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1 Inleiding
In opdracht van gemeente Ede, waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland heeft Tauw
een saneringsplan opgesteld voor de gezamenlijke aanpak van de Enka-pluim.
Achtergrond Enka-pluim
De Enka-pluim is een sterke grondwaterverontreiniging met voornamelijk sulfaat, die afkomstig is
van de voormalige Enka-locatie in Ede. De aanpak van het brongebied is door een andere
initiatiefnemer in een eerder saneringsplan geregeld in het kader van herontwikkeling tot
woningbouw en momenteel in uitvoering. Dit saneringsplan betreft de aanpak van de pluim. De
grondwaterpluim komt onder de huidige hydrologische omstandigheden grotendeels in
diepdrainages van woonwijken terecht. Een beperkt deel van de pluim beweegt zich verder in de
bodem in westzuidwestelijke richting, waar deze zonder verdere maatregelen (over meer dan
100 jaar) in het Binnenveld, specifiek in de Bennekomse Meent, zal opkwellen. Dit is een
Natura 2000-gebied, met ecologische doelstellingen die door sulfaataanvoer in het geding
kunnen komen.
Aanleiding en doel van het saneringsplan
De aanleiding voor de sanering is het optreden van meerdere risico’s als gevolg van verspreiding
van deze pluim, waarbij zowel gemeente, waterschap als provincie belanghebbend zijn. Om deze
reden is gekozen voor een gezamenlijke aanpak. In de periode 2007-2012 heeft in verschillende
stappen het saneringsonderzoek plaatsgevonden. Tijdens een aantal bestuurlijk overleggen in
2012 en 2013 hebben de betrokken partijen keuzes gemaakt. De voorkeursvariant is in 2012
benoemd en in de periode 2012-2014 verder uitgewerkt.
Het doel van dit saneringsplan is het verkrijgen van een beschikking in het kader van
Wet bodembescherming. Het saneringsplan is opgesteld conform de eisen die de
Wet bodembescherming, de Circulaire bodemsanering 2013, de Provinciale Milieuverordening en
de Gelderse Beleidsnota Bodem 2012 daaraan stellen.
De maatregelen zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Voor de uitvoering dient nog een definitief ontwerp
te worden gemaakt. De start van de sanering is voorzien in 2015.
Leeswijzer
Dit saneringsplan beschrijft de overeengekomen aanpak (hoofdstukken 4 en 5), inclusief een
samenvatting van de uitgangssituatie (hoofdstuk 2) en saneringsafweging (hoofdstuk 3). Een
kostenraming van de maatregelen (bijlage 7) is losbladig bijgevoegd.
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2 Uitgangssituatie
2.1

Locatiegegevens

De Enka-pluim bevindt zich stroomafwaarts van het voormalig Enka-terrein aan de
dr. Hartogsweg 58 (brongebied) en onder de woonwijken Maandereng en Rietkampen in Ede.
Het huidig bodemgebruik ter plaatse van de pluim bestaat uit wonen, bedrijvigheid, infrastructuur
en water. Verder westelijk van de pluim bevindt zich landelijk gebied, waaronder het
Natura 2000-gebied Bennekomse Meent (afstand vanaf het einde van de weergegeven pluim tot
Bennekomse Meent bedraagt circa 3,3 km).
Voor het pluimgebied zijn geen specifieke ontwikkelingen voorzien, maar kunnen in de toekomst
de normale stedelijke aanpassingen verwacht worden.

Figuur 2.1 Situering onderzoeksgebied in Ede

10\36

Saneringplan voor de pluim van het geval Enka in Ede

Kenmerk R004-1215142MMK-evp-V03-NL

2.2

Geohydrologie

Ede ligt op de overgang van het hoge gebied van de Veluwe naar het lage gebied van de
Gelderse Vallei. De bodem in het gebied bestaat uit een matig doorlatende deklaag en goed
doorlatend watervoerend pakket tot 40 m -mv. Nabij het Enka-terrein is mogelijk sprake van
scheefgestelde lagen als gevolg van de situering van een stuwwal. Daardoor kan de stroming van
het grondwater en de verspreiding van de verontreinigingen grillig zijn. De stroomsnelheid van het
grondwater bedraagt op basis van het meest recente grondwatermodel gemiddeld circa 30 à
40 m per jaar. Het grondwater stroomt in westzuidwestelijke richting en kwelt uiteindelijk (over
meer dan 100 jaar) op in de Bennekomse Meent.

2.3

Gemeentelijke drainage

Om het grondwaterpeil in de lagere gelegen wijken van Ede acceptabel te maken, wordt gebruik
gemaakt van zowel ondiepe drainages als diepdrainages. Ondiepe drainages betreffen
horizontale drains in de ondiepe bodem. Diepdrainages bettreffen rijen met verticale putten, met
filters tot globaal 25 m -mv, die onderling verbonden zijn (al dan niet met geperforeerde buizen).
Beide systemen wateren het grondwater onder vrij verval af naar het oppervlaktewater. De ligging
van de drainages en vijvers is gegeven in figuur 2.2 en bijlage 2.7.
In de wijk Maandereng ligt een ondiep drainagesysteem, dat verbonden is met het
diepdrainagesysteem. De drie strengen met diepdrainages bevinden ter plaatse van “de groene
vijver”, aan de westzijde van de wijk en onder de verzamelvijver Maandereng (aan de
noordoostzijde van de aansluiting van de dr. W. Dreeslaan op de A12). Het water uit de ondiepe
en diepe drainages wordt gezamenlijk afgevoerd via de verzamelvijver Maandereng. Opgemerkt
wordt dat in “de groene vijver” soms ook water staat, maar dat betreft volgens mondelinge
informatie van de gemeente grondwater of overtollig regenwater in situaties dat de drainage niet
voldoende capaciteit heeft.
In de wijk Rietkampen liggen meerdere diepdrainagestrengen, te weten Adenauersingel,
Sadatsingel, Asserstate, Sartrestate en Erasmusstate. Deze wateren af op de singels. De singels
en de verzamelvijver Maandereng wateren af naar de verzamelvijver Rietkampen (tussen
Copernicuslaan en de A12), waarna het water verder stroomt via De Nieuwe Wetering naar het
Valleikanaal (figuur 2.1).
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Figuur 2.2 Situering diepdrainages, vijvers en Enka-pluim

Uit debietgegevens afkomstig van de gemeente Ede (lit. 9) blijkt dat het debiet van de
diepdrainages Rietkampen gemiddeld 80 m3/uur is in de periode 2006-2009 (zie figuur 2.3). De
Adenauerstreng bedraagt gemiddeld 20 m3/uur (figuur 2.4). De debieten van de Maandereng zijn
niet precies bekend. Wel is bekend dat het debiet van de streng gelegen in “de groene vijver”
gemiddeld 9 m3/uur is in 2010-2011 (zie figuur 2.5). Het totale debiet van Maandereng wordt
geschat op gemiddeld 18 m3/uur. Tijdens zeer natte perioden kunnen de debieten gedurende
korte tijd hoger zijn (circa 35 m3/u voor Adenauersingel in de periode 2006-2009).
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Figuur 2.3 Debieten diepdrainage Rietkampen (bron: debietgegevens gemeente Ede)

Adenauersingel: grondwaterstanden en debiet diepdrainage
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Figuur 2.4 Adenauersingel: gemeten grondwaterstanden en debieten van de diepdrainage (bron: gegevens
gemeente Ede). Zie figuur B5.3 in bijlage 5 voor de ligging van de genoemde peilbuizen
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Figuur 2.5 Maandereng: gemeten grondwaterstanden en debieten van de diepdrainagestreng in “de groene
vijver” (bron: gegevens gemeente Ede). Zie figuur B5.3 in bijlage 5 voor de ligging van de genoemde
peilbuizen

2.4

Verontreinigingssituatie

In de grondwaterpluim afkomstig van het Enka-terrein komen verschillende stoffen voor.
Omvangsbepalend is sulfaat. Daarnaast worden zink, nikkel, chloorethenen, chloorfenolen en
chloormethanen aangetroffen. In navolgende paragrafen wordt de verontreiniging samengevat.
Een literatuurlijst van uitgevoerde onderzoeken is opgenomen in bijlage 1.
2.4.1
Sulfaat
In 2013 is de verontreinigingssituatie van de pluim geactualiseerd. In bijlage 2 is de
verontreinigingssituatie met sulfaat weergegeven. Als achtergrondwaarde voor sulfaat in
gemeente Ede kan 50-100 mg/l aangehouden worden.
De Enka-pluim is vooral aangetoond nabij de basis van het 1e watervoerend pakket op een diepte
van 35 à 40 m -mv. De pluim stroomt in westzuidwestelijke richting en is circa 1.900 m lang (zie
figuur 2.2). Het concentratieverloop van sulfaat in het grondwater laat een geleidelijke afname
van de sulfaatgehalten zien vanaf het Enka-terrein tot in de pluim. De sulfaatgehalten zijn in de
diepe filters hoger dan in de ondiepe omdat er in de bron een zaklaag is ontstaan als gevolg van
de hoge zoutconcentratie. De pluim heeft de diepdrainage van de Maandereng bereikt en stroomt
er voor een deel ook onderdoor. Het front van de pluim is aangetoond tot de diepdrainage
Adenauersingel.
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De gehalten aan sulfaat in het grondwater nemen af van 3.200 mg/l direct achter het brongebied
(38 m -mv) tot 1.800 mg/l in de Maandereng (30 m -mv) en 180 tot 1.300 mg/l in de Rietkampen
(30 m -mv), respectievelijk de filters 1000 en 14.
In enkele diepdrainages van de Maandereng is in 2011 tussen 450 en 580 mg/l sulfaat gemeten
(bijlage 2). In het oppervlaktewater van de verzamelvijver Maandereng is 360 mg/l sulfaat
gemeten (lit. 13). Het water in de diepdrainages Rietkampen bevat sulfaatconcentraties van
40 tot 250 mg/l (zie bijlage 2). In de singels in Rietkampen is 190 mg/l (Adenauersingel) en
45 mg/l (Spaaksingel) sulfaat gemeten.
Pluimontwikkeling
In figuur 2.6 is de huidige grondwaterstroming onder invloed van natuurlijke stroming en
drainages in beeld gebracht (lit. 12). Maar weinig stroombanen van de Enka-pluim worden
(modelmatig) afgevangen door de diepdrainage van de Maandereng. Een groot deel wordt wel
afgevangen door de diepdrainage van de Adenauersingel en de resterende stroombanen worden
voor een belangrijk deel afgevangen door de diepdrainages van de Sadatsingel en de Asserstate.
Volgens de meest recente modellering wordt de afstand tussen het Enka-terrein en de
diepdrainages van de Adenauersingel door het grondwater in circa 30 jaar afgelegd. Een klein
deel van de sulfaatpuim (minder dan 5 %) komt niet in de diepdrainages terecht maar stroomt
eronder door richting de Bennekomse Meent.
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Figuur 2.6 Berekende stroombanen voor de sulfaatpluim (rode lijnen met pijlen; de pijlen geven een
tijdsinterval van 5 jaar weer)

Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit
Het (verontreinigd) grondwater dat bij de diepdrainages vrij komt, komt via het
oppervlaktewatersysteem van het stedelijk gebied (singels Rietkampen, stadsvijvers Maandereng
en Rietkampen) terecht in De Nieuwe Wetering, welke afwatert op het Valleikanaal) (figuren 2.1
en 2.7).
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Figuur 2.7 Dwarsdoorsnede Enka-pluim en bedreigde objecten

2.4.2
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen (VOCl)
In 2013 is de verontreinigingssituatie van de pluim geactualiseerd. Er wordt geconcludeerd dat in
het gebied is sprake van meerdere VOCl-brongebieden die een bijdrage kunnen leveren aan de
verontreiniging in de diepe grondwaterpluim. Twee bronnen (stroomopwaarts van peilbuis 9001
en van peilbuis 9002, zie bijlage 2) zijn op basis van het stroombanenpatroon afkomstig van het
Enka-terrein. Op de locatie Galvanistraat 8 (Bruil-terrein) is sprake van een verontreiniging met
chloorhoudende oplosmiddelen waarvan de impact op de pluim beperkt lijkt te zijn. Mogelijk is er
nog een onbekend brongebied aan de noordzijde van Galvanistraat 8. Op basis van de
inschatting van de concentraties in de peilbuizen heeft het zuidelijk brongebied bij peilbuis 9001
het grootste aandeel in de verspreiding.
Alleen ter hoogte van het vermoedelijke brongebied aan de Baron van Wassenaerlaan zijn
VOCl-concentraties hoger dan 600 µg/l vastgesteld (peilbuizen 9001 en 9002, Per tussen 60 en
3.900 µg/l, zie bijlage 2). Verder benedenstrooms zijn de concentraties aanzienlijk lager. In het
middendeel van de pluim, tussen 300 en 600 m benedenstrooms van de Baron van
Wassenaerlaan, zijn Per- concentraties tussen 160 en 520 µg/l aangetoond. Aan het front van de
pluim zijn tot nog toe Per-concentraties <10 µg/l vastgesteld. Ter referentie: de interventiewaarde
voor Per is 40 µg/l, de streefwaarde is 0,01 µg/l.
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Pluimontwikkeling
De afname van de concentraties Per wordt voornamelijk veroorzaakt door dispersie, aangezien er
weinig natuurlijk afbraak is. Omdat de VOCl-verontreiniging van Enka al tientallen jaren oud is,
wordt verwacht dat een min of meer stationaire situatie is ontstaan. Op een relatief korte afstand
(vanaf peilbuizen 9001 en 9002) nemen de concentraties in de pluim sterk af. De verklaring
hiervoor is dat er meerdere kleinere brongebieden zijn, waarbij dispersie een groot effect heeft op
de concentraties (anders dan bij sulfaat, waar sprake is van een groot brongebied). Mogelijk dat
een scheefgestelde laag in de ondergrond het verspreidingspatroon mede beïnvloedt.
2.4.3
Overige stoffen
Naast sulfaat en VOCl zijn de volgende stoffen afkomstig van Enka in het grondwater aanwezig:
zink, nikkel, chloormethanen en chloorfenolen. In bijlage 2 zijn kaarten met het
verspreidingspatroon opgenomen. Voor genoemde stoffen blijkt dat de verspreiding beperkt
gebleven is tot het eerste deel van de pluim en waarschijnlijk stabiel is.

2.5

Ongewenste effecten van verspreiding

Er is sprake van risico’s van de grondwaterpluim via de route van de diepdrainages en via de
route van de bodem.
Via de routes van de (diep)drainages betreft het de volgende bedreigingen:
 Bedreiging kwaliteit stadsvijvers: De diepdrainages wateren af op een stadsvijver en singels.
De oppervlaktewaternorm voor sulfaat (in dit geval het MTR, een norm voor ecologische
risico’s in oppervlaktewater) bedraagt 100 mg/l. Deze norm wordt in de Adenauersingel en
verzamelvijver Maandereng reeds overschreden, en bij onverminderde verspreiding is de
verwachting dat ook in de andere stadswateren overschrijdingen zullen plaatsvinden (of
reeds plaatsvinden). Bij een ongunstige combinatie van omstandigheden (relatief lage
zuurstofconcentraties, hoge temperatuur, droogte) bestaat het risico op stankontwikkeling.
Tevens leiden hoge sulfaatgehalten tot vegetatiegroei, snellere verlanding en dus intensiever
beheer
 Bedreiging kwaliteit De Nieuwe Wetering: De stadsvijvers uit de Maandereng en Rietkampen
wateren af op De Nieuwe Wetering, van waaruit het water wordt getransporteerd naar het
Valleikanaal. In de afgelopen 20 jaar zijn in De Nieuwe Wetering concentraties gemeten van
76 tot 210 mg/l (lit. 3). Naast overschrijding van het MTR-oppervlaktewater speelt een
specifiek risico bij het gebruik van dit water voor veedrenking. Bekend is dat bij verhoogde
blootstelling aan sulfaat (>250 mg/l) een verstoorde waterhuishouding in de darmen optreedt
bij vee (Praktijkmap Herkauwers, Laboratorium Gezondheidsdienst voor Dieren, mei 2007)
 Bedreiging betonelementen diepdrainages Maandereng en Rietkampen: Met sulfaat
verontreinigd grondwater wordt nu via de (diep)drainages van de woonwijken Maandereng en
Rietkampen afgevoerd. Verwacht wordt dat de concentraties toenemen tot 300 à 600 mg/l. Bij
dergelijke concentraties kan aantasting van beton optreden (lit. 3). Dergelijke hoge
concentraties zijn reeds aangetoond in de verzamelvijver Maandereng en in enkele
diepdrainagefilters van de Maandereng
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Via de route van de bodem betreft het de volgende bedreiging:


Bedreiging natuurgebied (door eutrofiëring, verzuring, sulfidevorming): Via het grondwater
wordt verspreiding voorspeld van een deel van de sulfaatpluim richting de Bennekomse
Meent / Binnenveld. Over meer dan 100 jaar bereikt sulfaathoudend grondwater (< 5 vol%
van het sterk verontreinigde grondwater van de pluim) het natuurgebied. Deze verspreiding
bedreigt dit Natura 2000-gebied met haar specifieke ecologische doelstellingen
(blauwgraslandvegetatie en trilveenvegetatie). Specifiek is van sulfaat bekend dat de
volgende bedreigende processen kunnen optreden:
 Uitspoeling van fosfaat (interne eutrofiering)
 Zwavelzuur vorming. De buffercapaciteit is al (bijna) verbruikt, verzuring treedt al op
 Pyrietoxidatie

Voor de eerste 2 punten geldt dat elke extra toevoeging aan sulfaat nadelig is. Van pyrietoxidatie
is bekend dat dit optreedt bij sulfaatconcentraties >1 mmol/l ofwel >100 mg/l (lit. 3)

2.6

Gevalsdefinitie

Het geval van bodemverontreiniging van het voormalige Enka-terrein is als ernstig en urgent
beschikt door de provincie Gelderland:
 Besluit vaststelling ernst en urgentie bij volledig onderzoek van Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Nummer besluit: MW2002.41253. Datum: 15 februari 2005. Nummer
verontreiniging: GE022800372
In de beschikking is vermeld dat de verontreiniging is ontstaan als gevolg van de
bedrijfsactiviteiten van ENKA BV sinds 1922. De grond is verontreinigd met onder meer zink,
cadmium, koper, lood, kwik, PAK, minerale olie en chloorfenolen boven de interventiewaarden.
Het grondwater is verontreinigd met zink, nikkel, lood, arseen, minerale olie, gechloreerde
koolwaterstoffen en chloorfenolen boven de interventiewaarden.
Uit het onderzoek na het vaststellen van de beschikking in 2005 is bekend geworden dat het
grondwater eveneens verontreinigd is met sulfaat (zie paragraaf 2.4). Binnen de Wet
bodembescherming zijn geen streef- en interventiewaarden voor sulfaat beschikbaar. De
provincie Gelderland zal de actuele gegevens over de sulfaatpluim opnemen in een nieuwe of
gewijzigde beschikking op ernst en spoed. In dit plan is de sulfaatpluim gedefinieerd aan de hand
van de bedreigingen die de sulfaatpluim veroorzaakt.
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3 Afweging en doel
3.1

Saneringsafweging

Het afwegingsproces voor aanpak van de Enka-pluim heeft bestaan uit de volgende stappen:
 2007-2012: Saneringsonderzoek en grondwatermodellering
 2011-2012: Afweging maatregelen door ambtelijke vertegenwoordigers van gemeente Ede,
provincie Gelderland, DLG en waterschap Vallei en Eem (de rechtsvoorganger van
waterschap Vallei en Veluwe)
 2012: Keuze voorkeursvariant door bestuurders van gemeente Ede, provincie Gelderland en
waterschap Vallei en Eem
 2012-2013: Nadere uitwerking voorkeursvariant
Voor details omtrent de uitgewerkte varianten wordt verwezen naar de verschillende documenten
die in het verleden zijn opgesteld (zie literatuurlijst in bijlage 1). De totaal gemaakte afweging is
hieronder samengevat.
In het saneringsonderzoek zijn varianten afgewogen die uitgaan van grondwateronttrekking ter
sanering, grondwateronttrekking ter beheersing, afkoppeling van het drainagewater en
monitoring. Uit het saneringsonderzoek blijkt dat de grondwaterpluim een risico vormt voor het
oppervlaktewater in het gebied en daarnaast voor de natuurontwikkeling in de Bennekomse
Meent. Een grondwateronttrekking ter beheersing van het grondwater leidt tot beheersing van
deze risico’s. Zuivering op sulfaat blijkt hoge kosten met zich mee te brengen (lit. 2 en lit. 4)
Uitsluitend afkoppelen van drainagewater heft niet alle risico’s op. Geconcludeerd is dat
gemeente, provincie en waterschap allen belangen hebben in dit gebied en aanbevolen is een
gezamenlijke integrale aanpak van de pluim af te leiden.
Vervolgens is door de betrokken partijen een scala aan maatregelen geïnventariseerd en
beoordeeld op onder andere technische uitvoerbaarheid, milieuhygiënisch effect en kosten.
Bronmaatregelen (bijvoorbeeld een schermmaatregel of een grondwatersanering van sulfaat op
het Enka-terrein) bleken niet of nauwelijks haalbaar te zijn omdat dergelijke maatregelen kostbaar
zijn. Bovendien leveren deze maatregelen de komende 50 jaar geen positieve bijdrage aan het
beperken van de risico’s omdat al een aanzienlijke vracht in de pluim onderweg is.
Er is uiteindelijk gekozen voor een variant waarbij verontreinigd water uit de diepdrainage wordt
afgekoppeld van het stedelijk watersysteem en wordt afgevoerd naar de Neder-Rijn. Een
aanvullende onttrekking beheerst verdere verspreiding van de verontreiniging in de bodem. Er
vindt geen waterzuivering plaats op sulfaat of overige parameters, omdat dit niet kosteneffectief
is. Uit toetsing is gebleken dat zonder waterzuivering wel wordt voldaan aan de emissietoets.
Hierover heeft afstemming met Rijkswaterstaat plaatsgevonden (zie bijlage 4).
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3.2

