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1

INLEIDING

Door Ontwikkelingsbedrijf gemeente Barneveld is op 25 mei 2005 aan Vink Milieutechnisch
Adviesbureau b.v. opdracht verleend voor de milieukundige begeleiding van de bodemsanering aan de
Harselaarseweg 3-7 te Barneveld. De saneringslocatie is kadastraal bekend als gemeente Voorthuizen,
sectie H, nummer 1976 en betreft een deel van het voormalige bedrijfsterrein van Transportbedrijf
Kamphuis. De locatiecoördinaten zijn X = 169,350 en Y = 464,140. [1] 1 . De ligging van de
saneringslocatie is weergegeven op bijlage H.
Aanleiding voor de deelsanering vormt de voorgenomen aanleg van een nutsleidingentracé langs de
Harselaarseweg in het kader van de realisatie van het transferium op industrieterrein de Harselaar.
De bovenlaag van de vaste bodem van de saneringslocatie is verontreinigd tot boven de
interventiewaarde met zink. De boven- en onderlaag van de vaste bodem en het grondwater zijn
verontreinigd tot boven de interventiewaarde met minerale olie en vluchtige aromaten. De gemeente
Barneveld heeft op basis van het actualisatie bodemonderzoek [5] en voortschrijdend inzicht
vastgesteld dat de verontreiniging vermoedelijk na 1987 is ontstaan. De bodemverontreiniging valt
hiermee onder het regime van de zorgplicht (art. 13) van de Wet bodembescherming (Wbb). Het
bevoegd gezag wordt gevormd door de gemeente Barneveld valt.
Als leidraad voor de deelsanering is het saneringsplan van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
gehanteerd [Saneringsplan nutsleidingentracé aan de Harselaarseweg te Barneveld, Vink
Milieutechnisch Adviesbureau b.v., projectnummer M05-175.S, Barneveld, 31 mei 2005]. Uitgangspunt
voor het plan van aanpak vormt het herstel van de multifunctionele bodemkwaliteit, waarbij het deel van
de verontreiniging in het nutsleidingentracé wordt verwijderd. Dit betreft tevens het mobiele deel van het
geval van verontreiniging. Het overige, immobiele deel van de verontreiniging wordt in samenspraak
met het bevoegd gezag in een later stadium gesaneerd.
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een
gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2000. Vink Milieutechnisch Adviesbureau
b.v. is geen eigenaar van de saneringslocatie en voldoet aan de eisen die door het Ministerie van
VROM worden gesteld aan functiescheiding bij de milieukundige begeleiding van bodemsanering [3].
In hoofdstuk 2 worden de verontreinigingssituatie en de aanpak van de deelsanering van de
verontreiniging beschreven. De voorbereiding en organisatie van de bodemsanering worden behandeld
in hoofdstuk 3. De uitvoering van de bodemsanering is opgenomen in hoofdstuk 4. De kwaliteitscontrole
van de bodemsanering is vermeld in hoofdstuk 5. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de conclusie
weergegeven.
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2

VERONTREINIGINGSSITUATIE EN SANERINGSPLAN

In dit hoofdstuk worden de verontreinigingssituatie en het saneringsplan beschreven.
2.1

Verontreinigingssituatie

Op het voormalige bedrijfsterrein van Transportbedrijf Kamphuis b.v. zijn in het verleden diverse
bodemonderzoeken verricht. Voor een compleet overzicht van de bodemkwaliteit van het bedrijfsterrein
wordt verwezen naar het rapport van het actualisatie-onderzoek van 2004 [5]. In deze paragraaf wordt
uitsluitend ingegaan op relevante onderzoeksresultaten voor de verontreinigingskernen met zink en
minerale olie ter plaatse van de voorgenomen sleuf voor kabels en leidingen.
In 1996 is tijdens het nulsituatie bodemonderzoek een verontreiniging met zink aangetroffen [4]. Deze
verontreiniging is tijdens het actualisatie-onderzoek van 2004 [5] volledig afgeperkt. Tijdens de
afperking van de verontreiniging met zink is de verontreiniging met minerale olie aan het licht gekomen.
Deze verontreiniging is eveneens volledig afgeperkt. De bron van beide verontreinigingen is niet uit de
beschikbare gegevens te herleiden. Zintuiglijk zijn plaatselijk metaaldeeltjes waargenomen die mogelijk
in verband staan met de verontreiniging met zink.
Beide verontreinigingskernen vallen min of meer samen en vertonen een samenvallende verspreiding
in de bovenlaag van de grond. Volgens de gemeente Barneveld is het op basis van voortschrijdend
inzicht aannemelijk dat de verontreiniging na 1987 is ontstaan. De verontreiniging valt derhalve onder
het zorgplichtartikel van de Wet bodembescherming. De verontreinigingen vallen grotendeels samen en
kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het bevoegd gezag voor de sanering is de gemeente
Barneveld.
In tabel 1 is het overzicht van de kerngegevens van het geval van verontreiniging uit het rapport van het
actualisatie-bodemonderzoek opgenomen.
Tabel 1: Kerngegevens geval van verontreiniging [5]
Verontreiniging

zink
minerale olie
1

Gehele omvang
3
verontreiniging (m )

