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1 Inleiding 

Tauw is door de gemeente Ede gevraagd om een saneringsonderzoek uit te voeren en een 
saneringsplan op hoofdlijnen op te stellen voor de aanpak van de grondwaterverontreiniging ten 
westen van de Bennekomseweg te Ede (Enka-pluim). In dit kader dient eerst afperkend 
grondwateronderzoek te worden uitgevoerd alsmede een verspreidingsmodellering.  
 
Het afperkend grondwateronderzoek en de verspreidingsmodellering zijn in onderhavig rapport 
gerapporteerd. Het saneringsonderzoek en saneringsplan op hoofdlijnen worden separaat 
gerapporteerd. 
 
In bijlage 1 is de regionale ligging van de locatie weergegeven. 
 
In hoofdstuk 2 is de achtergrond van het project beknopt toegelicht en zijn de geformuleerde 
onderzoeksvragen beschreven. De onderzoeksstrategie en de uitgevoerde werkzaamheden zijn 
beschreven in hoofdstuk 2. De resultaten van het aanvullende grondwateronderzoek zijn 
gepresenteerd en toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de modellering 
beschreven. In hoofdstuk 6 is het toetsingskader beschreven voor de effecten van de Enka-pluim 
voor het binnenveldsysteem. Het conceptuele beeld van de verspreiding van de Enka-pluim, 
gebaseerd op de onderzoeksresultaten, de modellering en de effecten op het binnenveldsysteem, 
is beschreven in hoofdstuk 7. Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen 
opgenomen. 
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2 Achtergrond van het project en onderzoeksvragen 

Op het Enka-terrein is een omvangrijke bodemverontreiniging aanwezig in zowel grond als 
grondwater. De verontreinigingen in het grondwater betreffen met name sulfaat, zink, nikkel, 
chloorfenolen en chloorhoudende koolwaterstoffen. Deze grondwaterverontreinigingen hebben 
zich naar de diepte verspreid tot op een kleilaag op circa 40 m -mv. Vervolgens hebben de 
verontreinigingen zich horizontaal verspreid in zuidwestelijk richting, richting de wijk Rietkampen. 
 
Bekend is dat in ieder geval op drie percelen op het bedrijfsterrein Reehorsterweg 
(stroomafwaarts van het Enka-terrein, stroomopwaarts van de Rietkampen) een ernstige ondiepe 
grondwaterverontreiniging met aromaten en/of chloorhoudende koolwaterstoffen aanwezig is. 
Daarnaast is de Zuiderspoorsloot ernstig verontreinigd met zink en sulfaat. Bovendien is in het 
verleden een zeer lage pH gemeten in het grondwater in de stortplaats aan de Ernst 
Casimirlaan / Prins Bernhardlaan. Mogelijk stromen deze verontreiniging in de Enka-pluim 
hetgeen wordt ondersteund door de afwijkende gradiënt in de stroombaan vanaf het Enka-terrein. 
 
De kans bestaat dat de Enka-pluim in de toekomst wordt aangetrokken door de dieptedrainage in 
de wijk Rietkampen en vervolgens met hemelwater via singels wordt afgevoerd naar het gebied 
de Kraats in het Valleikanaal. Dit kanaal is gelegen in het Binnenveld. Als het verontreinigde 
water in het Binnenveld aankomt, kan dit schade veroorzaken aan het ecologische systeem. 
 
Door de gemeente Ede is aangegeven dat een saneringsplan op hoofdlijnen moet worden 
opgesteld. De uitgewerkte variant dient middels een saneringsonderzoek te worden bepaald. Om 
een goed saneringsonderzoek te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat meer duidelijkheid 
wordt verkregen in de verontreinigingssituatie. Voordat het saneringsonderzoek kan worden 
uitgevoerd dient namelijk antwoord verkregen zijn op de volgende vragen: 
1. Welke brongebieden leveren naast Enka een bijdrage aan de verontreinigingen in de pluim 
2. Wat is de verspreiding van de pluim in relatie tot het bedreigde object 
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In dit kader dient het aanvullend onderzoek informatie te leveren over: 
1. De uitloging / nalevering van de ondiepe verontreinigingen op het bedrijfsterrein 

Reehorsterweg naar het diepe grondwater1 
2. De uitloging / nalevering van de ondiepe verontreinigingen ter plaatse van de stortplaats 

Casimirlaan / Prins Bernhardlaan en/of van uit de Zuiderspoorsloot naar het diepe grondwater 
3. De exacte verspreidingsrichting van de Enka-pluim (is er mogelijk een veel zuidelijker 

stromingsrichting, bijvoorbeeld ten oosten van sondering 6?) 
4. De exacte ligging van het front van de pluim (stroomt de Enka-pluim mogelijk tussen 

sondering 3 en 8 naar de wijk Rietkampen?) 
5. De invloed van de drainage bij de Rietkampen op het diepe grondwater (is de Enka-pluim 

mogelijk al (op diepte) aangekomen in de wijk Rietkampen, maar wordt deze niet opgepompt 
door de drainage? Uitgerekend is namelijk dat de sulfaatpluim theoretisch al 3 km lang moet 
zijn. Dit is tevens voor de toekomstige monitoring van belang) 

6. De omvang van de pluim met chloorfenolen 
 
 
 

 
1 Uitgegaan wordt dat de eigenaar van het betreffende perceel zelf een diepe peilbuis zal plaatsen, waardoor reeds 
enige informatie over de verticale verspreiding verkregen wordt. Het door Tauw uit te voeren onderzoek in dit 
gebied zal zich primair richten op de vraag of er mogelijk nog andere verontreinigingsbronnen op het 
bedrijventerrein aanwezig zijn die naleveren naar het diepe grondwater 
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3 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde 
werkzaamheden 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Om de in hoofdstuk 2 opgesomde vragen te kunnen beantwoorden is het diepe grondwater 
aanvullende onderzocht middels: 
• Het uitvoeren van geleidbaarheidssonderingen. Geleidbaarheidssonderingen geven geen 

informatie over de concentraties aan verontreinigingen in de pluim, maar kunnen wel 
aantonen of er sulfaat in het diepe grondwater aanwezig is. De geleidbaarheidssonderingen 
zijn daarom uitermate geschikt om tegen geringe kosten de breedte en lengte van de pluim 
vast te stellen. Hiermee kan dan tevens worden gecontroleerd of vanaf de noordzijde 
(Zuiderspoorsloot of voormalige stortplaats) verontreinigingen de Enka-pluim instromen 

• Het plaatsen en bemonsteren van minifilters. De minifilters zijn geplaatst in de vermoedelijke 
stroombaan van de Enka-pluim, vanaf het bedrijventerrein Reehorsterweg tot Rietkampen en 
aan de noord- en zuidzijde van de pluim. Per locatie zijn de minifilters op verschillende 
dieptes worden aangebracht. Hiermee kan worden aangetoond vanuit welke gebieden 
mogelijk instroom van verontreinigingen in de Enka-pluim stromen 

• Het waterpassen en peilen van bestaande peilbuizen en nieuwe minifilters teneinde de 
grondwaterstromingsrichting vast te stellen 

 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is daarnaast een grondwatermodellering 
uitgevoerd. De insteek van deze grondwatermodellering is in hoofdstuk 5 beschreven. 
 
3.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
In tabel 3.1 zijn de uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden samengevat. 
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Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden 

 
Vraag Veldwerkzaamheden Analysewerkzaamheden 

1 op vier locaties minifilters tot 40 m -mv (drie tot vier dieptes) 

(10-13, 9022) 

herbemonsteren peilbuis 9001, 9002 en 9004 op aromaten 

18 x NEN 5740 pakket, sulfaat 

 

18 x BTEX 

3 drie geleidbaarheidssonderingen ten zuiden van spoorlijn - 

4 één geleidbaarheidssondering aan zuidzijde pluim - 

5 één geleidbaarheidssondering tussen meetpunt 3 en 8 - 

6 op één locatie minifilters tot 40 m -mv (twee dieptes) in de 

wijk Rietkampen (14) 

2 x NEN 5740 pakket, sulfaat 

7 herbemonsteren peilbuis A, B, C* en de nieuwe minifilters op 

chloorfenolen 

23 x chloorfenolen 

 bemonsteren minifilter op parameters ten behoeve van 

afvalwaterzuivering, natuurlijke afbraak, natuurlijke 

vastlegging en de mogelijkheden voor koude c.q 

warmteopslag 

2 x CZV, Cl, P, Nkj, Fe, Fe(II), Mn, hardheid, 

Ca, Mg, NO3, DOC, etheen, ethaan, CH4, 

pH, EC en Eh 

* in het projectvoorstel was voorzien om peilbuizen A. B en C van Oranjewoud (‘Grondwateronderzoek ten westen 

van de Bennekomseweg te Ede’, projectnummer 135837, revisie 1 d.d. 15 maart 2004) her te bemonsteren op 

chloorfenolen. Deze peilbuizen zijn hernummerd als 9019-9021.Echter, alleen peilbuis C (9021) kon worden 

teruggevonden tijdens de werkzaamheden 

 
Om de grondwaterstromingsrichting te bepalen ten behoeve van de modellering zijn de nieuw 
geplaatste minifilters gewaterpast en is het grondwaterniveau gepeild. De bedoeling was tevens 
de bestaande peilbuizen van Oranjewoud te waterpassen. Deze konden echter tijdens het 
veldwerk niet worden teruggevonden. 
 
3.3 Kwaliteit 
Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door (bemonstering) of onder begeleiding (plaatsing 
sonderingen en waterpassing) van de SIKB 2000 gecertificeerde milieumeetdienst van Tauw. 
Tijdens de bemonstering van het grondwater is de zuurgraad (pH) en het elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) in het veld bepaald. De chemische analyses zijn uitgevoerd door het 
door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde laboratorium AL-West (voorheen Tauw 
Laboratories). 
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4 Resultaten aanvullend grondwateronderzoek 

4.1 Toetsingskader 
De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de STI-waarden uit de Wet 
bodembescherming (Wbb). Dit toetsingskader bestaat uit Streefwaarden, Toetsingswaarden voor 
nader onderzoek en Interventiewaarden. Dit zijn concentratieniveaus waar de analyseresultaten 
aan zijn getoetst. De betekenis van de waarden en de wijze van weergave in de tabellen staan 
vermeld in het onderstaande overzicht. 
 
