
 

Projectnr. 205224 
NTP Milieu Enschede 

Naam en adres opdrachtgever: 

 

 Amefa BV 

 Postbus 72, 7399 AB Apeldoorn 

Naam contactpersoon: 

 

 De heer F.E. Hollaender 

Directie: 

 

 KWA Bedrijfsadviseurs 

 Regentesselaan 2, Amersfoort 

Aanneemsom (excl. BTW): 

 

 € 1.280.000,00 

Datum opdracht: 

 

 11 november 2005 

Datum oplevering 

 

 Grondsanering januari 2008 

 Brongebied in situ dec. 2009 

 Stabiele eindsituatie 2015 

Veiligheidsklasse: 

 

 3T / 0F 

Beschrijving van het werk: 

Met de productie van scheermessen en later gehele tafelbestekken 

is in het verleden de bodem aan de bedrijfslocatie van Amefa aan 

de Deventerstraat te Apeldoorn verontreinigd met chroom, zink en 

minerale olie in de grond en met name VOCl’s in het grondwater. 

Met de bedrijfsverplaatsing van Amefa is binnen de gemeente 

Apeldoorn een interessante woningbouwlocatie beschikbaar 

gekomen van bijna 2 hectare. NTP heeft op basis van een vooraf 

vastgestelde prijs deze bodemsanering aangenomen. 

 

Het voorbereidingstraject betrof: 

- het afbakenen van de pluim van de grondwater-

verontreiniging; 

- het opstellen van het saneringsplan en het verkrijgen van 

een beschikking van de provincie Gelderland; 

- het verkrijgen van alle benodigde vergunningen. 

 

In de zomer van 2006 is een aanvang genomen met de 

grondsanering van de locatie waarbij de chroomverontreiniging is 

ontgraven tot circa 0,6 m -mv. De verontreiniging met VOCl’s en 

minerale olie in de venige ondergrond is ontgraven tot een diepte 

van 4,5 m –mv. In totaal is circa 14.700 m3 grond ontgraven. 

Tijdens de grondsanering is een bronbemaling toegepast. 

Grondwater is hierbij onttrokken met een debiet van circa 20 

m3/uur en gezuiverd over een dubbelzijdige striptoren. Het 

vrijkomende grondwater is na zuivering geloosd op het riool. 

 

In het ontgravingsvak van de VOCl-verontreiniging is een in situ 

systeem aangelegd voor de sanering van de grondwater-

verontreiniging met VOCl’s. Het in situ systeem bestaat uit een 

infiltratiebed van nulwaardig ijzer en zand, op de putbodem van de 

ontgraving. 

 

Op dit infiltratiebed is een drainage systeem aangebracht waarop 

grondwater, dat stroomafwaarts wordt onttrokken, weer wordt 

geïnfiltreerd verrijkt met substraat (EHC-A, Adventus 

Remediation). Onttrokken grondwater met een debiet van circa 5 

m3/uur wordt geleid over een anaërobe zuivering en weer volledig 

geïnfiltreerd. Het in situ systeem is voorzien van geavanceerde 

PLC-programmering en wordt bestuurd en bewaakt via 

telemetrie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulwaardig ijzer voor de sanering van gechloreerde koolwater-

stoffen wordt in Nederland onder licentie exclusief toegepast door 

NTP Milieu. Uitvoering van de bodemsaneringswerken geschiedt 

onder de BRL 7000 (protocollen 7001 en 7002). 

 

De actieve sanering van de grondwaterverontreiniging op de 

locatie (brongebied) is afgerond en beschikt binnen een periode 

van 2,5 jaar. Voor monitoring van de natuurlijke afbraak van de 

pluim is uitgegaan van een periode van 5 jaar. In onderstaande 

figuur is het concentratieverloop weergegeven voor de VOCl’s in 

het grondwater in het brongebied. Hierbij is volledige afbraak tot 

etheen, ethaan en methaan aangetoond onder aanwezigheid van 

dehalococcoïdes ssp. 
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Voor meer informatie: 

NTP Milieu Enschede, de heer W.J.M. Havermans 

Tel. 053 4614905 / 0651069507 
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