Omvang sterk
1
verontreinigd deel
3
(m )

Hoogst
aangetroffen
gehalte

1.000 vaste bodem

250 vaste bodem

2.700 mg/kgds

950 vaste bodem
170 grondwater

350 vaste bodem
<170 grondwater

28.000 mg/kgds
1.500 µg/l

sterk verontreinigd = overschrijding van de interventiewaarde

2

Vermoedelijke bron

metaaldeeltjes
snijolie
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2.2

Samenvatting saneringsplan

Het saneringsplan gaat uit van een multifunctionele deelsanering. Binnen de grenzen van de
deelsanering gelden de streefwaarden voor zink, minerale olie en vluchtige aromaten als
terugsaneerwaarde. Tussen het gesaneerde deel en het achterblijvende deel van de
bodemverontreiniging zal een foliescherm worden aangebracht. De verontreinigde vaste bodem wordt
onder milieukundige begeleiding ontgraven. Tijdens de ontgraving wordt bronbemaling toegepast om
de gewenste einddiepte van 2,5 m-mv in den droge te bereiken. Verwacht wordt dat door de ontgraving
en bronbemaling de grondwaterverontreiniging tevens verwijderd wordt. Geraamd wordt dat circa 520
m3 verontreinigde grond vrijkomt. De ontgraving wordt aangevuld met schoon aanvulzand.
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3

VOORBEREIDING EN ORGANISATIE DEELSANERING

In dit hoofdstuk worden de voorbereiding en organisatie van de deelsanering beschreven.
3.1

Betrokken partijen

Bij de uitvoering van de deelsanering van het nutsleidingentracé aan de Harselaarseweg 3-7 te
Barneveld zijn diverse partijen betrokken. In het navolgende is een overzicht opgenomen van de
betrokken partijen en hun functie.
Saneringslocatie
naam:
adres:
pc + plaats:

toekomstige sleuf voor kabels en leidingen
Harselaarseweg 3-7 (kad. gem. Voorthuizen, sectie H, nr. 1976)
3771 MA BARNEVELD

Opdrachtgever deelsanering
naam:
Ontwikkelingsbedrijf gemeente Barneveld
contactpersoon: De heer G. van Valkenhoef
postadres:
Postbus 63
pc + plaats:
3770 AB BARNEVELD
telefoon:
0342 - 495 911
fax:
0342 - 495 417
Aannemer en uitvoerder
naam:
BAM NBM Milieu b.v.
contactpersoon: De heer H.M. Bluijs
postadres:
Postbus 85
pc + plaats:
3370 AB HARDINXVELD-GIESSENDAM
telefoon:
0184 - 676 842
fax:
0184 - 611 801
Milieukundige begeleiding en advisering
naam:
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.
contactpersoon: drs. ing. J. Wernsing
adres:
Postbus 99
pc + plaats:
3770 AB BARNEVELD
telefoon:
0342 - 406 456
fax:
0342 - 406 459
e-mail:
J.Wernsing@vink.nl
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Bevoegd gezag Wbb
naam:
gemeente Barneveld
contactpersoon: de heer H. Woudenberg
adres:
postbus 63
pc+plaats:
3770 AB Barneveld
telefoon:
0342 - 495 911
Bevoegd gezag Wvo
naam:
Waterschap Vallei en Eem
contactpersoon: de heer O. Spee
adres:
Postbus 330
pc+plaats:
3830 AJ LEUSDEN
telefoon:
033 - 434 6000
3.2

Organisatie en verantwoordelijkheden

De uitvoering en directievoering van de bodemsanering is verzorgd door BAM Milieu b.v.
De milieukundige begeleiding van de bodemsanering is uitgevoerd door een milieukundig begeleider
van Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. De milieukundig begeleider houdt toezicht op de
milieukundige aspecten tijdens de bodemsanering. In hoofdlijnen heeft de milieukundig begeleider de
volgende taken en verantwoordelijkheden:
- sturen van de ontgraving op het bereiken van het saneringdoel;
- het bijhouden van een milieukundig logboek;
- monstername van effluent- en eindmonsters;
- interpretatie van analyseresultaten van effluent- en eindmonsters;
- opstellen van het evaluatierapport;
- overleg met opdrachtgever, aannemer, bevoegd gezag en overige betrokken partijen.
3.3

