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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 is eerst afperkend grondwateronderzoek uitgevoerd alsmede een 
verspreidingsmodellering, die separaat zijn gerapporteerd (Tauw, kenmerk 
R001-4422208CDR-nva-V01 d.d. 3 april 2006).  
 
Het saneringsonderzoek is in onderhavig rapport beschreven en het saneringsplan op hoofdlijnen 
wordt separaat gerapporteerd. 
 
Het afperkend grondwateronderzoek en de verspreidingsmodellering alsmede de opzet voor het 
saneringsonderzoek zijn besproken met de belanghebbenden (gemeente Ede, provincie 
Gelderland en waterschap Vallei en Eem) op 10 april 2006 te Ede. Naar aanleiding van dit 
overleg hebben de belanghebbenden bijdragen geleverd ten behoeve van het vaststellen van de 
uitgangspunten van dit saneringsonderzoek. Ook is naar aanleiding van dit overleg nieuwe 
informatie ten aanzien van de drainage in de Rietkampen naar voren gekomen. De reeds 
uitgevoerde grondwater- en verspreidingsmodellering is daarom aangepast, hetgeen in 
onderhavig rapport is beschreven. 
 
In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de achtergrond van het project met de aangepaste 
verspreidingsmodellering en in hoofdstuk 3 is de probleemanalyse en projectafbakening 
beschreven. De saneringsvarianten zijn gepresenteerd in hoofdstuk 4 en de afweging is 
uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
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2 Achtergrond van het project 

2.1 Projectkader 
 
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 concentratie 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 meer duidelijkheid in de 
verontreinigingssituatie noodzakelijk. Voordat het saneringsonderzoek is uitgevoerd, is derhalve 
een afperkend grondwateronderzoek uitgevoerd en een verspreidingsberekening (Tauw, kenmerk 
R001-4422208CDR-nva-V01 d.d. 3 april 2006). Deze verspreidingsberekening werd uitgevoerd 
voordat de drainagedebieten in de Rietkampen werden bepaald. In de voorbereiding van 
onderhavig saneringsonderzoek is de verspreidingsberekening aangepast vanwege het 
beschikbaar komen van metingen van de drainagedebieten in de Rietkampen. In de volgende 
paragraaf is de omvang en verspreiding van de Enka-pluim kort samengevat. 
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2.2 Omvang en verspreiding Enka-pluim 
 
2.2.1 Geohydrologie (modellering) 
De (aangepaste) modellering is gerapporteerd in bijlage 2. Middels de uitgevoerde (aangepaste) 
modellering is de grondwaterstromingsrichting in het gebied rond het voormalige Enka-terrein en 
de Rietkampen bepaald. Hieruit blijkt het volgende: 
• Op het Enka-terrein infiltreert het grondwater naar de diepte 
• Het grondwater stroomt in westzuidwestelijke richting met een snelheid van circa 40 m/jaar 
• Door de drainages van Maandereng, Rietkampen en de sloten in het Binnenveld wordt het 

water weer onhoog getrokken: 
- volgens het model stroomt het verontreinigde grondwater afkomstig van het 

Enka-terrein onder de drainages van de Maandereng en het oostelijke deel van de 
Rietkampen door 

- de bulk van het verontreinigde grondwater wordt opgevangen door de diepe 
drainages in het centrale en westelijke deel van de Rietkampen 

- het water dat is geïnfiltreerd op het centrale en oostelijke deel van het Enka-terrein 
(waaronder het gebied met de Zn en SO4 verontreiniging) stroomt onder de drainages 
van de Rietkampen door en wordt gedraineerd door de polders in het Binnenveld 

 
In figuur 2.1 is de ligging van het voormalige Enka-terrein, de Rietkampen en de stromingsrichting 
van het grondwater in een bovenaanzicht schetsmatig weergegeven. 
 



 

 
 
 
 

Kenmerk R002-4422208CDR-evp-V01-NL 

 

Saneringsonderzoek diepe grondwaterpluim Enka te Ede 

 

11\46 

 

 
Figuur 2.1 Schetsmatig overzicht geohydrologie (luchfoto d.d. 2006, noordgericht) 

 
In bijlage 2 is de aangepaste geohydrologische modellering opgenomen, waarin het intrekgebied 
van de Rietkampen en de stroombanen vanaf het voormalige Enka-terrein richting de 
Rietkampen zijn weergegeven.  
 
Het patroon wijkt slechts in beperkte mate af van de uitkomsten van de eerdere berekeningen 
(Tauw, kenmerk R001-4422208CDR-nva-V01 d.d. 3 april 2006), waarin voor de diepdrainages 
een debiet van 1,7 106 m3/jaar was afgeleid met het model. De horizontale stroming is qua 
richting en stroomsnelheid nauwelijks veranderd (blijft circa 40 m/jaar). Het belangrijkste verschil 
is dat er bij het kleinere drainagedebiet een grotere kans is, dat een deel van het verontreinigde 
grondwater onder de Rietkampen door stroomt, richting Binnenveld. 
 
De verticale stromingscomponent van grondwater en verontreiniging is erg gevoelig, namelijk 
voor drainagedebieten, voor verticale weerstanden in het watervoerend pakket, voor de exacte 
diepteligging van de verontreiniging, et cetera. 

Enka 

Rietkampen 

Maandereng 
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De modellering laat zien, dat het niet zeker is dat alle verontreinigingen afkomstig van het 
Enka-terrein ook daadwerkelijk worden opgevangen door de diepdrainages van de Rietkampen 
vanwege: 
• Het kleinere drainagedebiet. Hierdoor is er een grotere kans, dat een deel van het 

verontreinigde grondwater onder de Rietkampen door stroomt, richting Binnenveld 
• De mogelijkheid dat in de nabije omgeving van het Enka-terrein dichtheidsstroming is 

opgetreden. Dit betekent dat de verontreiniging wellicht sneller naar beneden is gezakt dan 
het model berekent. Verder betekenen de hoge concentraties op grotere diepte ook, dat het 
verontreinigde grondwater in principe moeilijker omhoog stroomt dan het model aangeeft 

 
Met de mogelijke verspreiding van een deel van de Enka-pluim via het grondwater richting het 
Binnenveld zal in het saneringsonderzoek rekening gehouden worden. Eventuele opvang van 
(een deel van) de verontreiniging in de drainage van de Maandereng (stroomopwaarts van de 
Rietkampen, zie figuur 2.1) kan niet worden uitgesloten, ook dit zal bij het saneringsonderzoek 
worden betrokken. 
 
2.2.2 Verontreinigingssituatie (grondwateronderzoek en modellering) 
Uit de uitgevoerde modellering en het grondwateronderzoek blijkt, dat in het intrekgebied van de 
diepdrainage van de Rietkampen de volgende grondwaterverontreinigingen of potentiële bronnen 
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 
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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 maar hebben hun oorsprong niet op 
het Enka-terrein en behoren daarom niet tot 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 schematisch weergegeven in figuur 2.2. In deze figuur is 
eveneens de ligging van de verontreinigingen afkomstig van de Reehorsterweg weergegeven en 
de ligging van de stortplaats aan de Casimirlaan / Prins Bernhardlaan en de Zuiderspoorsloot. In 
bijlage 3 zijn de individuele contouren en dimensies van de verontreinigingspluimen 
weergegeven. 
 
 

 
Figuur 2.2 Verontreinigingscontouren Enka-pluim en ligging overige bronnen 

 
2.2.3 Toekomstscenario (modellering verspreiding) 
Uit de modellering blijkt, dat de aangetroffen grondwaterverontreinigingen in het intrekgebied van 
de Rietkampen zich richting de Rietkampen verspreiden. In de modellering zijn de overlappende 
verontreinigingen van het bedrijfsterrein Reehorsterweg niet betrokken. De verspreiding is niet 
onbeperkt; op termijn zullen de verontreinigingen (grotendeels) worden opgepompt door de 
diepdrainage. Dit drainagewater wordt via het Valleikanaal geloosd op het Binnenveld. 

sulfaat 

CKW zware metalen

Reehorsterweg 

Zuiderspoorsloot stortplaats 
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Het deel van de verontreiniging dat niet door de drainage van de Rietkampen wordt opgepompt 
zal zich via het grondwater richting het Binnenveld verspreiden. Uiteindelijk zullen de 
verontreinigingen in het Binnenveld terechtkomen. De verontreinigingen van de Enka-pluim 
kunnen nadelige effecten hebben op het Binnenveld.  
 
In tabel 2.1 is voor de verschillende verontreinigingen van de Enka-pluim aangegeven hoe groot 
de afstand tot de Rietkampen nog is en zijn schattingen gemaakt van de retardatiefactor van de 
verschillende verontreinigingen. Op basis van een stroomsnelheid van 40 m/jaar en de geschatte 
retardatiefactoren is vervolgens berekend, hoe lang het duurt voor de verschillende 
verontreinigingen de Rietkampen bereiken. Voor het daadwerkelijk bereiken van de drains dient 
hier nog een periode bij opgeteld te worden (zie bijschrift bij tabel 2.1). Voor de retardatiefactoren 
zijn twee schattingen gemaakt, namelijk één op basis van literatuur en ervaring en een andere op 
basis van de geconstateerde verspreiding van de verschillende verontreinigingen. Hiermee is een 
realistische range aangegeven.  
 
In bijlage 2 is een uitgebreider overzicht opgenomen van het verwachte verspreidingsgedrag van 
de verontreinigingen van de Enka-pluim.  
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Tabel 2.1 Verontreinigingspluimen: afstand, retardatiefactor en tijdsduur voor bereiken Rietkampen 

 
Stof Afstand tot de 

Rietkampen 
 
 
 
 
*1) 
 
[m] 

Retardatie 
factor  
 
 
 
Minimaal  
*2) 
 
[-] 

Retardatie 
factor  
 
 
 
Maximaal  
*3) 
 
[-] 

Resterende 
tijdsduur voor 
bereiken 
Rietkampen 
 
Minimaal 
*4)  
 
[jaar] 

Resterende 
tijdsduur voor 
bereiken 
Rietkampen 
 
Maximaal 
*5)  
 
[jaar] 

Sulfaat 400 1 1 10 10 

Nikkel 700 1,2 5 21 88 

Zink 1100 1,5 20 41 550 

Per 700 1,2 5 21 88 

Cis 950 1,5 2 36 48 

VC 1400 1 1,5 35 53 

Chloorfenolen (penta) 1700 10 10 425 425 

Chloorfenolen (tetra) 1400 2,1 10 74 350 

Chloormethanen 1100 1,6 4 44 110 

*1) tot punt 14 in Rietkampen 

*2) schattingen op basis van literatuur en ervaring 

*3) schattingen op basis van geconstateerde verplaatsing van de verontreinigingspluimen 

*4) Uitgaande van minimale retardatie. Voor daadwerkelijk bereiken drainages is nog extra tijd nodig: circa 20 * 

retardatiefactor [jaar] 

*5) Uitgaande van maximale retardatie. Voor daadwerkelijk bereiken drainages is nog extra tijd nodig: circa 20 * 

retardatiefactor [jaar] 

 
Uit tabel 2.1 blijkt het volgende: 
• Sulfaat is het verst voortgeschreden en het meest mobiel, namelijk geen vertraging ten 

opzichte van water. Het zal nog circa 10 jaar duren voor de Rietkampen (punt 14) worden 
bereikt en nog circa 30 jaar eer het sulfaat daadwerkelijk in de drainages kan worden 
opgepompt 

• Zink, Nikkel, Per, Cis en VC en de chloormethanen zijn iets minder mobiel en de mobiliteit 
kent een grotere onzekerheid. Deze verontreinigingen kunnen de Rietkampen (punt 14) 
bereiken over 20 tot 88 jaar (zink zelfs tot 550 jaar). De reistijd tot de onderdrainages zal in 
de range van 45 tot 110 jaar liggen (voor zink zelfs nog langer) 

• Veel minder mobiel zijn de chloorfenolen, die tussen 75 en 425 jaar de Rietkampen (punt 14) 
kunnen bereiken. Het bereiken van de diepdrainages zal over 125 tot 725 jaar plaatsvinden 
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Indien ervan uit wordt gegaan dat de huidige concentratieniveau’s in het grondwater bij 
verplaatsing richting de drainage van de Rietkampen gehandhaafd blijven, kunnen de 
concentraties worden verwacht in de drainage van de Rietkampen zoals weergegeven in tabel 
2.2. In deze tabel is eveneens weergegeven of de verwachte concentraties de toetsnorm van de 
KRW (Kaderrichtlijn water) overschrijden voorzover een dergelijke toetsnorm is vastgesteld. Deze 
tabel is aangepast aan de stand van zaken d.d. juni 2007. Tevens is aangegeven of de MTR voor 
oppervlaktewater wordt overschreden. Deze toetsnormen zijn weergegeven in bijlage 4. 
 