Saneringsdoel

Het saneringsdoel is het zo veel mogelijk opheffen van de risico’s van verspreiding van de
grondwaterverontreiniging zoals benoemd in paragraaf 2.5. Met de maatregel wordt de
bedreiging van de oppervlaktewaterkwaliteit vanuit het grondwater in het stedelijk en landelijke
oppervlaktewatersysteem opgeheven, en wordt verspreiding van sulfaat naar de Bennekomse
Meent opgeheven. Tevens worden hiermee de risico’s op stank in de woongebieden en het risico
bij veedrenking in het landelijke gebied teruggebracht. Het risico van aantasting van
betonelementen van het drainagesysteem wordt niet opgeheven met de maatregelen in dit
saneringsplan. Dit kan worden opgevangen door vervanging van putten of onderdelen hiervan
indien nodig.
De saneringsmaatregel bestaat uit het permanent geohydrologisch beheersen van de
sulfaatpluim (1) en het tijdelijk afkoppelen van hoge sulfaatvracht uit de diepdrainage Rietkampen
(2).
1. Permanente geohydrologische beheersing
Geohydrologische beheersing vindt plaats door middel van een permanente beheersonttrekking
(deepwell) en het blijvend afkoppelen van het drainagewater uit de Maandereng. Het vrijkomende
grondwater van de beheersonttrekking en het drainagewater uit de Maandereng wordt geloosd op
de Neder-Rijn. Hierbij geldt het volgende:
 De verzamelvijver Maandereng (zie figuur 2.2) kan vanwege situering van diepdrainageputten
in de vijver niet kosteneffectief afgekoppeld worden en zal met sulfaat belast blijven. Omdat
de vijver zich niet in de woonwijk bevindt maar nabij de snelweg A12, wordt dit acceptabel
geacht. Eventuele stankklachten zullen hier door de waterbeheerder met andere maatregelen
moeten worden opgelost. Het water dat afgevoerd wordt vanuit de verzamelvijver
Maandereng, maakt wel onderdeel uit van de permanente geohydrologische beheersing en
wordt afgevoerd naar de Neder-Rijn.
 Op “de groene vijver” in de Maandereng wordt geen drainagewater geloosd. Ongewenste
effecten kunnen optreden wanneer de grondwaterstand in een extreem natte situatie te hoog
wordt. Stankklachten worden hier niet verwacht, maar indien ze toch optreden, zullen deze
door de waterbeheerder met andere maatregelen moeten worden opgelost
 De pluim stroomafwaarts van de beheersonttrekking wordt niet gesaneerd. Het grootste deel
afgevangen zal worden door het bestaande diepdrainagesysteem Rietkampen, en het
resterende deel betreft een zodanig lage vracht dat deze op termijn (meer dan 100 jaar) geen
risico’s in de Bennekomse Meent veroorzaakt.
De maatregelen worden in beginsel eeuwigdurend in stand gehouden. De eerste vijf jaar na de
start van de aanleg wordt beschouwd als de saneringfase, waarna de nazorgfase aanbreekt. De
saneringsfase wordt gebruikt voor het inregelen van het systeem en het monitoren van de trends.
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2.

Tijdelijke afkoppeling hoge sulfaatvracht diepdrainage Rietkampen

Met de permanente beheersmaatregel wordt de beschreven sulfaatpluim beheerst.
Verontreinigingen die zich stroomafwaarts van de deepwell bevinden, zullen grotendeels onder
invloed van de deepwell verwijderd worden of alsnog worden afgevoerd via de diepdrainages.
Daar waar bij de start van de maatregel nog sprake is van hoge sulfaatconcentraties, zal deze
stroom tijdelijk worden afgekoppeld van het stedelijk watersysteem. Hierbij wordt een norm van
200 mg/l sulfaat gehanteerd, omdat daaronder het drainagewater naar verwachting niet meer
leidt tot een overschrijding van de MTR (100 mg/l sulfaat) in het oppervlaktewater van de singels
en De Nieuwe Wetering. Het water wordt via de leiding afgevoerd naar de Neder-Rijn. Naast de
concentratie wordt ook het resterende drainagedebiet gedurende de beheersontrekking
meegenomen in de afweging voor afkoppeling.
Deze tijdelijke maatregel geldt vanaf de start van de sanering tot het moment dat de
sulfaatconcentraties in het betreffende drainagewater gedaald zijn tot <200 mg/l als gevolg van
de sanerende werking van de beheersonttrekking. Dit is naar verwachting binnen vijf jaar na de
start inwerkingtreding van de maatregel (zie tabel 5.2 voor terugvalmaatregelen wanneer dit doel
niet bereikt wordt).

3.3

Type sanering

Het betreft een sanering voor aanpak van de pluim. Het brongebied wordt reeds gesaneerd. De
saneringsplannen hiervoor zijn beschikt door de provincie Gelderland:
 Besluit instemming deelsaneringsplan van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Nummer
besluit: MW2002.41253. Datum: 15 februari 2005. Nummer verontreiniging: GE022800372
 Besluit instemming (raam)saneringsplan van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Nummer
besluit: 2010-016664. Datum: 25 januari 2011. Nummer verontreiniging: GE022800372.

3.4

Gebruiksbeperkingen

Na start van de sanering gelden de volgende gebruiksbeperkingen ter plaatse van de Enka-pluim:
 Aanpassingen in de drainagesystemen in het gebied door de gemeente Ede zijn uitsluitend
mogelijk na afstemming met de initiatiefnemer van dit saneringsplan. Indien sprake is van
effecten op de aanpak en doelstellingen van dit saneringsplan zal ook afstemming met het
bevoegd gezag plaatsvinden
 Grondwateronttrekkingen en andere ingrepen in de grondwatersituatie van dit gebied zijn
uitsluitend mogelijk met een goedgekeurd saneringsplan

3.5

Terugvalscenario

Wanneer (op termijn) blijkt dat de saneringsdoelstelling niet gehaald kan worden, treedt het
terugvalscenario in werking. Het terugvalscenario kan nog niet gedetailleerd beschreven worden,
maar bestaat uit de volgende stappen:
1. Nadere analyse van de oorzaak en het gevolg van de ongewenste verspreiding van sulfaat
2. Technische aanpassing van het beheerssysteem (bijvoorbeeld een nieuwe deepwell)
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4 Maatregelen
4.1

Beschrijving

De maatregelen bestaan uit:
 Aanleg beheersmaatregelen (zie paragraaf 4.2)
 Nadere detaillering ontwerp
 Aanleg deepwell
 Aanpassen afvoer van drainagesystemen Maandereng en Rietkampen
 Aanleg verbindingsleidingen en verzamelput / pompput
 Aanleg transportleiding naar Neder-Rijn en lozingspunt
 Lozen van het water op de Neder-Rijn
 Activiteiten saneringsfase (zie paragraaf 4.3)
 Activiteiten nazorgfase (zie paragraaf 4.4)
 Monitoring (zie hoofdstuk 5)
In paragraaf 4.5 zijn de uitvoeringsaspecten beschreven.

4.2

Aanleg beheersmaatregelen

4.2.1
Nadere detaillering ontwerp
De functionele eigenschappen van het beheerssysteem zijn in dit saneringsplan beschreven. Dit
betreft een ontwerp op hoofdlijnen, waarbij nadere detaillering nodig is. Een kaart van het
ontwerp op hoofdlijnen is opgenomen in bijlage 3. Ten behoeve van de nadere detaillering is
gericht onderzoek nodig. Het onderzoek betreft in ieder geval de volgende onderwerpen:
 Grondwaterkwaliteit met betrekking tot sulfaat stroomafwaarts van de geplande deepwell (in
relatie tot afkoppeling) en in het landelijk gebied (in relatie tot beheersdoelstelling grondwater)
 Kwaliteit drainagewater alle diepdrainagestrengen Rietkampen (vanwege lozing op
oppervlaktewater)
 Debietmetingen drainagewater Maandereng
 Oppervlaktewaterkwaliteit singels en vijvers Rietkampen en Maandereng
 Positionering en ontwerp deepwell, waarbij rekening gehouden wordt met zettingen
 Positionering en ontwerp verzamelput / pompput inclusief technische uitwerking
voorzieningen bij piekafvoeren
 Onderzoek naar tracé en hydraulisch functioneren van de afvoerleiding naar Neder-Rijn
4.2.2
Aanleg deepwell en leidingwerk
Uit de geohydrologische modellering (lit. 12) blijkt dat het sulfaathoudende grondwater kan
worden afgevangen door de drainagestrengen Maandereng en de deepwell. De stroombanen van
de maatregel zijn weergegeven in figuur 4.1.
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Figuur 4.1 Stroombanen bij saneringsmaatregel. De stroombanen van de sulfaatpluim (rode lijnen en pijlen
met tijdsinterval van 5 jaar) worden afgevangen door de deepwell (“beheersput_voor”). De stroombanen
naar de beheersput (bruine lijnen met pijlen) omsluiten de sulfaatpluim. De stroombanen naar de
diepdrainage Adenauersingel (blauwe lijnen met pijlen) komen van buiten de pluim. De tijdsintervallen
(blauwe lijnen met pijlen) geven aan dat het front van de pluim binnen circa 5 jaar na de start van de
maatregel naar de diepdrainage Adenauersingel zal stromen, waarna daar alleen nog schoon water in
stroomt