Beschikkingen, meldingen en vergunningen

Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de noodzakelijke beschikkingen en/of vergunningen
aangevraagd en meldingen verricht bij de betrokken overheidsinstanties.
Op 2 juni 2005 is het saneringsplan besproken met de gemeente Barneveld. Er is sprake van
spoedeisende omstandigheden omdat de kabels en leidingen tijdig verlegd moeten worden voor de
verbreding van de Harselaarseweg en het gehele project in verband met een subsidieregeling nog in
2005 moet worden afgerond. Vanwege spoedeisende omstandigheden is de gemeente Barneveld
mondeling akkoord gegaan met de voorgenomen werkzaamheden en heeft geen schriftelijke
goedkeuring plaatsgevonden. De startdatum van de bodemsanering is vastgelegd op 3 juni 2005.
Op 2 juni 2005 is een melding gedaan in het kader van het Lozingenbesluit Wvo Bodemsanering en
Proefbronnering bij het Waterschap Vallei en Eem. Op 7 juni 2005 is het Waterschap Vallei en Eem
per brief met kenmerk 2005/3228 akkoord gegaan met de melding. In verband met de spoedeisende
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omstandigheden is op 2 juni 2005 reeds telefonisch toestemming verkregen van het Waterschap Vallei
en Eem voor start van de onttrekking op 6 juni 2005
Door BAM Milieu b.v. is een afvalstroomnummer aangevraagd voor het transport, de acceptatie en de
verwerking (extractieve reiniging) van de verontreinigde grond bij Theo Pouw b.v. Het
afvalstroomnummer is 062515000834.
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4

UITVOERING BODEMSANERING

In dit hoofdstuk wordt de uitvoering van de bodemsanering in chronologische volgorde beschreven.
In het saneringsplan is uitgegaan van een sanering zonder fasering. Tijdens de uitvoering bleek het
noodzakelijk om de deelsanering in 3 fasen op te delen om de werkzaamheden van de deelsanering in
de pas te laten lopen met de werkzaamheden in het kader van het verleggen van de kabels en
leidingen. De deelsanering is in de volgende fasen uitgevoerd:

4.1

•

Fase 1: ontgraving nieuw tracé, 3 tot en met 8 juni 2005,

•

Fase 2: ontgraving bovenlaag oud tracé, 15 juni 2005,

•

Fase 3: ontgraving onderlaag oud tracé, 15 tot en met 19 juli 2005.
Fase 1: ontgraving nieuw tracé

Fase 1 van de bodemsanering betrof de ontgraving van het nieuwe kabels- en leidingentracé en heeft
plaatsgevonden van 3 tot en met 8 juni 2005. Uitvoeringsdoelstelling van fase 1 was de ontgraving
gereed maken voor de aanleg van de nieuwe kabels en leidingen. De uiteindelijke ontgravingsgrenzen
en de inrichting van het werkterrein van fase 1 zijn weergegeven op tekening 1.
Op 3 juni 2005 is begonnen met de deelsanering ter plaatse van het nieuwe tracé voor kabels en
leidingen. De aanwezige verharding is opgebroken en tijdelijk in depot geplaatst. De verontreinigde
grond is over een oppervlakte van circa 125 m2 ontgraven tot op de grondwaterspiegel (1,8 m-mv). De
ontgraving van de verontreinigde grond is uitgevoerd onder milieukundige begeleiding. Op 3 juni 2005
zijn 8 vrachten verontreinigde grond ontgraven en direct per as afgevoerd naar Theo Pouw b.v. te
Utrecht. Een overzicht van de afgevoerde vrachten is opgenomen in bijlage E. Voor het transport is
gewerkt met PMV-geleidebiljetten. Kopieën van de PMV-geleidebiljetten en weegbonnen zijn
opgenomen in bijlage F. Een gedeelte van de ontgraving is nabemonsterd door de milieukundig
begeleider.
Op 6 juni 2005 is de bronbemaling geplaatst en aangezet. Het opgepompte grondwater is na zuivering
door een olieafscheider geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel. De startstand van de watermeter was
467.094 m3. De ontgraving van de verontreinigde grond is verder voortgezet onder milieukundige
begeleiding. Op 6 juni 2005 zijn 2 vrachten verontreinigde grond ontgraven en direct per as afgevoerd
naar Theo Pouw b.v. De ontgraving is naar aanleiding van de resultaten van de bemonstering op 3 juni
2005 van putwanden 7 en 8 in westelijke richting uitgebreid. Uit zintuiglijke waarnemingen en de
analyseresultaten bleek dat hier een plaatselijke verontreinigingskern met minerale olie aanwezig was
die tijdens voorgaand bodemonderzoek niet was aangetroffen. Deze wanden zijn opnieuw
nabemonsterd door de milieukundig begeleider.
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Op 7 juni 2005 is de ontgraving van de eerste fase afgerond. Op 7 juni 2005 zijn 4 vrachten
verontreinigde grond ontgraven en direct per as afgevoerd. Een deel van de ontgraven verontreinigde
grond is tijdelijk op het nog te ontgraven gedeelte direct langs de Harselaarseweg gestort, omdat er op
dat moment geen vrachtwagens meer beschikbaar waren. Uiteindelijk is tijdens de eerste fase van de
bodemsanering over een oppervlakte van circa 160 m2 ontgraven tot maximaal 2,7 m-mv. Er is circa
350 m3 verontreinigde grond vrijgekomen. De ontgraving is nabemonsterd door de milieukundig
begeleider.
Op 8 juni 2005 zijn de folieschermen aangebracht. De ontgraving is tot de gewenste maaiveldhoogte
voor het aanleggen van de nieuwe kabels en leidingen aangevuld met schoon aanvulzand. Een kopie
van het NL BSB productcertificaten van het geleverde schone aanvulzand is opgenomen in bijlage G.
De bronbemaling is uitgeschakeld en verwijderd. De eindstand van de watermeter was 467.395 m3.
4.2