 
Tabel 4.1 Overzicht toetsingskader Wbb 

 

Concentratieniveau voor 

een stof 

Betekenis Weergave in 

tabellen 

≤ S-waarde  

(of < detectielimiet) 

niet verontreinigd - 

> S-waarde ≤ T-waarde licht verontreinigd  

(geen duurzame bodemkwaliteit voor de functionele eigenschappen 

van de bodem voor mens, dier en plant) 

+ 

> T-waarde ≤ I-waarde matig verontreinigd, nader bodemonderzoek noodzakelijk ++ 

> I-waarde sterk verontreinigd, ernstige bodemverontreiniging +++ 

 
Als de I-waarde voor een stof of parameter wordt overschreden in meer dan 25 m3 grond of 100 
m3 grondwater (bodemvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
Voor enkele stoffen is in plaats van een I-waarde sprake van een IN-waarde, oftewel een 
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. Bij de interpretatie wordt de IN-waarde 
gelijkgesteld aan de I-waarde. 
 
Deze STI-tabel voor grondwater is opgenomen in bijlage 5.  
 
Sulfaat kent geen STI-waardes in het kader van de Wbb. Er is sprake van een indicatieve S-
waarde van 150 mg/l (‘Stoffen en normen’, 1999). In het grondwater in Ede, dat niet door de 
Enka-pluim is beïnvloed worden concentraties onder deze indicatieve S-waarde aangetroffen. In 
de Enka-pluim worden concentraties tot meer dan 2.000 mg/l aangetroffen. 
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4.2 Geleidbaarheidssonderingen 
De geleidbaarheidssonderingen zijn geplaatst in week 3-2006 door de firma Hoogveld. Een kopie 
van het veldrapport van Hoogveld is opgenomen in bijlage 3. De ligging van de 
geleidbaarheidssonderingen (nummers 1 - 5) is weergegeven op tekening in bijlage 2.  
 
Bij de plaatsing van de geleidbaarheidssonderingen was het niet op alle locaties mogelijk om de 
vooraf vastgestelde einddiepte van 40 m -mv te behalen vanwege de te hoge druk op de conus. 
Geleidbaarheidssonderingen 4 en 5 konden tot 36 - 40 m -mv worden doorgezet. Nummer 3 kon 
slechts tot 17 m -mv worden doorgezet. De overige filters moesten rond 30 - 35 m -mv worden 
gestaakt. 
 
Uit de resultaten van de geleidbaarheidssonderingen blijkt het volgende: 
• In alle geleidbaarheidssonderingen is de aanwezigheid van klei en organische stof af te lezen 

aan zowel de conusweerstand als aan een uitslag van de geleidbaarheid en de ‘volumetric 
water content’ 

• Alleen in geleidbaarheidssondering 2 is van circa 28 - 32 m -mv een verhoogde 
geleidbaarheid aangetoond (circa 800 µS/cm) die mogelijk is gerelateerd aan een 
verontreiniging in het grondwater en niet aan de aanwezigheid van klei of organische stof 

• Met uitzondering van de zuidzijde is de Enka-pluim middels de geleidbaarheidssonderingen 
afgeperkt 

 
Naar aanleiding van deze resultaten is de situering van de twee minifilters in de stroombaan 
vanaf de Enka-pluim aangepast teneinde de grondwaterkwaliteit nabij geleidbaarheidssondering 
2 vast te kunnen stellen. Minifilter 9022 is nabij geleidbaarheidssondering 2 geplaatst. 
 
4.3 Plaatsing minifilters 
De minifilters zijn geplaatst in week 4, 5 en 9-2006 door de firma Hoogveld. Een kopie van het 
veldrapport van Hoogveld is opgenomen in bijlage 4. De ligging van de minifilters is weergegeven 
op tekening in bijlage 2.  
 
Door Hoogveld zijn de nummers 10 - 14 en 9022 gebruikt.  
 
Hoewel bij het plaatsen van minifilters een hogere druk kan worden toegepast dan bij de 
geleidbaarheidssonderingen was het ook bij de plaatsing van de minifilters niet op alle locaties 
mogelijk om de vooraf vastgestelde einddiepte van 40 m -mv te behalen. Alleen minifilter 14 kon 
tot 40 m -mv worden doorgezet. De overige filters moesten rond 30 - 35 m -mv worden gestaakt.  
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4.4 Waterpassing 
In bijlage 10 is een overzicht gegeven van de resultaten van de waterpassing van de minifilters. 
Tevens is een overzicht gegeven van de NAP-hoogtes van de waterpassing van de Enka-
peilbuizen in voorgaande onderzoeken. 
 
4.5 Grondwatermonstername en analyse 
In bijlage 6 zijn de resultaten van de grondwateranalyses weergegeven in toetsingstabellen. De 
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 7.  
 
Op basis van de verzamelde grondwaterkwaliteitsgegevens zijn de contouren van de 
verschillende verontreinigingen vastgesteld. De verspreidingskaarten zijn opgenomen in bijlage 9. 
De verspreiding van de verontreinigingen in het diepe grondwater kunnen als volgt worden 
gekarakteriseerd: 
• In het diepe grondwater tussen de voormalige locatie van Enka en de Rietkampen in Ede is 

sprake van diepe grondwaterverontreinigingen met sulfaat tot boven de indicatieve S-waarde 
en zink, nikkel, chloorethenen, chloormethanen en chloorfenolen en aromaten tot boven de I-
waarde. Niet al deze verontreinigingen zijn gerelateerd aan Enka  

• De verontreiniging met aromaten is niet gerelateerd aan de voormalige Enka-locatie 
aangezien op de locatie van Enka alsmede in peilbuizen 9001, 9002 en 9004 geen aromaten 
zijn aangetroffen. Deze verontreiniging heeft naar verwachting één of meerdere bronnen op 
of nabij bedrijfsterrein Reehorsterweg 

• Ook de verontreiniging met chloorethenen in minifilter 12 is niet gerelateerd aan de Enka-
locatie. De voornaamste aanwijzing hiervoor is de relatieve verdeling tussen Per, Tri en Cis. 
In peilbuis 12 wordt alleen Per in sterk verhoogde concentraties aangetroffen en zijn de 
afbraakproducten Tri en Cis niet of nauwelijks aangetroffen. Dit in tegenstelling tot de 
peilbuizen in de Enka-pluim 9001, 9002, 9004 en 9021, waarin de afbraakproducten Tri en 
Cis zijn aangetroffen naast Per. Vervolgens is in minifilter 12 slechts een geringe concentratie 
sulfaat aangetroffen. Tenslotte is dit minifilter niet in de stroombaan vanaf het Enka-terrein 
gelegen 

• De stortplaats aan de Casimirlaan / Prins Bernhardlaan en de Zuiderspoorsloot veroorzaken 
geen nalevering van verontreinigingen naar het diepe grondwater, met uitzondering van een 
licht verhoogde concentratie per in peilbuis 13 

• Met uitzondering van chloormethanen hebben de verontreinigingen van de Enka-pluim zich 
direct stroomafwaarts van het voormalige Enka-terrein in verticale richting tot aan de kleilaag 
op circa 40 m -mv verspreid. De pluim met chloormethanen heeft zich in verticale richting tot 
circa 30 m -mv verspreid. De dikte van de pluimen is circa 10 tot 15 m 

• De pluimen hebben zich in het horizontale vlak in de grondwaterstromingsrichting (west tot 
zuidwestelijke richting) verspreid richting de diepdrainage in de Rietkampen, maar zijn nog 
niet in het diepe grondwater van de Rietkampen (minifilter 14) aangetroffen 
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• De sulfaatpluim bevindt zich reeds tot op 400 m van de Rietkampen (minifilter 9022). De 
overige pluimen zijn door retardatie, natuurlijke vastlegging en/of natuurlijke afbraak geringer 
van omvang en hebben zich tot op 700 - 1.400 m van de Rietkampen verspreid 

 
Deze resultaten alsmede de resultaten van de modellering zijn gebruikt om het bestaande 
conceptuele model van de verontreinigingen in de Enka-pluim aan te scherpen. Dit conceptuele 
model is in hoofdstuk 7 gerapporteerd. 
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5 Modellering 

5.1 Onderzoeksvragen modellering 
Tauw heeft een modellering van de plaatselijke geohydrologie uitgevoerd om een goede 
interpretatie te kunnen maken van de onderzoeksresultaten en hiermee een goede input te 
kunnen leveren voor het saneringsonderzoek. Belangrijk hierbij is: 
• Waar komen de aangetroffen verontreinigingen vandaan (onderbouwen gevalsdefinitie en 

overlap pluimen) 
• Wat is de ontwikkeling van de huidige situatie in relatie tot het bedreigd object 
• Wat is een zinvolle gebiedsdefinitie 
 
De resultaten (analyseresultaten en peilgegevens) die in het kader van het onderhavig 
aanvullend onderzoek zijn verkregen, zijn gebruikt worden om een scherper beeld te krijgen van 
de lokale stromingsrichting van het grondwater. Vervolgens is een fine-tuning van het model 
gedaan. Hierna zijn de volgende berekeningen worden uitgevoerd: 
• De mate van beheersing door de bestaande diepe drainage in de Rietkampen, bij het huidige 

debiet2 
• De verwachte concentraties aan verontreinigingen in de tijd in het drainagewater van de 

Rietkampen 
 
Tevens zijn berekeningen uitgevoerd ten behoeve van het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen uit hoofdstuk 2. 
 
5.2 Werkwijze en resultaten 
De werkwijze en resultaten van de modellering zijn opgenomen in bijlage 8. Onderstaand zijn de 
conclusies van de modellering beschreven. 
 
5.2.1 Grondwaterstroming vanaf het Enka-terrein 
De grondwaterstroming wordt gekarakteriseerd door infiltratie van het neerslagoverschot in de 
hoger gelegen gebieden, afstroming in het watervoerend pakket in west tot zuidwestelijke richting 
en kwel naar waterlopen en drainage in de westelijk gelegen lagere gebieden. De situering van 
infiltratiegebieden en kwelgebieden is weergegeven in bijlage 8 (figuur b8.2). De 
infiltratiegebieden worden gekarakteriseerd door een positief verschil tussen de ondiepe 
grondwaterstand (modellaag 2) en de stijghoogte in het watervoerend pakket (modellaag 3). In 
kwelgebieden is dit verschil negatief. 
 