De deepwell is gepland nabij de singel langs de Willy Brandtlaan, ten noorden van het Singelpad.
Voor dit saneringsplan wordt uit gegaan van een deepwell met een volledig filter tot aan de
geohydrologische basis (circa 40 m -mv). Een verzamelleiding wordt aangelegd tussen de
deepwell en de verzamelput / pompput. De ligging wordt nog nader afgewogen op basis van de
praktische omstandigheden en de verontreinigingssituatie.
4.2.3
Aanpassen afvoer van drainagesystemen Maandereng en Rietkampen
Omdat in de huidige situatie (zie figuur 2.6) het verontreinigde water voornamelijk door de
drainage van de Adenauersingel wordt afgevangen, wordt verwacht dat met afkoppeling van de
drainage van de Adenauersingel het grootste deel van de sulfaatvracht achter de deepwell wordt
afgevangen (lit. 12).
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Gedurende de eerste circa vijf jaar na start van de beheersonttrekking bevat dit water nog hoge
sulfaatconcentraties, daarna nemen de sulfaatgehalten in het drainagewater van de
Adenauerstreng af vanwege de sanerende werking van de deepwell.
De maatregel bestaat uit het afsluiten van de afvoerpunten van het drainagesysteem
Maandereng en Adenauersingel, en deze te vervangen door nieuw aan te brengen afvoerpunten
(zie figuur 4.2):
 De Adenauerstreng wordt afgesloten van de Adenauersingel door het afsluiten van het
bestaande lozingspunt (dit is een afsluiter in een put). Aan de zuidzijde van de
Adenauerstreng wordt een nieuw afvoerpunt aangebracht. Er wordt een verzamelleiding
aangebracht tussen het nieuwe afvoerpunt en de verzamelput
 Het drainagesysteem Maandereng wordt afgesloten van de afvoer naar De Nieuwe Wetering
door de afvoerleiding ter hoogte van de Adenauersingel te onderbreken en aan te sluiten op
de nieuw aan te leggen verzamelput
De kwaliteitsgegevens van de diepdrainage van de Sadatsingel geven aan dat in een individueel
filter ook nog een concentratie van 190 mg/l sulfaat voorkomt. Daarom zal in de nadere
detaillering van het ontwerp nog worden nagegaan of het noodzakelijk en kosteneffectief is om
ook (een deel van) de diepdrainage van de Sadatsingel af te koppelen.
4.2.4

Aanleg en aansluiten verzamelput / pompput

Het vrijkomende water uit de drainagesystemen Adenauerstreng en Maandereng en de deepwell
komt samen in een nieuw aan te leggen verzamelput nabij de Adenauersingel. De verzamelput
wordt aangelegd ter hoogte van de hoek Laan de Verenigde Naties - Schumansingel. De
verzamelput bevat een pomp die het water door de transportleiding pompt.
Voorzieningen voor situaties van afvoer van piekdebieten
De nieuwe beheerssituatie leidt niet tot een nattere situatie dan nu. Het water dat in de huidige
situatie wordt afgevoerd, wordt in de toekomstige situatie ook afgevoerd (maar via een andere
route). De onttrekking van de deepwell voert zelfs nog extra water af.
Om te zorgen dat altijd minimaal net zoveel water afgevoerd kan worden als in de oorspronkelijke
situatie, worden de volgende voorzieningen voorgesteld:
 In de deepwell wordt een voorziening aangebracht die deze onttrekking automatisch en
tijdelijk uitschakelt als door een overschot aan vrijkomend grondwater de pomp zijn maximale
afvoerdebiet heeft bereikt (om te voorkomen dat de verzamelput overloopt). Het effect is dat
de grondwaterstand rondom de deepwell stijgt (waarmee de extra grondwaterstandverlaging
als gevolg van de onttrekking opgeheven wordt)
 De capaciteit van de pomp in de verzamelput wordt berekend op de voorkomende
piekdebieten (zie paragraaf 2.3)
 In de afvoer van de drainagesystemen wordt een overloop aangebracht op stedelijk
oppervlaktewatersysteem voor afvoer van overtollig grondwater
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Figuur 4.2 Afkoppeling drainages Adenauersingel en Maandering, deepwell, verzamelput en leidingen

4.2.5
Aanbrengen transportleiding en lozingspunt
Vanaf de verzamelput wordt een transportleiding aangelegd naar de Neder-Rijn (ø 200, circa
7,5 km). Het voorlopig tracé is weergegeven in figuur 4.3 en bijlage 3. Het definitief tracé wordt
voorafgaand aan de uitvoering bepaald. In de Neder-Rijn (vooralsnog wordt uitgegaan van een
locatie bij de Veerdam) wordt een lozingspunt met uitstroomvoorziening onder water
aangebracht.

26\36

Saneringplan voor de pluim van het geval Enka in Ede

Kenmerk R004-1215142MMK-evp-V03-NL

Figuur 4.3 Transportleiding van verzamelput naar
Neder-Rijn

4.2.6
Lozen vrijkomende grondwater
Het vrijkomende water wordt ongezuiverd geloosd op de Neder-Rijn. In overleg met
Rijkswaterstaat op 20 augustus 2013 is het volgende overeengekomen (zie besprekingsverslag in
bijlage 4):
 Voor de lozing zullen de normen uit het Activiteitenbesluit of Besluit lozen buiten inrichtingen
gelden, voor zover voor alle componenten normen beschikbaar zijn en zuivering
kosteneffectief is






Voor sulfaat zal direct een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd, hiervoor is uitsluitend
de uitkomst van de emissietoets nodig. De verwachte emissie voldoet aan de emissietoets en
kan worden toegestaan
Zuivering op Per is niet kosteneffectief bij concentraties lager dan 86 µg/l. Een dergelijke
concentratie wordt ook geaccepteerd in de emissietoets. Op dergelijke lozingen zijn de
normen uit het Activiteitenbesluit of Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing (zelfde
normen). In deze situatie moet op termijn aanvullend een maatwerkvoorschrift worden
aangevraagd voor VOCl. De standaardnorm is 20 µg/l en onderbouwd is dat in deze situatie
een norm van 86-90 µg/l redelijk is om redenen van kosteneffectiviteit. Dit voorschrift kan op
termijn worden aangevraagd omdat voorlopig niet de verwachting is dat de standaardnorm
wordt overschreden
Voor de overige componenten wordt verwacht dat geen zuivering noodzakelijk is (lit.13)
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4.3

Saneringsfase

4.3.1

Debieten en stroombanen

De geschatte debieten van de drainages tijdens het in werking zijn van de maatregel zijn in tabel
4.1 weergegeven. Deze gegevens zijn gebaseerd op metingen afkomstig van de gemeente Ede
(lit 9, zie ook paragraaf 2.3) en de modellering van de maatregel (lit. 12). Het debiet van de
actieve onttrekking met de deepwell is 25 m3/uur. Tijdens de saneringsfase wordt gemiddeld
60 m3/uur afgevoerd naar de Neder-Rijn. Het maximale totale piekafvoerdebiet wordt geschat op
80-100 m3/uur (gebaseerd op een meetreeks van debieten uit 2006 tot 2009, waarbij een deel
van het Maandereng debiet onbekend is).

Tabel 4.1 Waterbalans van saneringsfase en nazorgfase

Sanering

Sanering

Vrijkomend

Naar vijvers Naar Neder-Rijn Vrijkomend

3

[m /uur]

3

[m /uur]

Sanering
3

Nazorg
3

Nazorg

Nazorg

Naar vijvers Naar Neder-Rijn
3

[m /uur]

[m /uur]

[m /uur]

16,6

16,6

16,6

3

[m /uur]

Diepdrainage
Adenauersingel 16,6
Sadatsingel

15,4

15,4

15,4

15,4

Asserstate

13,8

13,8

13,8

13,8

Erasmusstate

9,2

9,2

9,2

9,2

Sartrestate

0,2

0,2

0,2

0,2

Maandereng

8,6

8,6

8,6

8,6

Maandereng

10

10

10

10

Deepwell

25,0

25,0

25,0

25,0

Totaal

98,8

60,2

98,8

west

*1)

38,5

55,1

43,6

*1) het debiet van de diepdrainage ‘Maandereng west’ is geschat, omdat het niet bekend is

4.3.2
Grondwaterstandverlaging en zettingen
De deepwell veroorzaakt een grondwaterstandsverlaging van circa 1,0 m op 25 m afstand van de
put, een verlaging van 0,65 m op 50 m afstand en een verlaging van 0,3 m op 340 m afstand (zie
figuur 4.4).
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3

Figuur 4.4 Verlaging grondwaterstand door nieuw aan te leggen deepwell met debiet van 25 m /uur. NB
‘beheersvariant voorvang’ betreft de in dit saneringsplan uitgewerkte beheersvariant.

Een berekening van de verwachte zettingen bij de extra grondwateronttrekking van 25 m3/uur is
opgenomen in bijlage 5. Het optreden van zettingen is afhankelijk van het voorkomen van een
veenlaag op een diepte van circa 12-14 m –mv. Uit de beschikbare gegevens uit DINO is de
veenlaag op een van de drie plekken aanwezig. Het blijkt dat de maaiveldzettingen in de situatie
zonder veen in het profiel relatief klein zijn, namelijk 0,0009 m of minder. Voor de situatie met
veen in het profiel zijn grotere zettingen te verwachten, namelijk in de range van 0,04 m binnen
25 m afstand van de beheersonttrekking, afnemend tot 0,006 m op 680 m afstand van de
beheersonttrekking.
Zettingsschade aan niet op palen gefundeerde bebouwing is gewoonlijk niet te verwachten bij
zettingen kleiner dan 0,01 m. Bij grotere maaiveldzettingen is er wel kans op schade, toenemend
met de grootte van de maaiveldzetting. Als de bebouwing op palen is gefundeerd, dan is het
schaderisico gering. Voor nadere uitspraken over te verwachten maaiveldzettingen en
zettingsschade is meer onderzoek nodig.
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4.3.3

Omzetten afvoer afgekoppelde diepdrainage(s) Rietkampen

Zodra de monitoringsresultaten bevestigen dat de sulfaatconcentraties in de Adenauerstreng
< 200 mg/l zijn geworden, wordt de drainagestreng Adenauersingel losgekoppeld van het
beheerssysteem en opnieuw aangesloten op het stedelijke watersysteem. Dat betekent dat vanaf
dat moment het drainagewater van de Adenauerstreng weer in de Adenauersingel terecht komt.
Het loskoppelen bestaat uit de volgende handelingen:
 Afsluiten afvoerpunt aan zuidzijde Adenauerstreng
 Openzetten afvoerpunt bij lozingspunt Adenauersingel
Na de omzetting vindt nog gedurende twee jaar monitoring plaats van het drainagewater (zie ook
tabel 5.1).
4.3.4
Afronden saneringsfase
Na afronding van de saneringsfase wordt een evaluatieverslag en nazorgplan opgesteld, welke
ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden ingediend. De saneringsfase is afgerond na vijf
jaar, mits de sulfaatgehalten in het drainagewater van de Adenauerstreng dan gedaald zijn tot
onder de 200 mg/l. Wanneer na vijf jaar de gehalten nog hoger zijn dan 200 mg/l, dan wordt de
saneringsfase verlengd tot het moment dat de gehalten onder 200 mg/l liggen (zie tabel 5.2).

4.4

Nazorgfase

4.4.1
Nazorgplan
Ter afronding van de saneringsfase wordt een nazorgplan opgesteld. Het nazorgplan wordt
iedere tien jaar geactualiseerd. Het nazorgplan bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Inleiding
2. Uitgangssituatie
3. Doel, gebruiksbeperkingen en maatregelen
4. Organisatie en kosten
Het doel van de nazorg is het in stand houden van de saneringsmaatregelen om aan de
saneringsdoelstelling te voldoen. Na de saneringsfase is een meetreeks beschikbaar. Als
onderdeel van het nazorgplan wordt deze meetreeks gebruikt voor een voorspelling van de
pluimontwikkeling, zowel binnen als buiten het beheerste gebied. Het monitoringsplan zal hierop
worden gebaseerd.
De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen worden in het nazorgplan
beschreven. Er wordt een schema opgenomen wie handelt in geval van calamiteiten of
onvoorziene gebeurtenissen.
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4.4.2

Debieten

In de nazorgfase wordt de actieve onttrekking gecontinueerd en wordt deze waterstroom samen
met het drainagewater van de Maandereng via de leiding geloosd op de Neder-Rijn. Tijdens de
nazorgfase wordt gemiddeld 44 m3/uur afgevoerd naar de Neder-Rijn (zie tabel 4.1), met
geschatte piekdebieten van circa 55 m3/uur bij veel neerslag.