 
Tabel 2.2 Te verwachten concentraties in lozing drainage de Rietkampen 

 
Stof Concentratie in 

huidige pluim 

 

 

Maximaal 

 

[µg/l] 

Concentratie in 

huidige pluim 

 

 

Gemiddeld 

 

[µg/l] 

Aandeel in 

onttrekking de 

Rietkampen  

 

 

 

[%] 

Concentratie in 

drainage 

Rietkampen 

 

Maximaal  

 

[µg/l] 

Concentratie in 

drainage 

Rietkampen 

 

Gemiddeld 

 

[µg/l] 

Sulfaat 3.200.000 2.400.000 15,6 500.000 375.000* 

Nikkel 150 110 6,7 10 7* 

Zink 1800 1000 6,7 120 67* 

Per 2700 1000 20,7 560 207- 

Cis 25 25 8,9 2 2- 

VC 5 5 8,9 0 0- 

Chloorfenolen (penta) 200 100 8,9 18 9*^ 

Chloorfenolen (tetra) 31 21 8,9 3 2* 

Chloormethanen 460 420 4,4 20 19*^ 

- kleiner dan MTR danwel toetsnorm KRW 

* groter dan MTR 

^ groter dan toetsnorm KRW 

 
Uit tabel 2.2 blijkt het volgende: 
• Voor sulfaat zijn concentraties in de Rietkampen berekend tussen 375 en 500 mg/l. Daarbij is 

wel aangenomen, dat er geen sulfaat onder de Rietkampen doorstroomt naar het Binnenveld 
• Relatief hoge concentraties zijn ook berekend voor Per, namelijk 200 tot 560 ug/l (I-waarde = 

40 ug/l). De reistijd tot de onderdrainages is voor Per berekend op 40 tot 100 jaar 
• Voor de andere componenten zijn relatief lage concentraties in de diepdrainages berekend, 

echter met uitzondering van Per, Cis en VC wordt voor alle verontreinigingen van de 
Enka-pluim de MTR danwel de toetsnorm van de KRW overschreden 
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De concentraties zoals gepresenteerd in tabel 2.2 zijn hoger dan de concentraties zoals berekend 
in de verspreidingsberekening in het grondwateronderzoek (Tauw, kenmerk 
R001-4422208CDR-nva-V01 d.d. 3 april 2006). De oorzaak hiervan is gelegen in de kleinere 
verdunning als gevolg van de beperking van het intrekgebied door het lagere drainagedebiet. 
 
2.2.4 Conclusies verspreidingsmodellering 
In het licht van het saneringsonderzoek kunnen bovenstaande berekeningen als volgt worden 
samengevat: 
• Sulfaat wordt met de grootste zekerheid en op de meest korte termijn (10 / 30 jaar) in de 

diepdrainage van de Rietkampen verwacht. 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 375 - 500 mg/l 

• Zink, nikkel, Per, Cis en VC en de chloormethanen zijn iets minder mobiel en de mobiliteit 
kent een grotere onzekerheid. Deze verontreinigingen kunnen de Rietkampen (punt 14) 
bereiken over 20 tot 88 jaar (zink zelfs tot 550 jaar). De reistijd tot de onderdrainages zal in 
de range van 45 tot 110 jaar liggen (voor zink zelfs nog langer). Deze verbindingen zullen op 
termijn de MTR danwel de toetsnorm van de KRW overschrijden 

• Veel minder mobiel zijn de chloorfenolen, die tussen 75 en 425 jaar de Rietkampen (punt 14) 
kunnen bereiken. Het bereiken van de diepdrainages zal over 125 tot 725 jaar plaatsvinden. 
Uiteindelijk zullen ook voor de chloorfenolen de toetsnomen worden overschreden 

 
2.3 Samenvatting verspreiding Enka-pluim ten behoeve van het 

vervolgtraject 
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 / 30 jaar) de diepdrainage in de Rietkampen bereiken en de 
concentraties zullen in de tijd oplopen tot ruim boven de norm voor oppervlaktewater. Via de 
diepdrainage verspreidt het sulfaat zich naar het Binnenveld. 
 
De overige verontreinigingen die afkomstig zijn van het voormalige Enka-terrein (zink, nikkel, 
chloorethenen, chloorfenolen en chloormethanen) worden op langere tot zeer lange termijn 
(45 - 950 jaar) in de diepdrainage verwacht.  
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Het is niet zeker dat alle verontreinigingen afkomstig van het Enka-terrein ook daadwerkelijk 
worden opgevangen door de diepdrainages van de Rietkampen vanwege: 
• Het kleinere drainagedebiet. Hierdoor is er een grotere kans, dat een deel van het 

verontreinigde grondwater onder de Rietkampen door stroomt, richting Binnenveld 
• De mogelijkheid dat in de nabije omgeving van het Enka-terrein dichtheidsstroming is 

opgetreden. Dit betekent dat de verontreiniging wellicht sneller naar beneden is gezakt dan 
het model berekent. Verder betekenen de hoge concentraties ook, dat het verontreinigde 
grondwater in principe moeilijker omhoog stroomt dan het model aangeeft 

 
Met de mogelijke verspreiding van een deel van de Enka-pluim via het grondwater richting het 
Binnenveld zal in het saneringsonderzoek rekening gehouden worden. Eventuele opvang van 
(een deel van) de verontreiniging in de drainage van de Maandereng kan niet worden uitgesloten, 
ook dit zal bij het saneringsonderzoek worden betrokken. 
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3 Probleemanalyse en projectafbakening 

De resultaten van het aanvullende grondwateronderzoek en de eerste verspreidingsmodellering 
zijn besproken met de gemeente Ede, de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Eem op 
10 april 2006. Naar aanleiding van dit overleg hebben de belanghebbenden nadere informatie 
geleverd om het probleem en de risico’s nader te definiëren. Op basis van de ontvangen reacties 
is door Tauw een voorstel gemaakt voor de uit te werken saneringsvarianten in het 
saneringsonderzoek. Op dit voorstel zijn enkele aanvullende reacties binnengekomen. 
Onderstaand is een schets gegeven van de probleemanalyse op basis van de (aangepaste) 
verspreidingsmodellering en de ontvangen reacties van belanghebbenden. Ondanks de reacties 
van de betrokkenen zijn er bij deze saneringsvarianten nog vragen / hiaten. In overleg met de 
gemeente Ede is besloten voor deze hiaten uitgangspunten te definiëren. 
 
3.1 Projectafbakening 
De Enka-pluim is als gebied gedefinieerd waarop het saneringsonderzoek en saneringsplan 
worden uitgevoerd. Deze verontreinigingspluim is tenslotte bepalend voor het bedreigde object de 
Rietkampen en het Binnenveld. Met de Enka-pluim wordt bedoeld de 
grondwaterverontreinigingen in het diepe grondwater die zijn ontstaat op het terrein van de 
voormalige Enka-fabriek. De te ontwerpen maatregelen zullen zich niet richten op de 
overlappende verontreinigingen, zoals ontstaan op het bedrijfsterrein aan de Reehorsterweg. Wel 
zullen de effecten van de saneringsmaatregelen op deze verontreinigingen worden meegenomen 
in de afweging. 
 
Uit de onderzoeksresultaten van het aanvullende bodemonderzoek en de (aangepaste) 
verspreidingsmodellering blijkt, dat met name sulfaat binnen afzienbare termijn (circa 10 / 30 jaar) 
in de diepdrainage kan worden aangetroffen. Derhalve ligt het voor de hand het 
saneringsonderzoek voornamelijk te richten op sulfaat en in mindere mate op de overige 
verontreinigingen. De overige verontreinigingen worden wel meegenomen in de beschouwing, 
maar sulfaat is maatgevend voor de maatregelen. In onderhavig saneringsonderzoek zijn daarom 
varianten uitgewerkt gericht op de (vermindering van) de verspreiding van sulfaat (en in mindere 
mate andere stoffen) richting het Binnenveld.  
Hierbij worden de risico’s voor het Binnenveld beschouwd. De saneringsvarianten zijn niet gericht 
op een kwaliteitsverbetering van het diepe grondwater door de pluimontwikkeling. Dit laatste is 
wel als afwegingsaspect (baten / lasten) worden meegenomen. 
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3.2 Risico’s van sulfaat 
Vanuit de Wbb is er geen aanleiding om voor sulfaat te gaan saneren. Echter, de Bennekomse 
Meent (gelegen in het Binnenveld) is een Natura 2000 gebied en heeft daarmee ook voor de 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een beschermde status. Dit betekent, dat negatieve 
effecten (door de grondwaterverontreiniging) moeten worden voorkomen en dat een vergunning 
in het kader van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. Voor het Binnenveld geldt conform 
de KRW de doelstelling waterberging, natuurherstel en kwaliteitsverbetering. In dit kader dient te 
worden getoetst of de sulfaatpluim een probleem vormt voor de ecologische doelstelling van het 
gebied. Sulfaat is geen prioritaire stof dus er is geen norm voor sulfaat in het kader van de KRW. 
Almer Bolman van Waterschap Vallei en Eem heeft een analyse gemaakt van de situatie. 
Kernpunten uit deze analyse zijn: 
• Het drainagewater wordt stroomafwaarts van de Bennekomse Meent geloosd. Dit is een 

belangrijk punt aangezien dit inhoudt dat Natura2000 niet van toepassing is op de lozing van 
sulfaatrijk water vanuit de diepdrainage en dat geen vergunning van de provincie Gelderland 
in het kader van de natuurbeschermingswet nodig is1. Dit punt is door de gemeente Ede 
geverifieerd 

• Voorts geldt de eis vanuit de KRW van kwaliteitsverbetering. Hier zijn geen harde normen 
voor. De analyse van Almer Bolman geeft aan dat de in eerste instantie middels de 
verspreidingsmodellering berekende concentraties geen probleem vormen voor de 
natuurgebieden in het Binnenveld. Echter, uit de aangepaste verspreidingsmodellering blijkt, 
dat door het geringere drainagedebiet ook minder verdunning optreedt en sulfaat in hogere 
concentraties (375 - 500 mg/l) in het drainagewater aanwezig zal zijn. Deze concentraties 
kunnen mogelijk tot een kwaliteitsverslechtering leiden. Opgemerkt wordt, dat nog geen 
rekening is gehouden met verdunning van de sulfaatconcentraties in het Binnenveld ten 
opzicht van de concentraties in de diepdrainage 

• Verder is de stelling van Almer Bolman van belang, dat sprake is van verhoogde 
sulfaatconcentraties in de Nieuwe Wetering en De Rietkampen ‘vooruitlopend op de wolk’ van 
Enka. Of er daadwerkelijk een verband is met de Enka-pluim, moet worden geverifieerd. Er 
zou ook sprake kunnen zijn van invloed van nitraat of verdroging in de directe omgeving. In 
elk geval dient dit middels monitoring te worden gevolgd 

 
1 In het kader van een vergunning van de provincie Gelderland onder de natuurbeschermingswet dient een 
effectbeoordeling van het sulfaat te worden uitgevoerd en is het van belang te weten tot welk concentratieniveau 
aan sulfaat in het oppervlaktewater dit zal lijden. Vooralsnog is alleen het concentratieniveau in het drainagewater 
bekend 
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• Tenslotte wordt nu niet op de MTR-norm van 100 mg/l gehandhaafd. Dit kan echter 
veranderen. In de praktijk blijkt vanaf 300 mg/l sprake van toxiciteit voor enkele soorten. Voor 
veedrenking geldt een norm van 400 mg/l. Het interventieniveau of terugsaneerniveau dient 
bij deze waardes aan te sluiten. Voor het deel van de sulfaatpluim dat zich mogelijk direct via 
het grondwater richting het Binnenveld verspreidt (onder de drainage door) wordt door het 
Waterschap Vallei en Eem voorlopig uitgegaan van een norm van 100 mg/l danwel de 
huidige (natuurlijke) concentratie in het diepere grondwater tussen Enka en het Binnenveld - 
voorzover deze concentratie hoger is dan 100 mg/l. Dit dient nog nader te worden 
vastgesteld. Voorlopig wordt uitgegaan van een norm van 100 mg/l sulfaat 

