Notitie
Datum:
Betreft:
Kenmerk:
Bestemd voor:
Ter attentie van:
Opgesteld door:

6 februari 2017
Wijziging bodemsanering fase 2 Baron van Nagellstraat 172174 te Barneveld, GE020300080
AX22F, NOT20170206
Omgevingsdienst Regio Arnhem
de heer E. Sportel
ing. M.J. Hof

Aanleiding
Tijdens het startoverleg, ten behoeve van de saneringswerkzaamheden voor fase 2 aan de
Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld, is naar voren gekomen dat de in het
saneringsplan gehanteerde uitgangspunten niet allemaal correct zijn.
In hoeverre de nieuwe uitgangspunten leiden tot een wijziging op het saneringsplan is
vooralsnog niet helemaal helder. Toch is besloten om op voorhand via een melding bij de
Omgevingsdienst Regio Arnhem kenbaar te maken wat er mogelijk gaat gebeuren.
Dit mede om ervoor te zorgen dat als de wijzigingen daadwerkelijk doorgang vinden er
geen verdere vertraging zal optreden binnen de planning van de werkzaamheden.
Wijziging
De wijziging betreft het volgende:
Onder de openbare verharding zal niet overal een leeflaag van één meter worden
gehanteerd. Kortom wordt overgegaan van aanbrengen leeflaag naar aanbrengen
duurzame afdeklaag. In bijlage 1 is een schets bijgevoegd van de mogelijke wijziging in
ontgravingsniveaus onder de openbare verharding. Ter plaatse van de rioolsleuf wordt
later nog verder ontgraven.
Ter plaatse van het plein dat ook nog gesaneerd zal worden geldt deze wijziging niet. Hier
zal zolang de inrichting niet volledig bekend is een leeflaag van één meter worden
aangebracht.
Aanpak
Vanwege nog uit te voeren onderzoek naar NGE’s (niet gesprongen explosieven) wordt de
sanering opgeknipt in twee fasen. Allereerst wordt de contour zoals opgenomen in bijlage
1 vanaf 13 februari 2017 ontgraven. Dit zal naar verwachting in dezelfde week afgerond
worden.
Dan zal vermoedelijk ergens rond 20 maart 2017 gestart worden met de tweede fase, het
verder uitgraven van de rioolsleuf. Dan wordt een scheidingsdoek aangebracht als
scheiding tussen restverontreiniging en het aanvulzand. Als dat gebeurt is wordt het riool
aangebracht en de sleuf aangevuld.
De bovenste halve meter betreft de toekomstige puinfundering met asfalt.
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Bijlage 1: Schets mogelijke wijziging ten opzichte van saneringsplan