 
2 Deze laatste optie wordt ingegeven door een voorstel in het gemeentelijk waterplan en is voor het vaststellen van 
een gebiedsgericht aanpak van wezenlijk belang 
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Voor het Enka-terrein geldt dat de afstroming optreedt naar de diepdrainage onder de wijk 
Rietkampen. De diepdrainage ontvangt echter grondwater vanuit een veel groter gebied 
(intrekgebied). In bijlage 8 (figuur b8.4) zijn de berekende stroombanen vanaf het Enka-terrein 
weergegeven. Tevens is een deel van de globale begrenzing van het intrekgebied van de 
diepdrainage van de wijk Rietkampen in de figuur weergegeven met de paarse lijn. Uit de 
berekening blijkt dat de diepdrainage water ontvangt uit een gebied van circa 800 ha. Het totale 
onttrekkingsdebiet van de diepdrainage (alle putten) bedraagt volgens de modelberekening ruim 
4800 m3/dag, oftewel circa 1,75 miljoen m3/jaar. 
 
In figuur b8.5 in bijlage 8 is van hetzelfde stroombanenpatroon tevens een zijaanzicht vanuit 
zuidelijke en oostelijke richting gepresenteerd. Uit de figuur blijkt dat de stroombanen vanaf het 
Enka-terrein op verschillende afstanden onder de Rietkampen in het drainagesysteem terecht 
komen. Op de stroombanen zijn markers geplaatst die steeds een verblijftijd van 10 jaar 
markeren (bij een porositeit van 0,25). De stroomsnelheid ligt vermoedelijk tussen de 30 en 40 
m/jaar. 
 
5.2.2 Verplaatsing van verontreinigingen en concentratieniveau’s 
De verontreinigingen in het diepe grondwater kunnen op termijn in de putten van de diepdrainage 
in Rietkampen kan worden verwacht. De vraag is wanneer en met welke gehalten in het 
onttrokken water dit gepaard zal gaan. Omdat de diepdrainage water ontvangt uit een veel groter 
gebied, zal verdunning optreden ten opzichte van de grondwaterconcentraties in de Enka-pluim. 
Om hiervan een inschatting te maken, zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd. 
Voor de indicatieve berekeningen zijn uitgangspunten gesteld ten aanzien van de stroomsnelheid 
(op basis van de modelberekeningen), de omvang van de pluim in het watervoerend pakket en de 
huidige concentratieniveau’s in het grondwater in de pluim (op basis van de resultaten van het 
huidige en voorgaande veldonderzoeken), en het stofgedrag van de diverse verontreinigingen 
(retardatie). De uitgangspunten zijn in tabel 5.1 samengevat. 
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Tabel 5.1 Uitgangspunten verplaatsingsberekeningen 

 
Stof Concentratie 

max. (µg/l) 

 

Gem.(µg/l) 

Verontreinigde 

dikte (m) 

Zone 

breedte (m) 

Afstand tot de 

Rietkampen (m) 

Retardatie-

factor 

Sulfaat 3200*103 2400*103 15 700 400 1 

Nikkel 150 110 15 300 700 5 

Zink 1800 1400 15 300 1.400 20 

Per 3100 1000 20 350 700 5 

Cis 99 25 15 400 750 2 

Chloorfenolen (penta) 200 100 15 400 800 10 

Chloorfenolen (tetra) 31 21 15 400 800 10 

Chloormethanen 460 420 10 300 1.200 4 

 
Indien ervan uit wordt gegaan dat de huidige concentratieniveau’s in het grondwater bij 
verplaatsing richting de drainage van de Rietkampen gehandhaafd blijven (worstcaseaanname, 
geen rekening gehouden met natuurlijke afbraak), kunnen de volgende gemiddelde concentraties 
worden verwacht in de drainage van de Rietkampen. 
 
 
Tabel 5.2 Te verwachten concentraties in lozing drainage de Rietkampen 

 
Stof Aandeel in 

onttrekking de 

Rietkampen (%) 

Resterende tijdsduur 

voor bereiken 

drainage (jr) 

Verwacht 

concentratieniveau 

maximaal (µg/l) 

 

 

Gemiddeld (µg/l) 

Sulfaat 5,9 10 188*103 141*103 

Nikkel 2,5 90 4 3 

Zink 2,5 700 45 35 

Per 3,9 90 122 39 

Cis 3,4 40 3 1 

Chloorfenolen (penta) 3,4 200 7 3 

Chloorfenolen (tetra) 3,4 200 1 1 

Chloormethanen 1,7 120 8 7 
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Uit bovenstaande berekeningen blijkt het volgende: 
• Sulfaat wordt op middellange termijn (circa 10) jaar in de diepdrainage verwachte 
• De overige verontreinigingen afkomstig van Enka worden pas op lange tot zeer lange termijn 

(40 tot 700 jaar) in de diepdrainage verwacht 
 
In het conceptuele model in hoofdstuk 7 zijn de verwachte concentratie niveaus in de 
diepdrainage getoetst aan het toetsingskader voor het Binnenveld, dat in hoofdstuk 6 is 
beschreven.  
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6 Effecten van de Enka-pluim op oppervlakte water 
Binnenveldsysteem 

Effecten verontreinigd grondwater Enka op oppervlaktewatersysteem Binnenveld en 
natuurgebieden in het Binnenveld: welke effecten kunnen globaal worden verwacht en 
welke gegevens zijn benodigd? 
 
6.1 Bescherming 
De locatie waar het eventueel licht verontreinigde oppervlaktewater wordt opgepompt en geloosd 
op het oppervlaktewater, is ruim 2,5 kilometer verwijderd van gebieden die worden beschermd 
door de Natuurbeschermingswet 1998 (onder andere Beschermde natuurmonumenten en 
Habitatrichtlijngebieden) en gebieden behorende tot de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
(deze worden beschermd door de Wet op de ruimtelijke ordening).  
 
6.1.1 Natuurbeschermingswet 1998  
Door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden liggen langs het Valleikanaal: de 
Bennekomse Meent en ‘de Hellen’. Hierbinnen bevinden zich kwetsbare 
blauwgraslandvegetaties, die deels worden bevloeid met opgepompt grondwater. Deze gebieden 
zijn ook zeer belangrijk voor bijzondere fauna (onder andere amfibieën). 
 
6.1.2 Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 
Het Valleikanaal en een zone van enkele honderden meters aan weerszijden van dit kanaal 
maken deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS: natuurontwikkelingszone). 
Het kamsalamander-model is aangewezen voor de natuurontwikkelingszone. Een corridor met 
stapstenen (poelen en natte elementen) voor de kamsalamander is ingebed in een 
landschapszone (kleinschalig). Naast amfibieën kunnen ook waterspitsmuis en rietvogels hiervan 
profiteren.  
 
6.2 Welke effecten kunnen een rol spelen? 
 
6.2.1 Effecten op beschermde natuurgebieden  
Uitgezocht moet worden of het Valleikanaal, en de sloten die het (mogelijk) licht verontreinigde 
oppervlaktewater naar het kanaal toevoeren, een infiltrerende werking hebben. Uit het 
Jaarverslag Oppervlaktewater van waterschap Vallei en Eem (2004) blijkt dat peilen van het 
Valleikanaal worden geregistreerd (het peil is volledig door stuwen beheerst), en dat ook een 
grondwatermeetnet aanwezig is in de natuurgebieden in het Binnenveld. Uit een combinatie van 
deze gegevens kan worden afgeleid of er op bepaalde locaties en tijden sprake is van infiltratie 
vanuit het Valleikanaal naar kwetsbare natuurgebieden. 
 



 
 
 
Concept 

Kenmerk R001-4422208CDR-nva-V01 

 

Aanvullend grondwateronderzoek en verspreidingsmodellering Enka-pluim te Ede 24\34 

Indien uit de gegevens blijkt dat geen sprake is van infiltratie ter plaatse van kwetsbare 
natuurgebieden, is verontreiniging van de Natuurbeschermingswet 1998-gebieden niet te 
verwachten. Indien uit de gegevens blijkt dat wel sprake kan zijn van infiltratie, kan bijvoorbeeld 
Sulfaat een vermestende werking hebben op de redelijk voedselarme blauwgraslandsystemen. 
Stoffen als chloorfenolen zijn erg toxisch, ook kan sulfaat in het giftige sulfide worden omgezet 
onder bepaalde condities. De fauna in beschermde natuurgebieden kan dan schade ondervinden 
wanneer ze aan gebiedsvreemde stoffen wordt blootgesteld. Daarom dient elke verslechtering 
van de (grond)waterkwaliteit in beschermde natuurgebieden, voor zover het toxische, verzurende 
of vermestende stoffen betreft, te worden voorkomen. 
 
6.2.2 Effecten binnen Valleikanaal en enkele aanvoersloten zelf (onderdeel PEHS) 
Het Valleikanaal, en enkele aanvoersloten in de Kraats maken deel uit van de PEHS.  
Uit gegevens uit het Jaarverslag Oppervlaktewater (2004) van het waterschap blijkt dat het 
Valleikanaal momenteel voldoet aan de ecologische basiskwaliteit. In de zomer wordt de afvoer 
van het Valleikanaal grotendeels bepaald door effluent uit zuiveringen en inlaat van Rijnwater.  
 