 
3.3 Beleid, wet- en regelgeving 
Er is gekozen voor het opstellen van een saneringsonderzoek en een saneringsplan op 
hoofdlijnen. Ten aanzien van de eventuele sanering van de Enka-pluim is het volgende 
bodembeleid en wetgeving van toepassing: 
• De (gewijzigde) Wet bodembescherming (15 december 2005) 
• De Circulaire bodemsanering (1 mei 2006) 
• De brief van de Provincie Gelderland inzake de vernieuwing Wet bodembescherming 

(d.d. 27 januari 2006) 
• De Beleidsnota bodemsanering van de provincie Gelderland ‘Weg-wijzer in bodemland, 

Deel 2: Uitvoering en toetsing’ (april 2003) 
• Provinciale Milieuverordening Gelderland (PMG) hoofdstuk 6 Bodemsanering 
• Uitspraak Hoge Raad 24 april 1992, inzake aansprakelijkheid voor schade als gevolg van 

bodemverontreiniging veroorzaakt vóór 1975 
 
Daarnaast zijn de volgende richtlijnen van toepassing: 
• Het rapport ‘Van Trechter naar Zeef, afwegingsproces en saneringsdoelstelling’ (Sdu, 

oktober 1999) 
• Het praktijkdocument ROSA ‘Handreiking voor het maken van keuzes en afspraken bij 

mobiele verontreinigingen’ (Tauw, TNO en SKB, 29 september 2005) 
 
Hieruit volgt dat de bodemsanering zodanig dient te worden uitgevoerd dat: 
• De bodem ten minste geschikt wordt gemaakt voor de functie die hij na de sanering krijgt, 

waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging 
zoveel mogelijk wordt beperkt 

• Risico’s van verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk worden beperkt 
• Noodzaak tot het nemen van (nazorg)maatregelen en beperkingen in het gebruik van de 

bodem na sanering zoveel mogelijk wordt beperkt 
• ‘Zoveel mogelijk’ betekent dat de kosten in goede relatie moeten staan tot de effecten van de 

sanering (kosteneffectief) 
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Bij de saneringsaanpak wordt onderscheid gemaakt in de aanpak van immobiele 
verontreinigingen die alleen aanwezig in de (boven)grond en mobiele verontreinigingen die zowel 
in de bovengrond als in de ondergrond (grondwater) aanwezig zijn en zich dermate met het 
grondwater kunnen verspreiden dat er sprake is van (mogelijke) risico’s voor mens, plant of dier. 
Er is geen sprake van immobiele verontreinigingen. Ten aanzien van de aanpak van mobiele 
verontreinigingen wordt altijd maatwerk toegepast. De sanering moet in ieder geval leiden tot een 
stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie, waarbij het gewenste bodemgebruik mogelijk 
is. De sanering dient daarnaast kosteneffectief te zijn. Hiertoe worden verschillende 
saneringsvarianten (met verschil in saneringsinspanning en doelstelling) afgewogen op basis van 
de baten en lasten die met de sanering zijn gemoeid. In het praktijkdocument ROSA (Robuust 
Saneringsvarianten Afwegen) worden hiervoor richtlijnen gegeven. De bevoegde overheid 
(provincie Gelderland) beoordeelt of de voorgestelde saneringswijze uiteindelijk de meest 
kosteneffectieve is en legt in de beschikking vast of met het saneringsplan kan worden 
ingestemd.  
 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om voor de grond en het grondwater een 
gebiedsspecifieke kwaliteitsdoelstelling te hanteren. 
 
3.4 Saneringsopties 
Naar aanleiding van de resultaten van het afperkend onderzoek, de (aangepaste) 
verspreidingsberekening en de input van de betrokkenen (gemeente Ede, provincie Gelderland 
en waterschap Vallei en Eem) zijn de volgende saneringsopties geïdentificeerd, waarbij de 
saneringsvarianten direct zijn gepresenteerd: 
 
3.4.1 Geen actieve sanering - monitoring 
Dit betreft een minimale inspanning - een nuloptie - waarbij wordt geaccepteerd dat de 
Enka-pluim zich ongehinderd kan verspreiden en via de diepdrainage van de Rietkampen (en 
mogelijk deels via het diepe grondwater) in het Binnenveld terecht komt. Via de diepdrainage 
bereikt de verontreiniging het Binnenveld stroomafwaarts van de Bennekomse Meent. Niet 
uitgesloten wordt, dat de verontreiniging de Bennekomse Meent wel bereikt via het grondwater. 
Deze saneringsoptie is meegenomen in het saneringsonderzoek om de consequenties van de 
ongehinderde verspreiding van de Enka-pluim te kunnen vergelijken met de consequenties van 
actieve sanering. Deze nuloptie leidt tot een saneringsvariant die bestaat uit monitoring van de 
verspreiding van de pluim en de kwaliteit van het drainagewater. In deze monitoring is ook 
rekening gehouden met een signalering op eventuele verspreiding van (een deel van) de 
Enka-pluim via het grondwater richting het Binnenveld en eventueel richting de drainage van de 
Maandereng. Er is een faalscenario uitgewerkt dat in werking treedt zodra de sulfaatconcentraties 
de norm overschrijden.  
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3.4.2 Afkoppelen van de diepdrainage op het Valleikanaal 
Deze optie dient te leiden tot een situatie waarbij het drainagewater (en derhalve de Enka-pluim) 
zich niet meer naar het Binnenveld verspreidt. Het drainagewater dient voor het Binnenveld te 
worden opgepakt en (eventueel na zuivering) op een andere plek te worden ontvangen. Door de 
gemeente Ede is aangegeven, dat deze waterstroom waarschijnlijk niet af te koppelen is. 
Waterschap Vallei en Eem kan op dit moment geen concrete input leveren voor de 
saneringsoptie van afkoppeling.  
 
Voor een uitwerking van deze optie dienen de volgende vragen nog te worden beantwoord: 
• Is afkoppeling fysiek mogelijk? Mede gezien de bodemhoogte van het oppervlaktewater en 

de terreinhoogte van het gebied dat doorsneden moet worden 
• Kan dit binnen het beheersgebied van Waterschap Vallei en Eem worden geborgen 
• Waar kan het drainagewater naartoe? Heeft de Zuiderspoorsloot voldoende restcapaciteit om 

het drainagewater te ontvangen 
• Welke maatregelen moeten worden genomen 
 
Verder is het bij deze optie van belang om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheid dat een deel 
van de Enka-pluim zich via het grondwater richting het Binnenveld verspreidt en niet wordt 
afgevangen door de drainage van de Rietkampen, hetgeen gezien het huidige geringere 
drainagedebiet niet uitgesloten kan worden. Gezien de afspraak tussen gemeente en provincie 
over afname van de drainage werking (informatie provincie Gelderland, Martien Bult) zijn 
wijzigingen in de diepdrainage in de toekomst mogelijk en zelfs waarschijnlijk. Dit is nu nog niet te 
concretiseren, maar kan invloed hebben op de mogelijke verspreiding van (een deel van) de 
Enka-pluim via het grondwater naar het Binnenveld. 
 
Gezien het gebrek aan input voor deze variant, is deze alleen verkend maar niet uitgewerkt. De 
verkenning is wel meegenomen in de afweging, mede om te bepalen of een nadere uitwerking 
zinvol zou kunnen zijn in een vervolgstadium. 
 
3.4.3 Actieve sanering 
Deze optie betreft interventie door middel van onttrekking van het grondwater voordat dit de 
drainage in de Rietkampen bereikt. Na onttrekking kan het grondwater worden geloosd op 
oppervlaktewater of worden geretourneerd (infiltratie). Afhankelijk van het lozings- dan wel 
retourneerpunt is zuivering van het grondwater in meerdere of mindere mate noodzakelijk. 
Afhankelijk van de omvang van de grondwaterstroom en de concentraties is zuivering meer of 
minder kosteneffectief. Hiermee is rekening gehouden bij de keuze van saneringsvarianten. 
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Hoewel enige scepsis bestaat over hoe betaalbaar en derhalve realistisch een dergelijke 
saneringsvariant is, is toch gekozen voor uitwerking van een tweetal onttrekkingsvarianten 
waarbij de lozingsopties zijn verkend. De redenen hiervoor zijn: 
• Om toch zoveel mogelijk saneringsvarianten te verkennen aangezien afkoppeling vooralsnog 

niet uitgewerkt kan worden tot een saneringsvariant 
• Om de mogelijkheden van nuttig gebruik van het (verontreinigde) grondwater door koude 

warmte winning te kunnen verkennen  
• Om de optie van lozing van het grondwater op de Zuiderspoorsloot te verkennen  
 
Onderstaand zijn de verwerkingsmogelijkheden van het opgepompte sulfaatrijke grondwater 
verder verkend ten behoeve van de keuze van een uitgangspunt voor de saneringsvarianten. 
 

 
 

Retourneren 
Het onttrokken grondwater kan worden geretourneerd. Bij retournering bestaat de 
mogelijkheid ongezuiverd te retourneren aan de bovenstroomse zijde van de pluim binnen de 
pluimcontouren (beheersing) of gezuiverd te retourneren buiten de pluim of eventueel zelfs in 
droogtegevoelige natuurgebieden (sanering). Retourneren is ongunstig vanwege de hogere 
kosten voor infiltratieputten, de risico’s (zie onderstaand) en (uitgaande van retournering 
buiten de pluim van tot de streefwaarde gezuiverd grondwater) ook vanwege de 
zuiveringskosten. Of retourneren vereist is, hangt af van de vergunningverlening voor de 
onttrekking door de provincie Gelderland. Voor eeuwigdurende onttrekkingen is dit formeel 
vereist. Argumenten tegen retourneren zijn  
• Het feit dat de onttrekking plaats vindt in stedelijk gebied met grondwateroverlast 
• Dat door de grondwateronttrekking de drainage van de Rietkampen mogelijk (in beperkte 

mate) verminderd kan worden 
• De grote risico’s op verstopping van het systeem aangezien sprake is van een 

overgangsgebied tussen twee watertypen en daarmee faalrisico’s van de sanering 
 
Indien koude warmte winning wordt betrokken bij de sanering, is retournering echter 
waarschijnlijk noodzakelijk aangezien dit onderdeel vormt van het koude warmte winning 
systeem. 
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Lozing op oppervlaktewater 
Indien geen retournering plaatsvindt, dient het onttrokken grondwater te worden geloosd. Voor 
lozing dient het grondwater te worden gezuiverd, hierbij is het noodzakelijk gebruik te maken 
van verschillende reinigingstechnieken. De volgende technieken zullen worden ingezet: 
• Precipitatie van sulfaat 
• Zandfilter 
 
Precipitatie 
Bij precipitatie worden aan het (afval)water chemicaliën toegevoegd waardoor tussen ionen 
een chemische binding ontstaat die onoplosbaar is en er derhalve een neerslag wordt 
gevormd. Deze neerslag kan vervolgens door bezinking, zandfiltratie, flotatie of 
membraanfiltratie worden verwijderd.  
 
Zandfiltratie 
Zandfiltratie is een techniek waarmee zwevende stof uit het water word verwijderd. Door 
mechanische zweefwerking, bezinking / precipitatie of adsorptie wordt de zwevende stof 
verwijderd uit het water.  
 
Met deze neerslag methode is de maximale waarde die gehaald kan worden 150 mg/l sulfaat. 
Dit is hoger dan de MTR voor oppervlaktewater en dan de natuurlijke achtergrondwaarde in 
het diepere grondwater van Ede (ingeschat op 30 - 50 mg/l - dit dient nog te worden 
geverifieerd). Dit betreft echter de best uitvoerbare techniek bij deze concentraties en 
debieten. Is het grondwater van de Enka-pluim dan ‘onloosbaar’ en alleen maar te 
retourneren binnen de 150 mg\l-contour van de Enka-pluim ? 
 
Gezien de lozingen die in het verleden op de Zuiderspoorsloot hebben plaatsgevonden 
(ordegrootte 1.600 mg/l, 50m3/uur) en de als gevolg hiervan ontstane (acceptabele ?) kwaliteit 
van de Zuiderspoorsloot zou bij dit lozingspunt mogelijk kunnen worden volstaan met een 
geringe zuiveringsstap waardoor dit een realistisch saneringsvariant zou kunnen opleveren. 
Dit dient uiteraard met het bevoegd gezag op het gebied van de lozing (waterschap Vallei en 
Eem) te worden afgestemd. 
 