4.5

Uitvoeringsaspecten

4.5.1
Milieukundige begeleiding
Milieukundige begeleiding van de beheersing valt onder de BRL SIKB 6000 en onderliggende
protocollen. Voorgesteld wordt VKB-protocol 6001 te hanteren, aangezien het een
eeuwigdurende beheerssituatie betreft. Ook de aanleg van de deepwell valt onder BRL SIKB
6001.
De milieukundige begeleiding stelt voorafgaand aan de sanering een controle- en verificatieplan
op, aan de hand van de vergunningseisen (Wbb) en de in dit plan beschreven
monitoringswerkzaamheden (zie hoofdstuk 5).
4.5.2
Veiligheid
De saneringswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de CROW P132.
Voorafgaand aan het bepalen van de te nemen veiligheidsmaatregelen dient de T&F-klasse te
worden bepaald. Voor sulfaat is in dit plan geen T&F-klasse bepaald. Dit betekent dat deze
voorafgaand aan het opstellen van de veiligheidsmaatregelen dient te worden afgeleid. Aan de
hand van de uitkomsten hiervan dienen de veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
Bij de aanleg van het beheerssysteem wordt niet in verontreinigde grond gewerkt, afkomstig van
het geval Enka. Afhankelijke van de leidingtracés kan plaatselijk door verontreinigde grond
gegraven worden, niet zijnde Enka-verontreinigingen.
4.5.3

Vergunningen

Er zijn diverse vergunningen noodzakelijk voor aanleg en in stand houden van het
beheerssysteem. In dit saneringsplan zijn niet alle vergunningen genoemd. Specifiek voor de
saneringsmaatregel zijn in ieder geval de volgende vergunningen / toestemmingen nodig:
 Voor de grondwateronttrekking een vergunning in het kader van de Waterwet (waterschap)
 Voor lozing zal de gemeente / omgevingsdienst nog een uitspraak moeten doen of in deze
situatie sprake is van een inrichting of niet. Dit bepaalt namelijk het exacte besluit waaronder
deze lozing zal vallen (Besluit lozen buiten inrichtingen of Activiteitenbesluit). Rijkswaterstaat
behandelt dit
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4.5.4

Afstemming gemeente Ede over stedelijk watersysteem

Bijzonder aan deze situatie is dat de geohydrologische beheersing gebruik maakt van het
bestaande ontwateringssysteem (drainage) van de wijken. Daarom is zowel voor de aanleg als in
de beheerfase afstemming nodig tussen de initiatiefnemer van de sanering (het waterschap) en
beheerder van het stedelijk watersysteem (gemeente Ede). Tijdens de aanlegfase is van belang
om de functionaliteit van het stedelijk watersysteem te behouden na de ingrepen. Tijdens de
beheerfase moeten beide partijen zich ervan bewust zijn dat bij ingrepen in het systeem met
heersende doelstellingen in het kader van kwaliteit (dit saneringsplan) en kwantiteit (voldoende
drooglegging in het kader van de zorgplicht grondwater) rekening gehouden moet worden.
Concreet betekent dit dat de gemeente Ede geen aanpassingen kan doen aan het
drainagesysteem zonder daarvan de effecten te beschouwen op deze saneringsaanpak en dit
met het waterschap als initiatiefnemer en eventueel provincie als bevoegd gezag af te stemmen.
Ook zijn situaties denkwaar waarbij waterschap en provincie ruimte moeten bieden aan de
gemeente. Bijvoorbeeld in tijden van grote waterafvoer zullen partijen prioriteit moeten geven aan
afvoer van het drainagewater versus het water uit de deepwell, indien de waterafvoer in leiding en
pompput beperkend zou zijn.
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5 Monitoring
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de doelstelling en opzet van de monitoring. Een
meetplan is opgesteld voor de saneringsfase (gedurende vijf jaar). Nadere invulling van het
meetprogramma voor de nazorgfase volgt in het nazorgplan op basis van ervaringen in de
saneringsfase. Monitoring in de nazorgfase betreft dezelfde onderwerpen als tijdens de
saneringsfase, maar de frequentie en meetlocaties kan wijzigen op basis van nieuw opgedane
kennis.
Het doel van de monitoring is om het saneringsresultaat en behalen van doelstellingen te toetsen,
en aan vergunningseisen te voldoen. De monitoring richt zich op:
 Beheersende werking op de grondwaterverontreiniging ter toetsing van het opheffen van
risico’s door verspreiding van de sulfaatpluim naar de Bennekomse Meent. De
sulfaatmetingen in het grondwater stroomafwaarts van de deepwell (richting landelijk gebied)
worden getoetst aan 100 mg/l sulfaat, wat de bovengrens voor de achtergrondgehalten is. De
grondwaterstandverlaging rondom de deepwell wordt getoetst aan de modelvoorspelling
 Kwaliteitsverbetering drainagewater van Rietkampen ter toetsing van verminderde lozing van
sulfaat op het stedelijk oppervlaktewater en daarmee naar oppervlaktewater landelijk gebied.
Het drainagewater wordt getoetst aan 200 mg/l sulfaat (saneringsdoel). Specifiek wordt het
drainagewater van de Adeanauerstreng gemonitord tot de gehalten zijn afgenomen tot
<200 mg/l (zie paragraaf 3.4.3). De monitoring van de Adenauerstreng loopt door tot twee
jaar na het omzetten van de afvoer (zie paragraaf 4.3.3)
 Verspreiding van overige stoffen binnen de Enka-pluim vanwege lozingseisen (onder meer
VOCl)
 Metingen ten behoeve van vergunningseisen
Na iedere meetronde vindt rapportage plaats aan de opdrachtgever en het bevoegde gezag. De
rapportages bevatten in ieder geval de volgende informatie:
 Technische gegevens van het beheerssysteem
 Toets aan saneringsdoelstellingen en vergunningseisen
 Aanbevelingen voor aanpassing van het beheerssysteem en/of het monitoringsprogramma
Het meetprogramma is opgenomen in tabel 5.1. Kaarten met voorgestelde (nieuwe)
monitoringspunten - welke nader uitgewerkt moet worden in het controle- en verificatieplan - zijn
opgenomen in bijlage 6. De eerste meetronde vindt plaats voordat het beheerssysteem in
werking wordt genomen. In het actieprogramma (tabel 5.2 en 5.3) zijn scenario’s van
overschrijdingen en terugvalmaatregelen voorgesteld.
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Tabel 5.1 Meetprogramma saneringsfase (vijf jaar, start voorafgaand aan inwerkingtreding deepwell)

Doel

Frequentie Aantal Type meting

Beheersende werking systeem: 1x/jaar

Concentratieverloop sulfaat in

<100 mg/l sulfaat in het

grondwaterkwaliteit

grondwater stroomafwaarts van

grondwater van landelijk

stroomafwaarts

deepwell. 5 nieuwe peilbuizen à 2

gebied ten zuiden van

filters (zie bijlage 6.1)

A12

Grondwaterstanden in 10 filters

Toets modelvoorspelling

nabij deepwell (zie bijlage 6.1) en

en verlagingen

Beheersende werking systeem: 2x/jaar

10

Toetsingsnorm

11

verlagingen deepwell

in 1 referentiepeilbuis buiten de
verlagingscontour
Verminderen sulfaatlast naar

Sulfaatgehalten drainagewater

<200 mg/l sulfaat in

oppervlaktewater:

2x/jaar

5

lozingspunten Rietkampen (nr’s

drainagewater

drainagewater Rietkampen

1 t/m 5 op kaart bijlage 6.2),
specifiek drainagewater
Adenauerstreng*

Lozingseisen: verspreiding

1x/3 jaar

17

VOCl binnen pluim

Grondwaterkwaliteit VOCl in

Trendanalyse, toets op

peilbuizen: 9001 (3 filters), 9002 (3 zuiveringsnoodzaak af
filters), 9004 (3 filters), 9019 (2

te voeren water

filters), 9020 (2 filters), 9021 (2
filters), 9022 (2 filters) (zie kaarten
bijlage 2.3 en bijlage 6.1)
Lozingseisen: verspreiding

1x/3 jaar

5

overige stoffen binnen pluim

Grondwaterkwaliteit nikkel, zink,

Trendanalyse, toets op

chloormethanen en -fenolen in

zuiveringsnoodzaak af

peilbuizen: 9001 (1 filter), 9002 (1

te voeren water

filter), 9004 (1 filter), 9019 (1 filter),
9020 (1 filter) (zie kaarten bijlage
2.3 en bijlage 6.1)
Lozingsvergunning - kwaliteit

Als

effluent

voorgeschre

1

Waterkwaliteit effluent

Vergunningseisen

(voorgeschreven parameters)

ven
Lozingsvergunning -

continu

6

lozingsdebiet

Debietmetingen bij afvoerpunten

Vergunningseisen

afzonderlijk drainagestrengen en
lozingspunt (nr’s 6 t/m 10 op kaart
bijlage 6.2)

Watervergunning - zettingen en Als
debiet deepwell

n.t.b.

Debietmeting deepwell,

voorgeschre

grondwaterstanden en

ven

zettingsmetingen (locaties n.t.b.)