Fase 2: ontgraving bovenlaag oud tracé

Fase 2 van de bodemsanering betrof de ontgraving van de bovenlaag tot op het oude kabels en
leidingentracé en heeft plaatsgevonden op 15 juni 2005. Uitvoeringsdoelstelling van fase 2 was de
ontgraving gereed maken voor het afsluiten van de oude kabels en leidingen. De uiteindelijke
ontgravingsgrenzen en de inrichting van het werkterrein van fase 2 zijn weergegeven op tekening 2.
Op 15 juni 2005 zijn 5 vrachten verontreinigde grond ontgraven en direct per as afgevoerd. Er heeft
geen eindbemonstering plaatsgevonden omdat dit deel van de ontgraving nog verder doorgezet werd.
Uiteindelijk is tijdens de tweede fase van de bodemsanering over een oppervlakte van circa 120 m2
ontgraven tot maximaal 0,8 m-mv ten opzichte van de oorspronkelijke maaiveldhoogte. Er is circa 115
m3 verontreinigde grond vrijgekomen.
4.3

Fase 3: ontgraving onderlaag oud tracé

Fase 3 van de bodemsanering betrof de ontgraving van de onderlaag naast het oude kabels- en
leidingentracé en heeft plaatsgevonden van 15 tot en met 19 juli 2005. Uitvoeringsdoelstelling van fase
3 was de nog resterende verontreinigde grond onder het kabels- en leidingentracé zoveel mogelijk
ontgraven, eventuele restverontreiniging isoleren en de sanering afronden. De uiteindelijke
ontgravingsgrenzen en de inrichting van het werkterrein van fase 3 zijn weergegeven op tekening 3.
Op 15 juli 2005 is de bronbemaling aangebracht en aangezet. Het opgepompte grondwater is na
zuivering door een olieafscheider geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel. De startstand van de
watermeter was 467.392 m3. Er heeft geen ontgraving plaatsgevonden.
Op 18 juli 2005 is begonnen met de ontgraving van de verontreinigde grond onder milieukundige
begeleiding. Tijdens fase 2 van de bodemsanering was geconstateerd dat er een eternieten
waterleiding in de bodem aanwezig is. Deze waterleiding blijft in de bodem achter. Omdat de eternieten
waterleiding niet ondergraven mag worden in verband met risico voor het vrijkomen van asbestvezels
bij eventuele breuk, heeft deze voor een belangrijke mate de ontgravingsgrenzen bepaald tijdens fase 3
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van de sanering. Er zijn 4 vrachten verontreinigde grond ontgraven en direct per as afgevoerd naar
Theo Pouw b.v.
Op 19 juli 2005 is de ontgraving van fase 3 afgerond. Op 19 juli 2005 zijn 2 vrachten verontreinigde
grond ontgraven en direct per as afgevoerd naar Theo Pouw b.v. Uiteindelijk is tijdens de eerste fase
van de bodemsanering over een oppervlakte van circa 100 m2 ontgraven tot maximaal 2,0 m-mv. Er is
circa 140 m3 verontreinigde grond vrijgekomen. De ontgraving is nabemonsterd door de milieukundig
begeleider. Vervolgens is een oliebestendig foliescherm langs de ontgravingswand aan de
Harselaarseweg aangebracht.
De ontgraving is tot de gewenste maaiveldhoogte aangevuld met schoon aanvulzand. Een kopie van
het NL BSB productcertificaten van het geleverde schone aanvulzand is opgenomen in bijlage G. De
bronbemaling is uitgeschakeld en verwijderd.
De eindstand van de watermeter op 19 juni 2005 was 468.172 m3. In totaal voor beide fasen is 1.078
m3 grondwater onttrokken en na zuivering geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel. Het debiet bedroeg
hierbij circa 6,5 m3/uur.
Uiteindelijk is in totaal over alle drie de fasen van de bodemsanering 964,84 ton verontreinigde grond
ontgraven en afgevoerd voor extractieve reiniging. Er is 364 m3 schoon aanvulzand geleverd.
4.4