Bij de keuze voor het lozingspunt dient rekening gehouden te worden met eventuele 
afwatering naar het Binnenveld. 
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Er is - rekening houdend met bovenstaande punten - gekozen voor uitwerking van een tweetal 
saneringsvarianten. Deze varianten verschillen in het punt waar het grondwater wordt onttrokken. 
Bij beide varianten is zuivering op sulfaat tot een concentratie van circa 150 mg/l en lozing op de 
Zuiderspoorsloot als uitgangspunt gehanteerd. Tenslotte is de eventuele koppeling met 
warmtekoudeopslag verkend in beide saneringsvarianten.  
 
3.5 Saneringsvarianten 
Onderstaand is een korte samenvatting gegeven van de in dit saneringsonderzoek betrokken 
saneringsvarianten. In het volgende hoofdstuk zijn de varianten verder uitgewerkt. 
 
 
Tabel 3.1 Overzicht van saneringsvarianten 

 
Variant Saneringsdoel Maatregel 

1 Controleren van de verspreiding van de Enka-pluim Monitoring van drainagewater- en 

grondwaterkwaliteit 

2 Voorkomen dat middels het drainagewater van de 

Rietkampen verontreinigingen uit de Enka-pluim het 

Binnenveld bereiken 

Afkoppeling van het drainagewater van de 

Rietkampen van het Binnenveld 

3 Voorkomen dat verontreinigingen uit de Enka-pluim 

het Binnenveld bereiken 

Onttrekking van grondwater in het front van de 

pluim 

4 Voorkomen dat verontreinigingen uit de Enka-pluim 

het Binnenveld bereiken 

Onttrekking van grondwater over de lengte van de 

pluim 

 
3.6 Afwegingsaspecten 
Bij de afweging van de saneringsvarianten worden de afwegingsaspecten volgens het 
praktijkdocument ROSA betrokken. Verder zijn aspecten toegevoegd op basis van de 
voorinformatie van belanghebbenden. Onderstaand zijn de afwegingsaspecten gepresenteerd. 
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Tabel 3.2 Afwegingsaspecten 

 

Lasten Baten 

Saneringskosten Risicoreductie Binnenveld 

Saneringsduur en nazorg Risicoreductie diep grondwater 

Faalrisico Pluimgedrag / kwaliteitsverbetering van het diepe grondwater door de 

pluimontwikkeling / Herstel gebruiksmogelijkheden ondergrond 

Belasting oppervlaktewater Bennekomse 

Meent 

Verwijderde vracht 

Belasting oppervlaktewater Binnenveld 

overig 

Afname aansprakelijkheid 

Belasting overig oppervlaktewater Energieopbrengst / aansluiting bij koude warmte koude winning 

Belasting overige milieucomponenten  

Afhankelijkheid van drainage Rietkampen  
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4 Uitwerking saneringsvarianten 

4.1 Monitoring 
 
4.1.1 Doelstelling 
De doelstelling van deze variant is het controleren van de verspreiding van de Enka-pluim naar 
het Binnenveld, zowel de mate van verspreiding (concentraties en tijdsduur) als de wijze van 
verspreiding (via het drainagewater van de Rietkampen, mogelijk deels via het diepe grondwater 
en (niet geheel uit te sluiten) mogelijk deels via de drainage van de Maandereng). 
 
4.1.2 Uit te voeren werkzaamheden 
De controle wordt uitgevoerd middels een monitoring door jaarlijkse bemonstering en analyse op 
sulfaat, gechloreerde koolwaterstoffen, zink en nikkel, chloorfenolen en chloormethanen van: 
• De kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater in het Binnenveld 
• De kwaliteit van het drainagewater van de Rietkampen en de Maandereng, monitoring per 

individuele streng 
• De grondwaterkwaliteit van het grondwater dat de Rietkampen passeert en richting het 

Binnenveld stroomt (het grondwater dat niet door de Rietkampen wordt afgevangen) over de 
gehele diepte (van rond maaiveld tot aan de formatie van Drenthe op circa 40 m -mv) 

• De grondwaterkwaliteit in de pluim en de instroom vanaf het Enka-terrein. Dit laatste punt 
dient te worden afgestemd met de sanering van het Enka-terrein over de gehele diepte (van 
rond maaiveld tot aan de formatie van Drenthe op circa 40 m -mv) 

 
De monitoringsresultaten dienen te worden getoetst aan de voor het Binnenveld acceptabele 
waarde per stof. Deze waarden dienen nog formeel te worden vastgelegd, waarbij rekening moet 
worden gehouden bij de huidige grondwaterconcentraties. Bij de vaststelling van de toetsnormen 
dient rekening te worden gehouden met de effecten van de verschillende verbindingen. 
Vooralsnog is uitgegaan van MTR danwel de toetsnorm van de KRW. Nog vastgesteld moet 
worden, of getoetst wordt in het ontvangende oppervlaktewater of in het drainagewater en of een 
verdunningseffect in het ontvangende oppervlaktewater bij mag dragen aan het behalen van de 
norm. 
 
Bij eventuele wijzigingen in de drainagedebieten dient geverifieerd te worden, of de ligging van de 
monitoringspeilbuizen nog voldoet.  
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4.1.3 Effect van de maatregelen 
Deze saneringsvariant leidt tot meer inzicht in het verspreidingsgedrag van de Enka-pluim. In 
deze variant is geen sprake van reductie van de risico’s voor het Binnenveld aangezien de 
Enka-pluim ongehinderd kan verspreiden. Via de drainage van de Rietkampen komt de 
verontreiniging stroomafwaarts van de Bennekomse Meent in het Binnenveld terecht. Niet 
uitgesloten wordt dat de verontreiniging via het grondwater wel in de Bennekomse Meent 
terechtkomt. Ook de overige aanwezige verontreinigingen binnen de contour van de Enka-pluim 
worden in deze variant ongehinderd naar de Rietkampen verspreid. 
 
Deze variant heeft wel een sanerend effect op het diepe grondwater ter plaatse van de 
Enka-pluim en dus ook op de overige verontreinigingen die in dit gebied aanwezig zijn (de met de 
Enka-pluim overlappende verontreinigingen, maar ook de eventuele overige verontreinigingen 
binnen het intrekgebied van de Rietkampen. De duur van de variant is afhankelijk van de 
acceptabele concentraties in het Binnenveld en de uitstroom vanaf het Enka-terrein, maar ligt in 
elk geval in de ordegrootte van 100 tot 100-en jaren (gebaseerd op uitwerking variant 3).  
 
4.1.4 Faalrisico’s en faalscenario 
In deze variant is de kans maximaal, dat verontreinigingen vanuit de Enka-pluim in concentraties 
boven de MTR in het Binnenveld terechtkomen. Of deze verspreiding van de verontreinigingen 
ook daadwerkelijk leidt tot negatieve effecten en dus onaanvaardbaar is, is op dit moment nog 
niet duidelijk. Deze variant is zeer gevoelig voor eventuele veranderingen in het drainagedebiet, 
waar gezien de voorinformatie zeker rekening mee moet worden gehouden. Uit de (aangepaste) 
verspreidingsmodellering blijkt al, dat een verlaging van het debiet een verhoging van de kans 
betekent dat een deel van de grondwaterverontreiniging niet door de drainage wordt opgevangen. 
De kans op negatieve effecten en dus onaanvaardbare concentraties in het Binnenveld is bij deze 
variant derhalve nadrukkelijk aanwezig, daarom is bij deze saneringsvariant een faalscenario 
absoluut noodzakelijk. Dit faalscenario dient te leiden tot voorkomen van onaanvaardbare 
negatieve effecten van de Enka-pluim op het Binnenveld. Op basis van de huidige kennis van de 
geohydrologie en het verspreidingsgedrag is de enige keuze een onttrekkingsvariant (zie ook de 
uitgewerkte saneringsvarianten 3 en 4).  
 
Het faalscenario dient te worden opgestart op een moment dat voorkomen van onaanvaardbare 
negatieve effecten nog mogelijk is, voorgesteld wordt om hiertoe (conform de concept 
Grondwaterrichtlijn) een concentratie van 75 % van de norm te hanteren. Bij overschrijding van 
deze concentraties verdient het aanbeveling eerst, ondermeer met behulp van het 
grondwatermodel, een verificatie te doen van de modellering om de oorzaak van de verspreiding 
(drainage, grondwaterstroming et cetera) te kunnen vaststellen en het faalscenario optimaal in te 
kunnen steken. 
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4.1.5 Kosten 
Eenmalige plaatsing van drie monitoringspeilbuizen met verschillende filterdieptes is geraamd op 
circa EUR 12.000,00 (uitgangspunt is gebruik van zoveel mogelijk bestaande peilbuizen).  
De monitoring is geraamd op circa EUR 25.000,00 (jaarlijkse kosten). Gekapitaliseerd over een 
oneindige periode bij een rentevoet van 5,3 % komt dit op een bedrag van circa EUR 510.000,00. 
 
Deze kosten kunnen nog worden geoptimaliseerd door de frequentie van bijvoorbeeld de 
bepaling van de kwaliteit van het instromende grondwater te verlagen. Bij deze kosten is nog 
geen rekening gehouden met eventuele werkzaamheden ten behoeve van het vaststellen van de 
daadwerkelijke toetsnormen (zoals bovenstaand beschreven). 
 
Het faalscenario kan nog niet concreet op kosten worden gezet aangezien de insteek afhankelijk 
is van de daadwerkelijke oorzaak van het overschrijden van de normconcentraties. Ten behoeve 
van de afweging worden de kosten voor het faalscenario gebaseerd saneringsvariant 3. 
 
4.2 Afkoppeling 
 
4.2.1 Doelstelling 
Deze optie dient te leiden tot een (gedeeltelijke) bescherming van het Binnenveld door 
afkoppeling van het drainagewater van de Rietkampen. Door afkoppeling verspreidt het 
drainagewater zich niet meer naar het Binnenveld.  
 
4.2.2 Uit te voeren werkzaamheden 
Het drainagewater dient voor het Binnenveld te worden opgepakt en (eventueel na zuivering) op 
een andere plek te worden ontvangen.  
 
Voor een daadwerkelijke uitwerking van deze optie dienen verschillende vragen nog te worden 
beantwoord, zie hiervoor paragraaf 3.4.2.  
 
Gezien het gebrek aan input voor deze variant, is deze alleen verkend maar niet uitgewerkt.  
 
4.2.3 Effect van de maatregelen 
Het sanerend effect van afkoppeling betreft, dat de Enka-pluim en de overige verontreinigingen 
binnen het intrekgebied van de Rietkampen (dus binnen en buiten de Enka-pluim) zich niet meer 
via de drainage van de Rietkampen naar het Binnenveld verspreiden.  
 
Deze maatregel heeft echter geen effect op de mogelijke verspreiding van een deel van de 
Enka-pluim via het grondwater naar het Binnenveld (en mogelijk naar de Bennekomse Meent).  
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De afgekoppelde drainagestroom zal ergens ontvangen moeten worden en zuivering tot aan MTR 
is niet mogelijk (zie hoofdstuk 3). Een belasting van oppervlaktewater met sulfaat boven MTR is 
daarom onontkoombaar. Bij het lozingspunt dient hiermee rekening gehouden te worden. (Dit 
geldt overigens ook voor de overige varianten). 
 
Op het gebied van het sanerend effect op het diepe grondwater ter plaatse van de Enka-pluim en 
dus ook op de overige verontreinigingen die in dit gebied aanwezig zijn, de mate van 
vrachtverwijdering van de Enka-pluim en de duur van de variant is geen sprake van onderscheid 
met variant 1. 
 
4.2.4 Faalrisico’s en faalscenario 
Bepalend voor het faalrisico van deze variant is de mogelijkheid dat een deel van de Enka-pluim 
zich via het grondwater richting het Binnenveld verspreidt en niet wordt afgevangen door de 
drainage van de Rietkampen. Gezien het huidige geringere drainagedebiet kan deze mogelijkheid 
niet uitgesloten kan worden. Vanwege de wens het drainagedebiet in de toekomst mogelijk nog 
verder te verlagen is er sprake van een aanzienlijk faalkans dat (een deel) van de Enka-pluim 
zich in deze variant toch richting het Binnenveld verspreidt. Derhalve is in deze variant slechts 
sprake van een beperkte risicoreductie voor het Binnenveld en is een faalscenario noodzakelijk. 
Ook bij deze variant moet bij het faalscenario gedacht worden aan een grondwateronttrekking. 
 
