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Effectenstudie grondwateronttrekking Ede ten 
behoeve van de sulfaatpluim Enka 
Laatste bijlage klopt de nummering niet en koptekst van bijlage ervoor loopt door. Er staat wel 
bijlage 8, maar titel is niet saneringsplan maar Verfijning grondwatermodellering 
 

1 Inleiding 
Ten behoeve van de aanpak van de Enka-pluim te Ede heeft Tauw een grondwateronttrekking 
ontworpen. De Enka-pluim is een grondwaterverontreiniging van sulfaat die zich uitstrekt van het 
voormalige Enka-terrein tot in de wijk de Rietkampen. De verontreiniging bevindt zich grotendeels 
op een diepte van circa 25 m -mv. Deze grondwaterverontreiniging verspreidt zich via 
diepdrainages die deel uitmaken van het gemeentelijke drainagesysteem naar het stedelijk 
oppervlaktewater van de Maandereng en de Rietkampen en vervolgens naar het 
oppervlaktewater in het landelijk gebied. Ook kan de verontreiniging zich nog verder via het 
grondwater verspreiden, waarbij op langere termijn de Bennekomse Meent kan worden bereikt. 
 
In 2014 is een saneringsplan opgesteld met als saneringsdoel het zo veel mogelijk opheffen van 
de risico’s van verspreiding van de grondwaterverontreiniging. Met een permanente 
beheersonttrekking (deepwell) en het blijvend afkoppelen van het drainagewater uit de 
Maandereng, worden de risico’s van sulfaatpluim opgeheven. Het saneringsplan is beschikt in het 
kader van de Wet bodembescherming. Het saneringsplan en de beschikking zijn bijgevoegd als 
bijlage. 
 
Deze notitie dient als onderbouwing bij de vergunningaanvraag van de grondwateronttrekking. 
Het gaat in op de toetsingscriteria die voor grondwateronttrekkingen gelden, zoals opgenomen in 
de Beleidsregels Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013. 
 

2 Het initiatief 
De vergunningaanvraag betreft een onttrekking van grondwater met een deepwell binnen het 
stedelijk gebied van Ede. In dit stedelijk gebied is een gemeentelijk diepdrainagesysteem 
aanwezig. Het debiet van de actieve onttrekking met de deepwell bedraagt 15 m3/uur. 
 
De saneringswerkzaamheden zijn een gezamenlijk initiatief van de gemeente Ede, het 
Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland. De gemeente Wageningen is 
aangehaakt om de uitvoering door haar grondgebied te faciliteren. 

Notitie 
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3 Achtergrond van het initiatief 
 
3.1 Uitgevoerde processtappen en ontwikkeling geohydrologisch rekenmodel  
De onderbouwing van de benodigde grondwateronttrekking en de optredende effecten heeft in 
een aantal stappen plaatsgehad: 
1. Saneringsonderzoek (2007): technische afweging mogelijke saneringsoplossingen 
2. Saneringsplan (2014): uitwerking gekozen saneringsoplossing ten behoeve van beschikking 

Wet Bodembescherming 
3. Zettingsonderzoek (2017): nadere uitwerking grondwateronttrekking ten behoeve van 

vergunning grondwateronttrekking in het kader van de Waterwet 
 
De effecten van de grondwateronttrekking zijn doorberekend met behulp van een hydrologisch 
model, MODFLOW. De basis van het toegepaste grondwatermodel is het Veluwe-model, dat door 
NITG in opdracht van Vitens is opgesteld. Het volledige model bestrijkt het gebied tussen De 
Gelderse Vallei en Zwolle. Vitens heeft de gemeente Ede toestemming verleend om het 
Veluwe-model te gebruiken. 
 
Saneringsonderzoek 
Ten behoeve van de afweging van mogelijke sanerings-oplossingen voor de Enka-pluim is een 
saneringsonderzoek uitgevoerd (Tauw R002-4422208CDR-evp-V01-NL 9 oktober 2007). Er is 
een eerste geohydrologisch model van de ondergrond gemaakt om de verspreiding van de 
diverse verontreinigingen vanuit het brongebied op lange termijn te kunnen voorspellen en 
maatregelen globaal te kunnen ontwerpen en ramen. Hiertoe is een uitsnede uit dit Modflow-
model gemaakt dat de volledige bebouwde kom van Ede omvat (Tauw-rapport R001-
4422208CDR-nva-V01, april 2006). In eerste instantie berekende het model een stroming in 
vrijwel zuidwestelijke richting, wat niet helemaal overeenkomt met de verplaatsingsrichting van de 
Enka-pluim. Dit is verbeterd door het aanpassen van de anisotropie (anisotropie beschrijft 
verschillen in doorlaatfactor in verschillende richtingen, in Nederland vooral toegepast bij 
gestuwde gebieden met scheef gestelde lagen). Het model is vervolgens geijkt op gemiddelde 
grondwaterpeilen over de periode 1980 en 2004 en op een aantal peilingen in lokale minifilters. 
Er is een goede fit verkregen tussen gemeten en berekende grondwaterpeilen en daarnaast 
bleken de berekende stroombanen goed overeen te komen met de verspreidingsrichting van de 
Enka-pluim. 
 
Saneringsplan 
In aanloop op het saneringsplan is met betrokken partijen (provincie Gelderland, Gemeente Ede 
en Waterschap Vallei en Veluwe) in een gezamenlijk proces een door partijen gedragen 
saneringsoplossing afgeleid. Deze gekozen oplossing is in 2014 vastgelegd in het saneringsplan. 
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Om de bijbehorende doeltreffende beheersende grondwateronttrekking te kunnen ontwerpen is in 
december 2012 een stopproef uitgevoerd met de diepdrainage van de Adenauersingel. Hiermee 
kon de kD-waarde van het 1e watervoerende pakket (boven de ‘Drente klei’ op een diepte van 
circa 40 m -mv) worden bepaald (Resultaten stopproef Adenauersingel en voorstel verder 
voortgang, Tauw R004-1211748JBD-ygl-V01-NL, 12 februari 2013). 
 