Voor de Kaderrichtlijn Water zijn voorlopige normen opgesteld voor prioritaire stoffen (zie tabel 
6.1 voor stoffen die mogelijk in het oppervlaktewater kunnen komen via opgepompt grondwater). 
Wanneer voor de betreffende stof voor de Kaderrichtlijn Water geen norm is aangegeven, is de 
MTR (algemene) toetsnorm aangegeven. 
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Tabel 6.1 Normen oppervlaktewater 

 
Stofgroep 

  

Stof  

  

Prioritaire stof 

Kaderrichtlijn Water?2 

  

Toetsnorm KRW 1 

jaargemiddelde 

concentratie totaal 

(opgelost) in µg/l 

MTR (‘toetsnorm oud’) 

90 percentiel 

concentratie totaal 

(opgelost) in µg/l 

Anorganische 

verbindingen 

Sulfaat nee   100 mg/l 

Zware metalen Nikkel ja 4,8 (opgelost 3,9) 6,3 (opgelost 5,1) 

 Zink nee   40 (opgelost 9,4) 

Pentachloorfenol ja 0,1 4 

Tetrachloorfenolen nee   1 

Trichloorfenolen nee   3 

Dichloorfenolen nee   15 

Chloorfenolen 

Monochloorfenolen nee   25 

1,2-dichloorethaan ja 10 700 

Trichlooretheen (Tri) (= KRW bijlage IX stof) 10 2.400 

Tetrachlooretheen (Per) (= KRW bijlage IX stof) 10 330 

Chloorethenen /  

-ethanen 

1,2-dichlooretheen (Cis) nee  6.100 

Dichloormethaan ja 8,2 20.000 

Trichloormethaan ja 3,85 590 

Chloormethanen 

Tetrachloormethaan nee   1.100 

Benzeen ja 16 240 

Ethylbenzeen nee   370 

Tolueen nee   730 

Aromaten 

Xyleen (som) nee   380 
1 Toetsnorm KRW: voorlopige norm volgens stand van zaken 2004 
2 KRW bijlage IX stoffen: EU-richtlijnen 76/464/EG (dochterrichtlijnen) 

 
Waterschappen kunnen voor bepaalde gebieden normen opstellen. Eventuele specifieke normen 
opgesteld voor het Binnenveld zijn niet bekend.  
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7 Conceptueel model 

7.1 Inleiding 
Bij het opstellen van het conceptuele model van de Enka-pluim is gebruik gemaakt van de 
volgende informatie met betrekking tot de kwaliteit van het diepe grondwater ten westen van de 
Bennekomseweg te Ede: 
• De resultaten van de geleidbaarheidssonderingen en grondwateranalyses uit 

‘Grondwateronderzoek ten westen van de Bennekomseweg te Ede’, Oranjewoud, 
projectnummer 135837, revisie 1 d.d. 15 maart 2004 

• De resultaten van grondwateranalyses en waterpassing van de peilbuizen 9001, 9002 en 
9004 uit het ‘Nader bodemonderzoek op het bedrijfsterrein van ENKA B.V. te Ede Gld.’, 
Tauw-rapportnummer R001-4242262SLI-D02-D d.d. 30 september 2002 

• Onderhavig aanvullend grondwateronderzoek 
• Onderhavige modellering 
• Onderhavige analyse van de effecten van de Enka-pluim op het watersysteem van het 

Binnenveld 
 
7.2 Geohydrologie 
Middels de uitgevoerde modellering is de grondwaterstromingsrichting in het gebied rond het 
voormalige Enka-terrein en de Rietkampen bepaald. Hieruit blijkt, dat de 
grondwaterstromingsrichting lokaal west tot zuidwestelijk is en dat in de Rietkampen sprake is 
van kwel. Het grondwater afkomstig van de voormalige Enka-locatie zal zich richting de 
Rietkampen verspreiden en door de diepdrainage worden opgepompt. Uit de modellering blijkt 
verder, dat grondwater afhankelijk van de diepte op verschillende plekken in de Rietkampen 
wordt opgepompt. 
 
7.3 Grondwaterpluimen 
Op basis van de verzamelde grondwaterkwaliteitsgegevens zijn de contouren van de 
verschillende verontreinigingen vastgesteld. De verspreidingskaarten zijn opgenomen in bijlage 9. 
De verspreiding van de verontreinigingen in het diepe grondwater kunnen als volgt worden 
gekarakteriseerd: 
• In het diepe grondwater tussen de voormalige locatie van Enka en de Rietkampen in Ede is 

sprake van diepe grondwaterverontreinigingen met sulfaat tot boven de indicatieve S-waarde 
en zink, nikkel, chloorethenen, chloormethanen en chloorfenolen en aromaten tot boven de I-
waarde. Niet al deze verontreinigingen zijn gerelateerd aan Enka  
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• De verontreiniging met aromaten is niet gerelateerd aan de voormalige Enka-locatie 
aangezien op de locatie van Enka alsmede in peilbuizen 9001, 9002 en 9004 geen aromaten 
zijn aangetroffen. Deze verontreiniging heeft naar verwachting één of meerdere bronnen op 
of nabij bedrijfsterrein Reehorsterweg 

• Ook de verontreiniging met chloorethenen in minifilter 12 is niet gerelateerd aan de Enka-
locatie. De voornaamste aanwijzing hiervoor is de relatieve verdeling tussen Per, Tri en Cis. 
In peilbuis 12 wordt alleen per in sterk verhoogde concentraties aangetroffen en zijn de 
afbraakproducten Tri en Cis niet of nauwelijks aangetroffen. Dit in tegenstelling tot de 
peilbuizen in de Enka-pluim 9001, 9002, 9004 en 9021, waarin de afbraakproducten Tri en 
Cis zijn aangetroffen naast Per. Vervolgens is in minifilter 12 slechts een geringe concentratie 
sulfaat aangetroffen. Tenslotte is dit minifilter niet in de stroombaan vanaf het Enka-terrein 
gelegen 

• De stortplaats aan de Casimirlaan / Prins Bernhardlaan en de Zuiderspoorsloot veroorzaken 
geen nalevering van verontreinigingen naar het diepe grondwater, met uitzondering van een 
licht verhoogde concentratie per in peilbuis 13 

• Met uitzondering van chloormethanen hebben de verontreinigingen van de Enka-pluim zich 
direct stroomafwaarts van het voormalige Enka-terrein in verticale richting tot aan de kleilaag 
op circa 40 m -mv verspreid. De pluim met chloormethanen heeft zich in verticale richting tot 
circa 30 m -mv verspreid 

• De pluimen hebben zich in het horizontale vlak in de grondwaterstromingsrichting (west tot 
zuidwestelijke richting) verspreid richting de diepdrainage in de Rietkampen, maar zijn nog 
niet in het diepe grondwater van de Rietkampen (minifilter 14) aangetroffen 

• De sulfaatpluim bevindt zich reeds tot op 400 m van de Rietkampen (minifilter 9022). De 
overige pluimen zijn door retardatie, natuurlijke vastlegging en/of natuurlijke afbraak geringer 
van omvang en hebben zich tot op 700 - 1.400 m van de Rietkampen verspreid 

 
7.4 Effecten op het Binnenveldsysteem 
In hoofdstuk 5 is een overzicht gegeven van de termijn waarop de verschillende 
grondwaterpluimen afkomstig van het voormalige Enka-terrein de diepdrainage in de Rietkampen 
zullen bereiken en de maximale concentraties in het opgepompte drainagewater. In hoofdstuk 6 
is een overzicht gegeven van het toetsingskader voor de oppervlaktewaterkwaliteit in het 
Binnenveld. Op basis hiervan kunnen de effecten van de Enka-pluim op het Binnenveld als volgt 
worden gekarakteriseerd: 
• De enige verbinding die op korte termijn (10 jaar) in de diepdrainage van de Rietkampen 

wordt verwacht betreft sulfaat. Sulfaat is echter geen Wbb-stof en kent ook geen 
toetsingskader in de Kaderrichtlijn Water. Wel is een MTR voor oppervlaktewaterkwaliteit 
vastgesteld van 100 mg/l. Deze MTR zal op termijn worden overschreden aangezien de 
concentraties in de diepdrainage in de tijd zullen toenemen tot circa 140 - 180 mg/l 
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• De overige verontreinigingen (zink, nikkel, chloorethenen, chloorfenolen en chloormethanen) 
worden pas na 40 tot zelfs 700 jaar in de diepdrainage van de Rietkampen verwacht. Van 
deze verontreinigingen worden voor zink, per en pentachloorfenol overschrijdingen van het 
toetsingskader voor oppervlaktewater (KRW / MTR, zie tabel 6.1) verwacht. Nikkel, 
tetrachloorfenol en chloormethanen zullen in concentraties tot rond dit toetsingskader kunnen 
worden aangetroffen. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat bij deze berekeningen weliswaar 
rekening is gehouden met de grondwaterstroomsnelheid en retardatie, maar dat geen 
rekening is gehouden met natuurlijke afbraak en/of natuurlijke vastlegging van de 
verontreinigingen. De resterende tijdsduur voor het bereiken van de drainage en de 
verwachte concentraties betreffen derhalve een worstcasesituatie 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 
 
8.1.1 Grondwaterkwaliteit in het intrekgebied van de diepdrainage in de Rietkampen 
Uit de uitgevoerde modellering en het grondwateronderzoek blijkt, dat In het intrekgebied van de 
diepdrainage van de Rietkampen zijn gelegen: 
• De Enka-pluim, met de volgende verontreinigingen: sulfaat, zink, nikkel, chloorethenen, 

chloorfenolen en chloormethanen 
• De stortplaats aan de Casimirlaan / Prins Bernhardlaan en de Zuiderspoorsloot  
• Bedrijfsterrein Reehorsterweg 
 
Op of nabij het bedrijfsterrein Reehorsterweg is sprake van separate bronnen die hebben geleid 
tot diepe grondwaterverontreinigingen met aromaten en perchlooretheen. Deze verontreinigingen 
overlappen de Enka-pluim of liggen volledig in de Enka-pluim. Vanuit de stortplaats aan de 
Casimirlaan / Prins Bernhardlaan en de Zuiderspoorsloot heeft (nog) geen vermenging van 
verontreinigingen met de Enka-pluim plaatsgevonden. De contouren van de Enka-pluim zijn 
weergegeven in bijlage 9. 
 
