� Sloopbedrijf Pongers heeft tot eind volgende jaar de tijd. Bedrijf hoopt iets eerder klaar te zijn. 

� Slopers beginnen niet eerder dan zeven uur, verzekert sloopbedrijf na slechte ervaringen buurt 
bij Belastingdienst. 

 

Sloopbedrijf Pongers uit Rijssen denkt tot eind volgend jaar bezig te zijn met de sloop van de gebouwen van het 
Juliana-ziekenhuis. De werkzaamheden beginnen volgende week met het verwijderen van asbest uit de gebouwen. 

Duidelijkheid over de nieuwbouw op de Juliana- locatie is er nog niet. Dat bleek gisteravond bij een 
informatiebijeenkomst van de gemeente Apeldoorn, ziekenhuis- eigenaar Bouwinvest en het sloopbedrijf, dat 

momenteel ook bezig is met de sloop van het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Maasland Ziekenhuis in Sittard. 

In de gebouwen van het voormalige Juliana-ziekenhuis is een voor de tijd van de bouw gebruikelijke hoeveelheid 
asbest verwerkt, vooral in de vorm van spuitasbest, zegt Michiel de Ruiter van het sloopbedrijf, dat zich baseert op 

onderzoek naar het asbest. 
Het bedrijf zal in de ruimte waarin het asbest wordt verwijderd eerst de luchtdruk verlagen, waardoor eventuele 

vrijkomende deeltjes zich niet kunnen verspreiden. Bij het verwijderen van het spuitasbest wordt ijswater gebruikt, 
waardoor het spuitwerk vrijkomt van het onderliggende materiaal. Asbestplaten worden op de gebruikelijke manier 

verwijderd. 

Na het verwijderen van het asbest worden de gebouwen stuk voor stuk tot op het beton leeggehaald, waarna een 
grote kraan met een sloopschaar de gebouwen van boven naar beneden in kleine delen zal knippen. In het midden 

van het terrein komt een mobiele puinbreker, die het vrijkomende beton en steen voor hergebruik geschikt zal 
maken. Bij de sloop wordt voortdurend water gesproeid om stofoverlast te voorkomen. Voor de sloop van de 

gebouwen is het nodig dertig bomen te kappen die te dicht bij de gebouwen staan. Verdere kap hangt af van de 

bouwplannen, zo lieten Wim Telgen van Bouwinvest en Hans Timmer van de gemeente Apeldoorn weten. 
Monumentale bomen moeten worden ingepast in de nieuwbouwplannen, karakteristieke bomen mogen worden 

gekapt als daar zware argumenten voor zijn. “Met de bomen gaan we heel voorzichtig om, want die bepalen mede de 
waarde van de locatie”, aldus Telgen. 

Bouwinvest zegt nog niet te weten hoe de nieuwbouwplannen eruit komen te zien. Daarover wordt momenteel nog 

met de gemeente gesproken. Duidelijk is al wel dat het aantal woningen door de crisis naar beneden is bijgesteld. 
“We gaan die plek absoluut niet volbouwen”, garandeerde gemeenteman Timmer de ongeveer honderdvijftig 

buurtbewoners. 
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