4.2.5 Kosten 
Er zijn geen kosten geraamd. 
 
4.3 Grondwateronttrekking met één put 
 
4.3.1 Doelstelling 
De doelstelling van deze variant is bescherming van het Binnenveld door te voorkomen dat de 
Enka-pluim via de drainage van de Rietkampen danwel via het grondwater in het Binnenveld 
terechtkomt. 
 
4.3.2 Uit te voeren werkzaamheden 
Er is bij deze saneringsvariant gekozen voor een grondwateronttrekking aan het front van de 
pluim. De locatie van de onttrekkingsput en het debiet zijn dusdanig gekozen, dat alle 
verontreinigingen van de Enka-pluim door de onttrekkingsput worden afgevangen. Hiertoe is een 
debiet van circa 511.000 m3/jaar (60 m3/uur) berekend. Details van het onttrekkingssysteem zijn 
weergegeven in bijlage 6. De onttrokken grondwaterstroom bevat concentraties aan 
verontreinigingen boven MTR en kan niet ongezuiverd worden geloosd. Voor dit 
saneringsonderzoek is uitgegaan van zuivering van de grondwaterstroom en lozing op de 
Zuiderspoorsloot (met circa 150 mg/l sulfaat). Zie hiervoor ook de toelichting in het voorgaande 
hoofdstuk. 
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De duur van de maatregel is voor sulfaat berekend op minimaal 70 jaar, ervan uitgaande dat 
geen sulfaat boven de toetsnorm meer instroomt in de pluim vanaf de bronlocatie. Voor de 
overige verbindingen zal de saneringsduur (veel) langer zijn.  
 
4.3.3 Effect van de maatregelen 
De grondwateronttrekking leidt ertoe, dat de Enka-pluim zich niet meer richting het Binnenveld 
verspreidt. Net als bij afkoppeling (saneringsvariant 2) verspreidt de Enka-pluim zich niet meer via 
de drainage van de Rietkampen naar het Binnenveld. Middels deze saneringsvariant wordt ook 
voorkomen dat de Enka-pluim zich eventueel via het grondwater naar het Binnenveld (en 
daarmee mogelijk naar de Bennekomse Meent) verspreidt. Ontvangst in de drainage van de 
Maandereng kan in de natuurlijke pluimontwikkeling en saneringsvarianten 1 en 2 niet worden 
uitgesloten, de kans hierop wordt middels deze variant geminimaliseerd. De risico’s voor het 
Binnenveld van de Enka-pluim en hiermee samenhangende aansprakelijkheid worden hiermee 
op zeer korte termijn weggenomen. 
 
Zuivering tot aan MTR is niet mogelijk (zie hoofdstuk 3). Een belasting van oppervlaktewater met 
sulfaat boven MTR is daarom in alle varianten onontkoombaar. Middels deze saneringsvariant 
(en variant 4) kan de lozing van sulfaat wel in de hand worden gehouden door het ontwerpen van 
de onttrekking (controle van de verspreidingsroutes), zuivering (beperking van de totale geloosde 
vracht) en keuze van het lozingspunt (voorkomen van verspreiding naar het Binnenveld / de 
Bennekomse Meent). 
 
De aansprakelijkheid voor schadelijke effecten van de Enka-pluim (in het grondwater zelf) neemt 
in deze variant af, de huidige omvang van de pluim zal kleiner worden, en de sanering zal leiden 
tot een kwaliteitsverbetering van het diepe grondwater en de pluim zal het grondwater buiten de 
huidige contour niet beïnvloeden. De vracht in het grondwater neemt in deze variant in gelijke 
mate af als in de andere varianten. Deze effecten vinden echter pas op lange termijn plaats. 
 
Deze variant heeft een sanerend effect op de overige verontreinigingen binnen de contour van de 
Enka-pluim, in een vergelijkbare mate als de overige varianten. Echter, aangezien het 
intrekgebied van de onttrekkingsput geringer is dan het intrekgebied van de Rietkampen, zal deze 
variant minder tot geen effect hebben op (eventuele) overige verontreinigingen in het diepe 
grondwater (buiten de Enka-pluim). 
 
Verder heeft deze variant in geringe mate een gunstig effect op de grondwaterstand in de 
Rietkampen en kan de drainage in de Rietkampen enigszins worden verminderd. Hiertoe zijn 
berekeningen noodzakelijk, deze zijn in het kader van dit saneringsonderzoek niet uitgevoerd. 
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4.3.4 Faalrisico’s en faalscenario 
Deze variant kent een zeer gering faalrisico aangezien de locatie en het debiet van de onttrekking 
afgestemd wordt op de huidige contour van de Enka-pluim. Het faalrisico is op te lossen door 
optimalisatie van de onttrekking. 
 
4.3.5 Kosten en kritische factoren 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de kosten: 
• Aanleg van het onttrekkingssysteem en de monitoringspeilbuizen (uitgangspunt is zoveel 

mogelijk gebruik maken van bestaande filters) circa EUR 70.000,00 
• Aanleg van de zuivering voor sulfaat circa EUR 275.000,00 
• Jaarlijkse kosten voor onttrekking en monitoring bedragen circa EUR 27.000,00 
• Jaarlijkse kosten voor de zuivering op sulfaat (tot boven MTR) bedragen circa 

EUR 340.000,00 
 
Kapitalisatie van de jaarlijkse kosten over een periode van 70 jaar bij een rentevoet van 5,3 % 
leidt tot een totaal saneringsbedrag van circa EUR 7.500.000,00. Dit is nog exclusief de zuivering 
op de overige verontreinigingen (die pas enkele tot enkele tientallen jaren na aanvang van de 
onttrekking dient plaats te vinden). 
 
Kostenbepalende factoren zijn ondermeer: 
• Lengte van persleidingen 
• Eventuele lozingsheffing (niet meegerekend) 
 
Kritische factoren bij deze saneringsvariant zijn ondermeer: 
• Terugzuiveringswaarde en vergunning voor de lozing 
• Eventuele eis van retournering (leidt tot beheersing in plaats van sanering aangezien niet tot 

onder de S-waarde en/of MTR kan worden gezuiverd) 
 
Optimalisatiemogelijkheden: 
• Geringere zuiveringsinspanning bij een hogere lozingsnorm voor de Spoorsloot 
• Combinatie met een warmtekoudeopslag (zie paragraaf 4.5) 
• Acceptatie hogere instroom via Rietkampen naar het Binnenveld kan leiden tot een ander 

onttrekkingspunt en een kortere saneringsduur 
• Bekorting van de saneringsduur door een andere aanpak (mogelijk in situ ?) voor de 

organische verbindingen 
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4.4 Grondwateronttrekking met meerdere putten 
 
4.4.1 Doelstelling 
De doelstelling van deze variant is bescherming van het Binnenveld door te voorkomen dat de 
Enka-pluim via de drainage van de Rietkampen dan wel via het grondwater in het Binnenveld 
terechtkomt in een kortere saneringsperiode. 
 
4.4.2 Uit te voeren werkzaamheden 
Er is bij deze saneringsvariant gekozen voor een grondwateronttrekking aan het front van de 
pluim en op twee locaties in de pluim. De locatie van de onttrekkingsputten en het debiet zijn 
dusdanig gekozen, dat alle verontreinigingen van de Enka-pluim door de onttrekkingsput worden 
afgevangen en dat een min of meer gelijke reistijdverdeling naar de drie onttrekkingsputten is 
verkregen. Er is een debiet van circa 1.100.000 m3/jaar berekend. De onttrokken 
grondwaterstroom is van gelijke kwaliteit als in variant 3; de verwerking van deze stroom is ook 
gelijk aan variant 3 (zie paragraaf 4.3.2). 
 
Deze maatregel onderscheidt zich van variant 3 op de saneringsduur, deze is ruim 40 % korter en 
is voor sulfaat berekend op circa 40 jaar, ervan uitgaande dat geen sulfaat boven de toetsnorm 
meer instroomt in de pluim vanaf de bronlocatie. Voor de overige verbindingen zal de 
saneringsduur (veel) langer zijn, maar geldt eveneens een reductie van 40 % in vergelijking met 
variant 3.  
 
4.4.3 Effect van de maatregelen 
De effecten van deze variant zijn vergelijkbaar met variant 3.  
 
Ten opzichte van variant 3 is sprake van een reductie van de saneringsduur met 40 %, hetgeen 
voor sulfaat een winst van 30 jaar oplevert (saneringsduur van 70 naar 40 jaar gereduceerd). 
Voor de overige verbindingen geldt eveneens een reductie van 40 % in de saneringsduur, maar is 
nog steeds sprake van een (zeer) lange saneringsduur. 
 
4.4.4 Faalrisico’s en faalscenario 
Deze variant kent een iets hoger faalrisico dan variant 3 aangezien sprake is van een 
ingewikkelder en dus kwetsbaarder systeem. In vergelijking met varianten 1 en 2 is echter sprake 
van een relatief gering faalrisico (zie hiervoor ook paragraaf 4.3.4). 
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4.4.5 Kosten en kritische factoren 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de kosten: 
• Aanleg van het onttrekkingssysteem en de monitoringspeilbuizen (uitgangspunt is zoveel 

mogelijk gebruik maken van bestaande filters) circa EUR 125.000,00 
• Aanleg van de zuivering voor sulfaat circa EUR 400.000,00 
• Jaarlijkse kosten voor onttrekking en monitoring bedragen circa EUR 46.000,00 
• Jaarlijkse kosten voor de zuivering op sulfaat (tot boven MTR) bedragen circa 

EUR 600.000,00 
 
Kapitalisatie van de jaarlijkse kosten over een periode van 40 jaar bij een rentevoet van 5,3 % 
leidt tot een totaal saneringsbedrag van circa EUR 11.825.000,00. Dit is nog exclusief de 
zuivering op de overige verontreinigingen (die pas enkele tot enkele tientallen jaren na aanvang 
van de onttrekking dient plaats te vinden). 
 
Kostenbepalende factoren zijn ondermeer: 
• Lengte van persleidingen 
• Eventuele lozingsheffing (niet meegerekend) 
 
Kritische factoren bij deze saneringsvariant zijn gelijk aan variant 3. 
 
Optimalisatiemogelijkheden: 
• Geringere zuiveringsinspanning bij een hogere lozingsnorm voor de Spoorsloot 
• Mogelijke optimalisatie van de zuivering door zuivering van deelstromen, dit dient verder te 

worden verkend 
• Combinatie met een warmtekoudeopslag (zie paragraaf 4.5), eventueel middels deelstromen 

beter op locale energievraag aan te sluiten en dus efficiënter aan te leggen 
• Acceptatie hogere instroom via Rietkampen naar het Binnenveld kan leiden tot andere 

onttrekkingspunten en een nog kortere saneringsduur 
• Bekorting van de saneringsduur door een andere aanpak (mogelijk in situ ?) voor de 

organische verbindingen 
 
4.5 Koude warmte winning 
 
Geschiktheid natuurlijke randvoorwaarden 
De natuurlijke randvoorwaarden voor koude / warmte winning hangen met name af van de 
beschikbaarheid van een goed doorlatende watervoerende laag. In de ondergrond in heel Ede is 
die aanwezig.  
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Recente andere systemen in Ede 
Er zijn recentelijk verschillende systemen voor koude / warmte winning aangelegd danwel 
vergund. Een toelichting is gegeven in bijlage 5. 
 
Gebruik vrijkomende waterstromen voor koude warmte winning 
Wat betekent de beschikbaarheid van de waterstromen in voorgaand beschreven 
saneringsvarianten voor de inzetbaarheid in duurzame energie in de vorm van een koude / 
warmte winning-systeem ? 
 
De beschikbare m3 per uur laten zich grofweg omrekenen naar energievermogens en daarmee 
samenhangende oppervlaktes (kantoor)ruimte. Voor woningen wordt vaak doorgaans gerekend 
met 100 m2 per woning. 
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Tabel 4.1 Potentiële energieopbrengst waterstromen Rietkampen en sanering 

 

Saneringsvariant Waterstroom m3/h kW m2 

1 en 2 Drainagewater 76 873 15.107 

3 Saneringswater 58,3 670 11.589 

4 Saneringswater 125 1.436 24.847 

 
De energiepotentie van het beschikbare water is groot en in lijn met de ambities uit het MIG 2000 
van de provincie Gelderland. 
 