8.1.2 Toekomstscenario 
Uit de modellering blijkt, dat de aangetroffen grondwaterverontreinigingen in het intrekgebied van 
de Rietkampen zich richting de Rietkampen verspreiden. Deze verspreiding is niet onbeperkt; op 
termijn zullen de verontreinigingen worden opgepompt door de diepdrainage. Dit drainagewater 
wordt via het Valleikanaal geloosd op het Binnenveld. Uiteindelijk zullen de verontreinigingen in 
het Binnenveld terechtkomen. De verontreinigingen van de Enka-pluim kunnen nadelige effecten 
hebben op het Binnenveld:  
• De enige verbinding die op korte termijn (10 jaar) in de diepdrainage van de Rietkampen 

wordt verwacht betreft sulfaat. Sulfaat is echter geen Wbb-stof en kent ook geen 
toetsingskader in de Kaderrichtlijn Water. Wel is een MTR voor oppervlaktewaterkwaliteit 
vastgesteld van 100 mg/l. Deze MTR zal op termijn worden overschreden aangezien de 
concentraties in de diepdrainage in de tijd zullen toenemen tot circa 140 - 180 mg/l 

• De overige verontreinigingen (zink, nikkel, chloorethenen, chloorfenolen en chloormethanen) 
worden pas na 40 tot zelfs 700 jaar in de diepdrainage van de Rietkampen verwacht. Van 
deze verontreinigingen worden voor zink, Per en pentachloorfenol overschrijdingen van het 
toetsingskader voor oppervlaktewater (KRW / MTR) verwacht. Nikkel, tetrachloorfenol en 
chloormethanen zullen in concentraties tot rond dit toetsingskader kunnen worden 
aangetroffen.  
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Hierbij dient te worden opgemerkt, dat bij deze berekeningen weliswaar rekening is gehouden 
met de grondwaterstroomsnelheid en retardatie, maar dat geen rekening is gehouden met 
natuurlijke afbraak en/of natuurlijke vastlegging van de verontreinigingen. De resterende 
tijdsduur voor het bereiken van de drainage en de verwachte concentraties betreffen derhalve 
een worstcasesituatie 

 
8.1.3 Aanpak verontreinigingen 
De sulfaatpluim is zowel voor wat betreft omvang als voor wat betreft concentratieniveau de 
bepalende pluim voor de verspreiding naar de Rietkampen van de diepe 
grondwaterverontreiniging afkomstig van het voormalige Enka-terrein. De sulfaatpluim kan binnen 
afzienbare tijd (vanaf 10 jaar) de diepdrainage in de Rietkampen bereiken en de concentraties 
zullen in de tijd oplopen tot ruim boven de norm voor oppervlaktewater. 
 
De overige verontreinigingen (zink, nikkel, chloorethenen, chloorfenolen en chloormethanen) die 
afkomstig zijn van het voormalige Enka-terrein worden pas op lange tot zeer lange termijn  
(40 - 700 jaar) in de diepdrainage verwacht. Hierbij is sprake van een worstcase benadering, 
waarbij geen rekening is gehouden met natuurlijke afbraak en/of natuurlijke vastlegging van de 
verontreinigingen.  
 
Ons voorstel is om de Enka-pluim als gebied te definiëren waarop het saneringsonderzoek en 
saneringsplan worden gebaseerd. Deze verontreinigingspluim is ten slotte bepalend voor het 
bedreigde object de Rietkampen en het Binnenveld.  
 
Er dienen maatregelen overwogen te worden om nadelige effecten van de sulfaatpluim op het 
Binnenveld te voorkomen. Hiertoe dient een saneringsonderzoek te worden uitgevoerd. De 
uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit saneringsonderzoek dienen met de 
belanghebbenden te worden besproken in het startoverleg. 
 
Of aanpak van de overige verontreinigingen noodzakelijk is, dient met de belanghebbenden te 
worden besproken. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan, dat aanpak niet noodzakelijk is gezien de 
lange tijdsduur voordat de verontreinigingen mogelijk de diepdrainage bereiken. Er is sprake van 
een worstcase aangezien in de berekening geen rekening is gehouden met natuurlijke afbraak 
en/of natuurlijke vastlegging. 
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8.2 Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt de resultaten van onderhavig onderzoek te bespreken met de 
belanghebbenden, te weten: 
• De opdrachtgever, gemeente Ede 
• De probleemeigenaar van de Enka-pluim, de provincie Gelderland 
• Belanghebbenden, te weten 

− Betrokkenen vanuit de gemeente Ede bij het Waterplan 
− Waterschap Vallei en Eem als kwaliteitsbeheerder van het Binnenveld 

 
Tijdens het startoverleg met de belanghebbenden dient antwoord te worden verkregen op de 
volgende vragen: 
• Is het toekomstscenario zoals geschetst in hoofdstuk 3 acceptabel? Zo niet, op welke punten 

is dit toekomstscenario niet acceptabel: 
− Betreft dit beleid, en zo ja welk beleid? 
− Betreft dit overschrijding van normen, en zo ja welke normen? 
− Op welke overige punten is dit toekomstscenario mogelijk niet acceptabel? 

• Wat zijn de randvoorwaarden en criteria voor een eventuele aanpak: 
− Welk gebied dient te worden betrokken bij de aanpak? 
− Welke maatregelen dienen te worden overwogen?  
− Welke overige randvoorwaarden en criteria dienen te worden meegenomen? 

• Welke varianten moeten in het saneringsonderzoek worden uitgewerkt? Hierbij kan gedacht 
worden aan de volgende varianten: 
− Geen maatregelen (alleen monitoring, acceptatie van vermindering ecologische waarden 

in Binnenveld voor sulfaat) 
− Drainagewater Rietkampen zuiveren op sulfaat alvorens het geloosd wordt op het 

Binnenveld 
− Drainagewater Rietkampen afkoppelen (lozen op oppervlaktewater dat niet op 

Binnenveld loost en hogere toetsingswaarden kent) 
− Beheersen van de verontreiniging alvorens deze zal aankomen in de Rietkampen 

(deepwell in front van de pluim) 
− Verlagen van concentraties in de pluim, door een grondwateronttrekking en/of in-situ 

stimulatie van natuurlijke omzetting, vastlegging en afbraak van de verontreinigingen, 
zodat de concentraties bij de Rietkampen niet hoger zullen worden dan de 
‘gebiedsgerichte doelstelling’ 

 
Vervolgens dient ten behoeve van de aanpak van de Enka-pluim een saneringsonderzoek en 
saneringsplan te worden opgesteld. 
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Ten behoeve van het saneringsonderzoek dienen de volgende aspecten met het waterschap te 
worden besproken: 
• Zijn er door het waterschap specifieke normen opgesteld voor oppervlaktewater in het 

Binnenveld 
• Monitoringsresultaten van de oppervlaktewaterkwaliteit in het Valleikanaal en de naar het 

kanaal aanvoerende watergangen in de Kraats 
• Uitgezocht moet worden of het Valleikanaal, en de sloten die het (mogelijk) licht 

verontreinigde oppervlaktewater naar het kanaal toevoeren, een infiltrerende werking hebben. 
Hiertoe zijn de volgende gegevens noodzakelijk:  
• Resultaten van stijghoogtemetingen grondwater in natuurgebieden Binnenveld 

(Bennekomse Meent, de Hellen), huidige peilen oppervlaktewater is bekend 
• Zijn er hydrologische studies bekend van de Hellen en de Bennekomse Meent? 
• Zijn er plannen om het peil van het Valleikanaal op te zetten in de toekomst. Dit kan 

eventueel nadelig werken op de omgeving van het kanaal wanneer er verontreinigende 
stoffen aanwezig zijn in het oppervlaktewater 

 
Een deel van bovenstaande vragen wordt mogelijk beantwoord in het Waterbeheersplan 2004-
2007. 
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Regionale ligging van de locatie 

 
 





 

 

 

 
Figuur b1.8.1 Regionale ligging onderzoekslocatie schaal 1:25.000 
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Situering monsterpunten 
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Veldrapport Hoogveld geleidbaarheidssonderingen 
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Veldrapport Hoogveld minifilters 
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Toetsingskader grondwater 

 
 





 

 

 So To Io 
METALEN 
arseen 10 35 60 
cadmium 0,40 3,2 6,0 
chroom 1,0 16 30 
koper 15 45 75 
kwik 0,050 0,18 0,30 
lood 15 45 75 
nikkel 15 45 75 
zink 65 433 800 
 
ANORGANISCH 
sulfaat - - - 
 
AROMATEN 
benzeen 0,20 15 30 
tolueen 7,0 504 1000 
ethylbenzeen 4,0 77 150 
xylenen (som) 0,20 35 70 
 
CHLOOROPLOSMIDDELEN 
trichloormethaan (chloroform) 6,0 203 400 
tetrachloormethaan 0,010 5,0 10 
12-dichloorethaan 7,0 204 400 
111-trichloorethaan 0,010 150 300 
112-trichloorethaan 0,010 65 130 
12-dichlooretheen (c&t) 0,010 10 20 
trichlooretheen 24 262 500 
tetrachlooretheen 0,010 20 40 
 
ANDERE GECHLOREERDE KWS 
monochloorbenzeen 7,0 94 180 
dichloorbenzenen 3,0 27 50 
monochloorfenolen (som) 0,30 50 100 
dichloorfenolen 0,20 15 30 
trichloorfenolen 0,030 5,0 10 
tetrachloorfenolen 0,010 5,0 10 
pentachloorfenol 0,040 1,5 3,0 
OVERIGE 
minerale olie 50 325 600 
  
De waarden voor grondwater in µg/l 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
So: Streefwaarde ondiep grondwater 
To: Tussenwaarde ondiep grondwater 
Io: Interventiewaarde ondiep grondwater 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De S-, T- en I-waarden zijn gebaseerd op de circulaire ‘Interventiewaarden Bodemsanering’ van de  
Staatscourant, d.d. 24 februari 2000, nummer 39. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toetsingstabellen 

 
 





 
 
 
 

 

 

 

Tabel b6.1 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

10  
(9 - 10) 

10  
(16 - 17) 

10  
(23 - 24) 

10  
(30 - 31) 

 

 
METALEN 
arseen (As)  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 -   
cadmium (Cd)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
chroom (Cr)  < 2 - < 2 - < 2 - < 2 -   
koper (Cu)  < 2 - < 2 - < 2 - < 2 -   
kwik (Hg)  < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 -   
lood (Pb)  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 -   
nikkel (Ni)  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 -   
zink (Zn)  14 - 12 - 14 - 9 -   
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
tolueen  < 0,2 - 0,2 - 0,5 - 0,3 -   
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
xylenen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
trichloormethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
tetra(chloormethaan)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,2-dichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
tri(chlooretheen)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
tetrachl.etheen (per)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
monochloorbenzeen  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
dichloorbenzenen 
(som)  