Grondbalans

In tabel 2 is een grondbalans opgenomen van de bodemsanering. De cursieve getallen die in de tabel
tussen haakjes zijn geplaatst zijn de schattingen uit het plan van aanpak.
Tabel 2: Grondbalans bodemsanering Harselaarseweg 3-7 te Barneveld.
Grond

Verontreinigingsgraad

grond ontgraving
aanvulzand

verontreinigd
schoon

1

3

1

Ontgraven (m )

603
-

totaal
603
1
Cursieve getallen: raming op basis van saneringsplan

3

Geleverd (m )

(520)
(-)

364

(-)
(520)

(520)

364

(520)

Bestemming

Theo Pouw b.v.
ontgraving

Uit de grondbalans blijkt dat er meer grond is ontgraven dan van tevoren was geraamd. Dit is mede
veroorzaakt door de beperkte plaatselijke verontreinigingskern die tijdens fase 1 ter hoogte van wand 7
en 8 is aangetroffen en ontgraven. Er is minder aanvulzand nodig geweest omdat de ontgraving niet tot
maaiveldhoogte aangevuld hoefde te worden in verband met de verbreding van de Harselaarseweg.
4.5

Veiligheid en gezondheid

Door BAM Milieu is een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opgesteld voor de
bodemsanering [Veiligheids- en gezondheidsplan voor het werk Harselaarseweg te Barneveld, BAM
Milieu, werknummer 2005-070, Hardinxveld-Giessendam, 31 mei 2005].
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Tijdens de bodemsanering heeft de uitvoerder/DLP-er van BAM Milieu toezicht gehouden op de
veiligheid. De bodemsanering is op basis van het saneringsplan, V&G plan en de plaatselijke
omstandigheden tijdens het werk uitgevoerd volgens de richtlijnen die gelden bij een toxiciteitsklasse
van 2T en een explosieklasse van 2F. Er tijdens het werk is geen aanleiding geweest om de toxiciteitsof veiligheidsklasse tijdelijk te verhogen. Er is tijdens het werk geen aanleiding geweest tot het nemen
van aanvullende maatregelen ter bescherming van werknemers en/of omwonenden.
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5

KWALITEITSCONTROLE BODEMSANERING

In dit hoofdstuk zijn de analyseresultaten en toetsing van de controlemonsters van de bodemsanering
opgenomen. De analyseresultaten en toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage B. Een toelichting op
het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) wordt gegeven in bijlage A. Het
toetsingskader van de Wet bodembescherming gaat uit van streef- en interventiewaarden voor de
bodem. Bij een overschrijding van de streefwaarde is in beginsel sprake van aantoonbare
verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is sprake van dreigende vermindering
of ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.
De streef- en interventiewaarden voor minerale olie in grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het
organische stofgehalte. De gehanteerde organische stof gehalten zijn opgenomen in de
toetsingstabellen in bijlage B. Bij een gemeten organische stofgehalte van minder dan 2,0 % is voor de
berekening van de streef- en interventiewaarde voor minerale olie een organische stofgehalte van
2,0 % gehanteerd.
5.1