De kD-waarde of doorlatend vermogen is het product van de doorlaatfactor k [m/dag] en de dikte 
D [m] van het watervoerende pakket in m. Op grond van de stopproef is het bestaande model 
aangepast met een kleinere kD-waarde voor het 1e watervoerende pakket en is het model geijkt, 
onder meer op gemeten grondwaterpeilen. In figuur 3.1 is een dwarsdoorsnede van het model 
opgenomen. De hoogteligging van het maaiveld loopt van 13 m +NAP ter plaatse van de 
Maandereng naar 10 m +NAP ter plaatse van de Rietkampen.  
 
 

 
Figuur 3.1 Schematisatie bodemopbouw 

 
Zettingsonderzoek en vergunningaanvraag grondwateronttrekking 
In 2016 is vervolgens gestart met de uitvoeringsvoorbereiding van de maatregel. Onder andere is 
gestart met het voorbereiden van de vergunningaanvraag voor de grondwateronttrekking. 
Belangrijk onderdeel daarbij is de effectenstudie, waarin de effecten van de 
grondwateronttrekking worden getoetst. Omdat uit eerdere indicatieve zettingsberekeningen al 
gebleken was dat zettingen in dit gebied mogelijk kritisch zouden kunnen zijn, is er voor gekozen 
een zettingsonderzoek uit te voeren (Zettingsonderzoek grondwateronttrekking Rietkampen Ede, 
Tauw R003-1244263NMX-bom-V01-Nl, 2 maart 2017).  
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In het kader van dit zettingsonderzoek zijn boringen en sonderingen nabij objecten in de 
omgeving van de onttrekking geplaatst. Met deze specifieke informatie over de bodemopbouw en 
het verlagingsprofiel van de grondwateronttrekking zijn nieuwe zettingsberekeningen uitgevoerd. 
Bij worst case uitgangspunten is geconcludeerd dat er bij het ontwerp van de onttrekking conform 
saneringsplan een kans op schade aanwezig is.  
 
Hierna is het ontwerp aangepast tot het ontwerp beschreven in deze notitie (paragraaf 3.3). Voor 
modellering van de effecten is het grondwatermodel opnieuw verfijnd (zie bijlage 8). Voor de 
beschrijving en toetsing van de effecten, wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
 
3.2 Huidige situatie 
 
3.2.1 Locatiegegevens 
De Enka-pluim bevindt zich stroomafwaarts van het voormalig Enka-terrein aan de dr. 
Hartogsweg 58 (brongebied) en in westelijke richting 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 ter plaatse kunnen in de 
toekomst de normale stedelijke aanpassingen verwacht worden.  
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Figuur 3.2 Situering onderzoeksgebied in Ede 

 
3.2.2 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 goed doorlatend watervoerend pakket tot 
30 m –mv. Tot circa 10 m –NAP (circa 20 m –mv) kunnen beperkt scheidende lagen voorkomen.  
 
Nabij het Enka-terrein is mogelijk sprake van scheef gestelde 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, waar het deels in stedelijk en deels in landelijk gebied opkwelt.  
 
3.2.3 Gemeentelijke drainage 
Om het grondwaterpeil in deze lagere gelegen wijken van Ede acceptabel te maken, wordt 
gebruik gemaakt van zowel ondiepe drainages als diepdrainages. De gemeente Ede hanteert de 
norm dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand minimaal 0,7 m beneden vloerpeil moet liggen. 
Ondiepe drainages betreffen horizontale drains in de ondiepe bodem.  
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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 
(verontreinigde) grondwater onder vrij verval af naar het oppervlaktewater. De ligging van de 
drainages en vijvers is gegeven in figuur 3.3. 
 
In de wijk Maandereng ligt een ondiep drainagesysteem op 1,7 m -mv, 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 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 en Erasmusstate. Deze wateren af op de singels. De drempels van de 
betreffende uitlaten liggen nu op het niveau van 1,2 m -mv. Eerder (voor 2007) lagen de uitlaten 
nog circa 10 cm dieper. De singels en de verzamelvijver Maandereng wateren af naar de 
verzamelvijver tussen Copernicuslaan en de A12, waarna het water verder stroomt via De 
Nieuwe Wetering naar het Valleikanaal (figuur 3.3).  
 
 

 
Figuur 3.3 Situering diepdrainages, vijvers en Enka-pluim 
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Uit debietgegevens afkomstig van de gemeente Ede (aangeleverd in Excel file 29 augustus 2017) 
blijkt dat het debiet van de diepdrainages Rietkampen gemiddeld 80 m3/uur is in de periode 
2013-2017 (zie figuur 3.3). De Adenauerstreng levert in deze periode gemiddeld 25 m3/uur, een 
vergelijkbare hoeveelheid als in de periode 2006-2009. Het debiet varieert over droge en natte 
periodes van 18 tot 35 m3/uur.  
De debieten van de Maandereng zijn niet precies bekend. Wel is bekend dat het debiet van de 
streng gelegen in ‘de groene vijver’ gemiddeld 10 m3/uur is in 2012-2017 (zie figuur 3.4), waarbij 
de debietmeter slechter gaat functioneren in de tijd.  
 
 

 
Figuur 3.4 Rietkampen: debieten van de diepdrainage, waaronder Adenauersingel 
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Figuur 3.5 Maandereng: debieten van de diepdrainagestreng in ‘de groene vijver’ 

 
3.2.4 Verontreinigingssituatie 
In de grondwaterpluim afkomstig van het Enka-terrein komen verschillende stoffen voor. Omvang 
bepalend is sulfaat. Daarnaast worden zink, nikkel, chloorethenen, chloorfenolen en 
chloormethanen aangetroffen. In navolgende paragrafen wordt de verontreiniging samengevat.  
 
In 2013 (Lozing en zuivering beheersmaatregel Enka-pluim te Ede, Tauw, kenmerk R003-
1215142MMK-evp-V01-NL, 27 augustus 2013) en 2017 (Kwaliteit grondwater uit af te koppelen 
diepdrainages Maandereng, Tauw, kenmerk: N005-1244263MLX-ihu-V03-NL, november 2017) is 
de verontreinigingssituatie van de pluim geactualiseerd. 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 3.2). Het 
concentratieverloop van sulfaat in het grondwater laat een geleidelijke afname van de 
sulfaatgehalten zien vanaf het voormalige Enka-terrein tot in de pluim. De sulfaatgehalten zijn in 
de diepe filters hoger dan in de ondiepe vanwege de sterke infiltratiesituatie. Daarnaast is het 
mogelijk dat in het verleden 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 met 
name ook langs. 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. 
In het oppervlaktewater van de verzamelvijver Maandereng is 360 mg/l sulfaat gemeten. Het 
water in de diepdrainages Rietkampen bevat sulfaatconcentraties van 40 tot 250 mg/l. In de 
singels in Rietkampen is 190 mg/l (Adenauersingel) en 45 mg/l (Spaaksingel) sulfaat gemeten.  
 