Op basis van de omvang van de Enka-pluim (meer dan een kilometer) is koude warmte winning 
mogelijk door 
1. Combinatie van de grondwateronttrekking en eventueel de drainage stroom met koude 

warmte winning (één groot systeem) 
2. Aanleg van één of meerdere kleinere koude warmte winningen binnen de pluim (minimale 

omvang van één systeem is circa 500m) 
 
Ad 1 
De inzet van saneringswater voor koude warmte winning zal gezien het beleid van de provincie 
Gelderland waarschijnlijk gepaard gaan met retournering van het opgepompte water. Wat betreft 
de terugsaneerwaarde stelt de provincie dat het water in dezelfde watervoerende laag 
teruggepompt moet worden en dat daar de waterkwaliteit niet slechter mag worden. Zoals in 
voorgaand hoofdstuk reeds is toegelicht, betekent dit op basis van de beperkte 
zuiveringsmogelijkheden voor sulfaat dat retournering binnen de Enka-pluim moet plaatsvinden. 
 
Door de retournering zal het drainagedebiet niet of nauwelijks afnemen. Voor de inzet van WKO 
betekent dit dat beide debieten (drainagewater en saneringswater) dan tegelijk beschikbaar zijn 
en middels WKO energie voor 260 tot 400 huishoudens kan worden geleverd. Bovenstaande 
potentiële energieopbrengsten leiden bij enkel koude of warmtewinning tot een opbrengst van 
enkele tientallen duizenden EUR tot circa een ton EUR per jaar. Combinatie van sanering en 
koude warmte winning verdient zich dus niet terug vanuit saneringsoogpunt. 
 
Wordt niet alleen ‘saneringswater’ maar ook drainagewater ingezet voor koude / warmte winning 
met een voortzetting van de huidige lozing naar het Binnenveld, dan is de temperatuur van het 
geloosde water een aandachtspunt. In periodes dat er koude aan ontleent wordt, wordt er relatief 
warm water geloosd (in de zomer), in de winter als er warmte gebruikt wordt zal er relatief warm 
water geloosd worden. Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden waar dit goed werkt. Of het hier 
ook kan hangt af van lokale omstandigheden. 
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Ad 2 
Gezien de omvang van de Enka-pluim is er letterlijk ruimte voor koude / warmte winning binnen 
de pluim zonder hinder voor de sanering van de pluim. Specifieke voornemens voor koude / 
warmte winning binnen de Enka-pluim zullen wel altijd getoetst moeten worden op hun hinder 
voor de pluim, waarbij in elk geval de ligging van het systeem en de debieten worden betrokken. 
 
Praktische aandachtspunten 
Er blijven ondanks de potentiële energiebron die het water is een aantal praktische punten staan 
die verder uitgezocht moeten worden om de haalbaarheid te kunnen toetsen, deze zijn in bijlage 
5 vermeld.  
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5 Afweging van de saneringsvarianten 

5.1 De afwegingstabel 
In tabel 5.1 zijn de resultaten van de afweging weergegeven. Hierbij is een kwalitatieve 
inschatting gemaakt van de lasten en baten van de verschillende saneringsvarianten. Variant 2 - 
afkoppeling - is in deze tabel meegenomen voor zover mogelijk. 
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Tabel 5.1 Saneringsafweging op aspecten 

 
 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Doelstelling Controleren van de verspreiding van 

de Enka-pluim 

Gedeeltelijke bescherming van het 

Binnenveld door het voorkomen het 

drainagewater van de Rietkampen 

het Binnenveld bereikt 

Bescherming van het Binnenveld 

door het voorkomen dat 

verontreiniging uit de Enka-pluim de 

Rietkampen en het Binnenveld 

bereiken 

Bescherming van het Binnenveld 

door het voorkomen dat 

verontreiniging uit de Enka-pluim de 

Rietkampen en het Binnenveld 

bereiken in een kortere periode 

Techniek Monitoring van drainagewater- en 

grondwaterkwaliteit 

Afkoppeling van de Rietkampen op 

het Binnenveld 

Onttrekking van grondwater in het 

front van de pluim, lozing op de 

Spoorsloot na zuivering 

Onttrekking van grondwater over de 

lengte van de pluim, lozing op de 

Spoorsloot na zuivering 

Lasten     

Saneringskosten 

Kosten aanvullende zuivering 

Kosten faalscenario 

EUR 510.000,00 

- 

EUR 7.500.000,00 

Niet berekend 

- 

EUR 7.500.000,00 

EUR 7.500.000,00 

EUR 540.000,00 

Gering 

EUR 11.825.000,00 

EUR 855.000,00 

Gering 

Saneringsduur en nazorg Eeuwigdurend 

 

Monitoring 

Eeuwigdurend 

 

Monitoring 

Sulfaat: 70 jaar 

Overig: zeer lang 

Monitoring 

Sulfaat: 40 jaar 

Overig: zeer lang 

Monitoring 

Faalrisico Hoog door afhankelijkheid van 

drainage die mogelijk niet optimaal 

beheerst 

Hoog door afhankelijkheid van 

drainage die mogelijk niet optimaal 

beheerst 

Laag Laag 
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 Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

Belasting Bennekomse Meent Mogelijk via grondwater Mogelijk via grondwater Geen Geen 

Belasting Binnenveld overig Via Rietkampen Geen Geen Geen 

Belasting overig oppervlaktewater - Lozing al dan niet gezuiverd, 

afgekoppeld drainagewater boven 

MTR 

Lozing boven MTR voor sulfaat Lozing boven MTR voor sulfaat 

Belasting overige 

milieucomponenten 

- Eventueel zuiveringsresidue Grote hoeveelheid zuiveringsresidue Grote hoeveelheid zuiveringsresidue

Afhankelijkheid van drainage 

Rietkampen 

Volledig  Volledig Onafhankelijk, drainagedebiet kan 

mogelijk iets omlaag 

Onafhankelijk, drainagedebiet kan 

mogelijk iets omlaag 

Baten     

Risicoreductie Binnenveld Geen Middel Hoog Hoog 

Risicoreductie diep grondwater Geen Geen Middel Middel 

Pluimgedrag/kwaliteitsverbetering 

van het diepe grondwater door de 

pluimontwikkeling/ Herstel 

gebruiksmogelijkheden ondergrond 

Geen positief effect op Enka-pluim, 

aantrekking verontreinigingen in 

gehele intrekgebied Rietkampen 

(> Enka-pluim) 

Geen positief effect op Enka-pluim, 

aantrekking verontreinigingen in 

gehele intrekgebied Rietkampen 

(> Enka-pluim) 

Geen verdere verspreiding van de 

Enka-pluim en sanering van het 

diepe grondwater. Geen effect 

buiten Enka-pluim 

Geen verdere verspreiding van de 

Enka-pluim en sanering van het 

diepe grondwater. Geen effect 

buiten Enka-pluim 

Verwijderde vracht Niet berekend, het enige onderscheid in de varianten is de duur van vrachtverwijdering, niet de mate 

Afname aansprakelijkheid Geen Laag Middel Middel 

Energieopbrengst/aansluiting bij 

koude warmte koude winning 

Middel: Mogelijk voor drainagewater Middel: Mogelijk voor drainagewater Middel-hoog: Hogere opbrengst: 

drainagewater en saneringswater 

Hoog: hoogste debiet, meeste 

putten 
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5.2 Nadere beschouwing, conclusies en aanbevelingen 
Uit de saneringsafweging blijkt, dat bij alle varianten sprake is van een langdurige sanering. De 
oorzaak hiervan is gelegen in de grote omvang van de pluim en de beperking in 
saneringstechnieken tot doorspoeling van de bodem. Verder is het bij geen van de varianten 
mogelijk, om tot een sulfaatbelasting van het oppervlaktewater te komen onder de geldende norm 
van MTR, ondanks de hoge kosten voor sanering en dan met name voor de zuivering op sulfaat. 
Wel kunnen de risico’s voor de gevoelige gebieden (het Binnenveld en de Bennekomse Meent) 
worden weggenomen met saneringsmaatregelen. Onderstaand zijn de uitgewerkte 
saneringsvarianten met elkaar vergeleken. 
 
Varianten 1 en 2 zijn volledig afhankelijk van de drainage in de Rietkampen, een onttrekking die 
niet is ontworpen op de sanering danwel beheersing van de Enka-pluim en die bij het huidige 
debiet mogelijk niet alle verontreinigingen van de Enka-pluim afvangt. Variant 2 levert een 
reductie van het risico voor het Binnenveld door de afkoppeling van de drainagestroom, echter 
verspreiding van de Enka-pluim via het grondwater naar het Binnenveld (en mogelijk de 
Bennekomse Meent) kan bij de huidige drainagedebieten niet worden uitgesloten. Beide 
varianten (1 en 2) kennen een hoog faalrisico. 
 
Varianten 3 en 4 hebben als effect, dat het Binnenveld en de Bennekomse Meent niet meer door 
de Enka-pluim worden bedreigd, noch via het drainage water noch via het grondwater. Deze 
varianten kennen een laag faalrisico, aangezien er geen afhankelijkheid is van de drainage van 
de Rietkampen en de onttrekking op maat wordt ontworpen naar de ligging en omvang van de 
Enka-pluim. Beide varianten kennen echter zeer hoge kosten vanwege de beperkte 
mogelijkheden om sulfaat te zuiveren en de hoge debieten die nodig zijn om verspreiding van de 
- inmiddels zeer omvangrijke - Enkapluim te saneren / beheersen en vanwege de lange 
saneringsduur. En voor beide varianten geldt, dat ondanks de hoge zuiveringskosten, een 
aanzienlijke waterstroom met sulfaatconcentraties boven MTR op oppervlaktewater zal worden 
geloosd. Aansluiting bij warmte / koude winning is mogelijkheid maar leidt niet tot een significante 
beperking van de saneringskosten.  
 
De resultaten van de saneringsafweging laten zien, dat de situatie vraagt om een 
saneringsvariant zonder zuivering vanwege de hoge zuiveringskosten en het (beperkte) resultaat 
in relatie tot de toetsnormen. Lozing op een ontvangstpunt met een hogere norm voor sulfaat 
(hoger dan 150 mg/l) zou een aanzienlijke kostenbesparing kunnen betekenen. Anderzijds kan 
worden gedacht aan retournering van ongezuiverd grondwater binnen de pluim (eventueel 
gecombineerd met een beperkte spuistroom). Dit laatste leidt tot een beheersing, hetgeen gezien 
de lange duur van de uitgewerkte saneringsduur slechts een formeel verschil is met de eindige 
saneringsvarianten 3 en 4. 
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Regionale ligging van de locatie 

 



 

 

 



 

 

 
Figuur b1.1 Regionale ligging onderzoekslocatie (schaal 1:25.000) 
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Geohydrologische 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 b2.1 bevat een overzicht van de lokale peilgegevens. 
 
 
Tabel b2.1 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 b2.2 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 b2.2 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 b2.1 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 b2.1 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 b2.3. 
 
 
Tabel b2.3 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 
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. Door de gemeente is een kaart verstrekt met de situering van de verticale 
filters en met de ligging van de stuwen met hun stuwpeilen.  
In 2007 zijn door de gemeente Ede gegevens verstrekt betreffende gemeten debieten van de 
diepdrainages. De metingen betreffen een relatief korte periode (circa 0,5 jaar) en variëren nogal 
binnen deze periode. De uitkomsten van de metingen zijn gegeven in tabel b2.4. 
De diepdrainage in de Rietkampen en Maandereng is in het model (modellaag 2) gebracht op 
basis van deze kaart. In het model zijn de weerstanden van de drainages vergroot ten opzichte 
van het rapport van april 2006, zodanig dat de berekende debieten zo goed mogelijk 
overeenkomen met de gemeten debieten. De berekende debieten zijn eveneens weergegeven in 
tabel b2.4. 
 
 
Tabel b2.4. Diepdrainage Maandereng en Riekampen: gemeten en berekende debieten  

 
Drainage debiet 

gemeten 

 

[m3/jaar] 

Debiet 

Berekend 

 

[m3/jaar] 

Maandereng 60.000                           *1) 70.000 

Riekampen 500.000 - 700.000        *2) 600.000 *3) 

*1) meetperiode juni 2006 - april 2007  

*2) meetperiode september 2006 - juni 2007 

*3) was 1.700.000 m3/jaar in de berekening van 2006 

 
Uit tabel b2.4 blijkt, dat de drainagedebieten door het model voldoende worden benaderd, zeker 
gezien de aanzienlijke onzekerheid die er bestaat ten aanzien van het langjarig gemiddelde van 
de gemeten debieten. 
 