Effluentbemonstering

Het effluent van de bronbemaling is bemonsterd conform de eisen zoals deze zijn vastgesteld in de
door het Waterschap Vallei en Eem. De lozingsnormen zijn opgenomen in bijlage B. De
effluentmonsters zijn geconserveerd en voor analyse aangeboden aan het door de RvA
geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol laboratoria te Hoogvliet.
De analyseresultaten en toetsing van de effluentmonsters zijn opgenomen in bijlage B. De
analyseresultaten zijn getoetst aan de lozingsnormen uit het Lozingenbesluit Wvo Bodemsanering en
Proefbronnering. De analyseresultaten en toetsing van de effluentmonsters zijn opgenomen in tabel 3.
Tabel 3: Analyseresultaten en toetsing effluentmonsters (µg/l)
1

Monsternummer
en -datum

32: 06-06-2005
33: 08-06-2005
34: 15-07-2005
35: 18-07-2005

Effluent (afvalwater)
som BTEX
naftaleen

<1
<1

-

< 0,2 < 0,2 -

minerale olie

75
77
< 50
< 50

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
blanco : niet geanalyseerd
: geen overschrijding van de lozingsnorm en/of de detectielimiet
+
: overschrijding van de lozingsnorm

Uit de analyseresultaten van de effluentmonsters blijkt dat in alle effluentmonsters aan de
lozingsnormen voldaan werd.
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5.2

Eindbemonstering bodemsanering

De eindmonsters van de vaste bodem van de bodemsanering zijn door de milieukundig begeleider
genomen door het opmengen van 10 willekeurig genomen grepen per deel van de wand, of bodem van
de ontgraving, tot verzendmonsters. De eindbemonsteringsvakken van de ontgraving zijn weergegeven
op tekening 1 voor fase 1 en tekening 3 voor fase 3. Tijdens fase 2 van de sanering heeft geen
eindbemonstering plaatsgevonden omdat hier nog verder ontgraven werd tijdens fase 3.
De eindmonsters van de ontgraving zijn geconserveerd en voor analyse aangeboden aan het door de
RvA geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol laboratoria te Hoogvliet. De analyseresultaten en
toetsing van de eindmonsters van de ontgraving zijn opgenomen in bijlage B. De analyseresultaten zijn
getoetst aan de toetsingswaarden uit de Wet bodembescherming.
De analyseresultaten en toetsing van de eindmonsters van de wanden van de ontgraving zijn
opgenomen in tabel 4.
Tabel 4: Analyseresultaten en toetsing eindmonsters wanden bodemsanering (mg/kgds)
1

Monsternummer
Monstercodering
Bodemtraject (m-mv)

Metalen
zink

3
Wand 1
0,0 - 0,7

4
Wand 2
0,7 - 1,8

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40
1

70 *

Monsternummer
Monstercodering
Bodemtraject (m-mv)

12
Wand 7b
0,0 - 0,7

Metalen
zink

200 **

Minerale olie
totaal olie C10-C40
1

Monsternummer
Monstercodering
Bodemtraject (m-mv)

5
Wand 3
0,0 - 0,7

6
Wand 4
0,7 - 1,5

68 *

-

13
Wand 8b
0,5 - 1,5

-

18
Wand 8c
0,7 - 1,5

-

1.100 ***

2.800 ***

25
Wand 11
0,5 - 2,0

27
Wand 12
0,5 - 2,0

8
Wand 6
0,7 - 1,5

130 *

280 *

17
Wand 7c
0,0 - 0,7

7
Wand 5
0,0 - 0,7

340 *

19
Wand 7d
0,0 - 0,7

-

-

10
Wand 8
0,7 - 1,5

61 *

-

20
Wand 8d
0,7 - 1,5

250 *

23
Wand 9
0,5 - 2,0

-

24
Wand 10
0,5 - 2,0

180 **

-

-

130 *

-

28
Wand 13
0,5 - 2,0

Metalen
zink
Minerale olie
totaal olie C10-C40

9
Wand 7
0,0 - 0,7

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet
*
: overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
**
: overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
***
: overschrijding van de interventiewaarde