Pluimontwikkeling 
In figuur 3.6 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 
mogelijk eronder door in westelijke richting. 
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Figuur 3.6 Berekende stroombanen voor de sulfaatpluim zonder deepwell, pakket dieper dan 12 m –mv 
(rode lijnen met pijlen; de pijlen geven een tijdsinterval van vijf jaar weer) 

 
Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit 
Het (verontreinigd) grondwater dat bij de diepdrainages vrijkomt, komt via het 
oppervlaktewatersysteem van het stedelijk gebied (singels Rietkampen, stadsvijvers Maandereng 
en Rietkampen) terecht in De Nieuwe Wetering, welke afwatert op het Valleikanaal) (figuur 3.3 
en 3.7).  
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Figuur 3.7 Dwarsdoorsnede Enka-pluim en bedreigde objecten 

 
3.2.5 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 daarnaast het risico op 
stankontwikkeling 

  

30 m -mv

40 m -mv

vijver

MaanderengRietkampen

Bennekomse
Meent

1,5 km3,3 km

1 g/l 
sulfaat

Bron

3,5 g/l 
sulfaat

vijver singels

Huidige 
afvoerleiding

Afvoer naar 
Nieuwe 
Wetering

drainagedrainage
30 m -mv

40 m -mv

vijver

MaanderengRietkampen

Bennekomse
Meent

1,5 km3,3 km

1 g/l 
sulfaat

Bron

3,5 g/l 
sulfaat

vijver singels

Huidige 
afvoerleiding

Afvoer naar 
Nieuwe 
Wetering

drainagedrainage



 
 
 
Concept 

Kenmerk N007-1244263MLX-V02-mwl 

  
 

Effectenstudie grondwateronttrekking Ede tbv sulfaatpluim Enka - versie 2 - Concept 12\22 

• 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 (grenswaarden veedrinkwater 2010, Gezondheidsdienst voor Dieren) 

• 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 

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% 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 twee onderdelen 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). 
 
3.3 Toekomstige situatie 
 
3.3.1 De te treffen maatregelen 
De maatregelen bestaan uit: 
• Aanleg deepwell in Rietkampen, waarbij door middel van grondwateronttrekking, de 

sulfaatpluim wordt beheerst (zie figuur 3.8) 
• Aanpassen afvoer van drainagesystemen Maandereng en de afvoer Adenauersingel in de 

Rietkampen, waardoor sterk verontreinigd grondwater niet meer op het lokale watersysteem 
wordt geloosd maar samen met het grondwater uit de deepwell wordt afgevoerd. De 
aanpassing van de afvoer van de Adenauersingel is tijdelijk (duur circa vijf jaar) omdat de 
deepwell verdere aanvoer gaat voorkomen en het tussenliggende gebied met omliggend 
schoon grondwater wordt schoongespoeld 
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• Aanleg leidingen en pompputten ten behoeve van afvoer van het verontreinigde grondwater 
naar de Neder-Rijn in Wageningen. In het saneringsplan is nog een eerdere (reeds vervallen) 
stand van zaken van het tracé van de afvoerleiding opgenomen. Inmiddels wordt uitgegaan 
van een tracé dat op hoofdlijnen via het gebied Dijkgraaf/Lange Rijnsteeg naar de Rijn voert, 
ter hoogte van de haven in Wageningen. De aannemer doet echter binnen randvoorwaarden 
het voorstel voor het definitieve leidingtracé en wijzigingen in het tracé zijn ook hierna dus 
nog mogelijk 

 
3.3.2 Ontwerp van de grondwateronttrekking 
De deepwell voor de grondwaterbeheersing wordt aangebracht in openbaar groen nabij de 
Adamsdreef/Singelpad. De locatie is opgenomen in figuur 3.8. 
 

 
Figuur 3.8 Locatie deepwell 

 
Omdat bij de boringen/sonderingen in het zettingsonderzoek is vastgesteld dat op circa 4,5 m –
mv en 12 m –mv veen voorkomt, is de mogelijkheid ontstaan om de grondwateronttrekking 
(anders dan voorheen) te beperken tot het watervoerende pakket onder de veenlaag. Daartoe is 
nog specifiek gecontroleerd of de grondwaterlagen boven deze twee veenlagen in de Rietkampen 
ook daadwerkelijk geen verhoogd sulfaat bevatten (Kwaliteit grondwater uit af te koppelen 
diepdrainages Maandereng, N005-1244263MLX-srb-V03-NL, 30 november 2017). Dit grondwater 
bleek van normale kwaliteit te zijn. 
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Het bestaande Veluwemodel is aangepast op de lokale en regionale situatie (zie bijlage 8). Op 
basis van interpolatie met boringen (boringen tot 10 m –NAP) uit het Dino-loket en de dikte van 
voorkomen van de veenlagen in een groter gebied, is een ruimtelijk gedifferentieerd beeld van 
deze laag aangebracht. Concreet is de weerstand (c-waarde) van de bodemlaag met de 
veenlagen in de omgeving van de onttrekking opgehoogd van 400 naar circa 1.300 dagen. 
Deze ingebrachte c-waarde is daarnaast nog geverifieerd met de lokale c-waarde in een ander 
beschikbaar hydrologisch model van dit gebied, het Azure-model 1.03. Deze is ook 
gedifferentieerd en blijkt overeen te komen. 
 
Met deze nieuwe geohydrologische gegevens is het ontwerp van de deepwell aangepast: 

• Deze deepwell wordt geplaatst tot op de scheidende laag (circa 20 m –NAP, circa 30 m –
mv) 

• Het filter is geperforeerd vanaf 15 m –mv tot einddiepte, de diameter van de buis is 400 
mm 

• Het onttrekkingsdebiet bedraagt hierbij 15 m3/uur (verlaagd ten opzichte van 
oorspronkelijk ontwerp) 

 
Met het aangepaste grondwatermodel is het effect van de grondwateronttrekking op de 
grondwaterstand berekend. In figuur 3.9 is het verlagingsprofiel opgenomen. Dit plaatje wijkt af 
van het verlagingspatroon in het saneringsplan omdat de onttrekking inmiddels uitsluitend gericht 
is op het pakket dieper dan 12 m –mv en de deepwell locatie bij nadere planvorming is 
geoptimaliseerd. 
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Figuur 3.8 Berekende stroombanen en verlagingspatronen van de grondwaterstand als gevolg van de 
grondwateronttrekking (markers geven periode van 5 jaar aan) 

 
Het gebied dat begrensd wordt door de 5 cm-verlagingslijn, definieert het invloedsgebied van de 
grondwateronttrekking.  
 