Controle resultaten 
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 b2.2 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. 
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Figuur b2.2 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 b2.3. 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. 
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Figuur b2.3 Stijghoogteverschil (m) ondiep - diep grondwater (ononderbroken lijnen betreffen 
kwelgebieden) 

 
Een beeld van de berekende stroombanen is gegeven in de figuren b2.4 en b2.5. In figuur b2.4 is 
een bovenaanzicht gegeven. In figuur b2.5 is hetzelfde bovenaanzicht gegeven met daaronder 
een zijaanzicht van uit het zuiden.  
 
Uit deze figuren blijkt: 
• Op het Enka-terrein infiltreert het grondwater naar de diepte 
• Het grondwater stroomt in westzuidwestelijke richting met een snelheid van circa 40 m/jaar 



 

 

• Door de drainages van Maandereng, Rietkampen en de sloten van het Binnenveld wordt het 
water weer omhoog getrokken: 
- volgens het model stroomt het verontreinigde grondwater afkomstig van het 

Enka-terrein onder de drainages van de Maandereng en het oostelijke deel van de 
Rietkampen door 

- de bulk van het verontreinigde grondwater wordt opgevangen door de diepe 
drainages in het centrale en westelijke deel van de Rietkampen  

- het water dat is geïnfiltreerd op het centrale en oostelijke deel van het Enka-terrein 
(waaronder het gebied met de Zn en SO4 verontreiniging) stroomt onder de drainages 
van de Rietkampen door en wordt gedraineerd door de sloten in het Binnenveld 

 
Dit patroon wijkt slechts in beperkte mate af van de uitkomsten van de eerdere berekeningen, 
waarin de diepdrainages een debiet van 1,7 106 m3/jaar hadden. De horizontale stroming is qua 
richting en stroomsnelheid nauwelijks veranderd (blijft circa 40 m/jaar). Het belangrijkste verschil 
is dat er bij het kleinere drainagedebiet een grotere kans is, dat een deel van het verontreinigde 
grondwater onder de Rietkampen door stroomt, richting Binnenveld. 
 
De verticale stromingscomponent van grondwater en verontreiniging is erg gevoelig, namelijk 
voor drainagedebieten, voor verticale weerstanden in het watervoerend pakket, voor de exacte 
diepteligging van de verontreiniging, et cetera.  
Hoe dieper de verontreiniging in het watervoerend pakket voorkomt (alle andere omstandigheden 
gelijk), des te groter is de kans dat de verontreiniging pas in het Binnenveld wordt gedraineerd. 
Gezien de hoge concentraties aan zink en sulfaat is het aannemelijk dat er in de nabije omgeving 
van het Enka-terrein dichtheidsstroming is opgetreden. Dit betekent dat de verontreiniging 
wellicht sneller naar beneden is gezakt dan het model berekent. Verder betekenen de hoge 
concentraties ook, dat het verontreinigde grondwater in principe moeilijker omhoog stroomt dan 
het model aangeeft. Dit geeft aan, dat het niet zeker is dat alle verontreinigingen afkomstig van 
het Enka-terrein ook daadwerkelijk worden opgevangen door de diepdrainages van de 
Rietkampen. Zeker gezien de geringe dikte van het pakket (circa 40 m) tot de horizontale schaal 
van het probleem (circa 2.000 m) is dit niet nauwkeurig te berekenen. Daardoor blijven er 
onzekerheden in het stromingspatroon op detailniveau in de verticaal, die consequenties kunnen 
hebben ten aanzien van waar de verontreinigingen worden opgevangen. Dit houdt ook in, dat niet 
kan worden uitgesloten, dat (een deel van) de verontreiniging in de drainage van de Maandereng 
wordt opgevangen. Echter, mede gezien de onderzoeksresultaten stroomafwaarts van de 
drainage van de Maandereng (peilbuis 9022) wordt hier niet vanuit gegaan. 
 
In figuur b2.4 is ook de globale begrenzing van het intrekgebied van de diepdrainage van de wijk 
Rietkampen weergegeven. Het intrekgebied heeft een veel grotere breedte in noord-zuid richting 
(haaks op de stromingsrichting) dan de bundel stroombanen vanaf het Enka-terrein. Dit betekent, 
dat het verontreinigde grondwater in de diepdrainages wordt gemengd met een grote hoeveelheid 
schoon grondwater, zodat er een aanzienlijke verdunning optreedt (zie ook bij tabel b2.6). Uit de 
berekening blijkt dat de diepdrainage water ontvangt uit een gebied van circa 900 ha. 



 

 

 

 
Figuur b2.4 Berekende stroombanen vanaf het Enka-terrein (blauw) binnen intrekgebied de Rietkampen 
(paars) 

 
In figuur b2.5 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, of er 
onder door stromen. Op de stroombanen zijn markers geplaatst die steeds een verblijftijd van 10 
jaar markeren (bij een porositeit van 0,25). Daaruit blijkt, dat de stroomsnelheid ligt tussen 30 en 
40 m/jaar. 
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Figuur b2.5 Stroombanenpatroon met zijaanzicht vanuit het zuiden  

 
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 concentraties 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. 



 

 

Er zijn schattingen gemaakt van de gemiddelde concentraties in het drainagewater van 
Rietkampen, met de volgende uitgangspunten: 
• Alle verontreiniging in de pluim wordt afgevangen door deze drainages. Als in de praktijk zal 

blijken, dat een deel van de verontreiniging er onder loopt, zullen deze schattingen te hoog 
zijn 

• De diepdrainage ontvangt grondwater vanuit een veel groter gebied, waarvan is aangenomen 
dat het schoon is. Het totale onttrekkingsdebiet van de diepdrainage (alle putten) bedraagt 
volgens de modelberekening ruim 1.852 m3/dag, oftewel circa 0,675 miljoen m3/jaar. De 
bijdrage van het verontreinigde water daarin wordt bepaald door de dikte en breedte van de 
betreffende pluim en door de stroomsnelheid van het water (uitgangspunt gemiddeld 40 
m/jaar). Voor de sulfaatpluim bijvoorbeeld, met een dikte van 15 m, een breedte van 700 m, 
een stroomsnelheid van 40 m/jaar en een porositeit van 0,25 m3/m3 bedraagt het debiet 288 
m3/dag (= 15 x 700 x 40 x 0,25/365). Dit betekent dat de concentratie in de drainage 
gereduceerd wordt tot circa 15 % van de concentratie in de pluim (= 288/1852) 

 
In tabel b2.5 is voor de verschillende verontreinigingen aangegeven hoe groot de afstand tot de 
Rietkampen nog is en zijn schattingen gemaakt van de retardatiefactor van de verschillende 
verontreinigingen. Op basis van een stroomsnelheid van 40 m/jaar en de geschatte 
retardatiefactoren is vervolgens berekend, hoe lang het duurt voor de verschillende 
verontreinigingen de Rietkampen bereiken. Voor het daadwerkelijk bereiken van de drains dient 
hier nog een periode bij opgeteld te worden (zie bijschrift bij tabel b2.5). Voor de 
retardatiefactoren zijn twee schattingen gemaakt, namelijk één op basis van literatuur en ervaring 
en een andere op basis van de geconstateerde verspreiding van de verschillende 
verontreinigingen.  
Voor het bereiken van de Rietkampen is in eerste instantie uitgegaan van punt 14 in de 
Rietkampen (oostzijde). Vervolgens is geschat hoe lang het duurt voor ook de drainages 
daadwerkelijk worden bereikt.  



 

 

Tabel b2.5 Verontreinigingspluimen: afstand, retardatiefactor en tijdsduur voor bereiken Rietkampen 

 
Stof Afstand tot de 

Rietkampen 

 

 

 

 

*1) 

 

[m] 

Retardatie 

factor  

 

 

 

Minimaal  

*2) 

 

[-] 

Retardatie 

factor  

 

 

 

Maximaal  

*3) 

 

[-] 

Resterende 

tijdsduur voor 

bereiken 

Rietkampen 

 

Minimaal 

*4)  

 

[jaar] 

Resterende 

tijdsduur voor 

bereiken 

Rietkampen 

 

Maximaal 

*5)  

 

[jaar] 

Sulfaat 400 1 1 10 10 

Nikkel 700 1,2 5 21 88 

Zink 1100 1,5 20 41 550 

Per 700 1,2 5 21 88 

Cis 950 1,5 2 36 48 

VC 1400 1 1,5 35 53 

Chloorfenolen (penta) 1700 10 10 425 425 

Chloorfenolen (tetra) 1400 2,1 10 74 350 

Chloormethanen 1100 1,6 4 44 110 

*1) tot punt 14 in Rietkampen 

*2) schattingen op basis van literatuur en ervaring 

*3) schattingen op basis van geconstateerde verplaatsing van de verontreinigingspluimen 

*4) Uitgaande van minimale retardatie. Voor daadwerkelijk bereiken drainages is nog extra tijd nodig: circa 20 * 

retardatiefactor [jaar] 

*5) Uitgaande van maximale retardatie. Voor daadwerkelijk bereiken drainages is nog extra tijd nodig: circa 20 * 

retardatiefactor [jaar] 

 
Uit tabel b2.5 blijkt: 
• Sulfaat is het verst voortgeschreden en het meest mobiel, namelijk geen vertraging ten 

opzichte van water. Het zal nog circa 10 jaar duren voor de Rietkampen (punt 14) worden 
bereikt en nog circa 30 jaar eer het sulfaat daadwerkelijk in de drainages kan worden 
opgepompt 

• Zink, Nikkel, Per, Cis en VC zijn iets minder mobiel en de mobiliteit kent een grotere 
onzekerheid. Deze verontreinigingen kunnen de Rietkampen (punt 14) bereiken over 20 tot 
88 jaar (zink zelfs tot 550 jaar). De reistijd tot de onderdrainages zal in de range van 45 tot 
110 jaar liggen (voor zink zelfs nog langer) 

• Veel minder mobiel zijn de chloorfenolen, die tussen 75 en 425 jaar de Rietkampen (punt 14) 
kunnen bereiken. Het bereiken van de diepdrainages zal over 125 tot 725 jaar plaatsvinden 



 

 

Indien ervan uit wordt gegaan dat de huidige concentratieniveau’s in het grondwater bij 
verplaatsing richting de drainage van de Rietkampen gehandhaafd blijven, kunnen de 
concentraties worden verwacht in de drainage van de Rietkampen zoals weergegeven in tabel 
b2.6. 
 