12

-

140 *
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De volgende wandmonsters betreffen eindmonsters van gedeelten van de put die later zijn ontgraven
vanwege de overschrijdingen van de terugsaneerwaarde: Wand 7 en 7b en Wand 8 en 8b. In deze
monsters zijn overschrijdingen van het criterium voor nader onderzoek aan zink en overschrijdingen
van de interventiewaarde aan minerale olie aangetroffen.
De volgende wandmonsters betreffen eindmonsters van gedeelten van de ontgraving die achter het
foliescherm geïsoleerd zijn: Wand 3 t/m 6, Wand 7d, Wand 8d en Wand 10 t/m 12. In de wandmonsters
Wand 3 en Wand 5 van de bovenlaag (0,0 - 0,7 m-mv) zijn overschrijdingen van de streefwaarde aan
zink en minerale olie aangetroffen. In wandmonster Wand 7d van de bovenlaag zijn een overschrijding
van het criterium voor nader onderzoek aan zink en een overschrijding van de streefwaarde aan
minerale olie aangetroffen. In de wandmonsters Wand 4, Wand 6 en Wand 8d van de onderlaag (0,7 1,5 m-mv) zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie aangetroffen. In de wandmonsters 10
t/m 12 zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie aangetroffen.
De volgende wandmonsters betreffen eindmonsters van wanden waarvoor de terugsaneerwaarde
bereikt moest worden: Wand 1, Wand 2, Wand 7c, Wand 7d, Wand 9, Wand 13. In het eindmonster
Wand 1 van de bovenlaag (0,0 - 0,7 m-mv) zijn geen aantoonbare verhoging aan zink en een
overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie aangetroffen. Door het analyselaboratorium is
aangegeven dat de olie-respons deels wordt veroorzaakt door humuszuren. Op basis van het olie-GC
chromatogram kan de aanwezigheid van motorbrandstoffen en snijolie worden uitgesloten. In de
eindmonster Wand 7c van de bovenlaag (0,0 - 0,7 m-mv) zijn geen aantoonbare verhogingen aan
minerale olie en zink aangetroffen. In de eindmonsters Wand 2, Wand 7d, Wand 9 en Wand 13 zijn
geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie aangetroffen.
De analyseresultaten en toetsing van de eindmonsters van de bodem van de ontgraving zijn
opgenomen in tabel 5.
Tabel 5: Analyseresultaten en toetsing eindmonsters bodem bodemsanering (mg/kgds)
1

Monsternummer
Monstercodering
Bodemtraject (m-mv)

Minerale olie
totaal olie C10-C40
1

Monsternummer
Monstercodering
Bodemtraject (m-mv)

Minerale olie
totaal olie C10-C40

1
Bodem 1
1,8

-

2
Bodem 2
1,5

-

11
Bodem 3
1,5

14
Bodem 4
1,8

-

-

15
Bodem 5
2,7

-

16
Bodem 6
1,5 - 2,0

21
Bodem 7
2,0

-

26
Bodem 9
1,5

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet
*
: overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
**
: overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
***
: overschrijding van de interventiewaarde

13

-

22
Bodem 8
2,0

-
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Uit de analyseresultaten van de eindmonsters van de bodem van de ontgraving blijkt dat in geen van de
eindmonsters aantoonbare verhogingen aan minerale olie zijn aangetroffen.
Op 20 juli 2005 zijn 3 peilbuizen geplaatst voor de eindbemonstering van het grondwater. In verband
met de spoed bij de uitvoering van de herinrichting van de Harselaarseweg, is niet de gebruikelijke
rusttijd voor peilbuizen gehanteerd. De peilbuizen zijn voorzien van een filterstelling van 1,0 tot 3,0 mmv. Profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage D. Er zijn geen oliesporen waargenomen.
De peilbuizen zijn na grondig afpompen en het bereiken van een constante elektrische geleidbaarheid
direct na plaatsing bemonsterd.
Tabel 1: Analyseresultaten eindbemonstering grondwater
1

Monsternr.
Monstercodering
Diepte/traject (m-mv)
Eenheid

29
Pb100
1,0 - 3,0
µg/l

30
Pb101
1,0 - 3,0
µg/l

31
Pb102
1,0 - 3,0
µg/l

Vluchtige aromaten
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen
naftaleen

-

-

-

Minerale olie
totaal olie C10-C40

-

120

*

-

1

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.
: geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet
*
: overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
**
: overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
***
: overschrijding van de interventiewaarde

Uit de analyseresultaten van de eindbemonstering blijkt dat in de grondwatermonsters uit peilbuizen
Pb100 en Pb102 geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie en vluchtige aromaten zijn
aangetroffen. In het grondwatermonster uit peilbuis Pb101 is een overschrijding van de streefwaarde
aan minerale olie aangetroffen.
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6

CONCLUSIE BODEMSANERING

Aan de Harselaarseweg 3-7 te Barneveld is tijdens voorgaand bodemonderzoek bodemverontreiniging
met zink en minerale olie aangetroffen. De gemeente Barneveld heeft vastgesteld dat het gaat om een
geval van verontreiniging dat vermoedelijk na 1987 is ontstaan.
Aanleiding voor de deelsanering vormt de voorgenomen aanleg van een nutsleidingentracé langs de
Harselaarseweg in het kader van de realisatie van het transferium op Industrieterrein de Harselaar.
Doelstelling van de deelsanering was het bereiken van de streefwaarde voor zink in de bovenlaag van
de vaste bodem en minerale olie in de vaste bodem en het grondwater binnen de grenzen van de
deelsanering.
De bodemsanering is in de volgende drie fasen uitgevoerd:
•

Fase 1: ontgraving nieuw tracé, 3 tot en met 8 juni 2005,

•

Fase 2: ontgraving bovenlaag oud tracé, 15 juni 2005,

•

Fase 3: ontgraving onderlaag oud tracé, 15 tot en met 19 juli 2005.