3.3.3 Waterbalans 
De geschatte debieten van de af te koppelen drainages en de onttrekking met de deepwell tijdens 
het in werking zijn van de maatregel zijn in tabel 3.1 weergegeven.  
 
Deze gegevens zijn gebaseerd op metingen afkomstig van de gemeente Ede (zie ook paragraaf 
2.3) en de in 2017 aangepaste modellering van de maatregel (bijlage 8). Tijdens de 
saneringsfase wordt gemiddeld 50 m3/uur afgevoerd naar de Neder-Rijn (inclusief 
drainagewater). Het maximale totale piekafvoerdebiet wordt geschat op 60 m3/uur. Berekend is 
dat de afvoer van de Adenauersingel nauwelijks verminderd wordt door de deepwell. 
 
De wijziging ten opzichte van de bestaande drainage is de aanleg van een actieve 
grondwateronttrekking met een maximaal onttrekkingsdebiet van 15 m3/uur. De 
vergunningaanvraag heeft dan ook (alleen) betrekking op deze actieve grondwateronttrekking. 
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Tabel 3.1 Waterbalans van saneringsfase en nazorgfase 
 
 Sanering 

Vrijkomend 
[m3/uur] 

Nazorg 
Naar Neder-Rijn 
[m3/uur] 

Adenauersingel 18-35 (gem. 

25) 

 0 (afvoer naar 

vijvers) 

Maandereng 10 10 

    

Deepwell 15,0 15,0 

   

Totaal 50 (gemiddeld) 25 

 
Deze tabel wijkt af van de tabel in het saneringsplan omdat de onttrekking met de deepwell 
inmiddels is gericht op het diepe pakket (en daarmee is beperkt) en de gemeente Ede er voor 
heeft gekozen om het diepe drainagewater vanuit de Maandereng los te koppelen van de afvoer 
van het ondiepe drainagewater uit de Maandereng. 
 

4 Effectenstudie 
 
4.1 Duurzaam en doelmatig gebruik 
 
4.1.1 Algemeen 
Een vergunning voor een grondwateronttrekking wordt geweigerd als wateroverlast of 
waterschaarste ontstaat. De grondwateronttrekking in Ede heeft als doel met sulfaat verontreinigd 
grondwater af te vangen dat anders grotendeels via het bestaande systeem met diepdrainage 
wordt afgevoerd. 
 
Het debiet van de grondwateronttrekking is afgestemd op de natuurlijke grondwaterstroming, 
zodat uitsluitend het met sulfaat verontreinigd grondwater wordt afgevangen. Deze onttrekking 
vindt plaats in een gebied dat door middel van diepe filters al gedraineerd wordt, omdat anders te 
hoge grondwaterstanden ontstaan ter plaatse van stedelijke inrichting. Netto zal hierdoor beperkt 
minder grondwater via de diepdrainages worden afgevoerd. 
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Het onttrekken van grondwater moet worden beperkt. Gezien de omvang van de Veluwe als 
infiltratiegebied, leidt de grondwateronttrekking niet tot uitputting van de zoet grondwatervoorraad. 
Er heeft een zorgvuldige afweging van maatregelen plaatsgevonden. Hierbij is gezuiverde lozing 
van het opgepompte verontreinigde grondwater beschouwd om eventueel lozing in het gebied of 
op het Valleikanaal mogelijk te maken. Gezien de verontreiniging leidt een kosteneffectieve 
zuivering niet tot concentraties dat het grondwater weer kan worden geretourneerd in de bodem. 
Voor de afweging wordt verwezen naar de notitie Afweging maatregelen Enka-pluim te Ede, 
Tauw-kenmerk: N001-4802947RGL-rvb-V02-NL d.d. 12 april 2012. Daarnaast is in 2016 door 
KWR een second opinion uitgevoerd naar de zuiverbaarheid van deze waterstroom1. In dit 
onderzoek is geconcludeerd dat de sulfaatstroom technisch wel zuiverbaar is maar dat de kosten 
hiervoor dusdanig hoog zijn dat grenzen van kosteneffectiviteit worden overschreden.  
 
4.1.2 Stopzetten of verminderen grondwateronttrekkingen 
Omdat de aangevraagde grondwateronttrekking een langdurige grondwateronttrekking betreft, 
moeten de gevolgen van het stopzetten of verminderen van de onttrekking worden beschouwd.  
In het proces om te komen tot een detailontwerp van de grondwateronttrekking, is de 
gemeente Ede en het waterschap Vallei en Veluwe betrokken geweest. Bij een eventuele 
wijziging in debiet van de grondwateronttrekking zal dit wederom moeten gebeuren. Het 
stopzetten of verminderen van het onttrokken debiet heeft een gevolg voor het stedelijk 
waterbeheer van de gemeente Ede. Gezien het doel van de onttrekking om met sulfaat 
verontreinigd grondwater af te vangen, wordt niet verwacht dat grote wijzigingen in het debiet van 
de grondwateronttrekking plaats gaan vinden op korte termijn. Mocht de onttrekking wel gestaakt 
worden, dan kan het huidige systeem weer in werking worden gesteld.  
De voorgestelde maatregel gaat uit van de aanleg van een gescheiden afvoer voor het 
verontreinigde grondwater, het bestaande systeem wordt middels afsluiters afgesloten en kan 
dus opnieuw in werking worden gesteld, mocht dat nodig zijn. 
 
4.2 Voorkomen van negatieve effecten 
 
4.2.1 Algemeen 
Een vergunning voor een grondwateronttrekking kan worden verleend als de onttrekking geen 
nadelige gevolgen veroorzaakt of als degene die grondwater onttrekt maatregelen treft om deze 
gevolgen te beperken. 
 