0,1 - 0,3 - n.a. - 0,2 -   

monochloorfenolen 
(som)  

n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   

dichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
trichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
tetrachl.fenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
pentachloorfenol  < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 -   
 
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10 - C40)  

< 50 - < 50 - < 50 - < 50 -   

 
1,2-dichlooretheen (c)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
sulfaat (mg/l) 67  71  71  97    
           
pH (-) 7,3  7,6  7,8  7,9    
EC (µS/cm) 826  725  732  772    
* fungeert als ‘trigger’ voor organohalogeenverbindingen 
** fungeert als ‘trigger’ voor fenol, cresolen en/of (chloor)fenolen 
n.a. niet aantoonbaar 
 



 

 

Tabel b6.2 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

11  
(9 - 10) 

11  
(17 - 18) 

11  
(24 - 25) 

  

 
METALEN 
arseen (As)  < 5 - < 5 - < 5 -     
cadmium (Cd)  0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
chroom (Cr)  < 2 - < 2 - < 2 -     
koper (Cu)  < 2 - < 2 - < 2 -     
kwik (Hg)  < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 -     
lood (Pb)  < 5 - < 5 - < 5 -     
nikkel (Ni)  < 5 - < 5 - < 5 -     
zink (Zn)  9 - 18 - 4,5 -     
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
tolueen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
xylenen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
trichloormethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
tetra(chloormethaan)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
1,2-dichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
tri(chlooretheen)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
tetrachl.etheen (per)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
monochloorbenzeen  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
dichloorbenzenen 
(som)  

0,1 - 0,4 - 0,2 -     

monochloorfenolen 
(som)  

n.a. - n.a. - n.a. -     

dichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
trichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
tetrachl.fenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
pentachloorfenol  < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 -     
 
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10 - C40)  

< 50 - < 50 - < 50 -     

 
1,2-dichlooretheen (c)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
sulfaat (mg/l) 86  78  93      
           
pH (-) 7,6  7,6  7,8      
EC (µS/cm) 667  702  705      
* fungeert als ‘trigger’ voor organohalogeenverbindingen 
** fungeert als ‘trigger’ voor fenol, cresolen en/of (chloor)fenolen 
n.a. niet aantoonbaar 
 



 
 
 
 

 

 

 

Tabel b6.3 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

12  
(9 - 10) 

12  
(17 - 18) 

12  
(24 - 25) 

12  
(33 - 34) 

 

 
METALEN 
arseen (As)  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 -   
cadmium (Cd)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 0,3 -   
chroom (Cr)  < 2 - < 2 - < 2 - < 2 -   
koper (Cu)  < 2 - < 2 - < 2 - < 2 -   
kwik (Hg)  < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 -   
lood (Pb)  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 -   
nikkel (Ni)  < 5 - < 5 - < 5 - 12 -   
zink (Zn)  5 - 6 - 7 - 14 -   
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
tolueen  < 0,2 - 0,4 - < 0,2 - 0,3 -   
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
xylenen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
trichloormethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 0,3 -   
tetra(chloormethaan)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,2-dichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 0,2 +   
tri(chlooretheen)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 2,0 -   
tetrachl.etheen (per)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 170 +++   
monochloorbenzeen  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
dichloorbenzenen 
(som)  

0,2 - 0,4 - 0,2 - 0,2 -   

monochloorfenolen 
(som)  

n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   

dichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
trichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
tetrachl.fenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
pentachloorfenol  < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 -   
 
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10 - C40)  

< 50 - < 50 - < 50 - < 50 -   

 
1,2-dichlooretheen (c)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 0,2 +   
sulfaat (mg/l) 78  110  150  250    
           
pH (-) 7,6  7,8  7,8  7,4    
EC (µS/cm) 832  548  732  880    
* fungeert als ‘trigger’ voor organohalogeenverbindingen 
** fungeert als ‘trigger’ voor fenol, cresolen en/of (chloor)fenolen 
n.a. niet aantoonbaar 
 



 

 

Tabel b6.4 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

13  
(9 - 10) 

13  
(16 - 17) 

13  
(23 - 24) 

13  
(29 - 30) 

 

 
METALEN 
arseen (As)  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 -   
cadmium (Cd)  < 0,6 - 0,2 - < 0,1 - < 0,1 -   
chroom (Cr)  < 2 - < 2 - < 2 - < 2 -   
koper (Cu)  < 2 - < 2 - < 2 - < 2 -   
kwik (Hg)  < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 -   
lood (Pb)  < 5 - < 5 - < 5 - < 5 -   
nikkel (Ni)  23 + < 5 - < 5 - < 5 -   
zink (Zn)  17 - 5 - 16 - 20 -   
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
tolueen  < 0,2 - < 0,2 - 0,3 - 0,4 -   
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
xylenen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -   
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
trichloormethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
tetra(chloormethaan)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,2-dichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
tri(chlooretheen)  < 0,1 - < 0,1 - 0,1 - < 0,1 -   
tetrachl.etheen (per)  < 0,1 - 0,2 + 0,4 + < 0,1 -   
monochloorbenzeen  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
dichloorbenzenen 
(som)  

0,1 - 0,2 - n.a. - n.a. -   

monochloorfenolen 
(som)  

n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   

dichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
trichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
tetrachl.fenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -   
pentachloorfenol  < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 -   
 
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10 - C40)  

< 50 - < 50 - < 50 - < 50 -   

 
1,2-dichlooretheen (c)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -   
sulfaat (mg/l) 110  78  90  72    
           
pH (-) 6,5  7,4  7,7  7,6    
EC (µS/cm) 621  781  778  841    
* fungeert als ‘trigger’ voor organohalogeenverbindingen 
** fungeert als ‘trigger’ voor fenol, cresolen en/of (chloor)fenolen 
n.a. niet aantoonbaar 
 



 
 
 
 

 

 

 

Tabel b6.5 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

14  
(29 - 30) 

14  
(39 - 40) 

   

 
METALEN 
arseen (As)  < 5 - < 5 -       
cadmium (Cd)  < 0,1 - 0,1 -       
chroom (Cr)  < 2 - < 2 -       
koper (Cu)  < 2 - < 2 -       
kwik (Hg)  < 0,03 - < 0,03 -       
lood (Pb)  < 5 - < 5 -       
nikkel (Ni)  < 5 - < 5 -       
zink (Zn)  5,0 - 8 -       
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 -       
tolueen  < 0,2 - 0,2 -       
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 -       
xylenen (som)  n.a. - n.a. -       
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  < 0,2 - < 0,2 -       
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
trichloormethaan  < 0,1 - < 0,1 -       
tetra(chloormethaan)  < 0,1 - < 0,1 -       
1,2-dichloorethaan  0,3 - < 0,1 -       
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 -       
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 -       
tri(chlooretheen)  < 0,1 - < 0,1 -       
tetrachl.etheen (per)  < 0,1 - < 0,1 -       
monochloorbenzeen  < 0,1 - < 0,1 -       
dichloorbenzenen 
(som)  

0,1 - 0,4 -       

monochloorfenolen 
(som)  

n.a. - n.a. -       

dichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. -       
trichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. -       
tetrachl.fenolen (som)  n.a. - n.a. -       
pentachloorfenol  < 0,02 - < 0,02 -       
 
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10 - C40)  

< 50 - < 50 -       

 
1,2-dichlooretheen (c)  < 0,1 - < 0,1 -       
sulfaat (mg/l) 28  28        
           
pH (-) 8,1  8,4        
EC (µS/cm) 1191  269        
* fungeert als ‘trigger’ voor organohalogeenverbindingen 
** fungeert als ‘trigger’ voor fenol, cresolen en/of (chloor)fenolen 
n.a. niet aantoonbaar 
 



 

 

Tabel b6.6 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

9021  
(21 - 22) 

9021  
(28 - 29) 

9021  
(35,3 - 36,3) 

  

 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
monochloorfenolen 
(som)  

n.a. - n.a. - n.a. -     

dichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
trichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
tetrachl.fenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
pentachloorfenol  < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 -     
 
pH (-) 7,8  7,3  6,9      
EC (µS/cm) 631  973  4290      
n.a. niet aantoonbaar 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

Tabel b6.7 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

9022  
(9 - 10) 

9022  
(19 - 20) 

9022  
(30 - 31) 

  

 
METALEN 
arseen (As)  < 5 - < 5 - < 5 -     
cadmium (Cd)  < 0,1 - 0,1 - < 0,1 -     
chroom (Cr)  < 2 - < 2 - < 2 -     
koper (Cu)  < 2 - < 2 - < 2 -     
kwik (Hg)  < 0,03 - < 0,03 - < 0,03 -     
lood (Pb)  < 5 - < 5 - < 5 -     
nikkel (Ni)  < 5 - < 5 - < 5 -     
zink (Zn)  18 - 24 - 11 -     
 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
tolueen  < 0,2 - 0,4 - 0,8 -     
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
xylenen (som)  n.a. - n.a. - 0,3 +     
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
 
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 
trichloormethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
tetra(chloormethaan)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
1,2-dichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
1,1,1-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
1,1,2-trichloorethaan  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
1,2-dichlooretheen (c)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
tri(chlooretheen)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
tetrachl.etheen (per)  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
monochloorbenzeen  < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -     
dichloorbenzenen 
(som)  

0,1 - 0,1 - 0,4 -     

monochloorfenolen 
(som)  

n.a. - n.a. - n.a. -     

dichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - 0,14 -     
trichloorfenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
tetrachl.fenolen (som)  n.a. - n.a. - n.a. -     
pentachloorfenol  < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 -     
 
OVERIGE STOFFEN 
minerale olie  
(C10 - C40)  

< 50 - < 50 - < 50 -     

 
sulfaat (mg/l) 210  190  890      
           
pH (-) 7,2  7,2  7,3      
EC (µS/cm) 862  828  2180      
n.a. niet aantoonbaar 
 
 





 