Vergunningseisen

* Monitoring drainagewater Adenauersingel loopt door tot twee jaar na beeindiging saneringsfase
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Tabel 5.2 Actieprogramma en terugvalmaatregelen bij niet behalen saneringsdoelstellingen

Scenario

Mogelijk gevolg

Actie







Meer dan 200 mg/l sulfaat in

Nagaan oorzaak en kosteneffectieve

onvoldoende

Beheersende werking deepwell

drainagewater bij lozingspunten

maatregel zoeken, bijvoorbeeld:

Grondwaterstroming anders dan

Rietkampen, en/of



voorspeld


Grondwaterverontreiniging op



Meer dan 100 mg/l sulfaat in
grondwater landelijk gebied

afkoppelen diepdrainages, of



andere plek dan voorspeld

Optimalisatie onttrekking en

(noordelijker of zuidelijker)

Onderhoud drainagesysteem, of
Hogere sulfaatconcentratie
toestaan in landelijke gebied als
verspreidingsberekening en
effectbepaling aantoont dat er
geen risico’s ontstaan in
Bennekomse Meent



Adenauerstreng blijft >5 jaar
onderdeel van beheerssysteem,
of



Hogere concentraties accepteren
indien geen stankoverlast of
risico’s veedrenking optreedt

Tabel 5.3 Actieprogramma en terugvalmaatregelen voor ongezuiverde lozing

Scenario

Mogelijk gevolg

Actie

Toenemende concentraties VOCl of

Op termijn is waterzuivering nodig

Nagaan oorzaak en kosteneffectieve

andere parameters

maatregel zoeken, bijvoorbeeld:


bronsanering uitvoeren, of



waterzuivering plaatsen
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Bijlage

1

Literatuurlijst

Bij het opstellen van saneringsplan is gebruik gemaakt van de volgende rapporten en
onderliggende informatie:
1. Aanvullend grondwateronderzoek en verspreidingsmodellering Enka-pluim te Ede, Tauw,
kenmerk R001-4422208CDR-nva-V01 (concept), 3 april 2006
2. Saneringsonderzoek diepe grondwaterpluim Enka te Ede. Tauw, kenmerk
R002-4422208CDR-evp-V01-NL, 9 oktober 2007
3. Onderzoek risico's sulfaatpluim Enka te Ede. Tauw, kenmerk R001-4607672DLU-los-V01-NL,
24 februari 2009
4. Uitwerking lozing Enka-pluim op Valleikanaal en Neder-Rijn. Acceptatie en kosten. Tauw,
kenmerk R001-4735255MWJ-baw-V02-NL, 13 september 2010
5. Samenvatting informatie Enka-pluim. Tauw, kenmerk N001-4735255RGL-cmn-V01-NL,
24 januari 2011
6. Modellering Enka-pluim Ede. Tauw, kenmerk R001-4820083CDR-rlk-V01-NL,
11 januari 2012
7. Afweging maatregelen Enka-pluim te Ede. Tauw, kenmerk N001-4802947RGL-rvb-V02-NL,
12 april 2012
8. Rapportage nulsituatie en modellering grondwaterstroming & stoftransport
Grondwatersanering Enka-terrein te Ede. Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek,
12 september 2012
9. Hydrologisch onderzoek naar effecten van beheersing Enka-pluim in Ede. Tauw,
kenmerk R002-1211748JBD-ygl-V01-NL, 11 februari 2013
10. Enkapluim Ede: resultaten stopproef Adenauersingel en voorstel verdere voortgang.
Tauw, kenmerk R004-1211748JBD-avd-V01-NL, 12 februari 2013
11. Kostenraming aanleg en beheer geohydrologische beheersing Enka-pluim in Ede.
Tauw, kenmerk R002-1215142MMK-evp-V01-NL, 22 maart 2013
12. Modelaanpassing en varianten voor beheersing Enka-pluim te Ede. Tauw,
kenmerk R001-1215142JBD-evp-V01-NL, 27 augustus 2013
13. Lozing en zuivering beheersmaatregel Enka-pluim te Ede, Tauw, kenmerk
R003-1215142MMK-evp-V01-NL, 27 augustus 2013

Bijlage

2

Kaarten verontreinigingssituatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vlaggenkaart sulfaat
Bollenkaart sulfaat
Vlaggenkaart VOCl
Bollenkaart zink
Bollenkaart nikkel
Bollenkaart chloormethanen en chloorfenolen
Diepdrainagesysteem met verontreinigingssituatie

&

&

10

813 5,0-30,0
11.11
190000

921525

813

919295

907

10 9,0-10,0
02.06
67000
10 16,0-17,0
02.06
71000
10 23,0-24,0
02.06
71000
10 30,0-31,0
02.06
97000

&
901

921564

921523
912600

921521

902460

921519
921518

919274

905

912857
812

921517

804 5,0-30,0
11.11
450000

905077

812 5,0-30,0
11.11
97000

804

921512
905067

905069

921569
921509

905070

921511

905819

905072

807 5,0-30,0
11.11
170000
07.13
250000
07.13
250000

810
921498

905754
921573

14

905081
*

14 29,0-30,0
02.06
28000
11.11
50000
07.13 1300000
07.13 1300000
14 39,0-40,0
02.06
28000
11.11
830000
07.13 <30000

10003

905083

*

905087

ò

921485

821 5,0-30,0
11.11
580000

905794

806

9019 11,0-12,0
04.03
65000
9019 22,0-23,0
04.03
67000
9019 34,7-35,7
04.03 2300000

913203

902

914622
914642

821

913247

9004 8,0-9,0
08.02
41000
9004 14,0-15,0
08.02
44000
9004 19,0-20,0
08.02
70000
9004 24,0-25,0
08.02
74000
9004 29,0-30,0
08.02 470000
9004 34,8-35,8
08.02 2100000
08.02 1400000

&

905824

921575
905846

&

9001 8,0-9,0
08.02 110000
9001 14,0-15,0
08.02
97000
9001 19,0-20,0
08.02
59000
9001 24,0-25,0
08.02
69000
9001 29,0-30,0
08.02 660000
9001 37,0-38,0
08.02 3200000
08.02 3200000

903118

903

10002
905105
10002 0,0-0,0
07.13
45000

806 5,0-30,0
11.11
110000
07.13
61000

913134

913116

905835

905084

9001

914731

9019

807

921489

913185

9002 10,0-11,0
07.02
93000
08.02
40000
9002 17,0-18,0
07.02 1100000
08.02 1100000
9002 22,0-23,0
07.02 1200000
08.02 1300000
9002 27,0-28,0
07.02 1500000
08.02 1500000
9002 32,0-33,0
07.02 1700000
08.02 1600000
9002 41,5-42,5
07.02 2400000
08.02 2200000

914724

914659
902587
9004

902675

914666

9022

904852

913129
913184
913141

913095

916919
902575

902542

902581 906592

&
905085

10003 0,0-0,0
07.13
190000

809

901766

914248

913187

913146
902515

905627

&
905079

921494

ò

9022 9,0-10,0
03.06
210000
11.11
150000
9022 19,0-20,0
03.06
190000
11.11
180000
9022 30,0-31,0
03.06
890000
11.11 1600000
07.13 1800000

905815

808 5,0-30,0
11.11
200000
07.13
230000

913186
902483

904

808

921506

9020

&

905762
905071

905074

922230

9002

902532

914892

811
811 5,0-30,0
11.11
120000

809 5,0-30,0
11.11
42000

908

918096

805 5,0-30,0
11.11
30000

921508

810 5,0-30,0
11.11
99000

11 9,0-10,0
02.06
86000
11 17,0-18,0
02.06
78000
11 24,0-25,0
02.06
93000

&

805

921567

9021

9021 21,0-22,0
04.03 110000
9021 28,0-29,0
04.03 180000
9021 35,3-36,3
04.03 2100000

11

921513

921500

&

&

9020 10,0-11,0
04.03
19000
9020 25,0-26,0
04.03
66000
9020 39,5-40,5
04.03 2400000

902788
914405
914393

905089

905099

ò

905092

*

10001 0,0-0,0
07.13
360000

921705

914484

905821

&

902797

12

914392

905107

&
905635

10001

905094
921580

906

905833

905858

921688

12 9,0-10,0
02.06
78000
12 17,0-18,0
02.06
110000
12 24,0-25,0
02.06
150000
12 33,0-34,0
02.06
250000

905809
905843
905854

905825
905782

0

200

Opdrachtgever

Toetsingskader
Legenda
A

Put
Minifilter
&

ò
*

B

C

A = Meetpuntnr. + FilterDiepte (m-mv)
Peilbuis
B = Analysedatum (maand-jaar)
Oppervlaktewatermonster C = Concentratie sulfaat (ug/l)
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> 500000 ug/l en <= 1000000 ug/l
> 1000000 ug/l

Schaal

Status

Gemeente Ede
Project

<= 50000 ug/l of < Rapportagegrens

Ede, Enka-pluim ontwerp gebiedsmaatregel
Onderdeel

Verontreinigingssituatie sulfaat in grondwater
(>5m), oppervlaktewater en drainagewater

´

400

1:6000
Formaat

A3
Datum 29-04-14
Get.

AAT

Gec.

MMK

DEFINITIEF
Projectnummer

1215142
Tekeningnummer

11
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

1215142_10011D.MXD

Sulfaat in grondwater, oppervlaktewater en drainagewater

2.2

13

6120
6123
6198

10

820
820

10

6117

813

819
819

812

804

817
1000
815

5003

5002
2081

6118 6189

1041 1041
2073
2081
6189
2083
6125
9002
1015
6119 6115
6191
2085
6193
2072
6197 6119
1040
6127
9003
6196
2087

9021
812

6123
6124 5041

11
11

9020

811

815

9001

808

9004
9019

814

814

810
810

14
10003

9022

821

807

806 806
10001
12

´

Concentratie ug/l
< 50000
50000 - 100000
100000 - 500000
500000 - 1000000
> 1000000
Drainage

0

200

400 m

1:12500
1215142_10006D.MXD





10

919295



921523

921564



921518



921512

 






921506

<0,1

02.06

<0,1

<0,1

-

<0,1

-

<0,1

-

<0,1


901

9021 21,0-22,0
0,10 <0,10 <0,50 <0,10
9021 28,0-29,0
04.03 <0,10 0,20 0,27 <0,50 <0,10
9021 35,3-36,3
04.03
18
11
27
0,80 <0,10
04.03 <0,10

9020 10,0-11,0
0,50 <0,10 <0,50 <0,10
9020 25,0-26,0
04.03 <0,10 0,20 <0,10 <0,50 <0,10
9020 39,5-40,5
04.03 2,3
2,1
<1,0 <5,0 <1,0
04.03

914892


 




905754





14 29,0-30,0
<0,1 <0,1
<0,20 <0,10
14 39,0-40,0
<0,1 <0,1
<0,20 <0,10

 

-

<0,1
<0,20

-

<0,1
<0,20





921575

905084

905085



904852

905105





905107

921580

<0,1

-

<0,1

-

<0,1



9021



9022 9,0-10,0
03.06 <0,1 <0,1 <0,1
07.13 <0,10 <0,20 <0,10
9022 19,0-20,0
03.06 <0,1 <0,1 <0,1
07.13 <0,10 <0,20 <0,10
9022 30,0-31,0
03.06 <0,1 <0,1 <0,1
07.13 0,27 <0,20 <0,10



905794

9022

-

<0,1
<0,20

-

<0,1
<0,20

-

<0,1
<0,20

04.03
04.03
07.13
04.03
07.13



913247

905846




914392

921705



905854

B

Legenda
Minifilter




Peilbuis

C

D







 



 

48
40

07.02
08.02

44
38

07.02
08.02
08.02

110
87
-



<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,5
<0,5
-



916919
902575

902542

914248



902581 906592

902675







914666

9019

902

914622

914642

08.02

8,5

08.02

0,4

08.02

0,2

08.02

0,2

08.02
07.13

20
5,2

08.02
08.02
07.13

36
520

914724

914731

914659
902587
9004

9004 8,0-9,0
3,7
<0,3
9004 14,0-15,0
0,2
<0,1
9004 19,0-20,0
<0,1 <0,1
9004 24,0-25,0
<0,1 <0,1
9004 29,0-30,0
7,7
2,3
9,0
17
9004 34,8-35,8
12
5,4
5,3
100
34
-