  

                                                        
1 Zuiveringsaanpak sulfaathoudende diepe grondwaterpluim Enka, Alternatieven voor behandeling van 
sulfaathoudend grondwater, KWR, kenmerk: 2016.087 d.d. november 2016 
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4.2.2 Op natuur, landbouw en openbaar groen 
 
In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de aanwezige bomen in het gebied van de onttrekking. 
In figuur 3.8 is zichtbaar dat de verlaging van de freatische/oppervlakkige grondwaterstand niet 
meer dan 5 cm bedraagt. Gezien de beperkte verlaging worden geen negatieve effecten 
verwacht. 
 
Bomen met een volwassen wortelstelsel verdragen een verlaging van het grondwaterpeil 
overigens goed. Ze reageren daarop met de aanleg van diepere wortels. Volgens de 
bodemdeskundige van Tauw kan in het eerste seizoen van de grondwaterverlaging wat schade 
optreden in de vorm van enig bladverlies. Het bladverlies is eenvoudig te voorkomen door 
tijdelijke beregening. In latere jaren is de wortelgroei voldoende geweest en is geen verdere 
schade te verwachten. Net aangeplante bomen met een beperkt wortelstelsel vragen altijd veel 
zorg (beregening). Let wel, een verhoging van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld bij het stopzetten 
van een bemaling met een bemalingsduur van 0,5 tot 1 jaar, kan wel problemen opleveren. In dat 
geval kan namelijk een deel van de wortels verdrinken en zijn functie verliezen. Ondiep 
wortelende planten en grassen halen hun vocht vooral uit de ondiepe wortelzone (ordegrootte 
0,30 tot 0,50 m -mv) en zijn maar weinig afhankelijk van het grondwaterpeil. Eventuele verdroging 
in het zomers, wat ook in de huidige situatie waarschijnlijk voorkomt, kan worden bestreden met 
beregening. Vanzelfsprekend geldt dat het sterkst voor net ingezaaid gras, waarvan het 
wortelgestel nog niet is ontwikkeld.  
 
Mocht verdroging toch dreigen te ontstaan, vooral in het eerste droge seizoen, dan is de 
verdroging zeer goed te bestrijden met beregening. 
 
De oppervlakkige grondwaterstanden worden in tien peilbuizen in de omgeving van de deepwell 
automatisch gemeten tijdens het in werking zijn van de deepwell.  
 
4.2.3 Op bebouwing, infrastructuur en objecten 
Als gevolg van grondwaterstandverlagingen kunnen maaiveldzakkingen optreden met mogelijk 
zettingschade aan gebouwen tot gevolg. Omdat in de omgeving veenlagen voorkomen, heeft 
specifiek zettingsonderzoek plaatsgevonden (zie Zettingsonderzoek grondwateronttrekking 
Rietkampen Ede, Tauw-kenmerk R003-1244263NMX-bom-V01-NL d.d. 9 maart 2017). In dit 
onderzoek zijn boringen en sonderingen gezet om de bodemopbouw bij de dichtstbijzijnde 
bebouwing nauwkeuriger in beeld te brengen. Op basis van het hiervoor genoemde onderzoek en 
de berekende grondwaterstandsverlagingen bij het oorspronkelijke ontwerp uit het saneringsplan 
(40 cm bij bebouwing nabij deepwell over het gehele pakket) is op basis van worst case 
uitgangspunten geconcludeerd dat er kans op schade is.  
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Aangepast ontwerp 
Vervolgens is het ontwerp van de grondwateronttrekking aangepast. Juist de aanwezigheid van 
de veenlagen (met een beperkte verticale doorlatendheid voor water) maakte het mogelijk om 
uitsluitend grondwater te onttrekken onder de veenlagen in plaats van over het gehele pakket. 
Het grondwatermodel is verfijnd om de effecten van de plaatselijke situatie goed te kunnen 
voorspellen (bijlage 8). Hiermee is een nieuw verlagingsprofiel afgeleid (figuur 3.8). Uit het 
verlagingsprofiel blijkt dat de eerder berekende verlaging van 40 cm bij bebouwing nabij de 
deepwell nu alleen in het diepe pakket optreedt. In het ondiepe pakket is de voorspelde verlaging 
minder dan 5 cm (verwaarloosbaar). Om deze nieuwe situatie te controleren, is daarnaast het 
grondwatermodel Azure ingezet. Op basis van beide modellen is vervolgens een worst case 
verlagingsprofiel bij bebouwing afgeleid van 10 cm in het freatisch grondwater, 20 cm tussen 5 en 
10 m –mv en 40 cm dieper dan 12 m –mv. Dit verlagingsprofiel is gebruikt voor de nieuwe 
zettingsberekening. 
 
Conclusie zettingsberekening 
Met dit nieuwe verlagingsprofiel van de aangepaste onttrekking is een nieuwe zettingsberekening 
uitgevoerd (R011-1244263NMX-V01, januari 2017). Op basis hiervan is een maximale zetting 
van 3 mm berekend. Dit wordt beschouwd als een zeer geringe zetting.  
 
Beoordeling kans op schade 
Door Hanselman is vervolgens gekeken naar het risico op schade aan bebouwing van de 
berekende zetting onder deze lokale specifieke omstandigheden (Risicoanalyse omgeving als 
gevolg van te plaatsen deepwell bemaling aan de Adamsdreef te Ede, 16 januari 2018). 
Conclusie hiervan is de risico’s conform SBR-Leidraad 273 in de categorie “geen schade” vallen. 
Daarnaast heeft Hanselman nog gekeken of in deze situatie verschilzettingen en als gevolg 
daarvan optredende scheefstanden nog tot schade zouden kunnen leiden conform 
F3O/SBRCURNet publicatie Handreiking vervormingsgedrag funderingen op staal (oktober 
2016). Ook op basis hiervan wordt geen schade verwacht. 
 