 

Tabel b6.8 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

9001  
(8 - 9) 

9001  
(14 - 15) 

9001  
(19 - 20) 

9001  
(24 - 25) 

9001  
(29 - 30) 

9001  
(37 - 38) 

  

 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,6 - < 0,2 -     
tolueen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - 0,4 - < 0,6 - < 0,2 -     
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,6 - < 0,2 -     
xylenen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -     
 
pH (-) 6,5  7,0  6,4  6,4  5,9  6,3      
EC (µS/cm) 592  575  259  513  2920  5800      
n.a. niet aantoonbaar 
 
 
Tabel b6.9 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

9002  
(10 - 11) 

9002  
(17 - 18) 

9002  
(22 - 23) 

9002  
(27 - 28) 

9002  
(32 - 33) 

9002  
(41,5 - 42,5) 

  

 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,4 -     
tolueen  < 0,2 - 0,6 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
xylenen (som)  n.a. - 0,4 + n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -     
 
pH (-) 8,1  7,2  6,2  6,3  6,5  6,6      
EC (µS/cm) 534  2860  2680  2920  3220  5900      
n.a. niet aantoonbaar 
 



 

 

Tabel b6.10 Analyseresultaten grondwater (µg/l) en interpretatie 
 
Peilbuis 
Filterdiepte (m -mv) 

9004  
(8 - 9) 

9004  
(14 - 15) 

9004  
(19 - 20) 

9004  
(24 - 25) 

9004  
(29 - 30) 

9004  
(34,8 - 35,8) 

  

 
AROMATISCHE VERBINDINGEN 
benzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
tolueen  < 0,2 - < 0,2 - 0,3 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
ethylbenzeen  < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 -     
xylenen (som)  n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. -     
 
pH (-) 7,6  7,7  7,8  7,3  6,0  6,5      
EC (µS/cm) 582  624  480  753  3470  4320      
n.a. niet aantoonbaar 
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Resultaten modellering 

 





 
 
 
 

 

 

 

Resultaten veldonderzoek 
 
Peilingen in minifilters 
Om een beter inzicht te krijgen in de stromingsrichting vanaf het Enka-terrein, zijn de minifilters in 
het verspreidingsgebied (mf 10 tot en met 14) gepeild. Hoewel de betrouwbaarheid van 
minifilterpeilingen kleiner is dan die van peilbuizen, kan toch een redelijk beeld worden verkregen. 
Het stijghoogteverhang in het verspreidingsgebied is namelijk dermate groot, dat enige 
onnauwkeurigheid in de peilingen acceptabel is. Daarnaast zijn de metingen vergeleken met de 
peilingen van het landelijke grondwatermeetnet. 
 
Tabel b8.1 bevat een overzicht van de lokale peilgegevens. 
 
 
Tabel b8.1 Overzicht lokale peilingen 

 
Filter  Diepte Kop  

(m +NAP) 

Peiling  

(m -kop) 

Stijghoogte 

(m +NAP) 

10 a 10 13.93 1.90 12.03 

10 b 17 13.98 2.09 11.89 

10 c 24 13.97 1.83 12.14 

10 d 31 14.08 2.41 11.67 

11 a 10 13.61 1.35 12.26 

11 b 18 13.62 1.45 12.17 

11 c 25 13.62 1.87 11.75 

12 a 10 14.21 2.11 12.10 

12 b 18 14.22 1.65 12.57 

12 c 25 14.26 1.50 12.76 

12 d 34 14.29 2.22 12.07 

13 a 10 17.09 3.93 13.16 

13 b 17 17.08 4.21 12.87 

13 c 24 17.08 4.51 12.57 

13 d 30 17.09 3.86 13.23 

14 a 30 11.03 1.64 9.39 

14 b 40 11.03 1.63 9.40 

9001 3 20 18.47 5.00 13.47 

9002 3 23 19.18 5.64 13.54 

9004 3 20 17.06 3.96 13.10 

 



 

 

Uit deze gegevens blijkt dat de stijghoogten per minifilterlocatie op diverse dieptes verschillen. De 
diepte waarop de laagste stijghoogte is gemeten verschilt daarbij per locatie. Er is dus niet een 
eenduidig infiltratie- of kwelsituatie af te leiden. Dit doet vermoeden dat de verticale 
stijghoogteverschillen te wijten zijn aan de onnauwkeurigheid van de metingen. De gestuwde 
ondergrond (zie hoofdstuk Grondwatermodellering) kan echter ook mede een verklaring zijn voor 
dergelijke verschillen. In tabel b8.2 zijn per minifilterlocatie de gemiddelde stijghoogte en 
standaarddeviatie (maat voor de spreiding van de metingen) gegeven. Uit deze gegevens blijkt 
dat rekening dient te worden gehouden met een onnauwkeurigheid van tenminste enkele 
decimeters in de metingen.  
 
 
Tabel b8.2 Statistische gegevens van de peilingen per minifilterlocatie 

 
Minifilterlocatie Gemiddelde stijghoogte (m +NAP) St.dev. (m) 

10 11.93 0.20 

11 12.06 0.27 

12 12.38 0.34 

13 12.96 0.30 

14 9.40 0.01 

 
In de ruime omgeving van de locatie bevinden zich een groot aantal peilbuizen van het landelijke 
meetnet die tweewekelijks door NITG worden gepeild. Deze peilingen zijn opgevraagd voor de 
periode 1980 - 2004. Hieruit is per peilbuis een gemiddelde stijghoogte berekend. Om een 
gebiedsdekkend beeld te krijgen, is vervolgens een interpolatie uitgevoerd op de gemiddelde 
waarden. 
 
In figuur b8.1 zijn de peilgegevens en het geïnterpoleerde stijghoogtepatroon weergegeven. De 
lokale metingen zijn niet bij de interpolatie betrokken vanwege de mogelijke onnauwkeurigheid, 
maar wel in de figuur weergegeven (de rood gemarkeerde waarden). Het betreft de lokale 
waarnemingen op circa 20 m -mv. Uit de figuur blijkt dat de lokale minifilterpeilingen van 6 maart 
goed aansluiten bij de metingen van het landelijke meetnet. Uit de figuur blijkt een relatief snelle 
afname van stijghoogten in westzuidwestelijke richting. Ter plaatse van het Enka-terrein bevindt 
de stijghoogte zich rond 15 m +NAP, bij de Rietkampen rond 10 m +NAP. 
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Figuur b8.1 Stijghoogte metingen (rood + minifilterpeilingen) en geïnterpoleerd stijghoogtepatroon 

 
Grondwatermodellering 
De grondwatermodellering heeft tot doel om de mogelijke verspreiding vanaf het Enka-terrein in 
kaart te brengen, de toekomstige verspreiding te voorspellen en de gevolgen bedreigde objecten 
te kwantificeren. Met het model kunnen tevens saneringsvarianten worden doorgerekend. 
 
Beschrijving model 
Voor de modellering is gebruik gemaakt van het zogenaamde Veluwe-model, dat door NITG in 
opdracht van Vitens is opgesteld. Vitens heeft de gemeente Ede toestemming verleend om een 
uitsnede uit dit Modflow-model te maken dat de volledige bebouwde kom van Ede omvat. Deze 
uitsnede is gebruikt voor onderhavige studie. Modflow heeft als voordeel dat een groot aantal 
hydrologische en geologische fenomenen zijn te simuleren, waardoor de grondwaterstroming op 
realistische wijze is te berekenen. Daarnaast biedt de software uitstekend mogelijkheden voor de 
berekening van stroombanen en verplaatsing van stoffen via het grondwater 
(stoftransportmodellering). 
 



 

 

Ede ligt op de flank van de Veluwe. De Veluwe kent een complexe bodemopbouw, omdat de 
ondergrond gestuwd is. Hierdoor zijn bodemlagen scheefgesteld en versmeerd, wat gevolgen 
heeft voor de doorlatendheid van watervoerende pakketten en de grondwaterstroming. In het 
grondwatermodel is deze situatie gesimuleerd door gebruik te maken van de anisotropie optie 
van Modflow. Ook de ondergrond onder het Enka-terrein is nog in enige mate gestuwd. Hoewel 
de exacte overgang van de gestuwde naar ongestuwde ondergrond moeilijk is aan te geven, 
wordt verwacht dat deze overgang ruwweg halverwege tussen het Enka-terrein en de 
Rietkampen optreedt. In het model is een geleidelijke overgang ingebracht (via de 
anisotropieverhouding). 
 
Het oorspronkelijke Veluwe model is opgezet voor de periode 1954 - 2000. Om zoveel mogelijk 
rekening te houden met de huidige situatie is bij de modeluitsnede uitgegaan van de periode 
1998 - 2000. Dit model is daarbij stationair van opzet. Dit houdt in dat gemiddelde 
grondwaterstanden, stijghoogten en kwel / infiltratie worden berekend.  
 
In het Veluwe model is een deklaag of freatisch pakket (modellaag 1) aanwezig. Hoewel op de 
onderzoekslocatie geen deklaag aanwezig is, is deze laag wel in het model gehandhaafd. 
Modellaag 1 wordt gebruikt om oppervlaktespecifieke kenmerken in het model in te voeren, zoals 
bijvoorbeeld oppervlaktewater, drainage en neerslag. Op deze manier kan ondiepe ontwatering 
beter worden gesimuleerd. De kD-waarde (transmissiviteit) en de verticale weerstand van de 
deklaag zijn klein gekozen, zodat deze laag verder geen invloed heeft op het grondwatersysteem. 
De kD-waarden en weerstanden van de verschillende lagen zoals deze in het model zijn 
ingevoerd zijn weergegeven in tabel b8.3. 
 
 
Tabel b8.3 Bodemparameters 

 
Modellaag Formatie en dikte kD-waarde 

(m2/dag) 

Weerstand 

(dagen) 

Modellaag 2 Watervoerend pakket 1a (tot circa 20 m -mv) 250 - 1000  

 eerste scheidende laag (Eem Formatie)  10 - 1000 

Modellaag 3 Watervoerend pakket 1b (tot circa 40 m -mv) 1000 - 2000  

 tweede scheidende laag (F. van Drenthe)  1000 - 10000 

Modellaag 4 watervoerend pakket 2 3000 - 7000  

 derde scheidende laag (F. van Tegelen)  10000 - 50000 

Modellaag 5 watervoerend pakket 3 500 - 1000  

 
Voor onderhavige studie zijn vooral modellagen 2 en 3 van belang. 
 