906

905635

905821

905843

0,4

0,5

6,5
<0,60



903118

905782

F

G

A = Meetpuntnr. + FilterDiepte (m-mv)
B = Analysedatum (maand-jaar)
C = Concentratie tetrachl.etheen (per) (ug/l)
D = Concentratie trichlooretheen (tri) (ug/l)
E = Concentratie 1,2-dichlooretheen (cis) getoets aan cis + trans (ug/l)
F = Concentratie vinylchloride (ug/l)
G = Concentratie trichloormethaan (chloroform) (ug/l)

07.02
08.02
07.13
07.02
08.02
08.02
07.13
07.02
08.02

9001 8,0-9,0
1,0
0,2
0,1
<0,1
9001 14,0-15,0
51
0,3
<0,1
9,2
<0,1 <0,1
9001 19,0-20,0
130
0,9
0,1
11
<0,1 <0,1
9001 24,0-25,0
1400
8,0
<0,5
1100
6,5
<0,5
16
0,20 <0,10
9001 29,0-30,0
3100
16
14
2700
14
<5,0
4,2
3900
17
<10
9001 37,0-38,0
330
16
6,1
280
14
5,5
120
32

> Streefwaarde en <= Tussenwaarde

> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde

> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde
> 10 * Interventiewaarde

4,2
0,6
0,7
0,3
3,1
0,7
8,9
5,3
1,1
370
420
21
0,8
0,6



902797

905809

12 9,0-10,0
<0,1 <0,1
12 17,0-18,0
02.06 <0,1 <0,1 <0,1
12 24,0-25,0
02.06 <0,1 <0,1 <0,1
07.13 <0,10 <0,20 <0,10
12 33,0-34,0
02.06 170
2,0
0,2
07.13 340
2,6 <0,60
<0,1

-

<0,1

-

<0,1

-

<0,1
<0,20

-

0,3
0,80

0

150

Gemeente Ede

<= Streefwaarde of < Rapportagegrens

9001

913203

Opdrachtgever

E



913116

07.02
08.02








07.02
08.02

460
2,2

913095

913134

07.02
08.02

0,3

902788

02.06





0,8

914484

12

913185

913129
913184
913141

902532

901766






913187

913186

913146

902515









07.02
08.02

<0,1
<0,1

912600





914405



71
69



903

905833

905858

07.02
08.02

<0,1
<0,5

9020

905824




 





905835





9019 11,0-12,0
<0,10 <0,10 <0,10 <0,50 <0,10
9019 22,0-23,0
75
150
3,5
<5,0
1,2
160
69
55
<0,20
9019 34,7-35,7
3,0
12
6,6
<5,0 <1,0
10
59
31
<0,20

62
94

<0,1
<0,1





905825

A


922230



07.02
08.02

9002 10,0-11,0
3,8
0,5
2,1
0,2
9002 17,0-18,0
26
1,7
34
1,7
9002 22,0-23,0
37
2,6
24
0,8
9002 27,0-28,0
100
12
94
12
9002 32,0-33,0
110
11
110
11
9002 41,5-42,5
320
50
300
51
3,4

9002

918096

11

904

921688





905094

<0,1

-

914393

905099

905092

<0,1

02.06

11 9,0-10,0
<0,1 <0,1
11 17,0-18,0
<0,1 <0,1
11 24,0-25,0
<0,1 <0,1




2,2
1,1

902460

902483

905627

905083

905089

02.06

905819

14

02.06 <0,1
07.13 <0,10

<0,1

905815


905079

02.06

905762

905071

905074



905087



921569



02.06 <0,1
07.13 <0,10



921485







905

0,10

908

921573

905081



905069

905072



921494





921567



921498



02.06

-

912857

905070

921511

921508



921489

<0,1

10 9,0-10,0
<0,1 <0,1
10 16,0-17,0
<0,1 <0,1
10 23,0-24,0
<0,1 <0,1
10 30,0-31,0
<0,1 <0,1

905077

905067

921509

02.06



921517




<0,1

921521



921519

919274



02.06

907

07.02
08.02

´

300 m

Schaal

Status

1:6000

DEFINITIEF

Project

Formaat

Projectnummer

Onderdeel

Datum 26-08-13

Tekeningnummer

Ede, Enka-pluim ontwerp gebiedsmaatregel
Verontreinigingssit.grondwater
>5m-mv, CKW

A3

Get.

Gec.

AAT

LRG

1215142

1

Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

1215142_10001D.MXD

Opdrachtgever

Geen toetsingskader

Schaal

Gemeente Ede

1 : 12.500

Status

Definitief

<S/AW
Project

>S/AW ; <T

Ede, Enka-pluim ontwerp gebiedsmaatregel

Formaat

A3 297x420

Projectnummer

1215142

>T ; <I
Onderdeel

>I ; <10 * I

Grondwater
zink (Zn) alle dieptes, vanaf 01-01-2000

>10 * I

Dat. 19.3.2014 11:27
Getek.
Gec.

Drainage

Tekeningnummer

P00145

mmk

N
0

250

500

750m

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Opdrachtgever

Geen toetsingskader

Schaal

Gemeente Ede

1 : 12.500

Status

Definitief

<S/AW
Project

>S/AW ; <T

Ede, Enka-pluim ontwerp gebiedsmaatregel

Formaat

A3 297x420

Projectnummer

1215142

>T ; <I
Onderdeel

>I ; <10 * I

Grondwater
nikkel (Ni): alle dieptes, vanaf 01-01-2000

>10 * I

Dat. 19.3.2014 11:32
Getek.
Gec.

Drainage

Tekeningnummer

P00146

mmk

N
0

250

500

750m

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Opdrachtgever

Geen toetsingskader

Schaal

Gemeente Ede

1 : 12.500

Status

Definitief

<S/AW
Project

>S/AW ; <T

Ede, Enka-pluim ontwerp gebiedsmaatregel

Formaat

A3 297x420

Projectnummer

1215142

>T ; <I
Onderdeel

>I ; <10 * I

Grondwater
Chloormethanen en chloorfenolen, alle dieptes,
vanaf 01-01-2000

>10 * I

Dat. 19.3.2014 11:35
Getek.
Gec.

Drainage

Tekeningnummer

P00147

mmk

N
0

250

500

750m

Postbus 133
7400 AC Deventer
Tel. (0570)699911
Fax (0570)699666

Verontreiniging en diepdrainage

Erasmusstate

Sartrestate

Sadatsingel Adenauersingel

Maandereng-west

Asserstate

Groene vijver

Verzamelvijver
Rietkampen

Enka-terrein

Enka-Pluim

Sulfaat > 1.000 mg/l
VOCl

Verzamelvijver
Maandereng

Overige parameters

Drainagesysteem
Diep

Ondiep

Afvoerleiding

0

200

1:15000

400 m

1215142_10004D.MXD

Bijlage

3

Ontwerp beheerssysteem

Ontwerp beheerssysteem
Ede

Erasmusstate

Bennekom

Sartrestate

Sadatsingel

Adenauersingel

Maandereng-west

Wageningen

Asserstate

Veerdam

Groene vijver

Neder-Rijn

Verzamelvijver
Rietkampen

Afsluitpunt leiding
Deepwell

Renkum

Randwijk

Verzamelvijver
Maandereng

Lozingspunt
Nieuwe verzamelput
Enka-Pluim

Sulfaat > 1.000 mg/l
Verzamelleiding

Transportleiding (nieuw)

Drainage

Beheerssysteem
Diep

Ondiep

Gemeentelijk drainagesysteem
Afvoerleiding (bestaand)

0

200

1:15000

400 m

1215142_10005D.MXD

Bijlage

4

Verslag over afspraken met Rijkswaterstaat over lozing

Verslag 7
Aanwezig Theo Nel

Afwezig

Rijkswaterstaat

Opgesteld door

Marco van der Zande

Gemeente Ede

Renate van Dijk-Lubbers

Peter van Dijk

Waterschap Vallei en Veluwe

Doorkiesnummer

Dimitri van Dam

Waterschap Vallei en Veluwe

+31 57 06 99 70 8

Martien Bult

Provincie Gelderland

E-mail

Renate van Dijk

Tauw bv

renate.vandijklubbers@tauw.nl

Martijn Mekkink

Tauw bv

Niels de Roo

Rijkswaterstaat

Onderwerp Aanpak Enka-pluim, detaillering lozingssituatie ten behoeve van
kosten en afstemming Rijkswaterstaat
Datum bespreking 20 augustus 2013
Plaats Arnhem
Kopie aan Aan- en afwezigen
Datum 28 augustus 2013
Ons kenmerk M007-1215142RGL-beb-V01-NL

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Mededelingen
Toelichting Tauw inhoudelijk onderzoek
Afspraken afstemming Rijkswaterstaat
Bespreking notitie kosten en kostenverdeling (zonder Rijkswaterstaat)
Afspraken vervolgtraject voorbereiding bestuurlijk overleg

7.1 Mededelingen
Dimitri vertelt dat het waterschap een traject in gaat met het Water Governance Center over hoe
binnen het waterschap om te gaan met complexe projecten en de partners binnen een dergelijk
project. Het Enka-project is een goed voorbeeld dat misschien gebruikt gaat worden, maar de
vraagstelling aan het WGC betreft niet specifiek het Enka-project zoals eerder als optie is
gesuggereerd.
7.2 Toelichting Tauw inhoudelijk onderzoek
De presentatie is als bijlage bijgevoegd.
Theo Nel heeft enkele opmerkingen/vragen:
 Wanneer wordt Per nu in diepdrainages verwacht? De schatting is tientallen jaren, als concreet
uitgangspunt is minimaal over 20 jaar aangehouden. De genoemde 8 jaar in tabel 5.4 is een
achterhaalde voorspelling en wordt aangepast
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De afweging van kosteneffectiviteit gaat vooraf aan de emissietoets (aanpassen bladzijde 18
rapport). Voorstel is om in hoofdstuk 5.1 duidelijk aan te geven dat de emissietoets moet worden
uitgevoerd na toepassing BBT (inclusief de bijbehorende kosteneffectiviteit afweging), maar dat
voor een indicatie waarbij sowieso niet wordt voldaan aan de emissietoets, de concentraties in
de tabel 5.3 zijn berekend.