Maatregelen 
Ten behoeve van sturing van het onttrekkingssysteem zullen tijdens de uitvoering rondom de 
deepwell op meerdere locaties de grondwaterstanden worden gevolgd op circa 3 m –mv 
(freatisch), op 7 m –mv (tussen beide veenlagen) en op 14 m –mv (pakket van de onttrekking). 
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Ondanks dat geen noemenswaardige zetting en schade wordt verwacht, worden nog enkele 
maatregelen getroffen om eventuele toekomstige discussies over schade als gevolg van 
grondwateronttrekking te voorkomen: 
• Er worden zettingsbouten aan de betreffende bebouwing geplaatst, welke worden 

gemonitoord  
• Er wordt voor aanvang van de maatregel een bouwkundige opname van de staat van de 

direct nabij gelegen bebouwing uitgevoerd (hoogbouw en laagbouw op circa 30 m afstand 
van de onttrekking) 

 
4.2.4 Bodemstabiliteit 
De grondwateronttrekking zal niet leiden tot het opbarsten van de bodem. De 
grondwateronttrekking vindt in het eerste watervoerend pakket plaats. De dikte van de 
onderliggende kleilaag bedraagt vijf tot tien meter. Het stijghoogteverschil tussen het eerste en 
tweede watervoerend pakket verandert als gevolg van de grondwateronttrekking minimaal. De 
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket wordt minimaal verlaagd.  
 
4.2.5 Bodemverontreiniging 
Als gevolg van de grondwateronttrekking wordt de sulfaatpluim afkomstig van het Enka-terrein 
afgevangen. Op basis van het bodemloket van de provincie Gelderland wordt geconcludeerd dat 
er zich geen grondwaterverontreiniging in het invloedsgebied van de grondwateronttrekking 
bevinden die worden verplaatst. Met andere woorden door de beheersing wordt geen 
verontreiniging extra aangetrokken dan de verontreiniging die op basis van de natuurlijke 
grondwaterstroming zich verplaatst. Het overzicht met grond- en grondwaterverontreinigingen is 
opgenomen in bijlage 3.  
 
4.2.6 Op andere grondwateronttrekkingen 
De grondwateronttrekking heeft een beperkt invloedsgebied. Binnen dit gebied zijn er voor zover 
bekend geen langdurige grondwateronttrekkingen actief.  
In bijlage 4 is een kaart opgenomen met de energiesystemen die aanwezig zijn. Binnen het 
beïnvloedingsgebied (5 cm verlaging) van de aangevraagde onttrekking bevindt zich het 
energiesysteem van het ziekenhuis Gelderse Vallei (Willy Brandtlaan 10). Het vergunde debiet is 
340 m3/uur en het filter staat van 45 tot 100 m –mv. Dit energiesysteem is actief in het tweede 
watervoerend pakket onder de laag met ‘Drente klei’ op een diepte van circa 40 m –mv. De 
grondwateronttrekking waarvoor vergunning wordt aangevraagd bevindt zich in het eerste 
watervoerend pakket en heeft daarom geen invloed op het energiesysteem in het tweede 
watervoerend pakket.  
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4.2.7 Op stadswateren 
De aangepaste grondwateronttrekking heeft geen tot zeer beperkt effect op het niveau van het 
freatisch grondwater omdat deze zich op de diepere grondwaterlaag richt. De scheidende 
werking van de ondiepe veenlagen zorgt er voor dat het niveau van de stadswateren niet relevant 
door de onttrekking wordt beïnvloed. 
 
4.2.8 Op archeologisch erfgoed 
Ter plaatse van de verlaagde grondwaterstand is aantasting van archeologisch erfgoed mogelijk. 
In bijlage 5 is een kaart opgenomen met de archeologische vindplaatsen en monumenten. Deze 
bevinden zich niet in het invloedsgebied van de grondwateronttrekking.  
 
4.2.9 Op chloridegehalte van grondwater 
Een onttrekking mag niet leiden tot het permanent verhogen van het chloridegehalte van 
grondwater. Gezien de hoeveelheid zoet grondwater in het systeem van de Veluwe is de invloed 
van de grondwateronttrekking op het verhogen van het chloridegehalte beperkt.  
De grondwateronttrekking is zo gedimensioneerd, dat de met sulfaat verontreinigde 
grondwaterpluim wordt afgevangen.  
 
4.3 Monitoring 
In het saneringsplan is reeds een indicatief monitoringsprogramma opgenomen (tabel 5.1 in het 
saneringsplan) om het saneringsresultaat en het behalen van doelstellingen te toetsen en aan 
vergunningseisen te voldoen. In het kader van de grondwateronttrekking worden vooralsnog de 
volgende aanvullende monitoring en maatregelen voorzien: 
• De maatregelen zoals genoemd onder effecten op bebouwing, infrastructuur en objecten 

(paragraaf 4.2.3) zoals monitoring grondwaterstanden, zettingsbouten en vooropnames 
omliggende bebouwing 

• De aanvraag heeft betrekking op een actieve onttrekking van 15 m3/uur. Het daadwerkelijke 
onttrokken debiet van de onttrekking wordt geregistreerd 
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Bijlage 1 
 
Kaart met aanwezige bomen nabij deepwell 
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Bijlage 2 
 
Zettingsonderzoek grondwateronttrekking Rietkampen Ede 

  

 
 



 

 

     

Bijlage 3 
 
Overzicht van grond- en grondwaterverontreinigingen 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

     

De kaart toont locaties waarover bij de provincie bodemgegevens bekend zijn:  
• Locaties die onderzocht zijn en waar al dan niet bodemverontreiniging is vastgesteld  
• Locaties die verontreinigd of gesaneerd zijn  
• Locaties waarvan archiefonderzoek uitwijst dat ze misschien verontreinigd zijn.  
Deze kaart wordt dagelijks bijgewerkt. Zoom in op de kaart om meer informatie zichtbaar te 
maken. 
 
Bodemlocaties (punten)  
Van deze locaties zijn er bij de provincie bijna nooit onderzoeksrapporten aanwezig, immers 
zonder deze rapporten kan geen vlak op de kaart worden weergegeven.  
 
Bodemlocaties (blauwe vlakken)  
Over deze locaties zijn bij de provincie altijd onderzoeksrapporten aanwezig. Op basis hiervan 
kan een vlak op de kaart worden getoond. De gemeente beheert ook bodeminformatie. Neem 
ook contact op met uw gemeente voor een volledig beeld van de bodemverontreinigingssituatie. 
De gemeente Arnhem en Nijmegen tonen hun bodeminformatie zelf op internet.  
 
Verontreinigingen 
Verontreinigde locaties zijn onderverdeeld in locaties met ernstige verontreiniging (overschrijding 
interventiewaarde) en locaties waar verontreiniging aanwezig is, maar in veel mindere mate 
(overschrijding achtergrondwaarde).  
 