 
Tabel b2.6 Te verwachten concentraties in lozing drainage de Rietkampen 

 
Stof Concentratie in 

huidige pluim 

 

 

Maximaal 

 

[µg/l] 

Concentratie in 

huidige pluim 

 

 

Gemiddeldl 

 

[µg/l] 

Aandeel in 

onttrekking de 

Rietkampen  

 

 

 

[%] 

Concentratie in 

drainage 

Rietkampen 

 

Maximaal  

 

[µg/l] 

Concentratie in 

drainage 

Rietkampen 

 

Gemiddeld 

 

[µg/l] 

Sulfaat 3.200.000 2.400.000 15,6 500.000 375.000 

Nikkel 150 110 6,7 10 7 

Zink 1800 1000 6,7 120 67 

Per 2700 1000 20,7 560 207 

Cis 25 25 8,9 2 2 

VC 5 5 8,9 0 0 

Chloorfenolen (penta) 200 100 8,9 18 9 

Chloorfenolen (tetra) 31 21 8,9 3 2 

Chloormethanen 460 420 4,4 20 19 

 
Uit tabel b2.6 blijkt: 
• Voor Sulfaat zijn concentraties in de Rietkampen berekend tussen 375 en 500 mg/l. Daarbij is 

wel aangenomen, dat er geen sulfaat onder de Rietkampen doorstroomt naar het Binnenveld.  
• Relatief hoge concentraties zijn ook berekend voor Per, namelijk 200 tot 560 ug/l (I-waarde = 

40 ug/l). De reistijd tot de onderdrainages is voor Per berekend op 40 tot 100 jaar 
• Voor de andere componenten zijn relatief lage concentraties in de diepdrainages berekend, 

echter met uitzondering van Cis en VC wordt voor alle verontreinigingen van de Enka-pluim 
de MTR danwel de toetsnorm van de KRW overschreden 
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Contouren en dimensies Enka-pluim 

 



 

 

 



 

 

Tabel b3.1 Uitgangspunten omvang Enka-pluim per stofgroep 

 
Stofgroep   Huidige afstand 

front tot 
minifilter 14 in 
Rietkampen  
 
(m) 

Maximale 
grondwater-
concentratie in 
pluim  
 
(ug/l) 

Gemiddelde 
concentratie in 
pluim  
 
 
(ug/l) 

Maximale 
verticale 
pluimdikte  
 
 
(m) 

Maximale 
pluim-
breedte  
 
 
(m) 

sulfaat  400 3200000 2400000 15 700

nikkel  700 150 110 15 300

zink  1100 1800 1000 15 300

per  700 2700 1000 20 700

cis  950 25 25 15 400

VC  1400 5 5 15 400

chloorfenolen (penta) 1700 200 100 15 400

 (tetra) 1400 31 21 15 400

chloormethanen (tri) 1100 460 420 10 300
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Toetsnormen oppervlaktewater 

 



 

 

 



 

 

Tabel b4.1 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 20 6,3 (opgelost 5,1) 

 Zink nee   40 (opgelost 9,4) 

Pentachloorfenol ja 0,4 4 

Tetrachloorfenolen nee   1 

Trichloorfenolen nee   3 

Dichloorfenolen nee   15 

Chloorfenolen 

Monochloorfenolen nee   25 

1,2-dichloorethaan ja 10 700 

Trichlooretheen (Tri) nee  2.400 

Tetrachlooretheen (Per) nee  330 

Chloorethenen /  

-ethanen 

1,2-dichlooretheen (Cis) nee  6.100 

Dichloormethaan ja 20 20.000 

Trichloormethaan ja 2,5 590 

Chloormethanen 

Tetrachloormethaan nee   1.100 

Benzeen ja 10 240 

Ethylbenzeen nee   370 

Tolueen nee   730 

Aromaten 

Xyleen (som) nee   380 
1 Toetsnorm KRW: voorlopige norm volgens stand van zaken juni 2007 
2 KRW bijlage IX stoffen: EU-richtlijnen 76/464/EG (dochterrichtlijnen) 
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Aanvullende punten koude warmte winning 

 



 

 

 



 

 

Voorbeeldsystemen WKO: 
• In het MIG Duurzame energievoorziening en energiebesparing 2007 van de provincie 

Gelderland: “Gemeente Ede is bezig met de ontwikkeling van het bedrijventerrein A 12 Ede-
West. In het kader van de duurzaamheidsambities is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
naar de aanleg van een distributienet voor warmte en koude op het bedrijventerrein. In 
tweede instantie zijn daarbij mogelijkheden en voordelen in kaart gebracht van het 
combineren van een koude / warmte-net met een centrale bluswatervoorziening. Met deze 
bluswatervoorziening kan de gemeente voldoen aan haar zorgplicht ten aanzien van de 
brandveiligheid op het bedrijventerrein en kunnen bedrijven besparen op de kosten van 
sprinklerinstallaties. Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat de combinatie van 
koude / warmte-net en bluswatervoorziening verantwoord is, zowel technisch als financieel. 
Het voordeel van de combinatie schuilt in het delen van de kosten van leidingen. De 
gemeente heeft derhalve de intentie om de combinatie van koude / warmte-net en centrale 
bluswatervoorziening te realiseren, vooralsnog alleen in het deel van het bedrijventerrein dat 
als eerste ontwikkeld gaat worden: Schuttersveld. De duurzame energievoorziening voor dit 
deelterrein zou uiteindelijk goed zijn voor een jaarlijkse besparing op fossiele energie van 
circa 20.000 GJ, equivalent aan het gasverbruik van 400 huishoudens. De start van het 
bouwrijp-maken van Schuttersveld staat gepland voor begin 2007. Voorafgaand moet de 
gemeente besluiten wie de aanleg, de exploitatie en het beheer van het koude / warmte-net 
gaat verzorgen” 

• Voor Facility Point Ede aan de Galvanistraat is een vergunning verleend in mei 2007 voor 
een WKO-systeem waarbij maximaal 65.000 m3 water per jaar onttrokken mag worden en 
weer geïnfiltreerd moet worden. De installatie wordt gebruikt voor 303,6 MWht  voor zomer en 
winter. Dit is toereikend voor circa 700 m2 koelen en verwarmen 

• Door het bedrijf Geocomfort is in juni 2006 voor het raadhuis een warmtekoude 
opslagsysteem gerealiseerd (info afkomstig uit beschikking provincie Gelderland juni 2006). 
Het betreft een systeem dat voor zowel koeling als verwarmen gebruikt wordt van 167 MWht 
zomer en winter, waarmee circa 400 m2 kantooroppervlak voorzien kan worden. Daarvoor 
wordt in extreme jaren 54.000 m3 water verpompt uit filters tussen 35 en 70 m m -mv 

• Het bedrijf Overeem Leco aan de Radonstraat heeft ook de beschikking over een 
WKO-systeem. Dimensies en andere systeemeigenschappen zijn niet bekend 

 
Praktische aandachtspunten warmte koude winning: 
• Energiebehoefte en de locatie ervan: De plaats waar water en dus energie beschikbaar is in 

de vorm van warmte dan wel koude hoeft niet a-priori samen te vallen met de plaats waar er 
vraag naar is. Voor beide saneringsvarianten 3 en 4, al dan niet in combinatie met 
drainagewater, moeten vraag en aanbod ruimtelijk in beeld gebracht worden 

• Energiebehoefte en timing: Het tijdspad waarin de sanering opgestart wordt hoeft niet 
logischerwijs te passen op een energievraag. Ook het tijdelijke karkater en meer permanente 
karakter van een energievraag kunnen te veel uiteenlopen 



 

 

• Effecten waterbehandeling op temperatuur: het saneringswater zal gezuiverd worden voordat 
het terug in de aquifer gebracht wordt. De constante temperatuur van het grondwater, die van 
nature rond de +11 graden Celsius ligt, wordt daarvan hoger. Voor het ontwerp van een 
wko-installatie is dat belangrijk om te mee te nemen in de voorontwerpfase. De meeste 
systemen gaan namelijk uit van kleine temperatuurverschillen in een range van +6 tot +18 
graden Celsius bij een neutrale temperatuur van +11 graden Celsius. Het saneringswater 
voor de zuivering door een warmtewisselaar leiden in periodes van koudevraag en na de 
zuivering in periodes met een warmtevraag kan een mogelijkheid zijn. Een thermische 
onbalans die hierdoor ontstaat kan ‘gerepareerd’ worden door in de winter koude uit het 
drainagewater te gebruiken. Wat dan wel een extra leidingtracé vergt 

• Contractvorm / eigendomsituatie / exploitatie: Een gecombineerd systeem van saneren en 
energievoorziening vraagt om een goede afstemming tussen verschillende partijen die elk 
eigen belangen hebben en eigen eisen stellen aan het functioneren van de installatie. 
Saneren is een ander vak dan energievoorziening en distributie. Een mogelijkheid is om 
beide belangen bij één partij onder te brengen om te voorkomen dat er een belang moet 
wijken bij strijdigheid 
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Details van het onttrekkingssysteem - saneringsvariant 3 

 



 

 

 



 

 

Een beeld van berekende stroombanen en reistijden is gegeven in figuur b61.1. 
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Figuur b6.1 Beheersing met 1 onttrekkingsput: stroombanen en reistijden tot put (interval symbolen 10 
jaar) 
 

 
Een beeld van de grondwaterstandsverlaging ten gevolge van de beheersonttrekking is gegeven 
in figuur b6.2. Daaruit blijkt: 
• De verlaging bij de beheersonttrekking bedraagt circa 0,5 m 
• De contour met 0,1 m verlaging ligt circa 400 m westelijk van de onttrekking en circa 1.200 m 

oostelijk ervan 
• De contour met 0,05 m verlaging ligt circa 800 m naar het westen en circa 2.000 m naar het 

oosten 
 
De kleinere verlagingen in westelijke richting ten opzichte van die in oostelijke richting wordt 
verklaard door de aanwezigheid van de drainages aan de westzijde (verlaging grondwaterpeil 
door onttrekkingsput doet debiet drainages verkleinen). 
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Figuur b6.2 Beheersing met 1 onttrekkingsput: verlaging grondwaterpeil door onttrekking [m] 

 
De concentraties voor de onttrekkingsput zijn berekend op basis van de verhouding tussen 
breedte x dikte van de verontreiniging enerzijds en breedte intrekgebied beheersdeepwell x dikte 
watervoerend pakket anderzijds. De reistijd tot de onttrekkingsput is berekend op basis van de 
afstand van het front van de pluim tot de onttrekingsput en een stroomsnelheid van 40 m/jaar (er 
is geen rekening gehouden met retardatie). De resultaten zijn weergegeven in tabel b6.1. 
 



 

 

Tabel b6.1 Beheersing met 1 onttrekkingsput: reistijd tot onttrekkingsput en concentratie in het op te 
pompen water 

 
Stof Resterende tijdsduur

Voor bereiken 

onttrekkingsput 

 

Minimaal 

 

[jaar] 

Concentratie in 

onttrekkingsput 

 

 

Maximaal  

 

[µg/l] 

Concentratie in 

onttrekkingsput 

 

 

Gemiddeld 

 

[µg/l] 

Sulfaat 0 1.200.000 900.000 

Nikkel 8 24 18 

Zink 24 289 161 

Per 8 1.350 500 

Cis 19 5 5 

VC 24 1 1 

Chloorfenol (penta) 313 43 21 

Chloorfenol (tetra) 50 7 5 

chloormethanen 26 49 45 

 
In tabel b6.2 is een voorstel voor monitoring gedaan op basis van gangbare frequenties. 
 
 
Tabel b6.2 Beheersing met 1 onttrekkingsput: voorstel voor monitoring 

 
Onderdeel Aantal Frequentie 

 

[1/jaar] 

Metingen 

 

[1/jaar] 

Analyses 

Influent 1 6 6 SO4, CKW, Zn, 

Ni,chloorfenolen 

Effluent 1 6 6 SO4, CKW, Zn, 

Ni,chloorfenolen 

Grondwaterfilters 9 1 9 SO4, CKW, Zn, 

Ni,chloorfenolen 
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Details van het onttrekkingssysteem - saneringsvariant 4 

 



 

 

 



 

 

Een beeld van berekende stroombanen en reistijden is gegeven in figuur b7.1. 
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Figuur b7.1 Beheersing met drie onttrekkingsputten: stroombanen en reistijden tot put (interval symbolen 10 jaar) 

 
Een beeld van de grondwaterstandsverlaging ten gevolge van de beheersonttrekking is gegeven 
in figuur b7.2. Daaruit blijkt: 
• De verlaging bij de beheersonttrekkingen bedraagt circa 0,7 m 
• De contour met 0,3 m verlaging heeft een straal van circa 800  
• De contour met 0,05 m verlaging ligt circa 2.000 m naar het westen en meer dan 2.000 m 

naar het oosten 
 
De kleinere verlagingen in westelijke richting ten opzichte van die in oostelijke richting wordt 
verklaard door de aanwezigheid van de drainages aan de westzijde (verlaging grondwaterpeil 
door beheersput doet debiet drainages verkleinen). 
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Figuur b7.2. Beheersing met drie onttrekkingsputten: verlaging grondwaterpeil door onttrekking [m] 

 
De gemiddelde concentratie voor de drie beheersputten is analoog berekend aan die voor één 
beheersput (saneringsvariant 3). Voor de resultaten wordt verwezen naar bijlage 6. 
 
In tabel b7.1 is een voorstel voor monitoring gedaan op basis van gangbare frequenties. 
 
 
Tabel b7.1. Beheersing met drie onttrekkingsputten: voorstel voor monitoring 

 
Onderdeel Aantal Frequentie 

 

[1/jaar] 

Metingen 

 

[1/jaar] 

Analyses 

Influent 1 6 6 SO4, CKW, Zn, Ni, 

chloorfenolen 

Effluent 1 6 6 SO4, CKW, Zn, Ni, 

chloorfenolen 

Individuele putten 3 1 3 SO4, CKW, Zn, Ni, 

chloorfenolen 

Grondwaterfilters 21 1 21 SO4, CKW, Zn, Ni, 

chloorfenolen 



 

 

 