 
 
 
 

 

 

 

Modelaanpassingen en controle resultaten 
De grondwaterstroming vanaf het Enka-terrein wordt bepaald door de afstroming van grondwater 
vanuit het Veluwe-massief naar de ontwaterde gebieden ten westen en zuidwesten van Ede. 
Daarnaast speelt de diepdrainage onder de wijk Rietkampen een belangrijke rol. De diepdrainage 
vindt plaats door middel van verticale putten met een filterdiepte van circa 20 m -mv. Er wordt niet 
actief gepompt; de onttrekking wordt geregeld door middel van vaste stuwpeilen op diverse 
plaatsen in de wijk. Het onttrekkingsdebiet is echter niet bekend. Door de gemeente is een kaart 
verstrekt met de situering van de verticale filters en de stuwen met stuwpeilen. De diepdrainage 
in de Rietkampen is in het model (modellaag 2) gebracht op basis van deze kaart. 
 
De betrouwbaarheid van het model is getoetst aan de hand van gemeten stijghoogten en de 
verplaatsingsrichting van sulfaat via het grondwater vanaf de locatie. Hiertoe zijn 
stijghoogtegegevens opgevraagd bij NITG-TNO van alle peilbuizen in Ede en omgeving. 
Daarnaast zijn de peilingen in de minifilters in het verspreidingsgebied van de aan Enka 
gerelateerde verontreinigingen van 6 maart 2006 gebruikt.  
 
In eerste instantie berekende het model een iets te groot stijghoogteverhang en verliep de 
grondwaterstroming ter plaatse van het Enka-terrein te sterk zuidelijk. Dit is te wijten aan een te 
sterke anisotropie. Door het plaatselijk reduceren van de anisotropieverhouding (van 1:8 naar 
1:3) en een kleine aanpassing van de hoofdrichting van de anisotropie (van zuid naar 
zuidzuidoost) is een goede overeenkomst bereikt met zowel de gemeten stijghoogten als de 
stromingsrichting. 
 
In figuur b8.2 is het berekende stijghoogtepatroon met de gemiddeld gemeten grondwaterstanden 
(gegevens NITG-TNO en minifilterpeilingen) gepresenteerd. De overeenkomst tussen berekende 
en gemeten stijghoogten geeft aan dat het model een goede simulatie geeft van de 
grondwaterstroming in het gebied. 
 



 

 

 

171500 172000 172500 173000 173500 174000 174500 175000
447000

447500

448000

448500

449000

449500

11.89

12.17

12.57

12.87

9.39

13.47

13.54

13.1

12.02

14.1

10.11

11.12

12.23

11.96

11.68

13.23
14.57

10.6

10.6110.42

12.18

11.7

 
Figuur b8.2 Controle modelresultaten: berekend stijghoogtepatroon en stijghoogtemetingen 

 
Grondwaterstroming vanaf het Enka-terrein 
De grondwaterstroming wordt gekarakteriseerd door infiltratie van het neerslagoverschot in de 
hoger gelegen gebieden, afstroming in het watervoerend pakket in westelijke tot zuidwestelijke 
richting en kwel naar waterlopen en drainage in de westelijk gelegen lagere gebieden. De 
situering van infiltratiegebieden en kwelgebieden is weergegeven in figuur b8.3. De 
infiltratiegebieden worden gekarteriseerd door een positief verschil tussen de ondiepe 
grondwaterstand (modellaag 2) en de stijghoogte in het watervoerend pakket (modellaag 3). In 
kwelgebieden is dit verschil negatief. 
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Figuur b8.3 Stijghoogteverschil (m) ondiep-diep grondwater: blauwe zones betreffen kwel 

 
Voor het Enka-terrein geldt dat de afstroming optreedt naar de diepdrainage onder de wijk 
Rietkampen. De diepdrainage ontvangt echter grondwater vanuit een veel groter gebied 
(intrekgebied). In figuur b8.4, zijn de berekende stroombanen vanaf het Enka-terrein 
weergegeven. Tevens is een deel van de globale begrenzing van het intrekgebied van de 
diepdrainage van de wijk Rietkampen in de figuur weergegeven met de paarse lijn. Uit de 
berekening blijkt dat de diepdrainage water ontvangt uit een gebied van circa 800 ha. Het totale 
onttrekkingsdebiet van de diepdrainage (alle putten) bedraagt volgens de modelberekening ruim 
4.800 m3/dag, oftewel circa 1,75 miljoen m3/jaar. 
 



 

 

 

171500 172000 172500 173000 173500 174000 174500 175000
447000

447500

448000

448500

449000

449500

 
Figuur b8.4 Berekende stroombanen vanaf het Enka-terrein (blauw) binnen intrekgebied de Rietkampen 
(paars) 

 
In figuur b8.5 is van hetzelfde stroombanenpatroon tevens een zijaanzicht vanuit zuidelijke en 
oostelijke richting gepresenteerd. Uit de figuur blijkt dat de stroombanen vanaf het Enka-terrein 
op verschillende afstanden onder de Rietkampen in het drainagesysteem terecht komen. Op de 
stroombanen zijn markers geplaatst die steeds een verblijftijd van 10 jaar markeren (bij een 
porositeit van 0,25). De stroomsnelheid ligt vermoedelijk tussen de 30 en 40 m/jaar. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figuur b8.5 Stroombanenpatroon met zijaanzichten vanuit het zuiden en oosten 

 
Verplaatsing van verontreinigingen en concentratieniveaus 
Uit het feit dat in minifilter 9022 (31 m) reeds verhoogde sulfaatgehalten zijn aangetoond, blijkt 
dat sulfaat op afzienbare termijn in de putten van de diepdrainage in de Rietkampen kan worden 
verwacht. De vraag is wanneer en met welke gehalten in het onttrokken water dit gepaard zal 
gaan. Omdat de diepdrainage water ontvangt uit een veel groter gebied, zal verdunning optreden 
ten opzichte van de grondwaterconcentraties in de Enka-pluim. Om hiervan een inschatting te 
maken, zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd. 
Voor de indicatieve berekeningen zijn uitgangspunten gesteld ten aanzien van de stroomsnelheid 
(op basis van de modelberekeningen), de omvang van de pluim in het watervoerend pakket en de 
huidige concentratieniveaus in het grondwater (op basis van de resultaten van het 
veldonderzoek), en het stofgedrag van de diverse verontreinigingen (retardatie). De 
uitgangspunten zijn in tabel b8.4 samengevat. 



 

 

Tabel b8.4 Uitgangspunten verplaatsingsberekeningen 

 
Stof Concentratie 

Max. (µg/l) 

 

Gem.(µg/l) 

Verontreinigde

dikte (m) 

Zone 

breedte (m) 

Afstand tot de 

Rietkampen (m) 

Retardatie 

factor 

Sulfaat 3200*103 2400*103 15 700 400 1 

Nikkel 150 110 15 300 700 5 

Zink 1800 1400 15 300 1400 20 

Per 3100 1000 20 350 700 5 

Cis 99 25 15 400 750 2 

Chloorfenolen (penta) 200 100 15 400 800 10 

Chloorfenolen (tetra) 31 21 15 400 800 10 

Chloormethanen 460 420 10 300 1200 4 

 
Indien ervan uit wordt gegaan dat de huidige concentratieniveau’s in het grondwater bij 
verplaatsing richting de drainage van de Rietkampen gehandhaafd blijven (worstcaseaanname), 
kunnen de volgende gemiddelde concentraties worden verwacht in de drainage van de 
Rietkampen. 
 
 
Tabel b8.5 Te verwachten concentraties in lozing drainage de Rietkampen 

 
Stof Aandeel in 

onttrekking de 

Rietkampen (%) 

Resterende tijdsduur 

voor bereiken drainage 

(jr) 

Verwacht 

concentratieniveau 

Gemiddeld (µg/l) 

 

 

Maximaal (µg/l) 

Sulfaat 5,9 10 188*103 141*103 

Nikkel 2,5 90 4 3 

Zink 2,5 700 45 35 

Per 3,9 90 122 39 

Cis 3,4 40 3 1 

Chloorfenolen (penta) 3,4 200 7 3 

Chloorfenolen (tetra) 3,4 200 1 1 

Chloormethanen 1,7 120 8 7 

 
Uit bovenstaande berekeningen blijkt het volgende: 
• Sulfaat wordt op middellange termijn (circa 10) jaar in de diepdrainage verwachte 
• De overige verontreinigingen afkomstig van Enka worden pas op lange tot zeer lange termijn 

(40 tot 700 jaar) in de diepdrainage verwacht 
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Figuur b8.6 Stroombanen vanaf het westelijke terreindeel 
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Verspreidingskaarten 
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Waterpassing en stijghoogtemetingen 

 
 





 

 

Tabel b10.1 Waterpassing en peiling grondwaterstanden Enka-pluim Ede 

 
Filter  Diepte (m -mv) Kop (m +NAP) Peiling (m -kop) Stijghoogte (m+NAP) 

10 a 10 13.93 1.90 12.03 

10 b 17 13.98 2.09 11.89 

10 c 24 13.97 1.83 12.14 

10 d 31 14.08 2.41 11.67 

11 a 10 13.61 1.35 12.26 

11 b 18 13.62 1.45 12.17 

11 c 25 13.62 1.87 11.75 

12 a 10 14.21 2.11 12.10 

12 b 18 14.22 1.65 12.57 

12 c 25 14.26 1.50 12.76 

12 d 34 14.29 2.22 12.07 

13 a 10 17.09 3.93 13.16 

13 b 17 17.08 4.21 12.87 

13 c 24 17.08 4.51 12.57 

13 d 30 17.09 3.86 13.23 

14 a 30 11.03 1.64 9.39 

14 b 40 11.03 1.63 9.40 

9001 3 20 18.47 5.00 13.47 

9002 3 23 19.18 5.64 13.54 

9004 3 20 17.06 3.96 13.10 

 



 

 

 