Nazorg bodemverontreiniging 
Op de kaart staan nog geen contouren van de nazorglocaties. Voor dergelijke locaties gelden 
mogelijk gebruiksbeperkingen en/of controle- beheer- en/of andere zorgmaatregelen. 
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Bijlage 4 
 
Aanwezige energiesystemen (WKO tot 100 m -mv) 
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Archeologische vindplaatsen en monumenten 
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Saneringsplan 
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Beschikking op het saneringsplan 

  

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 
GELDERLAND 

  
Datum besluit : 27 januari 2015 
Onderwerp : Wet Bodembescherming - zaaknummer 2014-012851 
Locatie van verontreiniging : Dr. Hartogsweg 58 
Plaats : Ede 
Gemeente : Ede 
Nummer van verontreiniging : GE022800372 
Melder : Waterschap Vallei en Veluwe 
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BESLUIT 
 
Onderwerp 
 
Op 15 september 2014 ontvingen wij een melding van een voornemen tot verminderen, 
verplaatsen of saneren van een bodemverontreiniging. Het gaat om de bodemverontreiniging, 
gelegen op locatie Dr. Hartogsweg 58 in Ede. 
 
Op basis van de melding nemen wij een besluit instemming saneringsplan. 
 
Bij dit besluit hoort het "Besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging". Dat 
besluit is eerder (15 februari 2005, nummer besluit: MW2002.41253) vastgesteld. In dat besluit 
staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering urgent 
is. Gelijktijdig met het besluit instemming saneringsplan is tevens een aanvullend "Besluit 
vaststelling ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging" vastgesteld. 
 
Besluit 

  
Wij stemmen in met het saneringsplan. 
 
Het plan heeft betrekking op de sanering van de pluim. Op het brongebied is al een sanering 
uitgevoerd, waarbij de locatie geschikt is gemaakt voor de functie wonen met tuin. 
Er is sprake van een functiegerichte sanering, waarbij de risico’s van de verspreiding van de 
grondwaterverontreiniging zo veel mogelijk worden opgeheven. Deze risico’s zijn: 

- De bedreiging van de kwaliteit van de stadsvijvers. Bij te hoge sulfaatgehalten kan hier 
stankoverlast optreden. 

- De bedreiging van de kwaliteit van De Nieuwe Wetering. Hierbij is sprake van een 
specifiek risico bij het gebruik van dit water voor veedrenking. Bij sulfaatgehalten boven 
250 mg/l kan er sprake zijn van een verstoorde darmwerking bij het vee. 

- Op termijn kan het grondwater het natuurgebied De Bennekomse Meent/Binnenveld 
bereiken. Het sulfaathoudende grondwater vormt dan een bedreiging voor dit Natura 
2000-gebied met haar specifieke ecologische doelstellingen (blauwgraslandvegetatie en 
trilveenvegetatie) 

 
Besluitvormingsprocedure 
 
Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij op grond van de provinciale milieuverordening de 
procedure van hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het besluit 
pas genomen wordt nadat het ontwerp ter inzage is gelegd en belanghebbenden de gelegenheid 
hebben gehad hun mening te geven over ons voorstel. 

  
Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 28 november 2014 tot 9 januari 2015 ter inzage 
gelegen.  
Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. 
 
Voorwaarden 
 
Bij de uitvoering van het saneringsplan gelden de volgende voorwaarden: 
 
Melden startdatum sanering en bereiken einddiepte 
- De melder moet via het Meldingsformulier start bodemsanering ten minste twee weken 

voor de feitelijke aanvang van de sanering de startdatum melden aan 
Bodemtoezicht@odra.nl. Dit moet gebeuren om controle mogelijk te maken. Dit 
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Meldingsformulier is te vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - 
Sanering bij de producten. 

 Als de melder verontreinigde grond ontgraaft, moet hij tevoren melden wanneer hij de 
einddiepte zal bereiken. Ook moet de beëindiging van de sanering direct worden gemeld. 
Deze meldingen moeten per mail worden toegezonden aan bodemtoezicht@odra.nl. 

 
Evaluatierapport (Artikel 39c Wet bodembescherming) 
- De melder moet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na afronding van 

(een fase van) de sanering het evaluatieverslag zoals genoemd in artikel 39c van de Wet 
bodembescherming (Wbb) indienen bij post@gelderland.nl. Het verslag moet met het 
meldingsformulier evaluatie (PDF, 0,57 Mb) worden toegezonden. Dit formulier is te 
vinden op de site www.gelderland.nl/bodem onder Melding - Evaluatie en nazorg bij de 
producten. 

 
Melding afwijking saneringsplan (artikel 39, lid 4 Wet bodembescherming) 
- De melder moet, indien hij wil afwijken van het saneringsplan, uiterlijk twee weken 

voorafgaand aan de uitvoering van de afwijking, deze afwijking schriftelijk melden aan het 
team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening. Bij de melding moet 
worden aangegeven wat wijzigt ten opzichte van het saneringsplan waarmee door ons is 
ingestemd en wat de reden is voor deze afwijking. Naar aanleiding van deze melding 
kunnen wij aanwijzingen geven omtrent de verdere uitvoering van de sanering. Om 
meldingen afwijking saneringsplan snel en accuraat af te kunnen handelen moet op de 
linkerbovenhoek van de enveloppe dan wel duidelijk op uw fax, "afwijking 
saneringsplan" worden vermeld. U kunt uw melding ook sturen aan post@gelderland.nl. 

 
Startdatum 
 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking na toezending van het "definitieve" Besluit instemming 
saneringsplan. Wel kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de sanering en vragen de 
sanering te stoppen of de sanering op een andere manier uit te voeren. Als dit het geval is, krijgt 
de melder hierover van ons onmiddellijk bericht. 
- De start van de sanering moet plaatsvinden in de periode die in het saneringsplan staat 

vermeld, namelijk in 2015. De sanering is eeuwigdurend. 
- Als blijkt dat de start van de sanering anders uitvalt dan gepland en buiten de in het 

saneringsplan gestelde termijn valt, dan moet degene die de bodem saneert dit schriftelijk 
melden bij het team Bodem van de provinciale afdeling Vergunningverlening als wijziging 
van het saneringsplan (artikel 39, lid 4, Wet bodembescherming). 