Verder zijn er ook van de anderen geen inhoudelijke opmerkingen.
Op basis van het conceptrapport ‘Lozing en zuivering beheersmaatregel Enka-pluim Ede’ (Tauw
1215142, 18 juli 2013) kan worden geconcludeerd dat:
 Verder onderzoek naar de Per-verontreiniging in de nabijheid van peilbuis 9001 nog een optie is,
maar dat dit het risico op zuivering van het drainagewater niet opheft. Met de huidige informatie
kan een conclusie worden getrokken over lozing en zuivering van de beheersmaatregel
 Zuivering op Per is niet kosteneffectief bij concentraties lager dan 86 µg/l. Een dergelijke
concentratie wordt ook geaccepteerd in de emissietoets. Op dergelijke lozingen zijn de normen
uit het Activiteitenbesluit danwel Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing (zelfde
normen). In deze situatie moet op termijn aanvullend een maatwerkvoorschrift worden
aangevraagd voor VOCL. De standaardnorm is 20 µg/l en onderbouwd is dat in deze situatie een
norm van 86-90 µg/l redelijk is om redenen van kosteneffectiviteit. Dit voorschrift kan op termijn
worden aangevraagd omdat voorlopig niet de verwachting is dat de standaardnorm wordt
overschreden
 Voor sulfaat zal wel direct een maatwerkvoorschrift moeten worden aangevraagd, hiervoor is
uitsluitend de uitkomst van de emissietoets nodig
 De gemeente/omgevingsdienst moet nog een uitspraak doen of in deze situatie sprake is van
een inrichting of niet. Dit bepaalt namelijk het exacte besluit waaronder deze lozing zal vallen
(Besluit lozen buiten inrichtingen of Activiteitenbesluit)
Rijkswaterstaat voegt toe dat met betrekking tot het aanvragen van maatwerkvoorschriften (voorlopig
uitgaande van lozing onder het Activiteitenbesluit (AB)) het volgende geldt:
 Conform artikel 1.10 van het AB moet er een melding worden gedaan. In deze melding moet
vervolgens ook worden opgenomen het te verwachten debiet en concentratie aan sulfaat en een
beschrijving van de effecten (onder andere waterkwaliteitsaanpak en emissietoets)
 De eisen waaraan de lozing moet voldoen, zijn geregeld in artikel 3.1 van het AB. Onder andere
is er een tabel 3.1a opgenomen met daarin opgenomen maximale emissiewaarde voor diverse
stoffen
 Per: Voor VOCL is een emissiegrenswaarde opgenomen van 20 µg/l. Indien na verloop van tijd
wordt verwacht dat de VOCL-gehaltes boven de 20 µg/l uitkomen dan kan op grond van art. 3.1
lid 7 een maatwerkvoorschrift voor een hogere waarde worden aangevraagd
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Sulfaat: Deze stof is niet opgenomen in tabel 3.1a, maar op grond van de zorgplichtbepaling
(art. 2.1 van het AB) kan er bij maatwerkvoorschrift een grenswaarde aan de lozing van sulfaat
worden gesteld, dit in samenhang met het debiet



Vervolgens verleent RWS op basis van deze melding een maatwerkvoorschrift voor de lozing
van sulfaat

7.3 Afspraken Rijkswaterstaat
Overeengekomen wordt dat deze afspraken in dit verslag worden vastgelegd en dat dat voldoende
borging biedt voor de toekomst.
Tauw past het rapport aan tot een definitief rapport en zorgt voor verzending.

Bijlage

5

Berekening zettingen

B5.1 Inleiding
Er zijn zettingsberekeningen uitgevoerd met het programma ZETREK. Dit is een door Tauw bv
ontwikkeld programma voor de berekening van zettingen, op basis van de vergelijking van
Terzaghi. De bodemopbouw is beschreven in paragraaf B5.2 en de uitgangspunten voor de
grondwaterstandsverlaging in paragraaf B5.3. De resultaten van de berekening zijn gegeven in
paragraaf B5.4. Het zettingsadvies is opgenomen in paragraaf B5.5.
B5.2 Bodemopbouw op basis van boringen
In tabel B5.1 is een overzicht gegeven op basis van de meest nabije boringen uit het DINO-loket.
De situering is gegeven in figuur B5.1.

Tabel B5.1 Bodemopbouw op basis van boringen

Diepte

Boringen

Boring
*1)

[m -mv]

Zonder veen

0 - 4,2

Zand

Zand

4,2 - 4,4

Zand

Veen

4,4 - 11,25

Zand

Zand

met veen

11,25 - 14,0

Zand

veen

14,0 tot 29,0

Zand

Zand

*1)

*1) boringen 39F0536 en 39F0537
*1) boring 39F0656

Uit tabel B5.1 blijkt dat op sommige plaatsen veen voorkomt. Voor zettingen is de diepere
veenlaag (voormalige Eemformatie) het belangrijkst. Veen is zettingsgevoelig is en het
voorkomen van veen is derhalve de dominante factor voor het optreden van maaiveldzettingen. In
twee van de drie relevante boringen uit het DINO-loket is echter geen veen aangetoond.

Figuur B5.1 Situering boringen DINO-loket

B5.3 Grondwaterstanden
De verwachte verlagingen van de grondwaterstand ten gevolge van de beheersingonttrekking zijn
met het aangepaste geohydrologische model berekend (lit. 12). Het verlagingspatroon is
weergegeven in figuur B5.2. Uit figuur B5.2 volgt dat door de beheersmaatregel het
grondwaterpeil zal worden verlaagd, afhankelijk van de afstand tot de beheersonttrekking: de
verlaging is kleiner naarmate de afstand tot de beheersonttrekking toeneemt. Op 25 m afstand
van de put wordt een verlaging verwacht van circa 1,0 m, op 50 m afstand een verlaging van
0,65 m en op 340 m afstand een verlaging van 0,3 m.

Op basis van meetgegevens van de gemeente Ede (grondwaterstanden in de peilbuizen 1201-66
en 1201-67, zie figuur B5.3) is aangenomen dat de historisch laagste grondwaterstand 2,2 m -mv
is (de meetreeks beslaat de periode 2007 - 2009).

3

Figuur B5.2 Verlaging grondwaterstand door deepwell met debiet van 25 m /uur. NB ‘beheersvariant voorvang’
betreft de in dit saneringsplan uitgewerkte beheersvariant

Gebiedsoverzicht: Peilbuizen
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Gemeente Ede
Selecties:
Cordinaten: X = 0 - 60000000 Y = 0 - 60000000
Peilbuizen van de meetnet(ten): 1
Datum: 07-07-2009
Figuur:

Figuur B5.3 Locatie peilbuizen 1201-66 en 1201-67 (bron: gemeente Ede)

B5.4 Zettingsberekening
Er zijn zettingsberekeningen uitgevoerd voor twee situaties, namelijk:
 Met veen in het profiel. Voor deze situatie is de schematisatie van de bodemparameters
gegeven in figuur B5.4

Zonder veen in het profiel. In deze situatie ontbreken de veenlagen. Zoals hierboven is
aangegeven, is het goed mogelijk dat deze situatie in een groot deel van het gebied
voorkomt. De zettingsconstante bedraagt dan 1250 voor alle lagen

Figuur B5.4 Situatie met veen in het profiel: schematisatie bodemopbouw en zettingsparameters

De grootte van de te verwachten maaiveldzetting hangt af van de bodemopbouw (al dan niet
veen in het profiel) en van de grootte van de verlaging van de grondwaterstand. Een overzicht
van de berekende zettingen als functie van de afstand tot de beheersonttrekking is gegeven in
tabel B5.2 en in figuur B5.5.
Het blijkt dat de maaiveldzettingen in de situatie ‘zonder veen in het profiel’ relatief klein zijn,
namelijk 0,0009 m of minder.
Voor de situatie ‘met veen in het profiel’ zijn grotere zettingen te verwachten, namelijk in de range
van 0,04 m binnen 25 m afstand van de beheersonttrekking, afnemend tot 0,006 m op 680 m
afstand van de beheersonttrekking.

Tabel B5.2 Grondwaterstandsverlaging als functie van de afstand tot de beheersonttrekking, samen met
berekende maaiveldzettingen bij twee in het gebied voorkomende bodemschematisaties

afstand tot put

Verlaging

Zetting

Zetting

grondwaterpeil

‘met veen’

‘zonder veen’

[m]

[m]

[m]

[m]

25

1

0,039

0,0009

50

0,65

0,025

0,0006

100

0,45

0,017

0,0004

340

0,3

0,012

0,0003

680

0,15

0,006

0,0001

Beheersonttrekking Ede: zettingen als functie van de afstand tot de onttrekking
(eigenlijk als functie van de verlaging van het grondwaterpeil)
0,045
zettingen met veen in het profiel
zettingen zonder veen in het profiel
0,040

0,035

zetting [m]

0,030

0,025

0,020

0,015

0,010

0,005

0,000
0

100

200

300

400

500

600

700

800

afstand tot de onttrekking [m]

Figuur B5.5 Berekende maaiveldzettingen als functie van de afstand tot de beheersonttrekking
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van 25 m /uur , bij twee in het gebied voorkomende bodemschematisaties

B5.5 Zettingsschade en advies
Zettingsschade aan niet op palen gefundeerde bebouwing is gewoonlijk niet te verwachten bij
zettingen kleiner dan 0,01 m. Bij grotere maaiveldzettingen is er wel kans op schade, toenemend
met de grootte van de maaiveldzetting. Als de bebouwing op palen is gefundeerd, dan is het
schaderisico gering.
Het bovenstaande geeft aan dat de bodemopbouw cruciaal is voor de grootte van de te
verwachten maaiveldzetting. Daarnaast is de wijze van fundering van de bebouwing van groot
belang voor de eventueel te verwachten schade aan bebouwing.
Nadere uitspraken over te verwachten maaiveldzettingen en zettingsschade kunnen alleen
worden gedaan op basis van:
 Een inventarisatie van de bodemopbouw in een straal van 350 m rond de beheersonttrekking.
Van belang is de diepte en de dikte van veenlagen in de bovenste 15 m van het profiel.
Mogelijk kan de inventarisatie plaatsvinden op basis van bestaande sonderingen. Als er
onvoldoende sonderingen beschikbaar zijn, dan kunnen de verwachtingen alleen worden
aangescherpt op basis van nieuwe sonderingen
 Een inventarisatie van de funderingssituatie van de bebouwing
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Kaarten monitoringspunten

1.
2.

Schematisch monitoringsplan
Monitoringspunten beheerssysteem

Drainagewater
Adenauersingel;
<200 mg/l

Drainagewater Rietkampen;
<200 mg/l

11 peilbuizen;
grondwaterstanden
5 peilbuizen à 2 filters;
sulfaat <100 mg/l

VOCl en overige stoffen;
trendanalyse

Monitoring
Ede

Erasmusstate

Bennekom
Sartrestate

Sadatsingel Adenauersingel

1
2
3
Verzamelvijver
Rietkampen

Wageningen

Asserstate

4

Renkum
Veerdam

Groene vijver

Neder-Rijn

9
5

Randwijk

8
7

10
monitoring

Maandereng-west

6
Verzamelvijver
Maandereng

Afsluitpunt leiding
Deepwell
Lozingspunt
Nieuwe verzamelput
Verzamelleiding

Transportleiding (nieuw)
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Beheerssysteem
Diep

Ondiep

Gemeentelijk drainagesysteem
Afvoerleiding (bestaand)
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Kostenraming (losbladig bijgevoegd)