De bodemsanering heeft plaatsgevonden onder milieukundige begeleiding. Uiteindelijk is circa 600 m3
verontreinigde grond (964,84 ton) ontgraven en afgevoerd voor extractieve reiniging naar Theo Pouw
b.v. te Utrecht. De ontgraving is tot de gewenste maaiveldhoogte voor het verdere werk aan de
Harselaarseweg aangevuld met geleverd schoon aanvulzand.
Er is bronbemaling toegepast tijdens fase 1 en 3 van de bodemsanering. In totaal is circa 1.078 m3
grondwater onttrokken en na zuivering geloosd op het gemeentelijk rioolstelsel.Uit de resultaten van de
effluentmonsters is gebleken dat de lozingsnormen tijdens deze bodemsanering niet zijn overschreden.
Uit de resultaten van de eindbemonstering van de vaste bodem kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
•

In de putbodem is geen aantoonbare restverontreiniging achtergebleven. De
saneringsdoelstelling voor de putbodem is bereikt.

•

In de oostelijke en westelijke putwanden, waar geen foliescherm is toegepast, is geen
aantoonbare restverontreiniging achtergebleven. De saneringsdoelstelling is voor de oostelijke
en westelijke putwanden bereikt.

•

In de noordelijke putwand direct aan de Harselaarseweg, waar een foliescherm is toegepast, is
geen aantoonbare restverontreiniging achtergebleven. Voor de noordelijke putwand is een
gunstiger resultaat bereikt dan was voorzien. Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd
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dat de verontreiniging zich niet onder de Harselaarseweg uitstrekt. Dit werd voorheen
aangenomen op basis van resultaten van bodemonderzoek.
•

In de zuidelijke putwand waar een foliescherm is toegepast, zijn in de bovenlaag van de grond
lichte tot matige verhogingen aan zink en lichte verhogingen aan minerale olie achtergebleven.
In de onderlaag van de grond zijn geen aantoonbare verhogingen aan minerale olie
achtergebleven. De restverontreiniging in deze putwand komt overeen met de verwachtingen.

•

De diepe verontreiniging met minerale olie in de vaste bodem is volledig verwijderd. De
verontreiniging met minerale olie en zink in de bovenlaag van de vaste bodem is in oostelijke,
westelijke en naar de Harselaarseweg toe volledig verwijderd. De restverontreiniging in de
vaste bodem betreft het gedeelte van de bovenlaag in de richting van het vrieshuis van
transportbedrijf Kamphuis b.v. en is weergegeven op tekening 4.

Uit de resultaten van de eindbemonstering van het grondwater kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
•

In het grondwater zijn geen aantoonbare verhogingen aan vluchtige aromaten aangetroffen.

•

In het grondwater uit een van de drie peilbuizen is een overschrijding van de streefwaarde aan
minerale olie aangetroffen. In de overige twee peilbuizen zijn geen aantoonbare verhogingen
aan minerale olie aangetroffen. Het aangetroffen gehalte aan minerale olie is marginaal
verhoogd ten opzichte van de streefwaarde en vormt geen verdere belemmering voor het
beoogde bodemgebruik als transferium.

Geconcludeerd wordt dat de deelsanering aan de Harselaarseweg 3-7 als afgerond beschouwd mag
worden. De terugsaneerwaarde (streefwaarde) is binnen de grenzen van de deelsanering voor de vaste
bodem geheel en voor het grondwater grotendeels bereikt.
De voorziene restverontreiniging in noordelijke richting onder de Harselaarseweg blijkt niet aantoonbaar
aanwezig. De voorziene restverontreiniging in zuidelijke richting naar het vrieshuis van transportbedrijf
Kamphuis b.v. is tijdens de eindbemonstering bevestigd. Naar schatting is na afronding van deze
deelsanering nog circa 700 m3 vaste bodem uit de bovenlaag verontreinigd met zink en (deels)
minerale olie. De contouren van de achtergebleven restverontreiniging zijn weergegeven op tekening 4.
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