 
Motivering 
 
Bij de melding hebben wij de volgende rapporten ontvangen: 
- Saneringsplan voor de pluim van het geval Enka in Ede: Tauw, 04 juni 2014, Kenmerk: 

R004-1215142MMK-evp-V03-NL 
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Beschrijving situatie  
 
De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen: 
- De aanleg van een beheerssysteem. Het sulfaathoudende grondwater wordt afgevangen 

door de drainagestrengen Maandereng en de deepwell, die is gepland nabij de singel langs 
de Willy Brandtlaan. 

- Door afkoppeling van de drainage van de Adenauersingel wordt het grootste gedeelte van 
de sulfaatvracht achter de deepwell afgevangen. Verwacht wordt dat gedurende de eerste 
vijf jaar de sulfaatgehalten in het drainagewater zullen toenemen en daarna afnemen. 

- Het vrijkomende water uit de drainagesystemen Adenauerstrang en Maandereng en de 
deepwell komt samen in een nieuw aan te leggen verzamelput nabij de Adenauersingel. 

- Vanaf de verzamelput wordt een transportleiding aangelegd naar de Neder-Rijn, met een 
lengte van circa 7,5 kilometer. 

- Zodra de sulfaatconcentraties in de Adenauerstreng zijn gedaald tot onder de 200 mg/l 
wordt de drainagestreng losgekoppeld van het beheerssysteem en weer aangesloten op 
het stedelijke watersysteem. Na omzetting vindt nog gedurende twee jaar monitoring van 
het drainagesysteen plaats. 

- Hierna wordt een monitoringsplan gestart dat zich richt op: de beheersing van de 
verspreiding van de grondwaterverontreiniging naar de Bennekomse Meent, de 
kwaliteitsverbetering van het drainagewater van de Rietkampen en de verspreiding van de 
overige stoffen binnen de Enka-pluim. 

- De maatregelen worden in beginsel eeuwigdurend in stand gehouden. 
 
Mogelijke herziening 
 
Dit besluit is genomen op basis van de door de melder overgelegde gegevens. Bij de 
voorbereiding van het besluit is bij ons geen twijfel gerezen over de juistheid en/of volledigheid 
van de overgelegde gegevens. Mocht in een later stadium blijken dat deze gegevens niet juist 
en/of volledig zijn of dat de feitelijke situatie is veranderd, dan behouden wij ons het recht voor 
een nieuw besluit te nemen. Wij achten ons niet aansprakelijk voor de schade die hieruit kan 
voortvloeien. 
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Grondslag 
 
Dit besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (zie met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 
38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40) inclusief de daarbij behorende 
regelgeving en de volgende beleidsdocumenten: 
- Circulaire bodemsanering; 
- Omgevingsverordening Gelderland; 
- De Gelderse "Beleidsnota Bodem 2012". 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
 
H. Boerdam 
teammanager Vergunningverlening 
 
 
 
 
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA 's-Gravenhage). 
 
Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn 
om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. 
 
Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van 
het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 
26. 

  
Aandachtspunten 
 
Verontreinigingscontouren 
Alle bekende verontreinigingscontouren met betrekking tot dit geval van bodemverontreiniging 
kunnen worden geraadpleegd via de website van de provincie Gelderland, 
www.gelderland.nl/bodem onder Atlas Gelderland. 
 
Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering 
Op onze site www.gelderland.nl/bodem - Melding - Sanering is bij de producten een notitie te 
vinden met Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering. 
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Verfijning grondwatermodellering 
 
 
 



 

 

     

Ten behoeve van de verfijning van het grondwatermodel hebben de volgende stappen 
plaatsgevonden. 
 

1. Check weerstand in het oorspronkelijke model van de ondiepe bodem ter plaatse 
van de onttrekking 

 
In bovenstaande figuur is de oorspronkelijke weerstand in de ondiepe bodem weergegeven. Deze 
bleek 400 dagen te zijn in modellaag 2. In GEOTOP is vervolgens nagegaan in hoeverre ook echt 
veen in dit gebied verwacht kan worden.  
 



 

 

 
 
Uit GEOTOP blijkt dat hier ook veenlagen van circa 1 m dikte voor kunnen komen. Hierop is 
besloten het model te verfijnen met de aangetoonde veenlagen in de onderzoeken en in 
GEOTOP. 
 

2. Aanbrengen extra weerstand 
Vervolgens zijn alle boringsgegevens binnen het modelgebied opgevraagd via het DINO-loket. 
Alle boringen die een minimale einddiepte tot NAP -10 m hebben, zijn gebruik om de dikte van de 
veenlagen over het gebied te interpoleren. Op basis van expert judgement zijn hier weerstanden 
aan gekoppeld. Het resultaat is hierna opgenomen. 
 



 
 
 

 

     

 
 
 
  



 

 

3. Check bestaande ijkingsparameters 
Als derde stap is gecontroleerd of de ijking van het model nog klopt. Dit bleek het geval te zijn.  
 
 

 
 
 
 

 
  



 
 
 

 

     

 
4. Check Azure 

Ten opzichte van de start van dit project is inmiddels een nieuw geohydrologisch model 
beschikbaar gekomen. Er is nagegaan of de lokale weerstand in Azure overeenkomt met de 
doorgevoerde aanpassingen. Dit bleek overeen te komen. Daarnaast zijn met het Azure model 
verlagingspatronen berekend voor de verschillende lagen om te kijken of ook de modelresultaten 
overeenkomen. Geconcludeerd is dat de modelresultaten goed overeenkomen. In de ondiepe 
lagen worden wel geringe verlagingen ten opzichte van de diepe pakket voorspeld. Hierop is er 
voor gekozen om voor de uit te voeren worst case zettingsberekeningen wel rekening te houden 
met enige verlaging in de ondiepe bodem. 



 

 

 



 
 
 

 

     

 



 

 

 
 
  



 
 
 

 

     

5. Check diepdrainage 
Tot slot is nagegaan of de diepdrainage na alle aanpassingen nog juist in het model was 
opgenomen. Hierop zijn geen aanpassingen gedaan. De diepdrainage bleek te zijn geijkt op de 
afvoerdebieten. Gecheckt is hoeveel effect de grondwateronttrekking heeft op de afvoer van de 
Adenauersingel. Dit bleek minder dan 5 m3/uur te zijn. 
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